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Neišsijota demokratija
Pasaulyje turbūt nėra vietos, kur nešnekėtų apie 

demokratiją kaip apie pažangią, modernią ir kone tobulą 
valdymo sistemą. Kas tokioje gyvena, džiaugiasi ir di
džiuojasi. Kas to neturi, ilgisi, tikisi, kovoja.

DEMOKRATIJA iš esmės yra valstybės valdymo 
forma, kurioje valdžia išrenkama visų turinčių 
balsuoti teisę žmonių. Šitaip maždaug aptariama 
politinė demokratija, per tris pastaruosius šimtmečius su

spėjusi išsišakoti, prisitaikyti prie atskirų kraštų skirtingų 
sąlygų ir savybių, tradicijų bei poreikių. Su demokratijos 
samprata paprastai jungiamas ir laisvės įvaizdis, ir pati 
demokratija šiandien jau yra tapusi laisvės sinonimu. Iš
analizuoti, sugrupuoti ir nustatyti, kas ir kokia yra de
mokratija, nėra painu. Kiek sunkiau su laisvės samprata. 
Jei demokratija yra laisvė, tai tuoj ir kyla klausimas, ko
kia gi ta laisvė? Tiesa, demokratinė valdymo sistema nu
stato jai ribas, kurių peržengimas gali sukelti nemalonių 
teisinių problemų. Tais ribojimais bandoma apsaugoti gy
ventojų gerovę, saugumą, užtikrinti sąlygas darbui ir poil
siui. Kiek sudėtingiau yra su moraline laisve. Paliekant 
patiems žmonėms apsispręsti už tą ar kitą nusiteikimą, 
pažiūrą bei veiksmą, atsipalaiduojant nuo bet kokių išori
nių saistymų, savikritikos bei kontrolės, pasimetama 
sprendimuose, prieinama net iki to, kai ima rodytis, kad 
viskas gerai, jei šiandien man gerai. Iš neribotų laisvių iš
siveržęs savanaudiškumas tamsiu šešėliu driekiasi net jau 
ir tokiose srityse kaip švietimas, sveikatos apsauga, šeimų 
kūrimas, vaikų auklėjimas. O reikalavimai, demonstraci
jos, streikai dažnai praranda pusiausvyrą, ir nebepaisoma 
skriaudos kitiems, jei ko nors sau siekiama.

POLITINIAI, socialiniai bei kultūriniai demokrati
jos atspindžiai ne visada gražiai šviečia. Kartais jie 
tik smarkiai degina, dažnai kaitina, ir tuose įkarš
čiuose lipdomas kažkokių laisvių modelis, kuris prižiūri

mas ir auginamas pavirsta stabu. Tada atrodo, kad jokio 
kitokio gyvenimo stiliaus ir nebėra. Visi be jokios išim
ties, kurie tam stabui priešinasi, priskiriami apgailėtinų 
atsilikėlių kategorijai, nedaug pasistūmėjusiai nuo vidur
amžių laikų, kurie dažnai be jokio rimtesnio pagrindo ap
tariami blogąja prasme. Modernus gyvenimas būtinai turi 
būti demokratiškas, visai ncbepaisant, kiek ir kam naudos 
ar žalos tie laisvių sūkuriai atneša. Net visai nebesvarbu, 
kiek ir kas kenčia dėl išsikovotų lygybių, atmestų prigim
ties reikalavimų, tyčia ar netyčia sumaišytų vertybių. Toje 
sumaištyje pasigirsta balsų prieš tas neribotas, nebekont- 
roliuojamas laisves, kurios kerta šeimas, blaško visuome
nę, silpnina tautas. Lietuva - demokratiniais pagrindais 
atstatyta valstybė. Formalūs pamatai padėti. Statomas pa
statas. Nėra abejonės, kad daugumai rūpi, koks jis bus - 
kokia demokratija susilipdys? O tam lipdymui, atrodo, 
nešama ko reikia ir ko nereikia. Šitaip triūsiant tik vis at- 
simintina, kad kas tinka ateivių kraštams, Šiaurės Ame
rikai, nebūtinai turi tikti ir Lietuvai. Ji turėtų sukurti sa
vąją demokratiją, atitinkančią tautos charakterį ir porei
kius. Susiduriant su vakarietiškų laisvių apraiškomis, ati
dus išsijojimas neišvengiamas. Viena valdžia čia daug ko 
padaryti negalėtų, jei tauta dėl to būtų abejinga. Vis dėl
to tikėtina, kad pelus nuo grūdų ji dar pajėgi atskirti. 
Sveika nuovoka, ne aklas pamėgdžiojimas, šiandien 
mums labiausiai reikalinga kuriant savąjį laisvą ir naują 
gyvenimą. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Svarstybos dėl vėliavų
Kanados parlamente vyko 

ilgos svarstybos vėliavos klausi
mu, dėl kurių nuaidėjo platūs 
atgarsiai spaudoje. Vasario mėn. 
Bloc Quebecois atstovė Suzan
ne Tremblay teigė spaudai, kad 
Japonijoje vykusiose olimpinėse 
žaidynėse buvę “per daug” Ka
nados vėliavų (“flag-waving”), 
ir tai neigiamai paveikė Kvebe
ko sportininkus. Dėl to pasisa
kymo sesijoje norėjusiai kalbėti 
parlamentarei Reformų partijos 
atstovai neleido prabilti, pradė
jo giedoti Kanados himną ir 
mojuoti Kanados vėliavėlėmis.

Juos sustabdė seimo pirmi
ninkas (“speaker”) Gilbcr Pa
rent, kuris po ilgų svarstybų ir 
iškeltos abejonės dėl jo paties 
patriotizmo, paskelbė savo 
sprendimą, kad parlamentarai 
negali rūmuose vėliavėlių pasta
ri ant savo stalų. Jo sprendimas 
buvo pagrįstas ankstesnių pir
mininkų nusistatymu, kad tai 
yra nereikalinga butaforija 
“House of Commons” patalpo
se. Jis pabrėžė, kad svarbesnė jo 
pareiga yra garantuoti visų at
stovų teisę pareikšti savo nuo
monę.

Kanada ir Norvegija buvo 
pakviestos siųsti vaikų traumų 
(sužalojimų) specialistus į Alžy

rą. Šiame krašte 1991 m. išrink
tą musulmonų prezidentą nu
vertė karinė “junta”, ir nuo to 
laiko nesiliauja teroristinė veik
la, žudynės. Per 6 metus išžudy
ta 65,000 žmonių, bet valdžia 
neįsileidžia užsienio derybinin
kų taikai palaikyti.

Vis dėlto sausio mėn. Alžy
re lankėsi Kanados viceministe- 
rio pavaduotojas Europos, 
Šiaurės Afrikos ir Vid. Rytų rei
kalams, Claude Laverdure. Va
sario mėn. nuvyko liberalų va
dovas Don Boudria su parla
mentarų delegacija, taip pat nu
matytas prekybos delegacijos vi
zitas. Kanada turi savo ambasa
dą Alžyre. Ši valstybė yra di
džiausia Kanados prekybos 
partnerė visoje Afrikoje. Dabar 
svarstomas jungtinis Kanados ir 
Norvegijos projektas su UNI
CEF, viena iš retų JT organiza
cijų, kuriai leidžiama veikti Al
žyre. Tikimasi, kad vaikų šalpos 
projektas suteiks progą šiems 
kraštams ir kitokiais būdais pa
dėti siekiant taikos palaikymo.

Lucien Bouchard buvo pir
mas Kvebeko premjeras, pa
kviestas kalbėti specialioje JAV 
valstijos Maine senato ir atsto
vų rūmų sesijoje kovo 17 d. Jis

(Nukelta j 8-tą psl.)

Lietuvos kariuomenės dalinys naujojo Lietuvos prezidento VALDO ADAMKAUS inauguracijos iškilmėje

Karinis Lietuvos jūreivių dalinys naujojo Lietuvos prezidento VALDO ADAMKAUS inauguracijos iškilmėje

PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS

Naują istorijos lapą verčiant
Naujojo Lietuvos prezidento sutiktuvės, buvusiojo išleistuvės • Iškilmės seime, Vilniaus 
arkikatedroje, Katedros aikštėje, prezidentūroje, dalyvaujant daugybei kviestinių svečių ir 
minioms tautiečių. Iš pasakytos naujojo prezidento kalbos aiškėja Lietuvos politikos 

tęstinumas, tęstinumas siejamas su naujomis gairėmis

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

“Turi pagaliau įsigalėti mo
rali vidaus politika”. Tai žodžiai 
iš naujojo prezidento Valdo 
Adamkaus kalbos, pasakytos 
1998 m. vasario 26 d. Katedros 
aikštėje tūkstančiams žmonių. 
Pasakyti jau po priesaikos sei
me, po kalbos seimo rūmuose, į 
kuriuos vedė raudonas kilimas, 
kur abu - su Alma Adamkiene 
pasitiko seimo pirmininkas V. 
Landsbergis, kur skambėjo fan
faros, iš kur pirmą kartą sėdo į 
prezidento automobilį. Rūmų 
viduje, be protokolinių apeigų, 
iškilmingą įvykį pabrėžė ilga 
plati baltų tulpių eilė, dvelkianti 
grožiu, kilnumu, išmintingumu. 
(O, kad šios savybės persmelktų 
rūmų šeimininkų santykius!).

Ateinančius prie Vilniaus 
arkikatedros prezidentą V. 
Adamkų, jo palydą, vyriausybės 
narius, kitus, taip pat buvusį 
prezidentą A. Brazauską pasiti
ko tūkstantinė minia, sveikinan
ti, plojanti, besidžiaugianti. (Ki
toks vaizdas buvo prieš penketą 
metų: tuomet inauguraciją šven
čiantį A. Brazauską prie arki
katedros pasitiko keiksnojimai, 
spjūviai). Prie didžiųjų švento
vės durų laukė arkivyskupas 
metropolitas A. J. Bačkis, vys
kupai.

Arkikatedroje
Didžiojoje navoje dvi vėlia

vos - Lietuvos respublikos ir 
prezidento. Pirmoje eilėje prie 
didžiojo altoriaus sėdėjo prezi
dentas V. Adamkus, A. Adam
kienė, D. Mieželienė. Toliau - 
buvęs prezidentas A. Brazaus
kas, seimo pirmininkas V. 

Landsbergis, min. pirmininkas 
G. Vagnorius, kiti valdžios, po
litinio gyvenimo vadovai, diplo
matinio korpuso nariai, Pasau
lio lietuvių bendruomenės va
dovybė, senųjų Lietuvos tikėji
mų atstovai, inauguracijos sve
čiai. (Įėjimas į arkikatedrą su 
pakvietimais, todėl didžioji na
va tuščia, be stovinčių; jų kiek 
glaudėsi šonuose, kam pavyko 
įsiprašyti, prasisprausti).

Pamaldose
Mišių liturgijai vadovavo 

Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkas arkiv. A. J. Bačkis, 
jas aukojo ir kiti dvasininkai - 
arkiv. S. Tamkevičius, vysk. A. 
Vaičius, vysk. J. Preikšas, vysk. 
J. Žemaitis, vysk. J. Matulaitis, 
vysk. Z. Bartulis. Mišiose taip 
pat dalyvavo vyskupai J. Tunai
tis, J. Boruta, Čikagos kardino
las Francis Eugene George, 
mons. J. Šarauskas, senasis ka
tedros klebonas mons. K. Vasi
liauskas.

Pamokslą pradėjęs sveikini
mu ir padėka (“kad prisiėmėte 
šias svarbias ir sunkias parei
gas”), arkiv. A. J. Bačkis pasi
džiaugė prezidento prašymu 
Mišias aukoti už tautos vienybę, 
pacitavo Kristaus maldos žo
džius “tegul visi bus viena”. 
Vienybės reikšmei valstybės, 
valdžios, tikinčiųjų gyvenime at
skleisti ir buvo sutelktas arki
vyskupo dėmesys. Pabaigoje 
prašė: “Maldaukime Dievą Kū
rėją, kad suteiktų išminties, jė
gų ir ryžto mūsų tautos vado
vams ir kiekvienam iš mūsų, 
kad suprastume savo atsakomy
bę Dievui ir Tėvynei”.

Per Mišias buvo perskaity

tas sveikinimas Jo Eminencijos 
kardinolo V. Sladkevičiaus, ku
ris dėl nesveikatos iškilmėse ne
dalyvavo. Sveikinimas baigia
mas viltimi: “Džiaugiamės, jei 
palaimingoje mūsų krašto vado
vo veikloje bus nuimti visi su
siaurinimo Jūsų pareigų ir galių 
varžtai ” ir kiekvienas galės 
rasti “ Jumyse ne tik valdininką, 
bet ir mūsų visų tikrąjį vadovą, 
mūsų geradarį visose tautos 
gyvenimo srityse”.

Mišios pradėtos ir baigtos 
su didžiuoju dainium, su Mairo
niu. Pradžioje skambėjo giesmė 
“Apsaugok Aukščiausias tą my
limą šalį”, pabaigoje nubangavo 
kilnioji “Marija, Marija”.

Katedros aikštėje
Tolesnė inauguracijos dalis 

vyko Katedros aikštėje, kur pre
zidentą, vyriausiąjį ginkluotųjų 
pajėgų vadą, pasveikino karių 
rikiuotė, čia raportavo kariuo
menės vadas generolas leite
nantas J. Andriškevičius, čia bu
vęs prezidentas A. Brazauskas 
naujajam prezidentui pristatė 
ginkluotųjų pajėgų vadovybę. 
Aikštėje naująjį prezidentą pa
gerbė su vėliavomis atvykę Lie
tuvos miestų ir miestelių pa
siuntiniai. (Vykusi, sveikintina 
inauguracijos apeigų dalis, gaila 
tik, kad nesumota iš aikštės per
kelti ją į katedrą, j didžiąją navą 
- nebūtų buvusi tuščia).

Prezidento kalba
Aikštėje prezidentas V. 

Adamkus pasakė pirmąją savo 
kalbą tautai. “Esu čia ir dabar - 
nes tokia yra Jūsų valia, kurią 
išreiškėte laisvuose, demokrati-

(Nukclta į 2-rą psl.)

Naujas EK pastatas
BNS pranešimu, kovo 17 d. 

Vilniuje įvyko oficialus Europos 
Komisijos (EK) delegacijos pasta
to atidarymas. Iškilmėse dalyva
vo Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, EK delegacijos Lie
tuvoje vadovas H. Schmiegelow, 
ES komisarė R. Bjerregaard bei 
vyriausybės ir seimo vadovai ir 
kiti pareigūnai, užsienio amba
sadoriai. Nuolatinė EK būstinė
je, įsteigtoje restauruotame ke
turių aukštų pastate Naugardu
ko gatvėje dirbs 15 asmenų, dar 
5 atvyks iš Briuselio.

Atvykusi į iškilmes EK narė 
R. Bjerregaard taip pat apžiūrė
jo Ignalinos atominę elektrinę. 
Ji buvo patenkinta elektrinės 
saugumu, tačiau prezidentui pa
kartojo, kad ji turėtų būti užda
ryta kito dešimtmečio pradžioje, 
pagal 1993 m. pasirašytą Bran
duolinės sąskaitos sutartį su Eu
ropos plėtros ir rekonstrukcijos 
banku. V. Adamkus pareiškė ma
nąs, kad Lietuva neturėtų atsi
sakyti branduolinės technologi
jos, bet pastatyti naują vakarie
tišką reaktorių, uždaryti abu so
vietinius. Ignalinos jėgainė pa
gamina apie 80% Lietuvos elekt
ros energijos, kurios didelė da
lis eksportuojama.

Sustabdė susitikimą
Kovo 14 d. Kauno mieste 

turėjo įvykti Lietuvos seimo ir vy
riausybės narių L. Andrikienės, 
J.D. Sadeikienės ir S.R. Petriko 
susitikimas su miesto gyventojais, 
organizuojamas TS(LK) Kauno 
miesto pramonės skyriaus. Jai 
atvykus automobiliu prie Vytu
rio vid. mokyklos, ją pasitiko gru
pė agresyvių piketuotojų, kurie 
lipo ant automobilio, mėtė į jį 
sniegą bei kiaušinius, mėgino jį 
apversti. Policijos pareigūnai ta
da jį apsupo ir išlydėjo.

Po jos išvykimo pargriu
vo ir mirtinai susižalojo įvykio 
stebėtojas, dėl kurio pasklido gan
dai, kad Europos reikalų minis- 
terė L. Andrikienė savo auto
mobiliu jį partrenkusi, tačiau 
policijos pareigūnai ir kiti liudi
ninkai tvirtino, kad tai netiesa. 
Sužinota, kad iš vakaro įvyko su
sirinkimas, kuriame viešai gra
sinta susidoroti su ministere. Vi
daus reikalų ministerija prane
ša, kad dėl tam tikrų asmenų 
įžūlių veiksmų iškelta baudžia
moji byla, ir apie tyrimo rezul
tatus visuomenė bus informuo
jama.
Mokesčių policijos atsiskaitymas

ELTOS žiniomis, kovo 18 d. 
Mokesčių policijos departamen
to prie Vidaus reikalų ministe
rijos vyriausiasis komisaras S. 
Juocevičius pranešė vyriausybei 
apie šio skyriaus veiklą. Nuo 
tarnybos įsteigimo 1997 m. liepos 
mėn. Mokesčių policija iškėlusi 
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Kas tinka Amerikai, nebūtinai turi tikti Lietuvai
Naują istorijos lapą verčiant

Prezidentą V. Adamkų pasitiko tūkstantinė besidžiaugianti minia
“Amerikos ateivis valdys Lietuvą”

Vokiečių spauda apie naująjį Lietuvos prezidentą 
Lietuva iš arti XVI

Ačiū už juoką, kurio jau seniai nebuvau girdėjusi
“O tėviške, koks mielas kraštas”...

Vaikai per trumpą laiką tampa drausmingi ir draugiški
Auksinė kolegijos sukaktis

Šventė, kurioje vien raštu gauta apie 300 sveikinimų
Lietuvos prisikėlimas Kalifornijoje

Niekas nebuvo sąjungoje su Rusija
Filmai - nusikaltėlių universitetai

Jau laikas sustabdyti vakarietiškų filmų rodymą 
Jo rankose prabyla medis

Alg. Sakalauskas medžio drožyboje kelią pats surado

107 baudžiamąsias bylas, išaiš
kino nuslėptų mokesčių už dau
giau kaip 10 mln. litų, nubaudė 
761 asmenį ir paskyrė daugiau 
kaip 8 mln. litų baudų. Įstaty
mai dažniausiai pažeidžiami ap
laidžių ir apgaulingu buhalteri
nės apskaitos tvarkymu. Klasto
jami dokumentai, neišduodami 
kasos kvitai už prekes bei pa
slaugas. Tiriamas taip pat mo
kesčių inspektorių piktnaudžia
vimas tarnybine padėtimi. Stei
giamas “pinigų plovimo preven
cijos” skyrius, kuris nagrinės in
formaciją apie įtartinas operaci
jas pinigais, bendradarbiaus su gi
miningomis užsienio tarnybomis.

Seimo narių susitikimas
Kovo 6 d. Palangoje įvyko 

Lietuvos seimo narių ir Kara
liaučiaus srities “Dūmos” depu
tatų susitikimas, kurio tikslas bu
vo užmegzti aktyvesnius ryšius. 
Seimo užsienio reikalų komite
to pirmininkas Mečys Laurinkus 
pranešė, kad buvo aptarti gali
mi įstatymų pakeitimai, kurie 
mažintų kliūtis Lietuvos versli
ninkų veiklai Karaliaučiuje.

Kaip praneša “Lietuvos ry
tas”, Lietuvos parlamentarai pa
geidavo, kad Karaliaučiaus “Dū
mos” deputatai paskubintų sko
lų grąžinimą Lietuvos įmonėms. 
Bendroji Karaliaučiaus skola Lie
tuvai siekia beveik 8.5 mln. JAV 
dol. Tikimasi, kad šiemet bus pra
dedama atmokėti Lietuvai 1994-
1995 m. skolas.

Vilniaus banko pelnas
Kaip rašo ELTA, Vilniaus 

banko revizorių firmos “Arthur 
Andersen” duomenimis, didžiau
sias krašto privatus bankas per 
1997 m. uždirbo 47.6 mln. litų pel
no, 23.2 mln. lt. daugiau negu
1996 m. Trijų Vilniaus banko gi
miningų įmonių bendras praėju
sių metų rezultatas - 258,000 lt. 
pelno. Banko aktyvai pernai iš
augo beveik du kartus (nuo 
915.2 mln. lt. iki 1.8 bin. lt.), o 
kapitalas padidėjo 40.5% (nuo 
117.1 mln. lt. iki 164.5 mln. lt.).

Sumokės skolą
BNS pranešimu, Lietuvos 

vyriausybė vasario 18 d. nutarė 
nedelsiant sumokėti visus liku
sius delspinigius Rusijos firmai 
“Gazprom”. Iš viso bus grąžinta 
17.43 JAV dol. (69.7 mln. litų). 
Bendrovei “Lietuvos dujos” 9.6 
mln. JAV dol. Paskolins Taupo
masis bankas, kuriam garantija 
buvo suteikta sausio mėn.

Likusią skolos sumą (7.83 
mln. dol.) bendrovė taip pat pa
siskolins iš bankų. “Lietuvos 
dujų” bendrovės generalinis di
rektorius K. Šumacheris teigė, 
kad dar tikslinama skolų suma 
su “Gazprom”, kuri grasino su
mažinti gamtinių dujų tiekimą 
Lietuvai, jei nebus sumokėtos 
visos skolos. RSJ
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Lietuviai džiaugiasi laisve

Romoje 1998 m. kovo 4 iškil
mingai atšvęstas Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos penkiasdešimt
metis. Apie šią Lietuvai svarbią 
sukaktį, kovo 1, kalbėjo popiežius 
Jonas Paulius II per įprastinį susi
tikimą su maldininkais vidudienio 
“Viešpaties angelas” maldos pro
ga. Šv. Tėvas lietuviškai pasveiki
no tą dieną į Šv. Petro aikštę susi
rinkusius lietuvius kunigus ir ko
legijos rėmėjus. Jis taip pat para
šė sveikinimo laišką Šv. Kazimie
ro kolegijai: “Džiaugdamasis, kad 
sukanka 50 metų nuo tos dienos, 
kai Apaštalų Sostas juridiškai 
pripažino Popiežiškąją šv. Kazi
miero lietuvių kolegiją, pareiškiu, 
jog labai vertinu tą palaimingą 
patarnavimą, kurį jis suteikė Lie
tuvos Bažnyčiai, tinkamai reng
dama ir ugdydama kunigus. 
Melsdamas Viešpatį nuolatinės 
dangiškos pagalbos, idant ši įstai
ga su kaskart nauju uolumu tęstų 
savo nuopelningą veiklą, tokią 
svarbią man brangios Lietuvos 
krikščioniškajai ateičiai, iš visos 
širdies teikiu ypatingą Apaštalinį 
palaiminimą jos vadovams, stu
dentams ir rėmėjams”.

Vatikanas, 1998 m. kovo 4 d.
Pasaulinės gydytojų federaci

jos “Už žmogaus gyvybę” sausio 
29 d. Kauno Lietuvos “Caritas” 
diagnostikos centre buvo atidary
ta Kauno skyriaus būstinė. Ta 
proga lankėsi šios organizacijos 
Lietuvoje pirmininkė docentė 
gyd. A. Šaulauskienė ir jos pava
duotoja provizorė B. Obelenienė. 
Soc. gyd. A. Šaulauskienė primi
nė svarbiausius organizacijos “Už 
žmogaus gyvybę” nuostatus: žmo
gaus gyvybės apsauga nuo prasi
dėjimo iki mirties, pagarba as
mens orumui, aborto negalimu
mą (kaip šeimos planavimo prie
monę), natūralaus šeimos plana
vimo svarbą bei aktualumą. Lie
tuvos organizacija “Už žmogaus 
gyvybę” jungia 230 narių: gydyto
jų, mokytojų, dvasininkų, žurna
listų, psichologų. Jos padalinių 
yra Vilniuje, Kaune ir kituose 
miestuose.

Lietuvos vyriausybė vasario 4 
d. posėdyje paskirstė iš 1998 m. 
biudžeto 5 mil. litų tradicinių reli
ginių bendrijų vadovybėms. Pasak 
finansų ministerio Algirdo Šeme- 
tos, pagrindinis kriterijus pagal 
bendrijų dydį buvo nustatytas 
ankstesniais metais. Lėšų pasi
skirstymą su bendrijų vadovais 
aptarė vyriausybės patarėjas reli
gijų klausimais Petras Plumpa. Jis 
informavo, kad Romos katalikai 
sudaro 91 nuošimtį, stačiatikiai - 
5, sentikiai - daugiau nei 1 nuo
šimtį, evangelikai, liuteronai, 
graikų apeigų katalikai, evangeli
kai reformatai, judėjai, karaimai 
ir musulmonai - 3 nuošimčius. 
Lėšos paskirstytos taip: Lietuvos 
aukščiausiajai sentikių tarybai - 
50 tūkst. Lt., Lietuvos evangelikų 
liuteronų konsistorijai - 42 tūkst. 
Lt., Lietuvos evangelikų reforma
tų kolegijai - 34 tūkst. Lt., Lietu
vos graikų apeigų katalikų bend
ruomenei - 14 tūkst. Lt., Lietuvos 
vyskupų konferencijai 4550 tūkst. 
Lt., Lietuvos žydų religinei bend
rijai - 20 tūkst. Lt., Stačiatikių

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).

Bažnyčiai - 250 tūkst., Vilniaus 
musulmonų semitų religinei 
bendruomenei - 20 tūkst. Lt.

Projekto “Vilties tiltas” vyk
dytojų seminaras vyko vasario 13- 
15 d.d. Birštone. Jame dalyvavo 
Berlyno “In Via Centre” vadovė 
Ursula Grzibek ir 30 Kaišiadorių 
vyskupijos moterų savanorių, or
ganizuojančių darbo grupes įvai
riose parapijose. Konferenciją 
“Šventosios Dvasios metai - atsi
naujinimo, naujų įsipareigojimų 
metai” pradėjo kun. J. Kamins
kas, pažymėdamas būtinybę dva
siškai tobulėti, visada ieškoti gy
venimo prasmės. Seminaro daly
viai per tris dienas dalijosi Berly
ne sukaupta patirtimi, meldėsi, 
aptarinėjo ateities veiklą.

Prof. Antano Maceinos 90- 
sios gimimo metinės sausio 30 d. 
paminėtos Kauno marijonų vie
nuolyne. Minėjimą surengė Lie
tuvos katalikų mokslo akademija 
ir Lietuvių katalikų kultūros cent
ras. Po Mišių mons. K. Senkus 
pažymėjo profesoriaus ištikimybę 
Dievui ir Tėvynei. Jis, gyvenda
mas Vokietijoje, steigė kultūros 
židinius, rengė Europos lietuvių 
studijų savaites, kartu su prof. 
Zenonu Ivinskiu įsteigė Baltų ins
titutą, leido metraštį “Baltika”. 
Prof. A. Maceina buvo aktyvus 
Ateitininkų federacijos, LKM 
Akademijos narys, bendravo su 
Lietuvių fronto bičiulių organiza
cija, Vasario 16-sios gimnazija, 
lietuvių ir vokiečių kalbomis išlei
do 24 knygas.

Prof. J. Pikūnas, prisiminda
mas kaip Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto dėstytoją, minėjo, 
kad Maceina skatino studentus 
stebėtis mažais dalykais. Pasak 
dr. M. Bloznelio, Maceina buvo 
revoliucingas žmogus, siekęs nuo
monių laisvės ir ugdęs idealistus, 
jaučiančius krikščionišką pareigą 
visuomenei. Minėjime buvo skai
toma ir A. Maceinos - Jasmanto 
poezija.

Vilniaus arkivyskupas A. J. 
Bačkis vasario 4-14 d.d. lankėsi 
Vatikane, kur dalyvavo neeilinia
me trečiame tarybos posėdyje, 
rengiančios Antrąjį Europos vys
kupų sinodą. Tarybą sudaro iš po
piežiaus paskirtų narių, atstovau
jančių Europos vyskupų konfe
rencijoms. Sinodas numatytas su
šaukti 1999 m. tema “Kristus, gy
venantis savo Bažnyčioje - vilties 
šaltinis Europai”.

Pirmąjį Europos sinodą tema 
“Liudyti Kristų, kuris mus išvada
vo” popiežius Jonas Paulius II su
šaukė 1991 m. Rytų, Vidurio ir 
Vakarų Europos vyskupai susiti
ko pirmą kartą po komunizmo 
žlugimo. Jau yra įvykę Afrikos, 
Šiaurės ir Pietų Amerikos sino
dai. Netrukus turėtų įvykti Azijos 
ir Okeanijos vyskupų susitikimai. 
Tai savotiška 2000 metų kriščio- 
nybės sukakčiai besirengiančių 
Katalikų Bendrijų sąžinės sąskaita.

Arkiv. A. J. Bačkis vasario 7 
d. kartu su kun. V. Aliuliu, MIC, 
kun. A. Liuima, SJ, ir kitais Ro
moje studijuojančiais kunigais at
našavo Mišias. Jose dalyvavo Lie
tuvos ambasadorius prie Vatika
no K. Lozoraitis, ambasadorius 
Italijoje R. Podagėlis, Vilniaus 
seminarijos rektorius kun. H. F. 
Fisher. Arkivyskupas ir Vilniaus 
seminarijos rektorius ir kiti kuni
gai iš Lietuvos vasario 9 d., atna
šavo Mišias kartu su Šventuoju 
Tėvu asmeninėje popiežiaus kop
lyčioje. Mišiose dalyvavo Vilniaus 
seminarijos auklėtiniai, ten dir
bančios vienuolės. Popiežius nuo
širdžiai pasveikino kiekvieną Mi
šių dalyvį, kartu padovanodamas 
Vilniaus seminarijai brangų arnotą.

Naujasis Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS su žmona ALMA, lydimi buvusio prezidento ALGIRDO 
BRAZAUSKO ir kitų pareigūnų, žingsniuoja pamaldoms į Vilniaus arkikatedrą Ntr. “Vakarinių naujienų”

Naują istorijos lapą verčiant
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

niuose ir nepriklausomuose Lie
tuvos respublikos prezidento 
rinkimuose. Esu čia ir dabar - 
nes tokia yra mano valia (...), 
kad kartu su jumis atlikčiau sa
vo pareigą Lietuvai”.

Apžvelgęs istorijos kaitą, 
aušras ir sutemas, pergalių 
džiaugsmą ir pralaimėjimų kar
tėlį, iškėlė laisvės reikšmę, ne
įgyvendinamą be pareigos, pa
grįstos darbu, kūryba, be pagar
bos kitam supratimo. Kiek
vienas tikrai laisvas gali būti tik
tai gerbdamas kito gyvenimą, 
kito laisvę.

Nusakė vidaus, užsienio po
litikos gaires. “Turime paža
dinti, prikelti ir sutelkti kuria
mąsias Lietuvos žmonių jėgas. 
Užtenka griovimo ir ardymo, 
kai šalia mūsų griūva vertingas 
ir unikalus Vilniaus senamies
tis, kai griūva žmonių pasiti
kėjimas ir viltys”.

Perėjęs prie šiuolaikinės vi
suomenės, kvietė kurti ją, pa
grįstą tarpusavio pasitikėjimu, 
atjautimu ir pagalba, parama 
silpnesniam. Pabrėžė: “Pykčio, 
keršto, godumo, pavydo, įta
rumo apsėstas žmogus nėra 
laisvas”. Skelbė savo vidaus po
litikos kertinį akmenį: “Mes pa
sisakome už politiniame šalies 
gyvenime kylančią santarvės 
pakto idėją”. Ji pirmiausia turi 
būti kūrybinė. Anot prezidento, 
tos idėjos išraiška bendravimui 
turėtų suteikti naujų, ramesnių, 
kartu šiuolaikiškesnių, moder
nesnių spalvų. Ta idėja turėtų 
susisieti su moralinio atsinauji
nimo programa, kurioje iškiltų 

Naująjį prezidentą VALDĄ ADAMKŲ prie Vilniaus arkikatedros pasi
tinka arkivyskupas A.J. BAČKIS

VALDAS ADAMKUS, naujasis Lietuvos prezidentas, skaito priesaiką 
seime. Šalia jo - žmona ALMA Nuotr. “Respublikos”

žmogus, jo kūrybiškumas, hu
manistinis aktyvumas.

Labai kietai, tvirtai pabrėžė 
žmogaus gyvenimo kaip abso
liučios vertybės apsaugą. “Visa 
man suteiktos prezidentinės 
valdžios galia aš sieksiu, kad 
Lietuvoje įsitvirtintų sąžininga 
ir dora, rūpestinga ir paslaugi, 
atsakinga ir morali visų lygių 
valdininkija, kurios pagrindinis 
principas būtų ne valdyti, o tar
nauti - tai yra padėti, patarti ir, 
žinoma, spręsti”.

Iš savo patirties prezidentas 
teigė: “Aš nežadu lengvo gyve
nimo, nes lengvo gyvenimo nie
kur nėra. Aš kviečiu į darbą, 
kad mūsų gyvenimas pa
lengvėtų. (...) Turi pagaliau įsi
galėti morali vidaus politika”.

Prezidentas taip pat pasirė
mė Maironiu, jo eilėmis, skir
tomis “nuolat verkšlenantiems 
politikams”: “Mums reikia tų, 
kurie veikia, o ne vienas kitą 
keikia” (nuaidi plojimai).

Neužmiršo prezidentas kiek
vieno pareigos, skolos tėvynei, 
istorijai, kalbai. Džiugu, kad 
prezidentas jau pirmajame savo 
žodyje iškėlė šiuos dalykus, pa
lietė gamtą, jos taršą gretin
damas su dvasios tarša.

Politinės gairės

Užsienio politikoje linkmės 
nesikeis. Tai Europos sąjunga ir 
ŠAS (NATO). Tvirtai, kietai 
pareiškė: “Kelias į šias struktū
ras prasideda Vilniuje. Pabrėžiu 
- Vilniuje, o ne Vakarų Euro
pos sostinėse”. (Po šio teiginio 
vėl plojimai).

Ryžtingi pabaigos žodžiai: 

“Esu pasiryžęs būti visų prezi
dentu, tartis ir bendradarbiauti 
su visomis partijomis. Lietuva 
yra viena ir vientisa. (...) Čia, 
prie paminklo didžiajam Lietu
vos kunigaikščiui Gediminui, 
prie mūsų kilniosios katedros aš 
sakau: Lietuva augs, ji privalo 
augti”.

Daukanto aikštėje
Paskutinė priešpiečio iškil

mių dalis persikėlė į Daukanto 
aikštę, prie prezidentūros, kur 
žmonių taip pat daugybė. A. 
Brazauskas naujajam vadovui 
perdavė didįjį antspaudą, įteikė 
konstituciją. Nuo rūmų stiebo 
buvo nuleista buvusio prezi
dento vėliava. Paėmęs karys ją 
sulankstė ir atidavė buvusiam 
šeimininkui, o šis pasilenkė, 
oriai pabučiavo ją, nulipo laip
tukais ir, palydėtas šūksnių 
“ačiū”, sėdo į automobilį.

Atsisveikinimo kalbą A. 
Brazauskas pasakė seimo rū
muose, į kuriuos atėjo po V. 
Adamkaus, buvo sutiktas, pa
sveikintas seimo pirm. V. 
Landsbergio. Kalboje - valsty
bės vyro, nesmulkmeniškoje, 
jautrioje, įžvalgioje - A. Bra
zauskas padėkojo visiems, pa
linkėjo naujajam prezidentui iš
tvermės, sveikatos, sėkmės. Pa
skutinėmis eilutėmis apibend
rino: “Dėkoju likimui, kad jis 
leido man dirbti su savają tauta, 
su kuria buvau visą gyvenimą 
kartu (...), buvau ir lieku su 
jumis, su visais Lietuvos žmo
nėmis tol, kol esu jiems reika
lingas”.

Nauja vėliava
Atsiverčia naujas mūsų isto

rijos puslapis. Virš preziden
tūros iš lėto pakilo kita - pre
zidento Valdo Adamkaus - vė
liava. Pasigirdo trys XVIII š. 
patrankos šūviai - už tautą, 
valstybę ir prezidentą. Prezi
dentą, kuris atstovaus Lietuvai, 
ves ją į XXI šimtmetį.

Vakare padangėje sužėrėjo 
įspūdingi fejerverkai, sužavėję 
vilniečius ir svečius, o žemelėje 
- sporto rūmuose, rotušėje, 
Chodkevičių rūmuose ir prezi
dentūroje - suklegėjo priėmi
mai.

Prezidentūros priėmime nau
jasis rūmų šeimininkas A. 
Brazauską apdovanojo Vytauto 
Didžiojo pirmojo laipsnio ordi
nu. Po visų iškilmų paklaustas, 
kas renginiuose labiausiai pati
ko, Valdas Adamkus pasi
džiaugė miniomis žmonių, jų 
nuoširdumu, lydėjusiu visur iki 
pat gilios nakties.

“The Ottawa Citizen” laik
raštyje 1998.11.18 Charles En- 
man, remdamasis pokalbiu su 
Lietuvos ambasadoriumi Alfon
su Eidintu, parašė apie Lietuvą 
bei patį ambasadorių informaci
nį straipsnį.

Pasak ambasadoriaus, prieš 
šešerius ar septynerius metus 
negalėjo ateiti į galvą mintis, 
kad jam, istoriko darbu užsi
imančiam, teks atsidurti diplo
matų pasaulyje. Atsitiko todėl, 
kad Lietuva, būdama okupuota 
Sov. Sąjungos, negalėjo išsiug
dyti savo diplomatų, o istoriko 
profesija tam tikrais atžvilgiais 
gali būti naudinga ir diplomati
niam darbui. Dabartiniai Lietu
vos diplomatai aplamai yra iš 
akademinės aplinkos. Tokie as
menys daugiausia moka ir sveti
mų kalbų. Tai jais ir pasistengta 
pasinaudoti.

Ambasadorius Eidintas, pa
sak straipsnio autoriaus, yra pa
prastas žmogus. Jis nesivaiko 
diplomatams įprasto oficialu
mo. Mėgsta dažnai ir linksmai 
susijuokti. Jo anglų kalba nėra 
gimtoji, tačiau turtinga tipiškais 
anglų kalbos išsireiškimais.

Baltijos valstybės - Lietuva, 
Latvija ir Estija - dabar esan
čios mažiau pastebimos pasauli
nės opinijos. Bet buvo laikas - į 
jas buvo atkreiptos pasaulio 
akys, kai sovietinė imperija silp
nėjo, ir tų kraštų viduje kilo 
tautiniai judėjimai.

Lietuva 1990 m. kovo 11d. 
paskelbė savo nepriklausomybę 
nuo Sovietų Sąjungos, nors tai 
nelengva buvo padaryti, prisi
menant Vengrijos ir Lenkijos 
sukilimo rezultatus. Sovietų ka
reiviai ir tankai 1991 m. sausio 
13 d. užpuolė radijo ir televizi
jos stotis. Pasaulis buvo sulaikęs 
kvapą, bijodamas Vengrijos ir 
Čekoslovakijos pasekmių.

Tačiau dabar Lietuva yra 
nepriklausoma valstybė, o So
vietų Sąjunga tapusi istorinėmis 
dulkėmis. Lietuvoje atstatyta 
demokratija, ir joje veikia laisva 
ekonominė rinka. Pvz. jau 70 
nuošimčių dirbančių lietuvių 
darbuojasi privačiose įmonėse. 
Tas skaičius sparčiai auga.

Pasak ambasadoriaus, ūki
nėje srityje vyksta pažanga, bet 
sunku prie naujos tvarkos pri
prasti žmonėms, ypač senesnio 
amžiaus. Tie, kurie stipriai sva
jojo apie laisvę, nebijo iniciaty
vos, jaučiasi gerai. Bet dalis 
žmonių, ypač pensininkai, gau
dami mažas pensijas, sunkiai 
susigyvena su naujomis sąlygo
mis. Apskritai laisvė stebėtinai 

AtA
VIKTORUI GUDELIUI

mirus,
dukrą DANĄ CHAINAUSKIENĘ, sūnų ARVYDĄ, 
jų šeimas bei visus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir

kartu liūdime -

I. Daniliūnienė N. R. Mitalai
L. Radzevičienė D. Mitalienė
M. Jokšienė S. Pargauskienė
A. Petrašiūnas A. B. Zabulioniai
A. Stygienė E. S. Kerai
O. A. Švilpos V. V. Staškūnai
M. J. Bendoraičiai J. Z. Didžbaliai

PADĖKA
AtA

SONIA PAULIONIENĖ
po sunkios ligos iškeliavo amžinybėn 

1998 m. kovo 2 dieną
Nuoširdi padėka kun. Augustinui Simanavičiui, 

OFM, Prisikėlimo parapijos klebonui, už maldas laidotu
vių namų koplyčioje, kun. Vladimir Malchenko už atliktas 
religines apeigas šventovėje ir už maldas kapinėse.

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįsta
miems už maldas ir gausų dalyvavimą koplyčioje, švento
vėje ir velionies palydėjimą į amžinojo poilsio vietą.

Esame labai dėkingi už gražias gėles, kurias velio
nė taip labai mėgo, už pareikštas užuojautas asmeniškai ir 
raštu, už gausias aukas Mišioms, tremtinių vaikaičių 
mokyklai “Lietuvių Namai Vilniuje”, “Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje” ir “Tremtinių grįžimo fondui”.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams. Esame visiems 
labai dėkingi - vyras Vincas, sūnūs - Andrius ir Robertas 

su šeimomis, sesuo Larysa su šeima

yra pakeitusi žmonių gyvenimą. 
Anais laikais žmonės bijojo lais
vai vienas su kitu kalbėtis. Žmo
nių gyvenimas Lietuvoje tapo 
visais atžvilgiais turtingesnis.

Ambasadorius, kalbėdamas 
apie save, pažymi, kad jo jau
nesniame amžiuje oficialioji is
torija buvo tik oficialus melas. 
Todėl jis daugiausia rašęs socia
liniais, ekonominiais klausi
mais, kuriuos mažiau galėjo 
kontroliuoti cenzūra. Dažnai to
kiuose raštuose užtekdavo po
ros komunistinės ideologijos 
frazių ir vienos kitos Lenino ci
tatos. Bet istoriniais-politiniais 
klausimais rašyti buvo neįmano
ma. Čia galėjo būti pateikta tik 
vienintelė komunistinė tiesa.

Prasidėjus tautiniam judėji
mui, jis pradėjęs rašyti Lietuvos 
istorijos studijas. Buvęs pripa
žintas Mototovo-Ribbentropo 
1939 m. pasirašytų protokolų, 
kurie įgalino Lietuvos nepri
klausomybės praradimą, žino
vu. Taip pat parašęs trijų Lietu
vos prezidentų monografijas. 
Šie prezidentai sovietiniais lai
kais buvo suniekinti. O iš tikrų
jų buvo neblogi prezidentai, ly
gintini su to laiko panašių vals
tybių prezidentais. Jis taipogi 
studijavęs ir žydų tautžudystę. 
Iš Lietuvos 150,000 žydų 90 
nuošimčių buvo nacių sunaikin
ti. Sovietmečiu apie žydų trage
diją nebuvo kalbama. Net ir žy
dų vardas buvo nevartojamas, 
užteko juos vadinti tik sovietų 
piliečiais. Iš viso žydų tautžu- 
dystė komunistų buvo užmiršta.

Ambasadorius Kanadą ver
tina kaip labai svarbų kraštą 
Lietuvai. “Atomic Energy Ca
nada Ltd.” yra viena svarbiausių 
Kanados bendrovių, kuri dar
buojasi ir Lietuvoje. Lietuviai 
labai priklauso nuo atominės 
energijos, gaminančios krašte 
elektrą. Kanadiečiai padeda pa
gaminti talpintuvus atominės 
energijos atliekoms. Norima su
stiprinti abiejų kraštų politinius, 
ekonominius ir kultūrinius ry
šius. Lietuva laukia pagalbos iš 
Kanados stojant į Siaurės At
lanto (NATO) sąjungą.

Ambasadorius mano, kad 
Kanadoje yra nuo 25,000 iki 
30,000 lietuvių kilmės gyventojų 
su didžiausia savo bendruome
ne Toronte. Daugiausia Kana- 
don lietuvių atvyko pokaryje, 
bėgdami nuo sovietinės grės
mės. Iš likusių Lietuvoje 100, 
000 buvo ištremti į Sibirą.

Dabar Lietuva yra nepri
klausoma respublika, prakti
kuojanti įvairias laisves, bet la
biausiai brangintina yra žodžio 
laisvė. J.A.

mailto:tevzib@pathcom.com


Naujojo Lietuvos prezidento žmona ALMA ADAMKIENĖ (viduryje) dalyvavo choreografijos mokyklos sukak
tuviniame spektaklyje Vilniuje ir pasižadėjo globoti šią mokyklą. Šalia jos - mokyklos pareigūnė L. RAMA- 
NAUSKIENĖ-NAVICKYTĖ , Nuotr. “Vakarinių naujienų”

Kelionės įspūdžiai
LIETUVA IŠ ARTI XVI

“Amerikos ateivis valdys Lietuvą”
Taip rašė Berlyno dienraštis apie naująjį Lietuvos prezidentą, turėjęs pokalbį su juo Vilniuje • 

Rusakalbiai demonstruoja Rygoje, protestuodami prieš kainų kėlimą

KAZYS BARONAS, Vokietija
Beveik jokio dėmesio ne

kreipė Vokietijos žiniasklaida į 
prez. V. Adamkaus inauguraci
ją. Iš mano skaitomos didžio
sios spaudos ilgesnį straipsnį 
politiniame psl. radau tik Berly
no “Die Welt” dienraštyje. Spėju, 
kad laikračio bendradarbis Jens 
Hartmann pranešimą į Reicho 
sostinę perdavė iš Gedimino 
miesto, nes straipsnio pradžioje 
įrašytas “Vilnius” (vokiečiai 
įprato rašyti “Wilna”), praneši
mą pavadindamas didelėm rai
dėm “JAV išeivis valdys Lie
tuvą”. Pakartojamos apie V. 
Adamkų ankstyvesnės biografi
nės žinios, pažymint, kad Lie
tuvos konstitucija jam teikia 
plačias teises užsienio ir krašto 
apsaugos plotmėje, tačiau vi
daus politinis gyvenimas pri
klauso seimui.

Pasikalbėjime su “Die 
Welt” laikraščio specialiai į Vil
nių atvykusiu atstovu V. Adam
kus pareiškęs: “Aš noriu kraštą 
įvesti į ŠAS ir Europos sąjungą, 
o užsienio politikoje eiti tuo pa
čiu buv. prez. A. Brazausko ke
liu ir toliau plėtoti gerus san
tykius su didele mūsų kaimyne 
Rusija”.

V. Adamkus, gimęs 1926 m. 
intelektualioje aplinkoje, vokie
čiui padaręs gerą įspūdį. Ap
rašęs jo gyvenimą Vokietijoje 
bei JAV, dienraščio bendradar
bis pažymėjo, kad Lietuvos gy
ventojai skirtingais “jausmais” 
priėmė naują prezidentą. Tiesa, 
jis neturi komunistinės dėmės, 
tačiau po 50 gyvenimo metų už
sienyje gal sunkiai perpras savo 
valstybės problemas. Lietuva 
ūkinėje plėtotėje esanti atsiliku
si nuo savo šiaurės kaimynių, ta
čiau tikisi jas pasivyti jau 1998 m.

Demonstracijos Rygoje
Tas pats dienraštis kovo 6 

d. pranešė, kad Rygos policija 
lazdomis išvaikė 2000 rusakal
bių pensininkų demonstraciją. 
Rusijos užsienio reikalų min. J. 
Primakov tokį Latvijos išpuolį 
pavadino elementariausių žmo
gaus teisių pažeidimu. Ką į tai 
latviai? Jų užsienio reikalų min. 
atsakęs: “Nekiškite pirštų į mū
sų vidaus reikalus!” Tačiau 
Maskva pagrasino net santykių 
pablogėjimu, matydama rusų 
mažumos rūpesčius, nors rusa
kalbiai demonstravo prieš pa
keltas elektros ir vandens kai
nas. Berlyno dienraštis dar pa
žymėjo: rusai su gudais ir ukrai
niečiais Latvijos 2,5 milijono gy

MIRTIES PRANEŠIMAS ir 
PADĖKA

A+A
JURGIS STUNDŽIA

gimė 1915 m. kovo mėn. 28 d. Daunorių kaime, Tauragnų 
valse., Utenos apskr. Mirė 1998 m. vasario mėn. 23 d. 
Macassa Lodge, Hamiltone, Ont. Palaidotas Holy Sepulchre 
kapinėse, Burlingtone, Ont.

Nuoširdi padėka Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už velionies lankymą ligos 
metu ir atliktas laidotuvių apeigas. Ačiū L. Marcinkutei už 
giedojimą, E. Gudinskienei už skaitinius per gedulines Mi
šias. Esame dėkingi karsto nešėjams ir visiems, atsilankiu
siems į laidotuves, pareiškusiems paskutinę pagarbą a.a. 
Jurgiui.

Ačiū p.p. Mačiams už paruoštus pietus.
Testamento vykdytojai

ventojų tarpe sudaro 40%.
Vokiško laikraščio bendra

darbis Maskvoje pateikia rusiš
kų laikraščių ištraukas, kuriose 
rašoma, kad “Latvijoje buvo su
mušti rusai pensininkai”; “Lat
vija tampa totalistine valstybe”.

Rusai - be pilietybės
Latvijos valdžia rusakal

biams yra gana griežta. Prieš 
1940 m. gyvenusiems Latvijoje 
rusams be jokių varžtų duoda
ma pilietybė. Po Latvijos oku
pacijos atvykę 700,000 rusakal
bių yra laikomi be pilietybės, 
gyvena be Rusijos, Ukrainos ar 
Gudijos pilietybių. Latvijos ru
sakalbius gąsdina latvių kalba. 
Dėl jos nemokėjimo pernai pi
lietybė buvo duota tik 7000 ru
sakalbių.

Kita medalio pusė: neturė
dami pilietybės, rusakalbiai gali 
be vizų pereiti Latvijos-Rusijos 
sieną. Turintiems Rusijos pusė
je gimines tai didelis palengvini
mas, nes iš Latvijos jie atveža 
maisto ar tekstilės gaminių, o iš 
Rusijos alkoholį - “pilstuką”. 
Rusai nenori emigruoti į savo 
tėvynę. Gavus Rusijos pasus, 
reikės prašyti Rygoje apsigyve
nimo teisių. (Ta pati procedūra 
yra ir Vokietijoje. Kas penkeri 
metai gavus naują Kanados pa
są, reikia prašyti apsigyvenimo 
leidimo ir jūsų “TZ” bendra
darbiui).

Teisingai Berlyno dienraštis 
pažymi, kad vienintelė Lietuva 
yra išsprendusi mažumų piliety
bės klausimą, suteikdama 90% 
rusakalbių Lietuvos pilietybę. 
Bet Lietuva nėra apsunkinta, 
kaip Latvija ir Estija, rusiška 
mažuma, nes joje gyvena tik 8% 
rusų.

Nepatenkinti turkai
Vokietijos-Turkijos santy

kiai gerokai pablogėjo, atmetus 
Mažosios Azijos valstybes bei 
jos europinės dalies norą įsi
jungti į Europos sąjungą. Turki
jos min. pirmininkas Mesut Yil- 
maz kaltina kanclerį H. Kohl 
bei užsienio reikalų min. K. 
Kinkei, kaip didžiausius varžo
vus. Turkijos min. pirmininkas 
spaudai pareiškęs, kad Vidurio 
bei Rytų Europoje-Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje Vokietija 
ieško “Lebensraumo”, kaip kad 
buvo nacių laikais.

Įdomu, kokiu keliu pasuks 
Vokietija po 1998 m. rugsėjo 
mėn. “Bundestago” - parlamento 
rinkimų, nes numatoma so
cialdemokratų pergalė. Tad ir 
kancleris bus socialdemokratų 

atstovas, ketvirtą kartą vedęs, 
G. Schroeder. Tačiau, neturė
dami daugumos, socialdemo
kratai vyriausybei sudaryti turės 
jungtis su “žaliųjų” grupuote. 
Pastarojoje yra daug ŠAS ir ato
minių jėgainių priešininkų. Jie 
taip pat reikalauja pakelti ben
zino kainą iki 5 markių (beveik 
4,20 knd. dol.) už vieną litrą! 
Toks pakėlimas reikštų bankro
tą autovežimių įmonėms, suma
žintų iždo pajamas, nes apie 
30% autovežimių eksportuoja
ma į užsienį. Šiuo metu 1 Itr. 
benzino kainuoja 1,60 m., Itali
joje - 2 m.

Izraelio kariuomenė
Izraelio karinis štabas pa

grindą naujokų apmokymui pa
naudojo I-ojo bei Il-ojo pasau
linio karo studijas, ypač JAV 
gen. Marshall, Prancūzijos gen. 
Koenig, karinio žinovo anglo L. 
Hart ir kt. Tai padarė pagal 
duomenis - kuri kariuomenė 
buvo geriausia, kurie kariai 
drausmingiausiai kovojo ir kuri 
valstybė parodė daugiausia ini
ciatyvos. Izraelio štabo nariai 
tai įvertino taškais. Pirmojo ka
ro valstybės: 1. Vokietija - 86 
tšk., 2. Parncūzija - 65 tšk., 3. 
Anglija - 59 tšk., 4. Turkija - 52 
tšk., 5. JAV - 49 tšk., 6. Rusija 
- 45 tšk. Antrojo karo: 1. Vo
kietija - 93 tšk., 2. Sov. Sąj. - 
83, 3. Suomija - 79, 4. Anglija - 
62, 5. JAV - 55, 6. Prancūzija - 
39, 7. Italija - 24 tšk.

Šventosios uoste: priekyje kranto apsaugos malūnsparnis, už jo - du 
jūros žvejybos rūdijantys kateriai Nuotr. J. Žygo

Sukomercintas paplūdimys Palangoje prie juros tilto Nuotr. J. Žygo

Lietuvos langas į pasaulį - Šventosios uostas. Dešinėje - medžiais ap
augusi buvusi krantinė Nuotr. J. Žygo

JUOZAS ŽYGAS

Lietuviškas pajūris
Per šių metų atostogas daug 

važinėjau, daug vietų aplankiau 
ir daug mačiau. Artėja mano atos
togų penktoji savaitė - paskutinė. 
Jūron nebrendu ir saulėje neno
riu kaitintis, bet praeityje labai 
mėgau. Gal dėl to jau 4 odos vė
žiukus išpjovė. Bet vis tiek Pa
langa kažkaip traukia. Nidoje man 
nuobodu. Palangoje gal nuo 7 v.v. 
Basanavičiaus gatvė prisipildo 
žmonių. Kiekviena kavinė ar ka
vinaitė, kaip išmanydamos, žmo
nes pas save vilioja. Atostogas 
norėjau su Palangos aplankymu 
baigti ir joje paskutinę savaitę 
praleisti.

Keliaujam
Šį kartą į Palangą važiavo

me automobiliu, kuris nors braš
kėjo ir traškėjo, bet važiavo. Ke
lias iki Kauno jau gerai žino
mas. Galbūt jau septintą sykį 
važiuoju. Atrodo, nuo praėjusių 
metų yra padaugėję pakelės už
kandinių ir restoranų. Pravažia
vus Kauną, vietovės yra jau ma
žiau žinomos.

Mes važiavome keturiese ir 
dar nepilnų penkerių metukų 
mergytė - labai šneki ir įdomi. 
Beveik pusiaukelėje privažiavo
me pakelės restoraną. Reikia ir 
mums pailsėti, nors kavos atsi
gerti. Nors kelias iš Vilniaus į 
Klaipėdą yra autostrada, bet nė
ra “oazių”, prie kurių esame 
įpratę. Lietuvoje to dar nėra. 
Restorano savininkas turi ir ke
liuką pravesti, kad būtų galima 
įvažiuoti ir išvažiuoti, įrengti 
vietą gal tuzinui automobilių.

Vokiečio dovana
Užsisakau alaus ir, kol alų 

atneš, trumpam įėjau į vidų pa
sižiūrėti. Viduje jau viskas yra 
taip, kaip privalėtų būti. Man 
sugrįžus draugė man sakė: “Juo
zai, nematei kas čia buvo. Mums 
besėdint, prie Unės (mergytės 
vardas) priėjo vokietis ir kažką 
jai į rankutes kįšp.” Mano drau
gė, nors vokiškai gana gerai mo
ka, bet nesusiorentavo ir tik sa
kė mergytei nieko neimti. Vokie
tis kažką mergytei į rankas įbru
ko ir nubėgo į autobusą. Mergy
tė prie mamos pribėgusi jai pa
davė pilną saują pinigų. Suskai
čiavus buvo 130 litų. Turbūt jis 
iš Lietuvos jau išvažiuoja ir jam 

litai nebebuvo reikalingi. O ma
no draugai su tais pinigais jau 
be rūpesčio kelias dienas galėjo 
restorane pietauti.

Į Palangą įvažiuojant yra 
kontrolė, kurioje reikia užre
gistruoti automobilį ir sumokėti 
15 litų. Tai už leidimą automo
bilį pasistatyti ir iš Palangos iš
važiuoti. Palangoje automobi
liais važinėti neleidžiama.

Palangoje
Apsistojome Menininkų rū

muose. Mano draugės sūnus yra 
dailininkas, tai gavo “kelionlapį”. 
Dar sovietinė tvarka tebegalioja.

Palanga auga ir gražėja. Be
veik greta buvo statomas gana 
didelis viešbutis Daukanto gat
vėje, kurioje mes apsistoję, tik 
arčiau Basanavičiaus gatvės. Bu
vo baigiamas remontuoti gana 
didelis namas, kuriame bus “Ri
tos virtuvė”. Jūros tiltas jau pa
statytas. Ir ant jo visą laiką 
vaikščioja būriai žmonių. Turbūt 
lūpomis perduota sena tradici
ja. Gaila, nebėra seniau buvusio 
“Kurhauzo”. Pastatas ir pavadi
nimas tebėra, bet “Kurhauzo” 
nebėra!

Šventojoje
Vieną popietę autobusu nu

vykau į Šventąją pasižiūrėti, ku
ri gerokai išaugusi. Ėjau tik nuo
jautos vedamas uosto pasižiūrė
ti. Dėl viso ko paklausiau žmo
nes, kur yra žvejų uostas. Kele
tas nežinojo, tik vienas lyg atsi
minė: “Turbūt buvusio žvejų uos
to?” - Atsakiau taip, taip buvu
sio! Tuomet man pasakė, kad 
reikia eiti apie 400 metrų tie
siai, o paskui į dešinę pasukti. 
Mano atmintis ir nuojauta ne
klydo! Tik tokio vaizdo tai nesi
tikėjau pamatyti. Kur seniau mes 
“langą į pasaulį” kirtome, dabar 
tik vaikai vandens dviračiais va
žinėja. O ant kranto buvusieji 
artimos jūros žvejybos laivai rū- 
dyja. Dabartinei Lietuvai nei lan
go, nei žvejybos nebereikia.

Klaipėdoje
Sekančią dieną važiavome į 

Klaipėdą pasidairyti. Mano sū
nus prašė velnio medinę skulp
tūrą parvežti. Jis yra skaitęs apie 
Velnių muziejų ir manė, kad 
Lietuvoje jų yra visur. Vilniuje 
ieškojau, bet neradau. Beklai
džiodami po Klaipėdos sena
miestį, netoli teatro, pamatėme 
gražiai atrodančią tautodailės 
parduotuvę. Įėjome į vidų. Vis
ko pilna. Man besidairant, tur
būt savininkė paklausė, ko aš 
norėčiau? Paklausiau, ar neturi 
velnio. Ji atsakė: “Ponas, kai da
bar Lietuva pilna velnių, kas vel
nią pirkti benorėtų?” Neradę ko 
norėjome, grįžom atgal.

Dienos Palangoje greitai 
bėgo ir reikėjo grįžti į Vilnių. 
Grįžus nedaug laiko beliko, o 
reikėjo viską susipakuoti. Be to, 
dar reikėjo apsipirkti, nes atsi
sveikinimui rengė išleistuves.

Greta mūsų gyvenamojo pas
tato yra aikštė - žvėryno žiedas. 
Mums einant j krautuvę per aikš
tę, ponia kiek garsiau nusijuo
kė. Užpakalyje mūsų išgirdome: 
“Ačiū, ačiū!” Atsisukęs pamačiau 
pagyvenusią moteriškę ir ją pa
klausiau: “Už ką, ponia, tas ačiū?” 
Ji atsakė: “Už juoką, už juoką! 
Taip malonu išgirsti juoką, ku
rio jau seniai nebuvau girdėju
si”. Tai tokia yra tikrovė, kai pa
stoviai kartojamas tvirtinimas apie 
gerėjantį gyvenimą. (Pabaiga).

•X^X^X^X^X^X^X^-M^X^X^X^X^*

• Ne mūsų rankose šiandien grą
žinti Lietuvai nepriklausomybę, bet 
mūsų rankose išsaugoti vidinę Lie
tuvos laisvę — tautinę gyvybę.

DR. J. GIRNIUS

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 !
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Vytėnų stovyklautojų grupė su savo vadovėmis Nuotr. A. Vitkausko

“O tėviške, koks mielas kraštas... ”
Jaunimo stovyklos dalyviai domėjosi Lietuvos praeitimi 

lankydami istorines vietas

ANTANINA URMANAVIČIENĖ, 
Alytus

Alytaus Marijos krikščionių 
pagalbos garbės klebonas, sale
zietis kun. Pranas Gavėnas ru
denį švęs savo gyvenimo 80-me- 
tį, galėjęs be rūpesčių gyventi 
po Italijos saulėtu dangumi, ta
čiau Tėvynės meilė ir ilgesys par
vedė jį namolei. Gyvendamas tė
vynėje stengiasi padėti jauni
mui, rūpinasi vaikais. Jo inicia
tyva buvo įrengta 1997 m. vasa
rą Vytėnuose socialiai remtinų 
šeimų vaikams trimis pamaino
mis stovykla.

Pirmon ir antron pamainon 
sugužėjo iš visos Lietuvos 60 vai
kučių. Trečioje pamainoje sto
vyklavo 30 vaikų. Kunigui akty
viai talkino Alfonsas Vitkauskas. 
Jam buvo patikėta visi ūkiniai ir 
finansiniai rūpesčiai. A >

Buvo pasirūpinta mažaisiais 
lietuvaičiais, gyvenančiais ne tik 
Lietuvoje, bet ir lietuviškose sve
timųjų valdomose žemėse. Taigi 
iš Punsko atvyko 4 moksleiviai, 
o Pelesos lietuviškos mokyklos 
direktorius Vytautas Bigaila pa
sirūpino, kad į Vytėnus patektų 
taip pat 4 vaikai. Tai didelė dva
sinė nauda mažiems lietuviukams 
pagyventi Lietuvoj, pabendrauti 
su Lietuvoje gyvenančiais vai
kais ir suaugusiais.

Stovykloje vaikučiai buvo ne 
tik skaniai ir sočiai valgydinami. 
Jiems buvo rengiamos išvykos į 
žymias istorines vietoves. Būda
mi Veliuonoje vaikučiai turėjo 
progos pažvelgti į mūsų tautos 
praeitį.

Neapsakomai graži gamta 
Veliuonoje su gražia istorine pra
eitim liejosi į širdį. Nuostabi ta 
žemė Lietuvos. Tai dėl jos tiek 
kraujo pralieta, tai dėl jos čia ir 
Didysis Gediminas žuvo. Čia virš 
plačiašakių susimąsčiusių galin
gų ąžuolų plevena jo dvasia. Gir
dėti, kaip iš praeities ataidi ko
vos su priešais, ginant Lietuvą, 
šurmulys.

Kokia įtaigi vaikučiams isto
rijos ir literatūros pamoka Vinco 
Kudirkos Naumiestyje! Labai nau
dinga čia susitikti su mūsų tau
tos žadintoju, su Lietuvos vals
tybės himno kūrėju, kuriam greit 
sukaks 100 metų. Čia Vincas Ku
dirka džiaugėsi gražiomis lietu
viškomis dainomis, jas harmoni
zavo. Muziejuje radome prasmin
gus profesoriaus Vytauto Lands

bergio žodžius: “Vis geresnės mu
zikos troškimas, atrenkant ir puo
selėjant gyvybines vertybes, pra
sideda nuo Vinco Kudirkos.” 
Šio miestelio, šios žemės lopi
nėlio, išvaikščioto “Varpo” au
toriaus ir knygnešių praeities 
perliukai rado vietos mažųjų 
širdelėse.

Vaikučiai maldai suklupo Šv. 
Kryžiaus barokinio stiliaus šven
tovėje. Nepamirštami laikai, kai 
šioje šventovėje darbavosi visai 
Lietuvai žinomi ir brangūs kuni
gai - Sigitas Tamkevičius ir Al
fonsas Svarinskas, iškentėję so
vietinių kalėjimų ir tremties 
kančias.

Vaikus vežęs autobusas su
stojo ties Prano Sederavičiaus so
dyba. Garsusis skulptorius kūrė 
arklius garbingiems Lietuvos žmo
nėms. Gražūs žirgai skirti Vytau
tui Didžiajam, Dariui ir Girėnui, 
V. Kudirkai ir kt., o tarp žirgų ir 
jis pats - jų kūrėjas. Atrodo, kad 
patenki į gražų žirgyną.

Važiuojančius dėmesį patrau
kė maumedžių giraitė, prisišlie
jusi prie Prano Vaičaičio sodybos. 
Kieme ir poeto skulptūra, šuli
nio pusėn nukreiptomis akimis. 
Muziejuje - paveikslai, raštai, 
gražūs žodžiai:

O tėviške! Koks mielas 
kraštas,
Kurio taip netekau ūmai - 
To neišreikš nė vienas raštas, 
Tą pasakys vieni jausmai.
Sunku suprasti, kaip vaikai, 

atvykę iš įvairių ir “nelengvų” 
šeimų per tokį trumpą laiką pa
sidaro drausmingi ir labai drau
giški vieni kitiems. Gal tai jaunų 
auklėtojų - VDU studenčių geru
mo vaisiai, gal globojusio sto
vyklą kunigo Izidoriaus Sadaus
ko nuopelnas.

Kun. I. Sadauskas, pasakojo 
apie stovyklautojų gyvenimą. 
Kiekvieną dieną stovykloje bu
vo atnašaujamos Mišios beveik 
kiekvieną kartą skirtingoje vie
toje, pvz. Ant piliakalnio, pavėsy 
tarp medžių, prie Nemuno, prie 
kryžių Vytėnų sodybose. Po 
pusryčių darbavosi būreliuose, 
mokėsi piešti, dainuoti. Dieną 
rašydavo vieni kitiems laiškus, o 
vakarais prasidėdavo jų įteiki
mas ir skaitymas. Buvo skaito
mos ištraukos iš Don Bosco gyve
nimo. Taip vaikuose buvo skie
pijama pagarba žmogui. Todėl 
jie kiekvieną sutiktą pasveikina, 
į svetimus daržus nelenda, kal
ba maldeles vakare ir ryte, prieš 
valgį, ir po jo. Maldos įdomios, 
įvairinamos.

Pakliuvęs į jų būrį gali pa
galvoti, kad tai surinkti vaikai iš 
pačių geriausių šeimų. Išvykose, 
renginiuose - jokios problemos. 
Negirdėjau pakelto balso, ne
girdėjau juos barant. Auklėto
jos, ypač vadovė Vita, buvo ger
biama ir visų mylima. Išliko mo
kėjimas tarpusavyje bendrauti. 
Ir tik 10 dienų gali jauną žmogų 
paveikti.

Manau, kad pelesiškiai Pa
velas Jonis, Julija Jonytė, Orin- 
ta Ramaškevičiūtė, Oksana Sveč- 
ko, o taip pat punskiečiai, turės 
ką papasakoti namiškiams ir 
draugams.
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
MOTERS VEIKLOS CENTRAS

Marijampolėje jau yra įsteig
tas Moters veiklos centras, jun
giantis įvairių pomėgių žmones, 
padedantis sunkias gyvenimo aki
mirkas išgyvenančioms moterims 
suburti sveiko gyvenimo būdo, 
meno, gamtos puoselėtojas. Jos 
rinkdavosi Marijampolės miesto 
centrinėje bibliotekoje, o dabar 
įsikūrė buvusiuose sovietinėse ka
reivinėse. Juostelę perkirpo cent
rui vadovaujanti Adolfina Blauz- 
džiūnienė su Marijampolėje iš
rinkto Lietuvos seimo nario žmo
na Dalia Bobeliene, kalbėjusia 
apie moterų veiklą JAV. Naujaja
me centre jau veikia verslininkų, 
bedarbių, neįgaliųjų ir tokius vai
kus auginančių moterų bei kiti 
klubai, kuriuos pagal savo pomė
gius nemažai lanko Marijampolės 
miesto moterų.

BENDRI ATSTOVŲ POSĖDŽIAI

Vilniuje buvo pradėti bendri 
Lietuvos seimo ir JAV LB atsto
vų posėdžiai. Abi pusės jiems yra 
sudariusios komisijas, turinčias po 
penkis bendruose posėdžiuose da
lyvaujančius narius. JAV LB ko
misijai vadovauja valdybos pirm. 
Regina Narušienė ir tarybos pirm. 
Liuda Rugienienė. Po pirmojo 
bendro abiejų komisijų posėdžių 
jos atskleidė dalį savo idėjų žur
nalistams. R. Narušienė prisipaži
no, kad jos pagrindinė svajonė yra 
Hollywoodo filmas, įamžinantis Lie
tuvos kančias ir jos prisikėlimą. L. 
Rugienienė kalbėjo apie naujas 
Lietuvos dainas, kurių dar nėra 
išmokusi lietuviškoji išeivija. Tad 
jai reikėtų išleisti tų naujų lietu
viškų dainų rinkinėlį. Galvojama 
ne tik apie Dainų šventę Lietuvo
je, bet ir Baltietiškąjį festivalį Va
šingtone. Išeivijos lietuviams taip
gi būtų labai svarbu suorganizuoti 
gerai paruoštų Lietuvos vaizda
juosčių tinklą lietuvių telkiniuose. 
Juk ne visi dabar nuvažiuoja ir 
turbūt dėl senatvės nenuvažiuos 
Lietuvon. Jiems reikia geros vaiz
dajuostės įrašų, tinkamai patei
kiančių tikrąjį Lietuvos įvaizdį.

PRADĖJO LILEIKIO TEISMĄ

Žydų tautžudyste kaltinamo 
Aleksandro Lileikio teismas Vil
niuje buvo pradėtas kovo 5 d., at
metus jį ginančio advokato Algir
do Matuizos reikalavimą, kad liu
dininkais būtų leista pakviesti ir 
kai kuriuos išeivijos lietuvių at
stovus ir net vieną nuo nacių iš
gelbėtą žydę. A. Lileikio pagrindi
nis nusikaltimas - vadovavimas Vil
niaus apskrities saugumo polici
jai, veikusiai Lietuvą okupavusių 
vokiečių priežiūroje. Pats A. Lilei
kis, jau sulaukęs amžiaus devynias
dešimtmečio, yra turėjęs insultu va
dinamą ūminį galvos smegenų 
kraujotakos sutrikimą. Dėl seno am
žiaus ir nusilpimo jo byla ilgokai 
buvo atidėliojama. Tačiau dabar 
buvo nusileista žydų spaudimui, 
priėmus įstatymą tokius nusikal-

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
§ Home
į Žmonės, kurie atjaučia kitus
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BALTIC EXPEDITINC

tėlius leidžiantį teisti už akių, jiems 
patiems nedalyvaujant teisme. Ad
vokatas A. Matuiza tokią įstaty
mo pataisą yra atmetęs. Pasak jo, 
teisinėje valstybėje neturėtų būti 
priimami specialūs įstatymai, kai 
rengiamas politinis susidorojimas 
su vienu žmogumi. A. Lileikis 
jam primetamą kaltę kategoriškai 
neigia. Teisme didoką protestuo
tojų grupę sudarė buvusieji politi
niai Sovietų Sąjungos kaliniai. 
Petras Cidzikas piktinosi, kad žy
dai nutyli, jog A. Lileikis gelbėjo 
žydus. Albertas Pūkas, prieš teis
mui prasidedant, salėje nešiojo 
plakatą: “Tardytojas, budelis žy
das Lenskis mane kankino - no
rėjo padaryti žydšaudžiu”.

POKYČIAI KARIUOMENĖJE

Spaudos konferencijoje vasa
rio 26 d. kalbėjo krašto apsaugos 
ministeris Česlovas Stankevičius 
ir viceministeris Jonas Kronkaitis. 
Jų mintis “Lietuvos aido” skaity
tojams pateikia šio dienraščio at
stovas Vytautas Voveris. Ministe- 
rio Č. Stankevičiaus įsakymas dėl 
struktūros ir etatų pertvarkymo jau 
esąs pasirašytas ir vykdomas. Vi
ceministeris J. Kronkaitis pabrė
žė, kad gynybines Lietuvos pajė
gas reikia pritaikyti prie Vakarų 
valstybių struktūros. Pradedamos 
reformos palies visą krašto apsau
gos sistemą - ir ministeriją, ir ba- 
talionius. Krašto apsaugos minis
terijai paliekamas ligšiolinis 275 
darbuotojų skaičius. Kuriant nau
jus padalinius, reikės mažinti eta
tus jau esančiose. Ministerija turės 
naują teisės departamentą, pa
ruošiantį dokumentus ir tvarkantį 
teisinius reikalus. Joje taipgi bus 
įsteigti ir du kiti nauji departamen
tai - mobilizacijos ir mobilizacinio 
paruošimo bei šauktinių administ
ravimo. Pastarajam teks iš SKAT 
kariškių perimtas jaunuolių šau
kimas būtinojon karo tarnybon, at
liekamas civilių pareigūnų.

KARIAI IR KARININKAI

Dideli pokyčiai numatyti ir ka
rių daliniuose. Jau yra patvirtin
tas standartinis motorizuoto pės
tininkų bataliono karininkų, likti
nių ir kareivių skaičius - 712 vyrų. 
Dabartiniai skirtingi batalionų dy
džiai, ruošiant kariuomenę atei
čiai, bus panaikinti. Karininkų eta
tinius laipsnius žadama mažinti. 
Juk pulkininkų negali būti dau
giau nei kapitonų. Pernai Lietu
vos kariuomenėje tarnavo 22 pul
kininkai, o jiems buvo 68 pareiga- 
vietės. Jos dabar jau sumažintos 
iki 43. Yra 127 majorai, o jiems eta
tinių pareigaviečių buvo net 554. 
Jas teko sumažinti iki 417. Dabar
tinė Lietuvos kariuomenė turi pus- 
devinto tūkstančio profesinių ka
rių ir cilvilių tarnautojų, o šaukti
nių karių - tik pusketvirto tūkstan
čio. Tad jų skaičiui šiemet reikės 
padidinti keturiolika šimtų, o atei
tyje - gal ir daugiau. Mat jaunuo
liai karinę tarnybą atliks tik ka
riuomenėje ir į VRM (vidaus rei
kalų ministerijos) dalinius nebus 
šaukiami. Kariuomenės atstovu 
spaudai yra paskirtas krašto ap
saugos ministerio Č. Stankevičiaus 
padėjėjas Vytautas Umbrasas. In
formacijos teikimas visuomenei 
bus decentralizuotas. Ministerijo
je jis turės specialų skyrių, o dali
niuose informacijai bus paskirti 
atsakingi karininkai. V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Lietuvos ambasadorius Kanadai dr. ALFONSAS EIDINTAS Vasario 
16 ir Kovo 11 iškilmėje Kalgario mieste 1998 m. kovo 7 dieną

Vasario 16 ir Kovo 11 iškilmėje Kalgario mieste. Iš kairės: 
ambasadorius dr. ALFONSAS EIDINTAS, Albertos seimo narys 
DENIS HERARD su žmona ir SILVIJA KASPER Nuotr. K. Dubausko

Hamilton, Ont.
“PAGALBAI LIETUVOS VAI

KAMS” Danutė Gutauskienė savo 
gimtadienio proga paaukojo $100.

A. a. OLGOS PINKEVIČIE- 
NĖS ATMINIMUI, užjausdami gi
mines ir artimuosius “Pagalbai Lie
tuvos vaikams" aukojo: $25 - R.B. 
DaFoe, G. J. Kažemėkai, S. J. Re- 
mesat; $20 - A. P. Armonai, Z. 
Čečkausaks, K. Clarke, J. J. Kaže
mėkai, O. Linčiauskienė; $10 - L. 
P. Cipariai, P. Krivinskienė. N. Z. 
Stonkai.

A. a. LIUDOS GEČIENĖS AT
MINIMUI $100 aukojo duktė Liu
da su vyru Alfonsu Kuzmicku, Pa
ris, Ont.

Visiems aukotojams dėkoja -
PLV komitetas. 

UŽJAUSDAMI B. VENSLO- 
VIENĘ, jos sesutei a.a. J. Lapinie
nei mirus Lietuvoje, “Vaiko tėviškės 
namams” L. E. Klevai aukojo $25.

Windsor, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS ATSTATYMO 80-TĄJĄ 
sukaktį paminėjome drauge su Ko
vo 11-tąją, kovo 8 d. Šventė prasi
dėjo pamaldomis šv. Kazimiero 
šventovėje. Mišias atnašavo ir tai 
šventei pritaikytą pamokslą pasakė 
kleb. kun. St. Maziliauskas. Parapi
jiečiai jungėsi su kunigu maldose 
dėkodami Dievui už dovanotą Ne
priklausomybę Lietuvai. Pasibaigus 
pamaldoms, buvo sugiedota “Mari
ja, Marija”, širdyse paprašyta Dievo 
tolimesnės globos ir jo palaimos tė
vynei ir jos vaikams.

Po pamaldų rinkomės į lietu
viškai išpuoštą svetainę tęsti oficia
lios dalies. Pirm. N. Giedriūnaitė 
tarė žodį prisimindama šios šventės 
reikšmę mūsų tautos istorijoje ir 
pakvietė atsistojimu tylos minute 
pagerbti visus žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Visi sugiedojome Tautos 
himną.

Kaip ir anksčiau, mūsų dainas 
mėgstanti valdyba švelniais balsais 
gražiai padainavo kelias dainas, 
primenančias mūsų tėvynę ir jos žy
dinčius laukus. Padėką už darbą ir 
rūpestį dalyviai išreiškė paplojimu. 
Puikius skanius pietus paruošė E. 
Eidukienė. Ačiū jai. Minėjimo me
tu surinkta apie 400 dol. aukų 
Bendruomenės reikalams paremti.

E.B.

Kalgario lietuvių Vytauto D. mokyklos mokiniai. Iš kairės: Aldona 
Candon (Dubauskaitė), Shirley Chevrel, mokyt. Nelė Astravienė (stovi), 
Cynthia Younish, Kathy Younish, Leslie Dieno, Aldona Mishell 
Vilenenue. Trūksta Silvijos Kasper ir Eric Zuback Nuotr. K. Dubausko

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
Dėl informacijų skambinkite:

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

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS 80-sios metinės iškilmingai 
paminėtos vasario 15 d. Lietuvos, 
Kanados ir organizacijų vėliavomis 
pasipuošusioje šventovėje, dalyvau
jant ir negaluojančiam mūsų klebo
nui kun. L. Kemešiui. Mišias auko
jo ir labai gražų tai progai pamoks
lą pasakė prel. Jonas Staškus. Po A. 
Aleliūnienės sukalbėtų maldų jau
nimas nešė aukas. Pamaldos baigtos pa
rapijos choro sugiedotu Tautos himnu.

Iš šventovės visi rinkosi j para
pijos salę. Po užkandžių ir kavutės 
vyko minėjimas. Su švente visus pa
sveikino KLB apyl. pirm. T. Par- 
gauskienė. Invokaciją sukalbėjo 
prel. J. Staškus. Po A. Ratavičienės 
paskaitos vyko meninė dalis, kuri 
šiemet buvo atlikta savomis jėgo
mis. Vadovaujamos choro vadovės 
Birutės Vytienės, choristės moterys 
padainavo keletą dainų, pianinu 
paskambino C. Norkus, tautiniais 
drabužiais pasipuošusios Salomėja 
Comeau ir Jūratė Pargauskienė 
tarp dainų įpyęg poezijos. Progra
ma baigta visiems dalyviąms nuo
širdžiai sugiedojus Maironio “Lie
tuva brangi”. A. Klemkienė ir A. 
AJeliūnienė rinko aukas bendruo
menės visuomeninei veiklai parem
ti. Apyl. lietuviai labai dėkingi prel. 
J. Staškui ir kun. V. Volertui už jų 
pasiaukojimą ir mums suteiktą gali
mybę melstis. KLB apylinkės valdy
bos iniciatyva, padedant moterims, 
vasario 24 d. buvo suruoštas Užga
vėnių blynų pokylis, sutraukęs ne
mažą būrelį dalyvių. Po vakarienės 
dalyviai išbandė savo laimę loterijo
je, o tokių buvo daug, nes labai vi
liojo ant stalo besipuikuojanti lai
mikių gausybė. Kai kam laimė šyp
sosi kelis kartulį kai kam nė vieno, 
bet visų nuotaika buvo puiki. Išsi
skirstėme pabendravę ir gražiai 
praleidę popietę.

KOVO ILSIOS, LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS atstatymo 
šventės minėjimas vyko kovo 8 d. 
Parapijos šventovėje iškilmingas 
Mišias, dalyvaujant ir mūsų klebo
nui, aukojo kun. V. Volertas. Buvo 
nešamos aukos, giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas B. Vytienės. 
Parapijos salėje po užkandžių ir ka
vutės paskaitą skaitė A. Ratavičie- 
nė. Minėjimas, kurį surengė Tėvy
nės sąjungos Delhi židinys, baigtas 
Maironio “Lietuva brangi”. T.P.

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Calgary, Alberta
VASARIO 16-JI IR KOVO 11- 

JI buvo švenčiama drauge kovo 7, 
šeštadienį, “Carriage House Inn” 
viešbutyje. Salonas buvo pasipuošęs 
Vyčiu, trispalve, Kanados ir Alber
tos vėliavom. Stalai taip pat buvo 
papuošti mažom trispalvėm ir ka- 
nadiškėm. Koridoriuje buvo su
rengta “Lietuvos mažosios archi
tektūros” parodėlė, kryžių ir kop
lytstulpių nuotraukos, paskolintos 
iš Kanados lietuvių archyvo.

Garbės svečiai - Lietuvos am
basadorius Kanadai dr, Alfonsas 
Eidintas, Albertos valdžios atstovas 
MLA Denis Herard su žmona. Kal
gario meras Al Duerr dėl staigios 
ligos' neatvyko, tačiau dr. Alf. Ei
dintui atsiuntė dovaną miesto var
du. Dalyvavo latvių b-nės pirm. J. 
Korns su dukra, Edmontono lietu
vių apylinkės pirm. Jonas Guzenkas 
su žmona. Taip pat buvo svečių iš 
Lethbridge, Brooks, Drumheler ir 
kitų vietovių.

Minėjimas prasidėjo Lietuvos 
ir Kanados himnais. Pranui Gluoks- 
niui sukalbėjus maldą, buvo vaka
rienė. Nelė Astravienė pasveikino 
ambasadorių dr. Alfonsą Eidintą, 
padėkojo už jo atvykimą, taip pat 
išreiškė padėką visiems svečiams ir 
visuomenei už jų atvykimą esant 
nepalankiam orui ir pabrėždama, 
kad 2000 metai bus 1000 metai 
kaip Lietuvos vardas pasirodė pir
mą kartą pasaulio užrašuose. Al
bertos MLA Denis Herard prabilo 
į susirinkusius “Labas vakaras. Svei
kinu jus šia proga”. Pasveikinęs 
ambasadorių, tęsė savo kalbą, pri
mindamas narsią ir garbingą lie
tuvių kovą dėl savo nepriklau
somybės, lietuvių įnašą į Kanados 
valstybę. Baigęs kalbą, D. Herard 
Albertos premjero Rolph Klein 
vardu įteikė dr. Alf. Eidintui 
sidabrinius visų provincijų herbus. 
Po jo sveikino latvių ir edmonto- 
niečių atstovai. Elvyra Krausienė, 
Kalgario apylinkės pirmininkė, pri
statė ambasadorių dr. Alf. Eidintą. 
Pastarasis, pasveikinęs svečius ir 
visus susirinkusius, kalbėjo apie 
naujojo Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus inauguraciją, nes pats 
buvo ką tik grįžęs iš Lietuvos, pa
aiškino Lietuvos santykius su kai
mynais bei valstybines ribas, ekono
minę būklę. Santykiai tarp Kanados 
ir Lietuvos stiprėja, nors prekybos 
balanso dar nėra. Kanada buvo 
ketvirtoji pasaulinė valstybė, pripa
žinusi Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. Kanados kariuomenės 
daliniuose mokosi Lietuvos kariai. 
Baigdamas palinkėjo kalgariečiams 
ir toliau sėkmingai veikti lietuvybės 
srityje. E. Krausienė Kalgario lietu
vių vardu svečiui įteikė miesto vaiz
do akvarelinį paveikslą.

DAUGELIUI KALGARIO LIE
TUVIŲ b-nės darbuotojams buvo 
padaryta staigmena: Algirdas Vai
čiūnas KLB valdybos vardu atsiun
tė padėkos pažymėjimus: Zitai As- 
travaitei, Gražinai Noreikienei, Ju
lei Vyšniauskienei, Nelei Astravie- 
nei, Aldonai Condon (Dubauskai- 
tei), Silvijai Kasper, Cynthia You
nish, Wanyta Zubis, Albertui Sta- 
siuliui, Pranui Gluoksniui, Petrui 
Deveniui, Stasiui Noreikai, Al Shu- 
kiui, Tony Kasper, Antanui Vyš
niauskui ir Kęstučiui Dubauskui. 
Elvyrai Krausienei krašto valdybos 
padėkos pažymėjimą įteikė amb. 
dr. A. Eidintas.

Meninei programai vadovavo 
Albertas Stasiulis. Eilėraščius sakė 
Zita Astravaitė ir K. Dubauskas, 
pianinu skambino Dexter Stasiulis, 
Zita Astravaitė, Asha Stasiulytė ir 
Arvydas Krausas. Po to vyko links
moji valanda. Muzika rūpinosi A. 
Stasiulis.

AMBASADORIUS DR. ALF. 
EIDINTAS buvo užimtas visokiais 
uždaviniais. Numatytas susitikimas 
su Calgary Chamber of Commerce 
užtruko daugiau kaip pusantros 
valandos. Jis lankėsi Kalgario uni
versitete, Žiemos olimpiados par
ke, Olimpiados plazoje, kur Vida 
Vinčienė buvo apdovanota aukso 
medaliu. Apžiūrėjo miestą, buvo 
nuvykęs į užmiestyje esantį kaubojų 
muziejų. Sekmadienis buvo paskir
tas kelionei į Banfą ir Lake Luise 
kalnus. Lankėsi Hyprotech Co. ir 
Environment Research Inst.

Buvo surengta loterija, kurios 
beveik visos pajamos per ambasadą 
bus pasiųstos į Lietuvą paremti 
tragiškai žuvusio 1995 m. Vaidoto 
Daunio šeimai. Kęstutis Dubauskas

(Nukelta į 5-tą psl.)

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros jrankiai

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Čikagos lietuviai renka au
kas neseniai iš Lietuvos atvyku
siam inž. Aleksandrui Norvilui be 
sąmonės gulinčiam Loyolos uni
versiteto ligoninės Ilinojaus May- 
woode intensyvios priežiūros sky
riuje. Lietuvoje jis yra palikęs žmo
ną su trimis dukrelėmis. Jis sten
gėsi joms padėti bet kokiais pasi
taikančiais darbais taupydamas lė
šas. Tačiau jį, dviračiu iš Brook- 
fieldo važiavusį Lockportan pri
žiūrėti ligonio, partrenkė ir sun
kiai sužeidė iki sąmonės praradi
mo pravažiuojantis automobilis. Da
bar pats inž. A. Norvilas yra tapęs 
dideliu ligoniu su mirties grėsme. 
Jam ir jo šeimai reikia skubios fi
nansinės paramos. Standard Fe
deral Bank jo vardu yra atidaręs 
specialaus fondo sąskaitą nr. 111 
302 498. Aukos priimamos ir Či
kagos lietuvių “Seklyčioje”.

Naujasis JAV LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų skyrius, va
dovaujamas Gedimino Kazėno ir 
globojamas JAV LB socialinių rei
kalų tarybos, savo raštinę turi Pa
saulio lietuvių centro žemutinio 
aukšto “Bočių” menės koridoriu
je. Ji atdara antradieniais ir penk
tadieniais nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. 
p.p. Tel. 630-243-8611.

Gudija
Marįja Kruopienė yra žymiau

sia Pelesos lietuvių veikėja. Vasa
riui artėjant prie pabaigos, ji liūd
na viešėjo Vilniuje. Mat Pelesoje 
sudegė jos namas. Ugniagesiai nu
statė, kad jis buvo padegtas. At
rodo, ten jau yra prasiveržęs dide
lis gudų pavydas lietuviams, gau
nantiems finansinę paramą iš Lie
tuvos savo mokykloms bei kitai 
lietuviškai veiklai Gudijoje. Sude
gintam M. Kruopienės namui Pe
lesoje atstatyti jau renkamos au
kos Vilniuje. Jas skatina ten veikian
tis Gervėčių klubas, kurio pirmi
ninkas yra Alfonsas Augulis. Jos 
namui atstatyti tūkstantį litų iš sa
vo asmeninio fondo paaukojo net 
ir Lietuvos seimo pirm. Vytautas 
Landsbergis. Aiškinama, kad Gu
dijoje nesutarimus tarp gudų ir 
lietuvių kursto Lietuvos nepri
klausomybės priešai.

Spaudoje pranešama, kad 
Lietuvos mokslo ir švietimo mi
nisteris prof. Zigmas Zinkevičius 
pasirašė sutartį su Gudijos švieti
mo ministeriu. Ji pagerins lietu
viškų mokyklų būklę Gudijoje ir 
leis plėsti jų tinklą. Minsko peda
goginiame universitete bus įsteig
tas lituanistikos centras, o Vil
niaus pedagoginiame universitete 
- panašus centras gudų kalbai ir 
kultūrai. Sutartis įpareigoja leisti 
abiejų tautų mažumos atstovams 
ir Gudijoje, ir Lietuvoje mokytis 
savo gimtosiomis kalbomis.

Gudijos Lietuvių bendruo
menės posėdis buvo sušauktas 
Astravo rajono lietuviškoje Rim- 
džiūnų mokykloje. Jame dalyvavo 
ir Lietuvos regioninių problemų 
bei tautinių mažumų departamento 
vadovas Remigijus Motuzas. Po
sėdyje buvo aptariamas lietuviškų 
renginių Gudijoje finansavimas. 
Vietiniai gudai klaidingai yra įsi
tikinę, kad lietuviai gauna per di
delę finansinę paramą iš Lietuvos.

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki 1.75% Asmenines nuo......... 6.25%
santaupas................................ 2.25% neklln. turto 1 m 6.350%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.....................3.00% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius...................3.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius................... 4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius................... 4.25% pagal santaupų dydį
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

Britanija
Britanijos lietuvių sąjunga 

Londone Vasario šešioliktosios mi
nėjimui buvo pasirinkusi jos išva
karių dieną. Jis buvo pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis Šv. Ka
zimiero lietuvių šventovėje, o pia
nisto Petro Geniušo rečitalis tą 
pačią dieną įvyko Bishopsgate 
instituto salėje. Daugelio koncer
tų laureatas P. Geniušas, 1992 m. 
laimėjęs valstybinę Lietuvos pre
miją, dabar dirba dėstytoju Karališ
koje muzikos akademijoje Londone.

Palaimintojo arkiv. Jurgio 
Matulaičio, MIC, mirties pen
kiasdešimtmetis buvo prisimintas 
Nottinghamo lietuvių židinyje. Mi
šias atnašavo kun. dr. Stepas Ma
tulis, MIC, pats sulaukęs amžiaus 
aštuoniasdešimtmečio. Buvo mel
džiamasi už šventumo bylos sėk
mę plm. arkiv. K. Matulaičiui. Pa
skaitą apie kandidatą į šventuo
sius skaitė kun. dr. S. Matulis, 
MIC. Jis taipgi supažindino minė
jimo dalyvius su “Šaltinio” išleista 
savo knyga “Palaimintasis arkiv. 
J. Matulaitis, MIC, marijonų gai
vintojas 1909-1927”. Šiai knygai 
buvo panaudota kun. dr. S. Matu
lio, MIC, antrojo doktorato diser
tacija, išversta iš lotynų kalbos su 
pridėtais papildymais.

Italija
Popiežiškoji šv. Kazimiero lie

tuvių kolegija, įsteigta popiežiaus 
Pijaus XII 1948 m. Romoje, da
bar vadovaujama rektoriaus prel. 
Algimanto Bartkaus, paminėjo veik
los penkiasdešimtmetį. Marijos ba
zilikoje Romoje kovo 4, šv. Kazi
miero dieną, sukaktuvines iškil
mingas Mišias vyskupai Jonas Bo
ruta, Eugenijus Bartulis, Antanas 
Vaičius, Rimantas Norvilą konce- 
lebravo su rektoriumi prel. Algi
mantu Bartkumi, kolegijos vado
vybės nariais bei Romoje studi
juojančiais lietuviais kunigais. Mi- 
šiomis paminėton Popiežiškosios 
šv. Kazimiero penkiasdešimtme
čio sukaktin bazilikoje įsijungė ir 
Romoje gyvenantys lietuviai. Ši 
institucija tikėjimo teises atgavu
sioms Lietuvos kunigams dabar 
leidžia tęsti teologijos ir filosofi
jos studijas katalikiškuose Romos 
universitetuose.

Kazys Lozoraitis, Lietuvos 
ambasadorius prie Šventojo Sos
to, Vasario šešioliktosios išvaka
rėse už Lietuvos ryšių stiprinimą 
su Maltos ordinu buvo apdovano
tas maltietiškojo ordino “Pro Me- 
rito Melitense” pirmojo laipsnio 
didžiuoju kryžiumi. 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 Collingwix xJo apy
linkėse kreipkitės j

Angelę
Salvaitytę, B A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428



Auksinė kolegijos sukaktis 
Šv. Kazimiero kolegija Romoje atšventė savo veiklos pen
kiasdešimtmetį su gausiu būriu svečių, buvusių studentų ir su
silaukė 300 sveikinimų iš viso pasaulio. Atsiuntė savo sveikinimą 

bei palaiminimą kolegijai ir Šv. Tėvas Jonas-Paulius II
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V. STAŠKEVIČIUS

1998 m. kovo 4, šv. Ka
zimiero dieną, Romoje buvo iš
kilmingai atšvęsta Popiežinės 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
gyvavimo auksinė sukaktis. 
Šventė buvo pradėta rytą Mi- 
šiomis Švč. Mergelės Marijos 
didžioje bazilikoje. Mišias kon- 
celebravo: Mokslo įstaigų kon
gregacijos prefektas kardinolas 
Pio Laghi, nuncijus Albanijai 
arkiv. Jonas Bulaitis, vysk. An
tanas Vaičius, vysk. Jonas Bo
ruta, vysk. Eugenijus Bartulis, 
vysk. Rimantas Norvilą, pirma
sis kolegijos rektorius prel. La
das Tulaba, dabartinis kolegijos 
rektorius prel. Algimantas Bart
kus ir apie dvidešimt penki pre
latai, monsinjorai bei kunigai, 
gyvenantys Romoje arba spe
cialiai tai šventei atvykę iš kitur.

Kardinolas Pio Laghi savo 
žodyje, sveikindamas Sv. Kazi
miero kolegiją, prisiminė savo 
viešnagę Lietuvoje prieš ketve
rius metus, kai lankė Lietuvos 
kunigų seminarijas. Atvykęs į 
Vilnių, nuvyko pirmiausia pasi
melsti į Aušros Vartus. Šis mo
mentas palikęs jame brangiau
sią prisiminimą.

kakties šventėje Romoje 1998 m. kovo 4 d. Kairėje - ROMANAS 
PODAGĖLIS (Italija), dešinėje - KAZYS LOZORAITIS (Vatikanas)

Pamokslą pasakė vysk. J. 
Boruta ir perskaitė raštą Lietu
vos vyskupų konferencijos pir
mininko arkiv. Audrio Bačkio, 
kuris turėjo šventėje dalyvauti, 
bet sveikatai sunegalavus, nega
lėjo atvykti į iškilmes. Mišių 
metu lietuviškas giesmes giedo
jo lietuvaitės Šv. Šeimos vienuo
lijos seserys, kurios darbuojasi 
kolegijoje. Joms vadovavo ir 
vargonėliais giesmes palydėjo 
sės. Aurelija Šauklytė.

Mišiose dalyvavo: Lietuvos 
ambasadorius prie Šventojo 
Sosto Kazimieras Lozoraitis su 
žmona, Lietuvos ambasadorius 
Italijai ir Maltai Romanas Po- 
dagėlis su žmona ir apie 200 iš 
visur atvykusių lietuvių maldi
ninkų, kurių didelę dalį sudarė 
Lietuvos vyčių grupė iš JAV.

Iškilmingas pokylis įvyko 
“Cecilia Metella” restorane, ne
toli katakombų. Pokylio pra
džioje prel. A. Bartkus pristatė 
garbės svečius - vyskupus ir 
ambasadorius su žmonomis. Jis 
taipgi nušvietė savo iki dabar 
vadovautąjį kolegijos gyvavimo 
laikotarpį. Pokylio maldą sukal
bėjo pirmasis Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis. Vėliau rek
torius prel. A. Bartkus dėkojo

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos auksinės sukakties šventėje koncelebravę iškilmingas Mišias vyskupai ir 
kunigai 1998 m. kovo 4 d. Nuotr. V. Staškevičiaus

visiems kolegijos geradariams, 
ypač JAV Lietuvos vyčiams, ku
rie 1988 m. “įsūnijo” kolegiją ir 
dabar stipriai finansiškai remia. 
Jis taipgi dėkojo 1989 m. JAV- 
se įsteigtai Šv. Kazimiero kole
gijos gildijai (St. Casimir’s 
Guild), per kurią renkamos ko
legijai aukos atleidžiamos nuo 
JAV valstybinių mokesčių. Šiai 
gildijai nuo įsteigimo vadovauja 
Anna Klizas Wargo. Iš rekto
riaus kalbos paaiškėjo, kad per 
tuos kolegijos penkiasdešimt 
gyvavimo metų ją baigė du arki
vyskupai - Bulaitis ir Bačkis, 
vienas vyskupas - Norvilą, visa 
eilė prelatų, monsinjorų, kuni
gų, kurie darbavosi ir darbuoja
si įvairiose šalyse. Jis perskaitė 
Šv. Tėvo sveikinimą bei palai
minimą ir toliau vaišių progra
mai vadovauti pakvietė iš Vil
niaus arkivyskupijos Romoje 
studijuojantį kun. G. Grušą.

Žodžiu sveikino arkiv. Bu
laitis, prisimindamas savo kaip 
pirmojo ne Lietuvoje gimusio ir 
mažai lietuviškai kalbėti mo
kančio lietuvio priėmimą kole
gijom Sakė, dažnai prisimenąs 
tuos kolegijos geradarius, kurie 
jo studijoms Romoje tikriausiai 
turėjo suaukoti bent $50,000. 
Taipgi sveikinimo žodžius tarė 
visi dalyvavę Lietuvos vyskupai 
ir abu Lietuvos ambasadoriai. 
Buvo perskaityti sveikinimai: 
Lietuvos prezidento V. Adam
kaus, buvusio Lietuvos prezi
dento A. Brazausko, Lietuvos 

seimo pirm. V. Landsbergio, iš

eivijos vyskupo P. Baltakio, 
vysk. A. Deksnio, arkiv. P. Mar
cinkaus ir ambasadoriaus prie 
JT maisto bei žemės ūkio orga
nizacijos (FAO) Romoje Algir
do Žemaičio, kuris šventėje ne
galėjo dalyvauti, bet savo vieton 
atsiuntė savo žmoną Vandą. Iš 
viso ta proga raštu buvo gauta 
apie 300 sveikinimų.

Kalbėjo vienas iš kolegijos 
steigėjų bei jos pirmasis ilgame
tis rektorius prel. L. Tulaba. Jis 
trumpai nusakė kolegijos pra
džią ir paminėjo nuopelnus a.a. 
kard. G. Pizzardo, be kurio lie
tuvių kolegijos gal ir nebūtų bu
vę. Jis taipgi pranešė kad yra 
paruošęs knygą apie kolegijos 
įsikūrimą. Ji spausdinama Lie
tuvoje ir turėtų pasirodyti šių 
metų pabaigoje. Tėvų marijonų 
vardu sveikino kun. V. Aliulis, 
MIC. Lietuvos vyčių vardu svei
kino centro valdybos pirminin
kas J. Mankus, kuris pristatė 
šventėje dalyvaujančią 47 vyčių 
grupę iš įvairių JAV vietovių ir 
paaiškino, jog dabar JAV-se 
Lietuvos vyčių skaičius siekia 
arti 4,500.

Pabaigoje pirmųjų kolegijos 
studentų vardu kalbėjo prel. A. 
Rubšys, o dabartiniųjų - Telšių 
kunigas Juozas Žiu rys, dabar 
besiruošiantis kanonų teisės 
doktoratui.

Meninę dalį atliko chorelis, 
susidaręs iš dabartinių kolegijos 
kunigų-studentų ir kolegijoje 
besidarbuojančių seselių. Jis 

gražiai padainavo keletą lie
tuvių dainų.

Šventėje dalyvavo net penki 
iš buvusios studentų pirmosios 
laidos ir daugelis buvusių auklė
tinių kunigų iš JAV ir kitur bei 
kolegijos rėmėjų. Daugelio įsiti
kinimu ši kolegija, tiek nusi
pelniusi Visuotinei Katalikų 
Bendrijai ir Lietuvai, būtinai tu
ri veikti toliau. Atrodo, kad su 
naujais Lietuvos vyskupais ir 
gabiais jaunais kunigais Lietu
vos Katalikų Bendrijos ateitis 
bus šviesi.

Lotyniškas įrašas Vilniaus univer
sitete: “Steponas Batoras 1533. IX. 
28 - 1586. XII. 12 Lenkijos kara
lius, Didysis Lietuvos Kunigaikštis, 
Transilvanijos kunigaikštis, Vil
niaus universiteto steigėjas. Šven
tovėje daugiau nei kunigas. Res
publikoj daugiau nei karalius. Ri
kiuotėje daugiau nei karys. Viešo
joje laisvėje daugiau nei pilietis. 
Pradėtoje draugystėje daugiau nei 
draugas. (Martinus Cromerus)”

Nuotr. V. Kukoraičio

Ot taw a,
(Atkelta iš 4-to psl.)

TRADICINĖS TAUTINIŲ 
GRUPIŲ pamaldos įvyko š.m. sau
sio 18, sekmadienį, Otavos Notre- 
Dame katedroje, 14.30 v. Didesnė 
šventovėje susirinkusių dalyvių da
lis vilkėjo savo tautinais drabužiais, 
kurių spalvingas grožis daug prisi
dėjo prie procesijos iškilmingumo. 
Galingai skambėjo katedros-bazili- 
kos choras, su pučiamųjų instru
mentų palyda.

Šv. Mišias aukojo Otavos arki
vyskupas Marcel A. Gervais, asis
tuojamas arkivyskupo pagalbininko 
vysk. Frederick J. Colli ir prel. Pe
ter Schonenbach. Su jais koncele- 
bravo 15 įvairių tautybių kunigų, 
kurių tarpe buvo ir kun. dr. V. 
Skilandžiūnas. Arkivyskupas savo 
pamoksle išryškino krikščioniškos 
vienybės ir žmogaus teisių bei lais
vių svarbą ir apsaugą. Įdomu paste
bėti, kad gausiausia tautinė grupė 
šį kartą buvo filipiniečiai. Po pa
maldų visi dalyviai buvo pakviesti į 
katedros salę pobūviui prie kavutės 
su suneštiniais užkandžiais.

VASARIO 16-SIOS MINĖJI
MAS , prisimenant 80-sias Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo me
tines, praėjo su didelėmis iškilmė
mis. Visa organizacinė iniciatyva 
atėjo iš Lietuvos ambasadoriaus dr. 
A. Eidinto, kuris ir iškėlė mintį su
organizuoti iškilmingas pamaldas 
Otavos katedroje-bazilikoje. Pade
dant kun. dr. V. Skilandžiūnui, jos 
įvyko vasario 15, sekmadienį. Šv. 
Mišias už Lietuvą aukojo prel. P. 
Schonenbach, katedros rektorius, 
koncelebruojant kun. dr. V. Skilan
džiūnui ir kun. K. Ambrasui, SJ, iš 
Montrealio. Šventovė buvo pilna 
žmonių, kurių tarpe buvo ir nema
ža grupė vietos lietuvių. Prelatas 
savo pamoksle priminė, kokia in
tencija šv. Mišios yra aukojamos, ir 
supažindino tikinčiuosius su Lietu
vos ambasadoriaus šeima ir dviem 
lietuviais kunigais koncelebrantais.

Po iškilmingų pamaldų visi lie
tuviai buvo pakviesti į Lietuvos am
basados patalpas pasižiūrėti Lietu
vos valdovų privilegijų parodos, su
rengtos S. Balzeko iš Čikagos.

KRIKŠTAS: Vasario 21 d. pa
krikštytas Linas Jurgis Kairys, gi
męs 1997 m. spalio 9 d. Toronte. 
Tėveliai: Jurgis Jonas Kairys ir Vi
da Ann Balsevičiūtė. Krikšto apei
gas atliko kun. dr. V. Skilandžiūnas 
Otavos St. Jean-Baptiste šventovė
je. Krikšto tėvai buvo: Jonas Bal
sevičius ir Carolina Proulx. Visus 
nustebino ne tik didelis svečių skai
čius, atvykusių iš Toronto, Montre-

Ontario
alio ir net Amerikos, bet ir toron
tiškio Mindaugo Gabrio, trumpai 
prieš pradedant apeigas, grojimas 
smuiku, iš kurio sklindantys gražūs, 
švelnūs religinės muzikos garsai 
žadino visus susirinkusius dalyvius 
jungtis dvasioje su kūdikiu, pri
imančiu Krikšto sakramentą.

Po liturginių apeigų, giminės ir 
draugai buvo pakviesti vaišėms į 
Sofijos ir Vytauto Balsevičių namus.

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO 
PAMALDOM vadovavo kun. Algis 
Baniulis, SJ, Klaipėdos Šv. Juozapo 
darbininko parapijos klebonas, ko
vo 1, sekmadienį, Otavos St. Eliza
beth šventovėje. Jis atvyko iš Mont
realio autobusu. Mūsų kapelionas 
pasitiko jį Otavos autobusų stotyje 
ir atvežė į šventovę pamaldoms. 
Daugelis, atlikę išpažintį prieš šv. 
Mišias, aktyviai įsijungė į bendrą 
giedojimą ir dėmesingai klausėsi 
skelbiamo Dievo žodžio. Vytautas 
Radžius ne tik vadovavo bendram 
giedojimui, bet ir atliko visus skaiti
nius pamaldų metu.

Aukos paremti Lietuvos jėzui
tų apaštalavimui buvo renkamos ne 
tik šventovėje, bet ir salėje vaišių 
metu su aukų lapu, kuriame pasira
šė: S. V. Balsevičiai, A. Šidlaų^ 
kaitė, K. A. Gudžiūnai, J. D. Da
niai, I. V. Priščepionkos, B. A. Ei
mantai, S. Danaitis, G. Mitalas, P. 
Jurgutis, A. Savickas, B. Vilčinskie- 
nė, L. Jurjonas, V. Radžius, V. Va
liulis, V. Plečkaitis ir J. E. Dalmon- 
tai. Iš viso suaukota $381.00.

Kun. Baniulis buvo globojamas 
p.p. Balsevičių namuose. Jų dėka 
jis pamatė Kanados sostinės visas 
įžymybes. Pirmadienio vakare na
mų šeimininkai surengė iškilmingą 
atsisveikinimo vakarienę, kurioje su 
kun. svečiu dalyvavo prel. J. Štaš- 
kus, kun. dr. V. Skilandžiūnas, Lie
tuvos ambasadoriaus žmona Birutė 
Eidintienė, dr. Ag. Šidlauskaitė ir 
gražus būrys Otavos LB atstovų.

Kun. Algis Baniulis, SJ, savo 
trumpame žodyje išreiškė nuošir
džią padėką visiems, ypač Sofijai ir 
Vytautui Balsevičiams už gražų 
priėmimą ir globą. Kor.

Knygų rišykla
MJ “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412
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VARTA I Į PAŠAU LĮ 
Finnair priklauso AEROPLAN grupei

Galioja lam tikri apribojimai. Aerodromo taikomi 
mokesčiai nejskaičiuoti. Žemesnės kainos vaikams
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UŽSISAKANTIEMS

Skambinkite savo agentui 
arba Norvista Tours tel.

416*222*0203
arba

1*800*461*8651



Nauja rašytojų valdyba
PAULIUS JURKUS

Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba, ilgesnį laiką buvusi 
Niujorke, 1997 m. gruodžio ir 
1998 m. sausio mėnesiais kores- 
pondenciniu būdu atliko naujos 
valdybos rinkimus. Buvo išrinkti 
čikagiškiai: Stasys Džiugas, Aud
ra Daulienė-Kubiliūtė, Stasė 
Petersonienė-Vanagaitė, Alfon
sas Šešplaukis-Tyruolis, Nijolė 
Užubalienė-Jankutė.

Senojoje valdyboje buvo: 
Paulius Jurkus - pirmininkas ir 
sekretorius, Algirdas Landsber
gis - vicepirmininkas, Leonas 
Lėtas - iždininkas, Leonardas 
Andriekus - valdybos narys.

Leonas Lėtas 1997 m. gale 
sunkiai susirgo ir mirė 1998 m. 
sausio 29 slaugos namuose prie 
Hartfordo, CT. Iždo reikalai jau 
sutvarkyti. Iždas perduotas nau
jai valdybai Čikagoje.

Šiuose valdybos rinkimuose 
buvo balsuojami kai kurie įstatų 
pakeitimai, kad draugijos valdy
bai būtų lengviau tvarkytis. 
LRD kasmet iš Lietuvių fondo 
gauna 2000 dol. metinei litera
tūros premijai už geriausią me
tų grožinės literatūros veikalą. 
Draugijos valdyba organizuoja 
tos premijos paskyrimą. Mece
natų pageidavimu, premija ski
riama ir įteikiama metų gale. 
LRD valdyba ir jos nariai nuo
širdžiai dėkoja Fondui už pasto
vų lietuviškos išeivijos literatū
ros rėmimą.

Pakeliui į dabartį
Lietuvos rašytojai pradėjo 

organizuotis tik atstačius nepri
klausomą valstybę. 1920 m. 
Kaune buvo įsteigta meno mė
gėjų draugija. Tų metų liepos 
23 įsteigta literatūros sekcija. 
1922 sausio 23 įsteigta Lietuvos 
rašytojų ir žurnalistų sąjunga. 
1932 m. ši sąjunga išsiskyrė į 
žurnalistų ir rašytojų draugijas. 
Lietuvos rašytojų draugija 1935

IS TĖVIŠKĖS LAIŠKU

Kasdieniniai rūpesčiai
Ačiū už gražius, nuoširdžius 

linkėjimus gimimo dienos proga 
ir narsuolį prieduką, kuris atke
liavo laimingai. Laiškai dingsta ne 
mūsų pašte - labai daug dingsta 
pakelėje. Šiandien per radiją bus 
speciali programa “Kodėl dingsta 
laiškai”, tačiau man reikia skubėti 
į pamokas ir nebegirdėsiu. Kar
tais žurnalistai padeda išnarplioti 
iškylančias negeroves.

Įdomu, kas tai per liga tie 
“šingeliai”, dabar kankinanti jus. 
Ar medicina neturi veiksmingų 
priemonių jai nugalėti greičiau?

Gruodžio 12 buvo Mišios už 
tėvelius, tetulę iš jūsų kaimynys
tės, visus mirusius gimines, taip 
pat ir už Jūsų sesutę, taip anksti 
iškeliavusią prieš 4 metus. Mišio
se dalyvavo broliai su šeimomis, 
marčių tėvai, mano draugai. Buvo 
daug žmonių. Aišku, argi aš apsi
eisiu be ašarų? Labai verkiau per 
Mišias - prisiminimai taip užgulė 
širdį, kad nemoku ir apsakyti, 
kiek reikėjo pastangų, kad galė
čiau kalbėti, nusišypsoti ir t.t. Visi 
pasimeldėme, pasišnekėjome, pa
gyvenome prisiminimais, pavalgė
me, kaip įprasta. Visiems išsi
skirsčius, likau viena ir vėl į aša
ras vienumoje.

Po to, aišku, pakilo kraujo
spūdis, pradėjo kristi temperatū
ra, apėmė depresija. Šiaip taip iš
sivadavau, nes artėjo šventės, 
gimtadienis. Jau norėjau nieko 
nedaryti, užrakinti duris, kad nie
kas neateitų. Deja... Tai marti lyg 
ir į vėžes atstatė, sakydama: “Ma
ma, juk vis tiek visi suvažiuos - ar 
bus durys užrakintos, ar ne”. Na, 
ir vėl viskas iš pradžių: supirkau 
maisto produktus ir kt. Žodžiu, 
išleidau daug pinigų tam pasiruo
šimui ir, svarbiausia, nebegalėjau 
nuvažiuoti į Kupiškį aplankyti jū
sų sesutės slaugnamyje. Laimė, 
kad turiu gerus draugus, kilusius 
iš tenai, tai tik paskambinau į Ku
piškį, paprašiau ko reikėjo, o jie 
pažadėjo aplankyti ir nuvežti 
šventinių lauktuvių. Dar nebuvau 
nuvažiavusi iki šiol jos aplankyti. 
Gyvenu viltimi, kad tikrai aplan
kysiu; sūnus, kada galės, nuveš, 
bet kada, nežinau.

Jūsų tėviškės kaimynei Mary
tei linkėjimus perdaviau būdama 
Perlojoje. Paskambinau iš a.a. tė
vų namų (namuose dar tebėra tė
vų telefonas). Ji irgi perdavė jums 
gerų linkėjimų kuo geriausios 

m. iš valdžios išrūpino 5000 litų 
valstybinę premiją už geriausią 
metų literatūros kūrinį. Buvo 
paskirtos tik 5 premijos, nes 
1940 birželio 15 Lietuvą okupa
vo Sovietų Sąjunga. Birželio 25 
okupantai uždarė visas lietuviš
kas organizacijas, įskaitant ir 
LRD.

Draugijos veikla atgaivinta 
1946 sausio 25-26 rašytojų suva
žiavime Tūbingene, Vokietijoje. 
1950 gegužės 6 draugijos valdy
ba perkelta į Bostoną, nes į 
Ameriką jau buvo suvažiavę 
dauguma rašytojų. Iš Bostono 
draugijos valdyba persikėlė į Či
kagą, paskui į Niujorką ir vėl į 
Čikagą, Los Angeles ir t.t. Išei
vijoje draugija veikia 53 metai, 
Amerikoje - 48 metai. Draugi
jos amžius - 66 metai.

Dabar Niujorke buvusioji 
valdyba buvo dešimtoji, Čikago
je išrinktoji - vienuoliktoji. Yra 
nuomonių, kad ši draugija turi 
susijungti su Lietuvoje veikian
čia Rašytojų sąjunga, kuri buvo 
įsteigta 1940, kai okupantai už
darė lietuviškas organizacijas. 
Ši sąjunga tarnavo okupantų 
poreikiams. Dabar, atgavus Lie
tuvai nepriklausomybę, sąjunga 
nepakeitė savo vardo, negrįžo 
prie istorinės lietuvių rašytojų 
įsteigtos draugijos. Abi organi
zacijos veikia atskirai, pasikeis
damos reikiama informacija. Si 
Lietuvių rašytojų draugija turi 
dar ilgai veikti, nes išeiviai' rašy
tojai yra plačiai pasklidę, iš Lie
tuvos sunku jais rūpintis ir dar 
sunkiau jiem padėti, kai atsikū
rusiam kraštui visur reikia pa
galbos. Abi veikdamos bus nau
dingesnės lietuviams rašytojams 
ir lietuvių literatūrai.

Tegu Lietuvių rašytojų drau
gija sutelkia į savo eiles visus iš
eivijos rašytojus, tegu įjungia ir 
jaunuosius, kurie rašo angliškai. 
Ir jie yra lietuvių turtas, kuris 
gali prisijungti prie LRD. Sėk
mės!

sveikatos. Ji sakė pasimels, “kad 
Dzievulis duot jai sveikatų”.

Sausio 26 mirė tik metais už 
mane vyresnė draugė. Ji man bu
vo kaip sesuo. Palaidojome sausio 
29 d. Purplių kapinėse, nes ten ji 
gimusi, ten augusi, iš ten ištremta 
Sibiran. Grįžusi apsigyveno Aly
tuje, bet vyrą ir vaikus įpareigojo, 
kad palaidotų tėviškėje. Tai vėl 
verkiau, taip gailėjausi ir tebesi- 
gailiu, kad neturiu žodžių išsakyti 
visą skausmą. Na, o po to nelem
tasis kraujospūdis... Negaliu ra
šyti, t.y. palenkti galvos.

Kad prezidentu išrinkome 
Adamkų, gerai, nors man jo labai 
gaila - jam bus labai sunku. Čia 
tiek šunybių, tiek visokių ne
sklandumų. Vieni kitus tik kalti
na, o ypač tai moka buvę tarybi- 
ninkai. Betgi ir dabar viskas 
brangsta, ypač maisto produktai. 
Pensijas kelia, bet kainų kilimas 
neleidžia to pajusti. Gerai, jei 
prezidento neaplips visokie prisi
plakėliai, tai gal ir bus tvarka. Bet 
kaimas visiškai sumenkęs, tai ir 
toji tvarka sunkiai bus beįveda- 
ma. Vienu žodžiu kalba be pabai
gos. Norint viską suprasti, reikia 
atvažiuoti, pamatyti ir įsitikinti, 
kad yra kitaip nei suokia atvažia
vę pasipinigauti politikieriai. Gai
la, kad jūs neturite sveikatos atva
žiuoti. Yra ir gerų permainų, ti
kėkimės, gal gi pamažu pradėsi
me šviesėti ir gražėti.

Pridedu našlaičio nuotrauką 
ir jo globėjos drauge su manimi. 
Berniuko sveikatėlė ne tokia pa
girtina, labai reikia vitaminų, 
vaistų, o pagalbos jau negauna, 
nes suėjo amžius. Jie nežino bu
vusių globėjų nei vardo, nei adre
so, tai prašė, kad aš perduočiau 
padėką už jo sugrįžimą į gyveni
mą. Šį pavasarį jis baigs 11 klasę. 
Jeigu bus viskas gerai, kitais me
tais pabaigs vidurinę. Norėtų mo
kytis toliau, tik nežinai, koks bus 
Dievulio nuosprendis su jo svei
kata. Globėja jį prižiūri kaip savo 
vaiką. Jis gražiai piešia, bet daž
nokai pamiršta, kas būtina pada
ryti, tačiau ji jo nebara, gražiai 
paaiškina. Jis pats daug dirba, 
mokosi, tiesiog kabinasi už gyve
nimo - taip pasakytų mano a.a. 
tėtis.

Viso geriausio, geros sveika
tos ir naujų vilčių jums ir mums.

Zina

Toronto Maironio mokyklą aplankė Klaipėdos meras E. Gentvilas, susitiko su vyresnių klasių mokiniais ir 
mokytojais. Iš kairės: A. Rašymas, E. Gentvilas, J. Simanavičiūtė, vedėja G. Paulionienė, pavaduotoja A. 
Šimonėlienė, P. Butkus ir KLB pirm. A. Vaičiūnas Nuotr. R. Puterio

Lietuvos prisikėlimas Kalifornijoje
Vasario 16-tosios 80-metis įspūdingai paminėtas Los Angeles mieste jaudinančiomis pamaldomis, 
turiningomis kalbomis, originalia menine programa, apžvelgusia Lietuvos kelią į nepriklausomybę

ALGIRDAS GUSTAITIS
Vilniuje 1918 m. vasario 16 d. 

iš ilgametės vergijos pakilo Lie
tuva nepriklausomam gyvenimui. 
Tą mūsų tautai labai svarbų įvy
kį prisiminėme-pagerbėme Los 
Angeles, Kalifornijoj, 1998 m. 
vasario 22 d.

Rytą Šv. Kazimiero parapijos 
kieme iškilmingai pakelta Lietu
vos vėliava. Išsirikiavo keletas lie
tuviškų vėliavų su palyda. Vado
vavo Los Angeles Daumanto šau
lių kuopos vadas Kazys Karuža.

Pamaldos
Šv. Kazimiero šventovėje Mi

šios. Klebonas prel. Algirdas Ol
šauskas tarė Vasario 16 pritai
kytą žodį.

Mišias atnašavo neseniai iš 
Lietuvos atvykęs kun. Stanislovas 
Anužis. Tautiniais drabužiais 
pasipuošusios jaunos lietuvaitės 
per Aukojimą įteikė tautinių re
likvijų ir auksinėmis raidėmis 
spindintį didoką žymenį 80. Pa
rapijos choras, vadovaujamas 
komp. Viktoro Ralio, giedojo lie
tuviškas giesmes. Skaitinius atli
ko Juozas Pupius. Jūratė Venc- 
kuvienė supažindino su lietuviš
komis mintimis.

Pamaldose gausu ir jaunimo.. 
Kun. Stanislovas Anužis prade
da pamokslą. Sakinys po saki
nio įjungia lietuvių tautos praei
ties ir šiuolaikinės dabarties: “Ne
leiskime lietuvių tautai žūti ne 
vien negimusio naikinimu. Lietu
voje baisi girtuoklystė, tėvai at
sižada vaikų. Užsienio lietuviuo
se pasitaiko šeimų, kuriose su 
vaikais, anūkais nekalbama lie
tuviškai. Tai mūsų tautos gyva
vimo trupinimas. Neleiskime sa
vo tautos niekinti, esame gar
binga tauta, atsikirskime mela
gingai puolantiems”.

Šventovėje mirtina tyla, ma
tosi ašaras braukiančių. Baigus pa
mokslą, staiga susirinkusieji pra
dėjo garsiai ploti.

Parapijos salėje
Virš scenos - didingas Lietu

vos Vytis, neseniai grąžintas. Ei
lių eilėmis sėdinčių žiūrovų. Pa
rapijos choro moterys gražiais 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios, net žėri. Ir vyrai puošnūs.

Vasario 16-tos šventė pra
dedama JAV himnu. Vadovauja 
kompoz. Viktoras Ralys. Invo- 
kacija - kun. S. Anužio. Daiva 
Čekanauskaitė supažindina su 
Latvijos, Estijos konsulais, iš 
Lietuvos ambasados atvykusiais 
atstovais Darium Semaška ir 
Aušra Semaškiene.

Generalinis garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas ryškina 
mūsų tautos buvusias pastangas 
išsilaisvinti iš Sovietų Rusijos oku
pacijos, veiklų lietuvių pogrindį, 
partizanus. Tauta laukė tinka
mo momento sukilti prieš oku
pantą. Kaune sudarytas Lietu
vių aktyvistų štabas. Konsulas 
prieina prie atsinešto uždengto 
daikto, nuima juodą uždangalą 
- tai sovietų sušaudyto pogrin
džio veikėjo Lietuvių aktyvistų

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

štabo nario Leono Žemkalnio 
nuotrauka ir jam po mirties su
teiktas ordinas. Viskas rėmuose 
po stiklu.

Auris Jarašūnas paskaitė 
duomenų apie pagrindinius šios 
dienos kalbėtojus iš Lietuvos 
ambasados Vašingtone - Darių 
Semašką ir Aušrą Semaškienę. 
Jų kalbos atsargiai paruoštos. 
Išgirdome teigiamų duomenų, 
įdomių minčių. Ambasada sten
giasi JAV vyriausybę plačiau in
formuoti Lietuvai svarbiais rei
kalais, taip pat įtakingus asme
nis, spaudą. Plojimams nuskam
bėjus, garbingiems svečiams ren
gėjai įteikia gėlių puokštes.

Kalifornijos gubernatorius, 
aukšti amerikiečiai pareigūnai at
siuntė sveikinimus. Šios dienos 
susirinkusių pritarimu priimta 
anglų kalba rezoliucija bus pa
siųsta JAV ir Lietuvos vyriausy
bei, spaudai.

Meninė dalis
Scena tamsi. Ilgu trimitu tri

mitininkas šaukia tautą. Nulei
džiamas didelis ekranas. Jame 
filminiai vaizdai: Kaunasi Lietu
vos ir kryžiuočių ordino kariuo
menės, daug kavalerijos. Vaiz
dai iš Mariaus Giedrio režisuo
to filmo “Herkus Mantas”, pa
gaminto prieš keletą metų. Ka
raliaus menėje vaidilutės kank
liuoja, dainuoja. Filme pakyla 
Rusijos caras visoje puikybėje. 
Žingsniuoja puošnūs caro kari
ninkai, išsidailinusios rusų didi
kės. Pasirodo knygnešys, išsisu
kęs nuo rusų žandarų. Motina 
jaunimą moko lietuviškų daine
lių. Skaitomas Nepriklausomy
bės aktas. Daina “Lietuva bran
gi”, merginų tautinis šokis. Ro
domi du Lietuvos respublikos 
prezidentai. Tremtis į Sibirą, žu
vusių lietuvių kapinės. Išeivija 
Vokietijos lageriuose. Sąjūdis 
atkuria nepriklausomybę. Giesmė 
“Palaimink, Dieve, mus”. Tar
puose, iš didelės knygos, tamso
je tik prie mažutės švieselės, skai
tiniai. Gerai skambėjo Rolando 
Ragausko skaitomi žodžiai.

Programą atliko parapijos 
choras, jaunimo ansamblis, lie
tuviškos mokyklos mokiniai. 
Programos režisierius - Aman
das Ragauskas (iš Lietuvos at
vykęs 1990 m.), muzikos vadovas 
- kompoz. Viktoras Ralys, cho
reografė - Sigita Barysienė, fil- 
muotojas - Paulius Jas^ikonis. 
Programa naujoviška, įdomi žiūrėti.

Ko linkėtina ateičiai?
“Lietuva istorijos vingiuose”, 

keturių dalių montažas, pradėti
nas ankstesne istorija. Jei filmi
nių vaizdų sunku gauti, naudotis 
brėžiniais, žemėlapiais, nuotrau-
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komis. Prūsai siekė tolesnius 
kraštus, paliko lietuviškos kil
mės vietovardžių. Lietuviai-prū- 
sai nuo prieškristinių laikų pre
kiavo gintaru su tolimomis ša
limis. Vokietijos okupacijoj Prū
sijoj turėjo savo kariuomenės pul
kus, net XX š. prašėsi prijungti 
prie Lietuvos.

Caristinės Lietuvos nebuvo. 
Turbūt neapsižiūrėjus, kas yra 
filminėje juostoje, buvo rodo
mas caras, kiti Lietuvos oku
pantai, o lietuviai - kaip vargšai 
vergai. Caro laikais rusai laisvės 
siekiančius lietuvius korė, mušė 
net šventovėse, neleido lietuviš
kai kalbėti, spausdinti mūsų kal
ba knygų, gaudė. Trėmė lietu
viškai skaitančius, prievarta gau
dė jaunus vyrus, juos kaip ver
gus 25 metam trėmė į Rusijos 
kariuomenę, ten stengėsi apves
dinti su rusaitėmis, neleido grįž
ti Lietuvon. Visokiausiai naiki
no lietuvių tautą.

Nepriklausoma Lietuva spon
taniškai sukilo prieš okupantus 
rusus, juos ir kitus lietuvių tau
tos priešus, išvijo iš Lietuvos. 
Nepriklausoma Lietuva, beveik 
stebuklingai prisikėlė. Turėjo pel
ningą žemės ūkį, mokyklose ge
rus mokytojus. Mokiniai varžėsi 
su kitų kraštų jaunuomene. Pa
žanga sporte, aviacijoje, kariuo
menėje. Visuomenė mylėjo savo 
prezidentus. Neseniai rodytame 
filme apie nepriklausomą Lietu
vą prezidentas Antanas Smeto
na rodomas pašaipiai nufilmuo
tas, tarsi būtų keistas žmogus, 
skubiai makalojantis rankomis, 
kaip juokdarys judantis. Yra iš
likusi tinkamų filmo juostų apie 
buv. Lietuvos Respublikos prezi
dentą. Jo gyvo nemačiusieji gali 
susidaryti keistą įspūdį, matyda
mi tokį filmą.

Tarybų Lietuvos nebuvo, nes 
Sovietų Rusija nesitarė su Lie
tuva, neturėjo jos pritarimo va
dintis Tarybų Lietuva. Buvo So- 
juzas arba Sovietų Rusijos oku
puota Lietuva. Niekas nebuvo są
jungoje su Rusija, jų okupuotos 
tautos nenorėjo jungtis į sąjun
gą su jas žudančia Rusija. Buvo 
Rusijos okupuota Lietuva. Kaip 
ir Rusijos caro laikais, Stalino 
Rusija ne tik žudė lietuvių tau
tą, bet ir norėjo ją sunaikinti. Per 
keletą dešimčių metų taip suža
lojo lietuvių tautą - net siaubas! 
Apie tai užsienio lietuviai ne
blogai žino.

Toronto Maironio mokyklos mokinių grupė, išklausiusi Ruandos misionieriaus kun. HERMANO ŠULCO 
pranešimo apie jaunimo sodybos steigimą Lietuvoje
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Filmai - nusikaltėlių 
universitetai

STANISLOVAS SLIUŽINSKAS, 
Lietuva

Kaip ir daugelis, mėgau 
laisvu po darbo laiku įsijungti 
televizorių, pasižiūrėti gerų, pa
mokomų filmų, na, dar linksmų, 
gerai nuteikiančių komedijų. 
Deja, tie laikai jau praėjo. Da
bar kokį tik filmą pradėsi žiūrė
ti, nieko gero nematysi. Išmoksi 
pirmą sutiktą gatvėje praeivį su
mušti iki sąmonės netekimo, 
kad paskui galėtum netrukdo
mai iš jo kišenės ištraukti pini
ginę ir sėkmingai pabėgti, kaip 
žmogų kankinti ir jį nužudyti.

Dabar kiekvienas šių bend
rovių teletransliuojamas filmas 
yra ne kas kita, kaip nusikalsta
mumo universitetai. Juose tie
siog įkyriai stengiamasi įdiegti 
žiūrovui kuo žiauriausią smurti
nį susidorojimą su kitu žmogu
mi, apkrėsti žiūrovo sąmonę ne
apykantos nuodais.

Nusikaltėliai, žmogžudžiai, 
prievartautojai vaizduojami vos 
ne didvyriais, nusikalstamumas 
aukštinamas net iki apoteozės. 
O kur dar jau kasdieniniu reiš
kiniu tapę, rodos, į “nekaltus” 
filmus įsprausti porno ir sekso 
“intarpai”?

Tokie filmai jau transliuoja
mi ne tik vidurnakčiais, bet ir 
dienos metu, kai juos gali stebė
ti ne tik suaugusieji, bet ir vai
kai. Tiesa, kai kuriuos iš tokių 
filmų jau imta žymėti indeksu 
“N-14”, bet kiek transliuojama 
tokių ir neindeksuotų, panašią 
vertę turinčių filmu!

O pagaliau kad ir toji, 
mums taip peršama, amerikie
tiškoji kultūra... Ji, mano po
žiūriu, keistoka, ir mums lietu
viams nelabai tesuprantama. 
Kad ir tas jų įprotis sėdint užus
talėje užkelti kojas su purvinais, 
žemėtais batais ant stalo! Prisi
menu, mano amžiną atilsį sene
lė man, tuomet dar vaikui, sakė: 
“Stalas, vaikeli, šventas, kaip ir 
altorius. Jis Dievulio pašvęstas 
per Paskutinę vakarienę. Prie jo 
sėdint išdykauti negalima. Prisi
mink maldos žodžius, kur pra
šom Dievulį ‘duonos kasdieni
nės duok mums šiandie’. Dievu
lis duoda mums tos kasdieninės 
duonos, ir mes ją dedam ant 
stalo kaip ant altoriaus”.

Todėl tas purvinų kojų dėji
mas ant stalo mums, lietuviams, 
manau, nėra sektinas pavyzdys. 
Deja, mūsų jaunimas, žavėda
masis amerikietiškumu, jau pe
rima ir šitą, mums svetimą jų 
“kultūros” išraišką.

Negaliu pamiršti kažkada 
girdėtų per televiziją kalbėjusio 
Kazio Bobelio žodžių: “Ameri
koje yra daug gero, bet yra daug 
ir blogo. Mes, lietuviai, turime 
perimti iš jų, kas pas juos gera, 
bet nepriimti to, kas bloga”.

Dainavimo pamoka Toronto Maironio mokykloje vyresniųjų skyrių 
mokiniams Nuotr. G. Paulionienės

Šiandien tame, ką amerikie
tiškieji “kultūrtregeriai” mums 
perša, įžiūriu nedaug ką gero. 
Užtat blogio - nors vežimu 
vežk! Ir visa tai vis labiau įsišak
nija mumyse. Juk kasdien išgirs
tame ar laikraščiuose perskaito
me apie vidury šviesios dienos 
gatvėje žiauriausiai sumuštą, su
spardytą praeivį, apie tai, kaip 
sūnus užmušė tėvą ar motiną, 
tėvas užmušė sūnų, žmona nu
žudė savo vyrą; kad tą dieną bu
tą tiek ir tiek apiplėšimų, įsilau
žimų, kad rasta tiek ir tiek nu
žudytų žmonių lavonų. Žodžiu, 
viskas vyksta, kaip rodoma tuo
se vakarietiškuose filmuose, pa
gal jų scenarijus. Ir paskui stebi
mės, iš kur atsiranda žmonėse 
tiek daug neapykantos, neatjau
tos kitam žmogui, svarstom, kas 
dėl viso to kaltas!

Priėjom iki to, kad net vai
kai sekdami suaugusiais, jau 
ima apiplėšinėti ir žudyti už sa
ve silpnesnius. Antai jau buvo 
įvykis, kai trylikametis berniu
kas nužudė vienuolikametį, kad 
pasisavintų ano turėtus trisde
šimt litų!

Kol nepiršo mums, lietu
viams, žiūrėti tų vakarietiškų fil
mų, viso to ir sapnuote nesap
navom. Todėl, man rodos, kalti
ninkų toli ieškoti nereikia. To 
viso iniciatorės yra mūsų televi
zijų bendrovės. Jos, užuot trans
liavusios tokius filmus, kurie ža
dintų žiūrovuose gėrio, artimo 
meilės, broliškumo jausmus, pa
renka savo transliacijoms fil
mus, kurie nieko gero mums 
neduoda, atvirkščiai, skiepija 
žmonėse agresyvumą, žadina 
neapykantą, kursto žmoguje 
žvėriškumą. Tuo jos, matyt, tiki
si labiau sudominti šiandieninį 
žiūrovą. O to viso rezultatai jau 
matomi.

Ar ne laikas sustabdyti tų 
vakarietiškų filmų, skleidžiančių 
žiūrovų tarpe nedorybių tvaiką, 
transliavimą? Juk reikia apginti 
nuo to bent jau mūsų tautos 

j ateities kartą - vaikus ir jaunuo
menę, kuri labai imli tiems už
sienietiškų filmų skleidžia
miems nuodams. Tiesiog reikė
tų prašyti mūsų respublikos vy
riausybę, kad ji sudarytų specia
lią komisiją, kuri turėtų teisę 
tikrinti mūsų šalies televizijos 
bendrovių filmus. Tokių filmų, 
kurie prasilenkia su dorove, yra 
perpildyti žudynių, žmonių kan
kinimų vaizdavimų ir neapykan
tos, erotikos “perliukų”, neturė
tų išleisti viešumon.

Manau, kad to reikalauti 
yra šventa pareiga kiekvieno 
lietuvio, kuriam brangi yra tau
tos dorovė ir mūsų jaunosios 
kartos ateitis, kad neišklystų iš 
tiesos kelio ir nenugrimstų va
karietiškų filmų nedorybių liūne.

mailto:102135.3717@compuserve.com


Jo rankose prabyla medis
Prieniečio ALGIMANTO SAKALAUSKO medžio darbai garsėja ne tik Lietuvoje^ 

bet ir kituose kraštuose
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<1 K1ILTQRIIVEJE veikloje
BIRUTĖ JONELIENĖ, Prienai

“Kad kiekvienas žmogus 
kurtų gėrį"

Įvažiuojant į Prienus nuo 
Kauno pusės ant Nuotakų kal
no, stovi gražus medinis kryžius, 
kuris lyg angelas sargas saugoja 
Prienų miestą. Jame pavaizduo
tas miesto herbo simbolis - šv. 
Jurgis. Ne visi, kurie pravažiuo
dami grožisi šiuo meno kūriniu, 
žino, kad jo autorius - priemė
tis jaunas tautodailininkas Algi
mantas Sakalauskas.

Algimanto gimtinė - Dailučių 
kaimas Vilkaviškio rajone. Į Prie
nus jį atviliojo sparnai. Ilgą lai
ką dirbo sklandytuvų gamyklo
je, pats skraidė sklandytuvu. 
Drožti medį pradėjo grįžęs iš 
sovietinės armijos 1981 m. Pra
džioje drožė mažesnius meni
nius dirbinius; 1986 m. juos iš
statė parodoje.

- Jau tada supratau, kad tai 
bus mano gyvenimo kelias. Rin
kau įrankius, informaciją, lan
kiau parodas, - pasakoja Algis.

Kai 1988 m. prasidėjo Lie
tuvos atgimimas, medžio darbus 
teko atidėti į šalį. Ištroškęs lais
vės oro Algis visas pasinėrė įvy
kių sūkurin: dalyvavo Sąjūdžio 
veikloje, platino spaudą, buvo I- 
ojo Sąjūdžio suvažiavimo dele
gatas.

Didžiuosius medžio drožy
bos darbus pradėjo 1989 m. Pir
masis darbas buvo kryžius Vei
verių Skausmo kalnelyje - parti
zanų kapinaitėse.

1990 m. Algis su Baltijos 
respublikų delegacija išvažiavo į 
Norilską įamžinti atminimo Lie

ALGIMANTAS SAKALAUSKAS prie savo kūrinio Babtuose

Lietuva Europos politikoje
Vertingas leidinys anglų kalba “Lithuania in European Politics”, parašyta trijų autorių 

- dr. Alfonso Eidinto, Vytauto Žalio ir Alfredo Eriko Senn’o

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ

Skaitydami istorijos vadovė
lius ar istorinius raštus, prieina
me išvadą, kad jie yra monoto
niški, perpildyti sausais faktais, 
neveikiantys į jausmus ar vaiz
duotę. Tačiau vartydama dr. Al
fonso Eidinto, Lietuvos amba
sadoriaus Kanadoje man dova
notą knygą “Lithuania in Euro
pean Politics”, pakeičiau nuo
monę.

Tai trijų istorijos žinovų leng
vu stiliumi sukurtas veikalas, ku
rio pagrindinis tikslas yra ‘įpilie- 
tinti Lietuvą kaip savo valstybės 
pirmą respubliką” tarp 1918-1940 
metų, baigiant 1990 metų nepri
klausomybės atstatymu. Likimo 
suvesti keturi istorikai ir diplo
matai, susipažinę studijuodami 
ar gilindami istorijos žinias Ma- 
disono, Wise., universitete, prieš 
daugiau kaip dešimtį metų pasi
ryžo rašyti originalią ir lengvai 
skaitomą Lietuvos istoriją.

Ypatingai svarbu, kad toji 
knyga parašyta anglų kalba, pra- 
turtininti šitame žemyne labai 
skurdžią informaciją apie Lietu
vą. Knygos vertę matyt suprato 
ir amerikiečių leidykla “St. Mar
tin’s Press” Niujorke. Techniki
nis knygos apipavidalinimas yra 
be priekaištų, su dvigubu virše
liu ir nugarėle auksinių raidžių 
bei geros kokybės popieriumi.

Abejonės nėra, kad prie tos 
idėjos įgyvendinimo daug prisidė
jo vienas iš knygos autorių, vie
nintelis nelietuvis, istorijos pro
fesorius Alfred Erich Senn, ger
manisto ir baltisto sūnus. Jis yra 
išleidęs keletą leidinių apie Lie
tuvą ir parašęs straipsnių, nagri
nėjančių Lietuvos istorijos prob

tuvos, Latvijos ir Estijos kari
ninkų, kurie rusų okupantų bu
vo ten ištremti, kankinti, žuvę ir 
palaidoti. Algis vežė padaręs 
tris mažas skulptūrėles, o didelį 
9 metrų koplytstulpį padarė ten 
su pagalbininku Alvydu Antana
vičium ir pastatė tundroje prie 
Lamos ežero, kur amžiną poilsį 
ne savo noru rado apie 40 Balti
jos respublikų karininkų.

Algis - monumentalių skulp
tūrų kūrėjas. Kartu su nepri
klausoma Lietuva kyla miestuo
se ir miesteliuose jo sukurti kry
žiai ir koplytstulpiai: Birštono 
šventovėje, Vilkaviškio kapinė
se, Vištyčio miestelyje, Babtuo
se, Kryžių kalne ir daugelyje ki
tų vietų.

1993 m. A. Sakalauskas da
lyvavo pirmame Lietuvos tauto
dailininkų simpoziume Babtuo
se - kūrė skulptūrų parką Žal
girio mūšiui įamžinti. Čia jis iš
drožė dvi monumentalias karžy
gių skulptūras. Jo darbus komi
sija įvertino geriausiai.

Kertiniai jo darbai - skulp
tūrų ansamblių kūrimas. Tokie 
ansambliai pastatyti Kunigiškių, 
Balbieriškio miesteliuose ir ki
tur. O kiek smulkesnių skulpto
riaus darbų miestų ir kaimų ka
pinaitėse, prie namų, sunku su
skaičiuoti. Neatsisako jis ir vi
daus drožinių, daro šventovių al
torius. Neseniai pastatytoje Nau
jos Ūtos šventovėje visas vidus 
- Algio rankomis sukurtas. Kau
no sakralinės muzikos koplyčio
je - taip pat visas vidus - jo. Ir 
Prienų senelių globos namų 
koplyčioje - taip pat.

1991 m. Algis išplaukė į tarp- 

lemas, su kuriomis jis yra labai 
gerai susipažinęs. Prof. Senn pa
rašė įvadą, trumpai, bet labai išsa
miai išdėstydamas Lietuvos vals
tybės kelią nuo Didžiosios kuni
gaikštystės iki nepriklausomos res
publikos. Baigminį straipsnį jis
ai skiria Lietuvos istorijos 1940- 
1990 metų laikotarpiui, išnagri
nėjęs sovietinę ir vokiečių oku
pacijas.

Knygą redagavo istoriją stu
dijavęs žurnalistas Edvardas Tus- 
kenis, šiuo metu einąs pareigas 
diplomatinėje tarnyboje, kurį lai
ką dirbęs “Radio Free Europe”. 
Jo dėka knyga yra puikiai sutvar
kyta nuo turinio iki pavardžių 
rodyklės, su reikšmingų pastabų 
skyriumi ir turinio santraukomis. 
Chronologine tvarka yra surašy
ti vyriausybės nariai ir Lietuvos 
istorijos reikšmingos datos, pra
dedant 1240 metais Mindaugo 
Lietuvos žemių sujungimu ir 
baigiant 1996 metų seimo rinki
mais. Tai sumaniai kondensuo
ta Lietuvos istorijos santrauka.

Istorikas ir diplomatas dr. 
Alfonsas Eidintas, tarp 1993 ir 
1997 metų buvęs LR ambasado
rius Vašingtone, dabar ambasa
dorius Kanadoje, savo studiją pra
deda žodžiais “Lietuviais esame 
mes gimę” ir baigia 1918 metų 
nepriklausomybės paskelbimu. 
Antrame skyriuje “Tauta suku
ria savo valstybę” jis aptaria ko
vas su bermontininkais, žemės 
reformą, lito įvedimą, pervers
mus ir t.t.

Tai daugelio istorinių knygų 
autorius, parašęs Lietuvos prezi
dentų biografijas, lietuvių emig
racijos ir Lietuvos ambasados Va
šingtone istorijas. Autorius taip 
pat giliai ir pozityviai išnagrinė

tautinius vandenis. Jo darbus jau 
pažįsta žmonės Vokietijoje, Če
kijoje, Slovakijoje, Austrijoje. 
1992 m. buvo surengta keletas 
jo parodų Vokietijoje, o po po
ros metų ten buvo pradėta lab
daros akcija Prienų senelių glo
bos namams remti. Tam tikslui 
buvo parduodami jo kūriniai.

Vėliau prasidėjo kelionės į 
Čekiją, Slovakiją. 1996 m. Čeki
joje vyko I tarptautinis medžio 
drožėjų simpoziumas, kuriame 
dalyvavo atstovai iš vienuolikos 
šalių. 1997 m. vasarą toks sim
poziumas A. Sakalausko inicia
tyva buvo surengtas Prienuose. 
Savo skulptūras parke prie Re- 
vuonos upelio paliko 6 šalių 
liaudies meistrai.

Truputį vėliau III tarptauti
nis simpoziumas įvyko Austrijo
je, o 1998 m. gegužės mėnesį 
vėl bus surengtas simpoziumas 
Birštone. Numatyta juos rengti 
kas keturi metai.

Taip jau susiklostė, kad me
džio drožėjų kūrybinis centras 
kuriasi Prienuose. Ir tai vis - A. 
Sakalausko iniciatyva. Anksčiau 
visi tautodailininkai dirbo atski
rai, kas sau, o Algis Prienuose, 
nuomodamas patalpas senelių 
globos namuose, įrengė medžio 
drožėjų dirbtuves, kur pastoviai 
savo įgūdžius gilina 7-8 meni
ninko pasekėjai. Jo tikslas - per 
3-4 metus paruošti profesionalų 
drožėjų. Negana to - mieste 
įrengta jaunųjų medžio drožėjų 
studija, kurią lanko 15 gabių 
vaikų.

Algio niekas nemokė me
džio drožybos paslapčių. Šį ke
lią jis atrado pats, o kitiems nori 
padėti prakalbinti medį.

- Aš mokausi pats, mokau 
kitus ir mokausi iš kitų, - sako 
liaudies meistras.

Per 10 kūrybinio darbo me
tų Algimantas padaręs apie 150 
stambių darbų, o mažesnių - 
neįmanoma suskaičiuoti. Jis no
ri plėsti kontaktus su kitų šalių 
menininkais, puošti ne tik Lie
tuvą. Yra gavęs aukštą įvertini
mą medžio drožėjų tarptautinio 
komisaro Japonijoje.

- Mano credo - kad kiek
vienas žmogus kurtų gėrį, - sa
ko Algis. Jo manymu, kiekvie
nas koplytstulpis ar kryžius - tai 
laidininkas tarp Aukščiausiojo 
ir žemės vaikų. Jis skleidžia gė
rį, verčia mąstyti apie aukštes
nius dalykus. Juk nuo senų se
novės kiekvienas žmogus, praei
damas pro kryžių, nusiimdavo 
kepurę.

jo Lietuvos mažumų padėtį, net 
pailiustruodamas reta nuotrau
ka, kurioje 1935 m. Kauno gat
vėmis žygiuoja žydų sporto klu
bo nariai. Tai viena iš vienuoli
kos archyvinės vertės nuotrau
kų, kuriose yra: prezidentas An
tanas Smetona, herojiški lakū
nai Darius ir Girėnas, min. pir
mininkas Augustinas Voldema
ras, 1939 m. Europos krepšinio 
čempionatą laimėję krepšinin
kai, atgautoje Klaipėdoje išsiri
kiavę Lietuvos kariai ir kiti.

Kitas autorius istorikas Vy
tautas Žalys yra parašęs reikš
mingą knygą, išleistą lietuvių ir 
vokiečių kalbomis, kurioje jis 
gvildena Klaipėdos problemas. 
Šios knygos tematikai jis parin
ko Lietuvos užsienio politiką nuo 
Versalio taikos sutarties iki Že
ligovskio smurto, Klaipėdos pra
radimo ir atgavimo, Molotovo- 
Ribbentropp’o sutarties bei su 
Maskva pasirašytos nepuolimo 
sutarties. Jis gvildena Lietuvos 
santykius su Lenkija ir Vokietija, 
Klaipėdos praradimą bei Stasio 
Lozoraičio politinę strategiją, 
pagrįstą neprildausomybės svarba.

Nors knyga turėtų dominti 
istorikus, politikus ir politinių 
mokslų studentus, tačiau tiek 
jos kalba, tiek pasakojimo sti
liumi parašytas veikalas gali bū
ti įdomus ir knygą mylinčiam 
asmeniui. Ji taip pat gali būti 
puiki dc ana mokslo metus ar 
moksh j baigiančiam Š. Ameri
kos žemyno lietuviui jaunuoliui.

Neužtikau informacijos apie 
tiražą, bet manau, kad jis nedi
delis, todėl knyga gan brangi, 
tačiau tai vertinga dovana. Ją 
galima užsissakyti telefonu 1- 
800-221-7945, Ext. 270, arba pa-

Prienų kryžius su miesto herbu šv. Jurgiu. Jo autorius - ALGIMAN
TAS SAKALAUSKAS

“Nedainuoti žodžiai”
Solistės Juozės Krištolaitytės eilėraščių knyga

ALĖ RŪTA

Tai jausmingų ir drauge 
rimtų posmų knyga. Šiuo pir
muoju savo eilėraščių rinkiniu 
Juoze Krištolaitytė nesibrauna į 
tikrą literatūrą, tik moteriškai 
išsako savo buities tėkmę, už
kliudydama ir rimtus būties mo
mentus. Knygos “Pratarmėj” 
paaiškinama, kad ji, dainininkė 
- operos solistė, visą gyvenimą 
turėjo potraukį ne tik į dainą- 
melodiją, bet ir į dailųjį žodį. Ji 
ir anksčiau bandžiusi spausdinti 
savo lyrikos periodikoje (“Var
pe”, “Drauge”, “Dirvoje”). Da
bar pasiryžusi ir savo žodinę kū
rybą paskleisti. Taip ir gimusi ši 
knyga iš eilėraščių, parašytų 
daugiausia svetimame pasaulyje.

“Svetimame pasaulyje slypi 
daug abejonių, svajonių ir neiš
sipildžiusių vilčių. Ir pagaliau 
sunkiai yra nuspėjamas kasdie
ninio gyvenimo žaismas, gilaus 
tikėjimo esmė ir amžinosios 
minties sėkmė. Šiais žodžiais lyg 
pati autorė aptaria savo “išsisa
kymo” tikslą, esmę, turinį.

Knyga - iš penkių dalių. 
Pirmoje - “Sudiev” - eilėraščiai 
motinai, tėviškei, ilgesingai mi
nima vaikystė, jaunystė. Antra
me skyriuje - “Svetima padan
gė” - atsiminimai apie tėviškę, 
gamtą. Poetė nelaužo rankų iš 
ilgesio, o tik piešia žodžiais 
vaizdus, suteikdama jiems šilu
mos ir žavesio. Prisimena buvu
sias drauges, Kauno teatrą, lygi
na su kitataučių dainomis, kaip 
“Irene, good night”.

Skyriuje “Mano pasaulis” - 
skambus eilėraštis “Daina”. Ki
tuose poetė nesilaiko ritmo ir 
nerimuoja į ketureilius posmus. 
Daugumoje eilėraščių laisvas ly
riškas kalbėjimas, laužytos eilu
tės, sudėliotos į posmus.

Artimų emocijų ir panašaus 
turinio eilėraščiai ir skyriuje 
“Likimas”.” “Matyt’ žvaigždy
nai jau numatė, / Kad mes turė
jom susitikt /...” Ir: “Tai pasaka 
/ Labai, labai sena / Ir visada / 
Labai, labai Jauna”, 84 p.

Lyriškas išsisakymas apie 
meilę, vienatvę, nusivylimus, 
lemtį: “Atėjau su savo / Gyveni
mo žemėlapiu / Ir ieškau savo 
kelio... / O kur gi jis, / O kur, / 
Tas mano / Tikras kelias? / Kal
nai užgriuvę / Mano tikrą kelią”/, 
103-104 p.p.

Kalba lanksti, net grakšti, 
bet sintaksės taisyklių ne visur 
laikomasi. Paskutiniame skyriu- 

siuntus 45 JAV dolerių čekį ar 
kredito kortelės numerį St. Mar
tin’s Press, 175 Fifth Ave., New 
York, NY, 10010, USA, attn. 
Garnett Collins.

Reikia tikėtis, kad jie gaus 
daug užsakymų, juo labiau, kad 
jau netoli mokslo metų pabaiga. 
Tai vertingas ir remtinas leidi
nys, kuris supažindins šį žemyną 
su daugelį dešimtmečių ignoruo
tą ir pamirštą Lietuva. Lietuvių 
kilmės jaunimui jis įkvėps pasi
didžiavimo ir pagilins protėvių 
žemės pažinimą.

JUOZE KRIŠTOLAITYTĖ

je “Sunku suprasti” autorė mė
gina įsigilinti į žmogaus būties 
paslaptis, gyvenimo laikinumą, 
trapumą: “Ir negalvoji, nemąs
tai ir nežinai / Savo tikrosios 
vertės / Ir Dievo duotos / Gyvy
bės dovanos” / - / “Dėkoki už 
visas tau suteiktas malones /, 
/ už Gyvenimą” /, 112 p.

J. Krištolaitytės “Nedainuo
ti žodžiai” - nuoširdus, glaustas, 
paprastais lengvais posmeliais 
išsisakymas, kur ne vien senti
mentalūs jaunystės atsiminimai, 
bet ir stabtelėjimas ties gyveni
mo šiurkštumais, nusivylimais ir 
švelnus užkliudymas būties pa
slapčių. Yra optimizmo religi
niuose eilėraščiuose. Išraiškos 
charakteris siejasi su autorės 
moteriškumu. Tikri literatūri
niai gabumai dar išryškėtų, jei 
išleistų ji ir antrą savo lyrikos 
knygą.

Juoze Krištolaitytė, NEDAI
NUOTI ŽODŽIAI. Eilėraščiai. 
Viršelio piešinys Stepo Levec- 
kio. Išleido “Tėvynės mylėtojų 
draugija”. 1997 m., 127 psl. 
Spaudė Morkūnas Printing 
Co., 107 North Elm St., Three 
Oaks, Mich. 49128. Leidinys 
gaunamas šiuo adresu: J. Dau
gėlienė, 27 Ocean Crest Dr., 
Ormond Beach, Fl. 32176, 
USA. Kaina $10.

Atsiųsta paminėti
JOURNAL OF BALTIC STU

DIES, vol. XXVIII, nr.4, 1997 m. 
žiema. Žurnalas anglų kalba baltie- 
čių studijoms, 100 psl. ir viršeliai. 
Red. S. Sužiedėlis, Millersville Uni
versity, Millersville, PA 17551, USA. 
Administracija: 111 Knob Hill Rd., 
Hackettstown, NJ 07840, USA. Ti
ražas 1300 egz.

TREASURES OF LITHUA
NIAN COOKING, maisto gamini
mo vadovėlis anglų kalba, 144 psl. 
ir viršeliai. Knygą paruošė Virginija 
Sakalaitė-Mikėnienė ir Ramūnė 
Sakalaitė-Jonaitienė; išleido KLKM 
dr-jos Toronto Prisikėlimo parapi
jos skyrius 1997 m. Spausdino Da- 
naitis Associates Ine. Knygą JAV 
galima užsisakyti adresu: V. Mikė
nas, 421 Riverview Lane, Melbour
ne Beach, Fl. 32951; e-mail: vmike- 
nas@palmnet.net Kanadoje: I. Vib- 
rys, 50 Quebec Ave., Suite 205, To
ronto, Ont. M6P 4B4.

Lietuvis aktorius Helmutas Ba
kaitis tvirtai laikosi Australijoje ir 
užjos ribų. Jis yra televizijos ir fil
mų aktorius, dramaturgas ir netgi 
teatrų administratorius, 1965 m. 
baigęs valstybinį Dramos institutą 
(NIDA) New South Wales terito
rijoje. Kaip aktorius labiausiai yra 
pasižymėjęs karaliaus Lyro vaid
meniu W. Shakespearo tragedijo
je, kurią režisavo George Ogilve. 
Pasak “Mūsų pastogės” praneši
mo, H. Bakaitis pagrindinį savo 
dėmesį skiria režisūrai ir drama
turgijai. Pernai H. Bakaitis lankė
si Kinijoje, Šanghajaus dramos 
akademijoje ir ten užmezgė glau
džius ryšius su vadovybe. Dabar 
jis jau yra gavęs Australijoje vei
kiančio Glorijos Payton ir Glori
jos Dawn fondo 15,000 dolerių 
stipendiją grįžti Kinijon ir Šang
hajaus dramos teatre sukurti ir 
pastatyti tokį spektaklį, kurį būtų 
galima vaidinti ne tik Kinijoje, 
bet ir Australijoje. H. Bakaitis da
bar jau dirba dėstytoju kadaise 
lankytame dramos institute NIDA, 
priklausančiame New South Wales 
teritorijos universitetui. Savo spek
takliui sukurti Šanghajaus dramos 
teatre jis žada pasinaudoti stipen
dija ir akademinėmis atostogomis.

Poeto Henriko Nagio (1920- 
1996) prisiminimų popietę vasa
rio 22, sekmadienį, Pasaulio lietu
vių centre Lemonte, Lietuvių dai
lės muziejuje surengė JAV LB 
kultūros taryba, vadovaujama Ma
rijos Remienės. Literatūrinėn po- 
pietėn įsijungė iš Montrealio at
vykusi jo našlė Birutė Nagienė, 
Lemonte gyvenanti poetė sesuo 
Liūną Sutema ir daugiau kaip 
šimtas velionies bičiulų bei jo ta
lento gerbėjų. Popietę įvadiniu 
žodžiu pradėjo rengėjų vadovė 
M. Remienė, pasveikinusi daly
vius, ypač B. Nagienę, viešnią iš 
Montrealio. Kūrybinį H. Nagio 
palikimą aptarė Eglė Juodvalkė. 
Pats H. Nagys, talentingas gyvojo 
žodžio atstovas, jautriai nuskam
bėjo garsajuostėn įrašytu savo teks
tu, sukurtu A. Stankevičiaus kan
tatai “Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva”. Muzikinę popietės dalį at
liko jaunas smuikininkas Valdas 
Vasaitis, fortepijonu palydėtas sa
vo tėvo muziko Alvydo Vasaičio. 
H. Nagio eilėraščius iš poezijos 
rinkinių skaitė poetė Liūne Sute
ma, velionies poeto sesuo, ir ak
torė Audrė Budrytė. Įdomūs bu
vo B. Nagienės pažerti H. Nagio 
atsiminimai, liudijantys didelę ve
lionies poeto meilę ne tik alegori
niams sakalams, bet ir Lietuvai, 
jos žemei ir žmonėms. Didele at
gaiva poetui H. Nagiui tapo pir
moji juodviejų sugrįžimo kelionė 
Lietuvon 1991 m., susitikimas su 
prof. Vytautu Landsbergiu, Lie
tuvos rašytojais bei kultūrininkais 
Vilniuje ir Kaune, su kaimynais 
gimtuosiuose Mažeikiuose.

Valstybines kultūros ir meno 
1997 m. premijas Vasario šešio
liktosios išvakarėse Lietuvos meni
ninkų rūmuose laimėtojams įtei
kė kadenciją baigiantis prez. Al
girdas Brazauskas. Gražiausią pa
dėkos žodį tarė viešai kalbėti ne
mėgstantis laureatas poetas Al
fonsas Nyka-Niliūnas: “Kadangi 
aš niekad savo gyvenime nesu vie
šai kalbėjęs, tad man dabar būtų 
sunku, o gal ir vėloka pradėti mo
kytis iškalbos meno. Todėl tebū
na leista man, po penkiasdešimt 
trejų nebuvimo metų sugrįžusiam 
sūnui palaidūnui, tik išreikšti savo 
gilų džiaugsmą, kad štai vėl regiu 
Lietuvą, tokią nuostabiai gražią, 
gyvastingą, šviežią ir jauną, ir pa
dėkoti visiems, kurie mane šia 
premija prisiminė, Ačiū”. Šios 
premijos dydis - 40,000 litų. Lau
reato A. Nykos-Niliūno premija 
jam buvo įdėta Taupomajame 
banke. Pasak Jono A. Patriubavi- 
čiaus “Lietuvos aide”, skaitytojai 
sekančią dieną tame banke matė 
Alfonsą Nyką-Niliūną, rašytojus 
Kazį Sają ir Kazį Almeną besigin
čijančius su tarnautoja. Vėliau 
paaiškėjo, kad A. Nyka-Niliūnas 
bandė išsiimti laimėtos premijos 
pinigus. Esą jis rodė kultūros mi
nisterijos raštelį su parašyta pas
taba, kad jo laimėtos premijos pi
nigus bankas turi atiduoti Alfon
sui Čipkui. Mat tokia yra jo tikro
ji pavardė ir pasas su kelionės do
kumentais. Ta jo tikroji pavardė 
yra paminėta “Tarybų Lietuvos 
enciklopedijos” 1987 m. paskuti
nės laidos III tome. Jos betgi nėra 
mūsiškėse Bostone leistose “Lie
tuvos enciklopedijose”, o A. Ny
kos-Niliūno nėra įjungusi net ir 
jos šešiatomė angliškoji laida.

Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejus, įsikūręs Vilniaus 
senamiestyje, Mažuosiuose Rad
vilų rūmuose, darbą pradėjo savo 
įsteigėjams Baliui Sruogai ir Vin
cui Krėvei skirta paroda. Šie du 
rašytojai ir dramaturgai jau 1926 
m. ragino visuomenę rinkti me
džiagą Lietuvos teatro istorijai. 
Pirmaisiais radiniais tapo Petra
pilio (Peterburgo) lietuvių teatro 
draugijos veikėjo Antano Jasū- 
džio (1878-1963) rinkiniai. Vieną 
įdomiausių rinkinių teatro muzie
jui tada atidavė ir aktorė bei rež. 
Unė Babickaitė 1897-1961, lietu
viškųjų vakarų dalyvė. Pirmuosius 
radinius Kauno universiteto hu
manitarinių mokslų fakultete kau
pė pats B. Sruoga. Teatro muzie
jui surinkta medžiaga 1936 m. bu
vo perkelta j Kauno valstybės te
atrą ir veikė visuomeniniais pa
grindais. Su muziejaus tarybos 
talka juo rūpinosi aktorius Stasys 
Pilka. Teatro muziejuje 1940 m. 
jau buvo apie 40,000 radinių.

Vysk. Antano Baranausko 
devyniasdešimt penktasis gimta
dienis Anykščiuose pernai buvo 
paminėtas klebono kun. S. 
Krumpliausko atnašautomis Mi- 
šiomis. Šia proga jis perdavė 
Vysk. A. Baranausko ir rašytojo 
A. Žukausko-Vienuolio memori
alinio muziejaus vadovui A. Ver
bickui metalinę dėžutę su netikė
tais radiniais. Ji buvo rasta, kei
čiant grindis, už Anykščių švento
vės didžiojo altoriaus. Dėžutėje 
buvo raštininko Kaune lotynų 
kalba parašytas laiškas popiežiui 
Leonui XIII, pasirašytas vysk. A. 
Baranausko 1896 m. gegužės 18 
d., prašantis privilegijų vienam 
klierikui. Šis laiškas, paženklintas 
vyskupijos antspaudu, Romon ne
buvo išsiųstas ir šimtmečio sulau
kė grindyse prie altoriaus. Muzie
juje jis dabar bus pirmasis doku
mentas su vysk. A. Baranausko 
parašu. Muziejaus fonduose sau
gomas ir 1928 m. sudegusio 
Anykščių šventovės didžiojo alto
riaus projektas, XX š. pradžioje 
paruoštas V. Čižausko dailės 
dirbtuvėse Šiauliuose.

Vytauto Didžiojo universiteto 
biblioteka iš centrinių rūmų per
sikėlė į kitoj gatvės pusėj esančias 
fakulteto patalpas. Bibliotekos ati
darymo iškilmėse jas pašventino 
Kauno arkiv. Sigitas Tamkevičius. 
Naujoji biblioteka turi septynias 
skaityklas ir tris knygų išdavimo 
punktus. Bibliotekos skaitykloje da
bar vienu metu gali dirbti apie 
200 lankytojų, 35 - prie kompiute
rių. Bibliotekos atnaujinimas uni
versitetui kainavo 1,700,000 litų. 
VDU atkūrimo aktas buvo pa
skelbtas 1989 m. balandžio 28 d. 
Lietuvos bei išeivijos mokslininkų 
konferencijoje “Tautinės aukšto
sios mokyklos samprata ir Kauno 
universitetas”. Mokslo metai bu
vo pradėti tuščioje vietoje. Uni
versitetui nepavyko atgauti nė 
vieno leidinio iš 1923 m. įsteigtos 
bibliotekos. Prieš aštuonerius me
tus VDU bibliotekos atnaujinimą 
Kaune teko pradėti iš naujo stu
dijų programomis reikalingos li
teratūros telkimu. “Lietuvos ai
de” rašoma: “Didelė bibliotekos 
fondo dalis sukaupta išeivijos dė
ka. Paminėtina Lietuvos katalikų 
religinė šalpa, Jurgio Gimbuto, 
Mykolo Jasėno, Broniaus Vaške
lio, Antano Mažiulio, Mildos Da- 
nytės bei daugelio kitų dovanos.

M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejus Kaune džiaugiasi šešiasde
šimt dviejų įvairios kartos Vokie
tijos dailininkų padovanotų da
bartinių 172 kūrinių ant popie
riaus rinkiniu, atspindinčiu visus 
XX š. antrosios pusės vokiečių 
dailės sąjūdžius. Dovanotų darbų 
rinkinį sudarė dail. prof. Eva Ma
ria Schoofs-Kentner, priminusi Lie
tuvai priklausantį M. K. Čiurlionį 
ir Vokietijoj 1962-63 m. gyvenusį 
dail. Jurgį Mačiūną (1931-1978), 
naujovininką, vadovavusį kūrybi
niam Auksininkų (Fluxus) sąjū
džiui. Tada vokiečiai dailininkai, 
sužinoję, kad atgimstančios Lie
tuvos muziejininkai neturi lėšų jų 
kūriniams įsigyti, nutarė suaukotą 
dabartinės vokiečių grafikos ir ta
pybos kūrinių ant popieriaus rin
kinį padovanoti M. K. Čiurlionio 
muziejui. Ši idėja buvo įgyvendin
ta per septynis mėnesius. Pirmoji 
šio rinkinio kūrinių paroda Kau
ne buvo surengta M. Žilinsko ga
lerijoje. Dovanotų kūrinių katalo
go sudarymą vokiečių ir lietuvių 
kalbomis bei jo išleidimą finansa
vo Šiaurės Reino Westfalijos kraš
to kultūros ministerija. V. Kst.

mailto:vmike-nas@palmnet.net


8 psi. • Tėviškės žiburiai • 1998.III.24 • Nr.13 (2508)

PRISIKĖLIMO
pARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6H 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. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind................... 3.25%
180-364 d. term.ind..................3.50%
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............ 2.75%
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%

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

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

Q\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

Licence 
E-2392

LEHiS REFRIGERATION 
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)

ROYAL LePAGE 
■■■MMIMHBBillllllllllllllllllllll

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

l)B VI Ilk
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

CHOLKAĮN 3836 gLOOR ST w ETOBICOKE. ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

RONCESVALLES ir HOWARD PARK rajone parduodamas 
dvibutis arba šeimos namas. Prašo $154,900.

Skambinti

TEODORUI STANULIUI
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

^SPORTAS

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.

Kiek dalyvaus?
Il-sios Lietuvos tautinės olim

piados ir Vl-tųjų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių direktorato žinia
raštyje (1998.III.19) rašoma, kad 
šiuo metu dalyvauti VI PLSŽ norą 
pareiškė 14 valstybių gyvenantys 
tautiečiai, kurie rungtyniaus 18 
sporto šakų varžybose. Didžiausią 
iniciatyvą rodo Rusijos lietuviai, 
mažai atsilieka Latvijos lietuviai; 
dar neaktyvūs JAV sportininkai, 
nedidelė ir Kanados delegacija (54 
asmenys), mažai Didžiosios Brita
nijos dalyvių, kol kas tyli Vokietijo
je gyvenantys lietuviai. Iš viso ligi 
šiolei norą dalyvauti žaidynėse pa
reiškė 529 tautiečiai. Laukiama 
apie 3000 žaidynių ir 1900 Olimpia
dos dalyvių.

Numatoma išleisti sukaktuvinę 
monetą, skirtą Lietuvos nepriklau
somybės 80-mečiui ir pirmosios 
tautinės olimpiados 60-mečiui pa
minėti. Šio didžiojo renginio spau
dos centro vadovė yra Zina Stabin- 
gytė, tel. ir faksas (3702) 636392. Inf.

ŠALFASS pranešimas
Vl-tųjų PLS žaidynių vadovybė 

nustatė, kad užsienio krepšinio ko
mandoms neprivaloma dalyvauti 
paruošiamosiose varžybose pogru
piuose, kurios įvyks birželio 24-26 
d.d. keturiuose rajonuose. Užsienio 
komandos rungtyniaus tik baigmi
nėse varžybose birželio 28-30 d.d. 
Kaune.

Užsienio lengvaatlečiai ir plau
kikai, įvykdę kvalifikacines dalyva
vimo normas, be suvaržymų galės 
dalyvauti Tautinėje olimpiadoje. 
Registracija į žaidynes ir olimpiadą 
baigėsi vasario 28 d. Kanados lietu
viai žaidynių ir olimpiados reikalais

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

atvirai kalbėjo apie Kanados 
vienybės problemas, pabrėžda
mas, kad Kvebekas ir toliau 
stengsis naudotis savo demok
ratine teise išstoti iš Kanados 
federacijos. Jo teigimu, Kvebe
ko ekonominiai ryšiai su Kana
da yra stiprūs, tačiau jokie Kve
beko pareigūnai nesutaria su 
Kanada politiniais-socialiniais, 
kultūriniais, švietimo ar konsti
tuciniais klausimais.

L. Bouchard ruošia dirvą 
stipresniam Kvebeko ekonomi
niam bendradarbiavimui su 
JAV, pvz. dujų tiekimui Šiaurės 
Rytų, (New England) valsti
joms. Jis vadovaus prekybos mi
sijai JAV-se gegužės mėn., ruo
šia kitus renginius bei konferen
cijas. Premjero vizitas JAV po
litikams užtikrino, kad Kvebeko 
atsiskyrimas nepakenks preky
bai. Dauguma nesutiko su Kve
beko atsiskyrimu, ir tvirtino, jog 
tai turi būti kanadiečių spren
dimas.

Kanados piliečiams, vyks
tantiems į JAV dažniau, taiko
mas 1996 m. įsigaliojęs įstaty
mas “Illegal Immigration Re
form and Immigrant Responsi
bility Act”. Įstatymo tikslas bu
vo sumažinti nelegalią migraci
ją, ypač iš Meksikos. Tačiau 
įvairiuose perėjimo punktuose 
ir Kanados orauosčiuose JAV 
pasienio tarnybos pareigūnai 
šio įstatymo pagrindu kai ku
riuos Kanados piliečius sulaikė, 
tardė, paskyrė pinigines baudas 
ir net 5 m. laikotarpiui uždrau
dė grįžti į JAV. Pareigūnų teigi
mu, sulaikytieji melavo arba ne 
visiškai paaiškino savo vykimo 
tikslą arba jie buvo tarnybos šu
nų uostymu įtariami vežantys 
narkotikus.

Kanados užsienio reikalų 
departamentas tvirtina, kad 
JAV pareigūnai Kanados ora
uosčiuose neturi jokios sulaiky
mo teisės. JAV ambasadorius 
Gordon Griffin palaikė savo 
krašto pareigūnų veiksmus teig
damas. kad nebuvo pasielgta 
neteisėtai.

kreipiasi į Rimą Kuliavą, 297 Ken
nedy Ave., Toronto, Ont. M6P 
3C4; tel. 416-766-2996; faksas 416 
766-5537; E-mail: kuliavas@com- 
puserve.com „ . ,. .K Centro vaidyba

Šachmatų pirmenybės
Šiaurės Amerikos lietuvių 

šachmatų pirmenybės įvyks 1998 m. 
gegužės 2-3 d.d. Pasaulio lietuvių 
centre, 14915, 127-th St., Lemont, 
IL. Vykdo - Čikagos lietuviai šach
matininkai. Bus žaidžiami 4-ri ratai 
šveicarų sistema. Laiko riba partijai 
- 60 minučių “Sudden Death”. 
Šeštadienį, gegužės 2 - registracija 
9.30-10 v.r. Laimėtojui skiriama ir 
Algirdo Nasvyčio atminimo perei
namoji taurė, įsteigta 1982 m. 1997 
m. laimėtojas - Vytautas Nasvytis 
(Klivlando “Žaibas”). Be to, pirmų 
3-jų vietų laimėtojams ir geriau
siam jauniui skiriamos ŠALFASS- 
gos žaidynių plaketės. Bus ir pinigi
nės premijos už 3 vietas.

Jaunių amžius - 17 m. ir jau
nesni 1998 m. gegužės 2 dieną. Da
lyvauti kviečiami visi lietuvių kil
mės šachmatininkai. Žaidėjų skai
čius neapribotas. Išankstinė dalyvių 
registracija - iki balandžio 21 d. im
tinai, šiuo adresu: Antanas Vilutis, 
1143 Southview Dr., Schererville, 
IN 46375-1533. Tel. 219-322-4533. 
Smulkios informacijos pranešamos 
visiems šachmatų klubams ir pavie
niams šachmatininkams, dalyvavu
siems bent vieną kartą per paskuti
nius 5 metus lietuvių pirmenybėse. 
Papildoma informacija: Vytautas 
Nasvytis, ŠALFASS šachmatų k-to 
vadovas, tel. 216-631-0210.

ŠALFASS centro valdyba 
ir šachmatų k-tas

Toronto miestas, šiais me
tais suvienytas su aplinkiniais 
priemiesčiais, veikia su $6.5 bin. 
biudžetu, išleidžia 84% tos su
mos algoms. Miesto tarnautojų 
yra 28,000. Iš jų 1250 bus atleis
ti metų pabaigoje. Taip pat 180 
vadybinių darbų bus panaikinta.

Miesto biudžetas pradėjo 
metus su $314 mln. deficitu. 
Nors nuosavybių mokesčiai tu
rėtų sukaupti apie, $2.7 bln. per 
metus, miesto išlaidos jau paki
lo $156 mln., o provincinės vy
riausybės suteikta didesnė atsa
komybė dėl socialinės pašalpos 
ir būsto kainuos miestui dar 
$164 mln. Biudžeto komitetas 
vėluojasi savo darbuose. Biu
džeto šefas Tom Jakobek tikisi, 
kad pertvarkymas vis tik sutau
pys lėšų. Reikalaujama, kad su
sijungiantys skyriai rastų būdą 
sumažinti išlaidas mažiausiai 
15%.

Britų Kolumbijos ir Va
šingtono valstijos vyriausybių 
pareigūnai pagaliau tariasi dėl 
lašišų žvejybos Ramiajame van
denyne. Praėjusiais metais Br. 
Kolumbijos premjeras Glen 
Clark, pasipiktinęs dėl JAV 
žvejų nesilaikymo 1986 m. pasi
rašytos sutarties, nutraukė ofi
cialius ryšius su kaimyninėmis 
valstijomis. O prieš mėnesį Ota
vos paskirtas derybininkas Yves 
Fortier atsisakė pareigų, nes 
JAV pareigūnai nerėmė sutar
ties vykdymo.

Šiemet pastebėtas smarkiai 
nukritęs žuvų kiekis (Coho ir 
Chinook rūšių lašišų) Br. Ko
lumbijos ir Vašingtono valstijos 
vandenyse dėl neribotos žvejy
bos, klimato pasikeitimų bei 
kitų priežasčių. Todėl susitiko 
Vašingtono gubernatoriaus pa
tarėjas Curt Smitch su premjero 
pavaduotoju Douglas McAr
thur, nutarė, kad svarbiausia 
dabar rūpintis žuvų išsaugojimu 
ir riboti komercinę bei sportinę 
žvejybą šiais metais. RSJ

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

MARIUS JANULIS, žaidžiantis 
Syracuse, NY, universiteto rinkti
nėje, po laimėjimo prieš lona un- 
tą (63-61) tarpuniversitetinėse 
JAV-bių krepšinio varžybose

Geri krepšininkai
JAV universitetų krepšinio pir

menybėse pasižymėjo lietuviai. Pir
menybes pradėjo 64 JAV universi
tetų krepšinio rinktinės. Jose daly
vavo ir keletas lietuvių: Marius 
Janulis (Syracuse), Antanas Vil
činskas (Valparaiso) ir Šarūnas Ja- 
sikevičius (Maryland). Amerikos 
spauda dažnai minėdavo Marių Ja
nulį už gerą žaidimą, kad atvyko iš 
Lietuvos studijoms ir nori pasida
lyti krepšinio sugebėjimais. Visos 3 
universitetų rinktinės pasiekė 16- 
kos geriausių tarpą, tačiau tolimes
nes rungtynes pralaimėjo: Syracuse 
- Duke 67:80, Valparaiso - R. Is
land 67-74 ir Maryland - Arizona 
79:87. A.S.

Pranui Berneckui - 
DLK Gedimino ordinas

Kovo mėn. 19 d., 5.30 vai. 
Vankuverio Lietuvos garbės konsu
las Kristupas Jūras atvežė ir įteikė 
Pranui Berneckui DLK Gedimino 
I-jo laipsnio ordiną, kuriuo P. Ber- 
necką Vasario 16-tosios proga ap
dovanojo Lietuvos respublikos prez. 
Algirdas Brazauskas už ilgametę 
darbuotę S. Amerikos lietuvių spor
to veikloje, už surengtas pirmąsias 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. 
Iškilmėje dalyvavo gausus būrys 
Vankuverio lietuvių, kurie su 
džiaugsmu linkėjo P. Berneckui ir 
toliau darbuotis lietuvybei. A.S.

Skautų veikla
• Toronto “Šatrijos” tunto 

“Dainos” draugovės sueiga įvyks 
kovo 28, šeštadienį, po Maironio 
mokyklos pamokų pas N.P.M. se
seles, 57 Sylvan Ave. Sės. Igne pra
ves pirmo patyrimo laipsnio sie
kiančioms skautėms religinę pro
gramą. Trečiojo patyrimo laipsnį 
turinčios ruošis įžodžiui, taip pat 
dalyvaus religinėje popietėje, kuri 
baigsis 4.30 v.p.p. Sueigos taip pat 
įvyks balandžio 4, 18 ir gegužės 2 
d.d. Balandžio 19 d. iškilmingoje 
Šv. Jurgio sueigoje Anapilyje visos 
dalyvauja tvarkingai uniformuotos. 
Veiklos metų užbaigimui gegužės 
30 d. bus iškyla dviračiais ir geguži
nė (BBQ). N.S.

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

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)

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

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.).

AKTYVAI per 106 milijonus dolerių
MOKA:

3.00% už 30-89 dienų term, indėlius
IMA: 

už asmenines
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

paskolas nuo.....
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu

..7.50%

4.50% už 4 m. term, indėlius nuošimčiu (fixed rate)
5.00% už 5 m. term, indėlius 1 metų................. ..6.15%
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk. 2 metų................. ..6.30%
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 3 metų................. ..6.45%
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 4 metų................. ..6.55%
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.

5 metų.................

su keičiamu

..6.60%

(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.

nuošimčiu..........•

Duodame:

..5.45%

- asmenines paskolas 
iki $250,000;

- mortgičius Iki 95% 
įkainoto turto;

- riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) ir

- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

TIPUUS
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) j 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

Suffmt
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

Q^-a/u-e/ ALGIS
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Pranešu, kad TRIMIS GRUPĖMIS, BIRŽELIO GALE, į 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 FINNA1R, 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 QUEEN 
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
’S? 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 ii Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

mailto:kuliavas@com-puserve.com


Įvairios
Lenkijos lietuvių dvisavaiti

nis laikraštis “Aušra”, leidžia
mas Punske, redaguojamas Ire
nos Gasparavičiūtės su bendra
darbių talka, pasiekia ir Kanadą 
bei JAV-bes, kur gyvena nema
žai tautiečių iš Seinijos krašto. 
“Aušros” redakcija tikisi dau
giau skaitytojų ypač Kanadoje 
gyvenančių tautiečių. Adresas: 
“Aušra”, ui. Mickiewicza 23, 
Punsk 16-515, Poland. “Aušrą” 
galima skaityti ir Internete: www. 
olecko.ids.pL/~ausra. Elektroni
nio pašto adresas: ausra@olec- 
ko.ids.pl.

Ribotos svajonės tapo tik
rove. Apie tai rašoma Vokieti
jos “Frankfurter Allgemeine” 
laikraščio 1998 m. sausio 24 d. 
laidoje, iškeliant reikšmingą ir 
seniai lauktą Baltijos valstybių 
vadovų susitikimą su Vokietijos 
kancleriu II. Kohl’iu. Prieš ke
letą metų Rygos “Reiterns 
Haus” užeigoje susitikdavo Lat
vijos pogrindžio veikėjai - rašy
tojai, dailininkai, kunigai - ir 
pasauliui skelbdavo krašto ne
priklausomybės atstatymo ryžtą. 
Teigiama, kad išsilaisvinimo iš 
Sovietų S-gos procese tylų vaid
menį buvo užėmusi ir Vokietija. 
Vokiškos kultūros senasis pa
veldas taipgi nebuvo bereikšmis 
Vokietijos nusistatymui. Todėl 
ir pastarosios kanclerio atsilan
kymas Rygoje tapęs tartum sa
vaime suprantamu reiškiniu. 
Sovietų Sąjungai žlugus, Balti
jos jūra tapusi tiltu tarp šių 
kraštų ir Vokietijos, tačiau pas
tarosios buvę geri santykiai su 
Rusija dėl tų kraštų neturėtų 
pasikeisti. Rusijos ministerio 
pirmininko Černomyrdin’o da
lyvavimas Rygos konferencijoje 
kartu su Baltijos valstybių vado
vais ir Vokietijos kancleriu, nė
ra abejonės, atstatė to regiono 
politinę aritmetiką. (Iškarpas iš 
vokiečių spaudos atsiuntė Le. 
Kro.) Snk.

Mėnraštis “Gimtoji kalba” 
1997 m. 12 nr. išspausdino 
straipsnį apie buvusią torontie- 
tę a.a. Izabelę Matusevičiūtę, 
mirusią 1967 m. ir palaidotą Šv. 
Jono lietuvių kapinėse. Straips
nis paimtas iš “N. Lietuvos” sa- 
vąitrąščio 1967 m. balandžio.26 
d. numerio, kurį “GK” redakci
jai atsiuntė Kazys Januta iš Los 
Angeles. Ten esąs išspausdintas 
ir velionės nekrologas, parašy
tas S. Pranckūno. “Gimtosios

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

jTį

žinios
kalbos” straipsnyje velionė įver
tinta kaip lituanistė, parašiusi 
vertingų darbų, pradėjusi rašyti 
disertaciją apie Slovačinskio 
giesmyną, išleistą 1646 m., bet 
dėl karo negalėjusi baigti. To
ronte ji buvusi veikli visuome- 
ninkė, lituanistikos mokytoja, 
“Moters” žurnalo redaktorė, 
daugelio organizacijų bei fondų 
narė.

Žemaičių kultūros draugijos 
informacijos ir kultūros centras 
praėjusiais metais daugiausia dė
mesio skyrė leidybai. Šiais metais 
pradėjo įgyvendinti kelių dalių 
leidybinį projektą “Savitumą 
brandinanti, pasauliui įdomi ir at
vira Žemaitija”. Pagal šį sumany
mą turėtų išeiti keturi “Žemaičių 
žemės” žurnalo numeriai, skirti 
Žemaitijos krašto istorijos ir kul
tūros savitumo atskleidimui, Že
maitijos tautiniam parkui, šiaurės 
vakarų Žemaitijos miesteliams ir 
žymiausiems žemaičiams, kurios 
sukaktys pažymimos 1998-1999 
metais. Visus metus leidžiamas 
iliustruotas elektroninis leidinys 
“Žemaitija”, kurį galės skaityti vi
si tarptautinių kompiuterių tikiu 
(Interneto) vartotojai. Leidinio 
adresas: 
http://daugenis.mch.mii.lt/samogi 
tia/. Už galimybę būti šiame tink
le “Žemaitija” yra labiausiai dė
kinga Atviros Lietuvos fondui, ku
ris pirmas atėjo į pagalbą. Daug 
padeda žemaičiams Matematikos 
institutas. Paramos tikimasi susi
laukti iš Spaudos, radijo ir televi
zijos rėmimo fondo. Bet geriausią 
sėkmę daugiausia lemia žmonės.

“Žemaitija” ir “Žemaičių 
žemė” skiriami visiems, kas domi
si savitu įdomiu Žemaitijos kraštu.

Lietuvos krašto apsaugos 
ministeris Česlovas Stankevi
čius, vasario mėn. pradžioje lan
kantis Vašingtone, buvo pa
kviestas dalyvauti tradiciniuose 
maldos pusryčiuose. Juose daly
vavo JAV valdžios vadovai, 
kongreso nariai ir įtakingi kraš
to visuomenės veikėjai, taipogi 
parlamentarai, vyriausybių na
riai, visuomeninių organizacijų 
vadovai iš 160 pasaulio valstybių.

Prieš pusryčius JAV prezi
dentas Bill Clinton ir viceprezi
dentas Al Gore susitiko su ne
didele grupe užsienio kraštų at
stovų, tarp kuru buvo ir minis
teris Č. Stankevičius. Preziden- 
taa B. Clinton, kalbėdamasis su 
ministeriu, pabrėžė sausio mėn. 
pasirašytos JAV - Baltijos vals
tybių partnerystės chartijos 
svarbą, o ministeris iš savo pu
sės pažymėjo, kad Lietuva šiam 
dokumentui skiria ypatingą 
reikšmę.

Ministeris Č. Stankevičius 
taip pat dalyvavo įvairiuose su
sitikimuose bei diskusijose. Tai
pogi pažymėtini pasimatymai su 
JAV įtakingais senatoriais ir 
kongreso atstovais. Ministeris 
susitiko ir su JAV lietuvių 
bendruomentės veikėjais. A.

Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo “Talka” metiniame narių susirinkime, įvykusiame š.m. kovo 7 d., 
kalba valdybos pirmininkas JONAS STANKUS Nuotr. T. Stanulio
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“Talkos” metinis susirinkimas

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

llll^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.

Woat Realty Ine.

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

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

Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man. 

Aš jums sąžiningai patarnausiu.

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

“Talkos” lietuvių kredito ko
operatyvo 43-čias metinis susirin
kimas įvyko 1998 m. kovo 7 d. 
Jaunimo centro salėje. Į susirinki
mą atvyko ir užsiregistravo 102 
nariai ir svečiai: “Paramos” vicep. 
H. Stepaitis, iš revizijos komiteto 
T. Stanulis ir Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvo vicepirm. 
V. Bireta bei Vilniaus krašto lie
tuvių sąjungos pirm. B. Saplys.

Susirinkimą 4 v.p.p. atidarė 
pirm. J. Stankus, pasveikinęs susi
rinkusius narius ir perskaityda- 
mas 1997 m. mirusių 23 narių pa
vardes, kurių atminimas atsistoji
mu buvo pagerbtas. Į balsų skai
čiavimo komisiją buvo pakviesti 
V. Apanavičius, J. Jokubynas, M. 
Jonikas, A. Kamaitis, I. Vasiliaus
kienė. Gražiai surašytą praeitų 
metų susirinkimo protokolą per
skaitė sekr. St. Kareckąs, kuris 
buvo priimtas be pataisų.

Pirm. J. Stankus savo prane
šime pažymėjo, kad praeitieji 
1997 m. buvo neblogi ir gautas 
geras pelnas. “Talka” neturėjo 
blogų paskolų. Daug pinigų iš
plaukia į taip vadinamus “mu
tual” fondus ir prašė narius būti 
atsargiems investuojant ten pini
gus, nes jie neturi jokio draudimo 
ir bankroto atveju galima nuken
tėti. O “Talkoje” narių santaupos 
apdraustos $60,000 ir papildomai 
RRSP $60,000, o beto ir atsargos 
kapitalas per 3 mil. dol. garantuo
ja tikrą saugumą. Įvesta “inte
ract” kortelė, su kuria bet kur ga
lima iš mašinų išsiimti pinigus ir 
už jos vartojimą neimama jokio 
mokesčio, kai visur kitur reikia už 
tai mokėti. Taupytojams ir skoli
ninkams papildomai grąžinta 5% 
palūkanų. “Talka” stipriai pare
mia lietuviškuosius reikalus, nes 
ji tam ir įsteigta, kad gautu pelnu 
paremtų dirbančiuosius lietuvišką 
darbą. Su šiuo susirinkimu darbą 
baigė Gediminas Melnykas, kuris 
išdirbo “Talkos” raštinėje 18 m. 
ir, išėjęs į pensiją, dar 12 m. revi
zijos komitete, iš viso 30 metų. 
Jam pirmininkas už ilgametį dar
bą padėkojo ir įteikė su įrašais 
plaketę.

Ižd. St. J. Dalius pranešė, kad 
metai užbaigti priartėjus prie 39 
mil. dol. balanso, bet jo pilnai ne
pasiekus, nes balansas sumažėjo 
$83,542 arba 0.21% mažiau negu 
1996 m. Narių skaičius irgi suma
žėjo iki 1835, nes praeitais metais 
mirė 23 nariai. Narių indėliai yra 
sumažėję $684,736 arba 3.76% 
mažiau negu 1996 m. Taupomose 
sąskaitose laikomi pinigai paaugo 
$527,558 arba 11.68% daugiau. 
Čekių sąskaitos irgi paaugo 
$117,493 arba 2.90% daugiau ne
gu 1996 m. Registruotų pensijų 
suma padidėjo $96,027 arba 
1.11% daugiau. Nario indėlio vi
durkis yra $19,552. Nariams iš
duotos asmeninės paskolos suma
žėjo $60,160 arba 7.02%. Nekil
nojamo turto paskolos irgi suma
žėjo $777,066 arba 3.74%. Tačiau 
riboto kredito paskolos padidėjo 
$163,776 arba 4.0% daugiau negu 
1996 m. Visos paskolos sumažėjo 
$673,450 arba 2.61% mažiau ne
gu 1996 m. Skolininkų turime 
429, kurių paskolos vidurkis vie
nam skolininkui yra $58,362.

“Talkos” kooperatyvas turėjo 
pajamų per 1997 m. $1,990,339. 
Pajamų buvo gauta mažiau dėl 
nukritusių procentų $530,414 ar
ba 21.04%. Išlaidų padaryta $1, 
899,944, kurių didžiausią dalį su
daro nariams išmokėti procentai 
už įvairius indėlius - $1,170,889 
arba 58.82%. Papildomai prie to 
dar išmokėta nariams $121,312 
arba 6.09%. Tad nariams išmokė
ta iš viso 64.91% nuo visų gautų 
pajamų. Tarnautojų algoms su 
pensija ir draudimais išmokėta 
$219,844 arba 11.04% nuo visų 
gautų pajamų. Gautas pelnas už 
1997 m. yra $90,395.

Tokiu būdu gautos per metus 
pajamos pasiskirstė išlaidų atžvil
giu maždaug tokiu santykiu: na
riams išmokėta už indėlius su pa
pildomu priedu 64.91%, admi
nistracijos ir namo išlaikymo išlai
dos 16.59%, tarnautojams ir val
dybai 12.15%, mokesčiai valdžiai 
1.78%, gautas pelnas 4.54%. Iš 
gauto pelno lietuviškiems reika
lams paremti paskirta ir išmokėta 
$38,200. “Talkos” kooperatyvas 
dabar yra geroje finansinėje būk
lėje, nes turi atsargos sukaupto 
kapitalo $3,069,227 arba 7.87% 
viso savo turimo kapitalo.

Kredito komiteto pirm. B. 
Mačys pranešė, kad per 1997 m. 
leista išduoti 87 asmenines pasko
las $643,706 ir 55 paskolas nekil
nojamam turtui $5,233,359. Svar
besnės asmeninės-'paskolos buvo 
16 automobilių pirkimui $133, 
269, investavimui 8 paskolos 
$122,908, senų paskolų perfinan- 
savimui 27 pask. $207,089, namų 
pataisymui 5 pask. $34,599, pensi
jų fondo papildymui (RRSP) 6 
pask. $21,714. Iš viso buvo leista 
išduoti 142 paskolos $5,877,065.44.

Revizijos komiteto pirm. G. 
Skaistys pranešė, kad komitetas 
per 1997 m. turėjo 14 posėdžių, 
tikrindamas raštinėje mėnesines 
kompiuterių suvestines. Komiteto

nuomone, visos “Talkos” operaci
jos atliekamos prisilaikant kredito 
unijoms išleistų įstatymų bei tai
syklių ir siūlė apyskaitas priimti.

Auditorius R. A Hoecht per
skaitė savo pranešimą. Pateiktos 
susirinkimui apyskaitos bei balan
sas plojimu buvo priimtos, ir taip 
pat auditorius R. A. Hoecht pa
tvirtintas 1998 m. Šiek tiek neaiš
kumų ir klausimų sukėlė “By- 
Law” pakeitimas pakelti valdybos 
narių skaičių nuo 5 iki 7 ir kitu 
paragrafu panaikinti revizijos ko
mitetą, o į audito komitetą pati 
valdyba išsirinks tris valdybos na
rius. G. Skaistys plačiau paaiškino 
apie tų pakeitimų pliusus ir minu
sus. Po to susirinkimas pusiau 
slaptu balsavimu 97 balsais pa
tvirtino pakeitimą, prieš balsuo
jant 2 nariams.

Rinkimai atlikti slaptu balsa
vimu, išdavus 102 korteles, iš ku
rių 3 buvo sugadintos. Į valdybą 
buvo pasiūlyti ir gavo balsų: M. 
Gudinskas 73, T. Kochanka 84,
A. Lukošiūtė 44, G. Skaistys 93. Į 
valdybą išrinkti M. Gudinskas, T. 
Kochanka, G. Skaistys. Į kredito 
komitetą išrinktas A. Gudinskas 
aklamacijos būdu. Klausimuose
B. Saplys Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos vardu nuoširdžiai padė
kojo valdybai ir visiems nariams 
už kasmetinę paramą Vilniaus 
krašto mokykloms, kurios vis dar 
reikiamai neaprūpinamos. Nesant 
daugiau klausimų, susirinkimas, 
užtrukęs 1.45 vai., buvo uždary
tas. Susirinkimo dalyviai buvo pa
vaišinti kava ir įvairiais kepiniais.

Po susirinkimo valdyba pasi
skirstė pareigomis. Pirmininku iš
rinktas Jonas Stankus, vicepirmi
ninku - Tomas Kochanka. Audi- 
to/revizijos/pirmininku išrinktas 
Gediminas Skaistys, nariais - Ma
rijus Gudinskas ir Algis Enskaitis. 
Sekretorium paskirtas Stasys Ka- 
reckas ir iždininku Stasys J. Dalius.

Stasys Dalius

10 TORO N T
Pilietybės ir imigracijos mi

nisterija primena, kad nuo š.m. 
pradžios turintys reikalų Etobi
coke centre (CIC), Mississau- 
gos pilietybės teisme ir Scarbo
rough pilietybės teisme prašomi 
skambinti šiokiadieniais tarp 8 
v.r. ir 4 v.p.p. tel. 416 973-4444 
(Toronte) arba tel. 1-888-242- 
2100, kad būtų paskirtas laikas 
pasitarimui. Pilietybės ir imigra
cijos prašymus galima užsakyti 
per automatišką telefono atsa
kovą skambinant bet kuriuo laiku.

Nepasiturintiems pensinin
kams Toronto miestas iki šiol 
nemokamai teikė odontologi- 
nes paslaugas ir už protezus 
ėmė žemesnes kainas. Priemies
čiams susijungus su Torontu, 
buvo tikėtasi, kad ir kitų miestų 
gyventojai galės pasinaudoti 
šiomis paslaugomis. Tačiau 
naujai suvienyto miesto tarybos 
nariai balandžio 15, 16 ir 17 d.d. 
svarstys siūlymą, kuriuo dantų 
gydymo programa būtų visai pa
naikinta dėl biudžetinių apkar
pymų. Būtų svarbu protesto 
laiškus rašyti miesto Sveikatos

tarybai, biudžeto viršininkui 
Tom Jakobek, merui Mel Last
man (Mel Lastman, Metro 
Hall, 55 John St., 7th floor, To
ronto M5V 3C6) ir/arba savo 
rajono tarybos nariui.

“Focus”, Vokietijoje lei
džiamas, plačiai skaitomas žur
nalas, 1998 m. kovo 9 d. laidoje 
paskelbė pokalbį su Rusijos mi
nisterio pirmininko pavaduoto
ju Boris Nemzov’u, pavadintą 
“Kas iš tikrųjų valdo Rusiją?” 
Pokalbyje B. Nemzov dėl Balti
jos kraštų siekių tapti Europos 
s-gos ir SAS (NATO) nariais 
pareiškė nuomonę, panašią į 
daugelio rusų politikų ir nieko 
naujo nepasakė, žinoma, pa
brėždamas, kad Baltijos kraš
tuose gyvenantiems rusams var
žoma tapti tų kraštų piliečiais ir 
kad Baltijos kraštai dar nesą 
pribrendę tapti ŠAS (NATO) 
nariais. Jis pasidžiaugė, kad 
bandoma sudaryti Maskvos- 
Berlyno ir Paryžiaus “ašį”, pa
reiškė nusistebėjimą, kodėl

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA JŪSŲ PASLAUGOMS!

Vasaros metu į Lietuvą keliaujančiųjų dėmesiui!
Visiems, norintiems skristi į Lietuvą vasaros metu, papiginta kaina, 

rezervuojamos vietos iki kovo 31 * Mielai kviečiame prisijungti prie grupių, 
vykstančių į Sporto ir Dainų šventes ♦ Didelės nuolaidos individualioms 
grupėms visos vasaros metu (ne mažiau kaip 10 žmonių) ♦ Parduodamos 
kelionės j 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

VHiju Valinskienė, 
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. 11<> 531-1900
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

“mes turime būti orientuoti į 
JAV”. Pagyrė B. Jelciną, kuris 
nugalėjęs komunizmą, kaip Pet
ras I pravėrė langą į Europą. 
(Iškarpą iš žurnalo atsiuntė Leo 
Kro). Snk.

OZSOBWWIKM
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL (416) 252*6741
66 Mmico Ave., Toronto Ont., M8VIR3

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

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

Priima pacientus pagal susitarimą

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

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

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

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai

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

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 415 763-5677
(Prie Jane St.)

jp.n . ■ • ; - . . t .4. a; . i- . ■ 'm.'.L .

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.

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

Tel. 416 233-3334

DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

olecko.ids.pL/%7Eausra
mailto:ausra@olec-ko.ids.pl
http://daugenis.mch.mii.lt/samogi
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TO R O N T O
Anapilio žinios

- Ateinantį sekmadienį, kovo
29 bus renkama arkivyskupijos įsa
kyta antroji rinkliava “ShareLife”.

- Nuoširdi užuojauta mūsų ge
ram parapijiečiui A. Patašiui, mirus 
jo seseriai a.a. Petrei Valiukevičie
nei Lietuvoje.

- Anapilio jaunimo sekcija 
Verbų sekmadienį parapijos salėje 
pardavinės savo pagamintus ir su
šaldytus koldūnus. Prašome parem
ti jaunimo sekcijos veiklą.

- Mūsų parapijos kultūrinė 
sekcija gegužės 17, sekmadienį, 12.
30 v.p.p. Anapilio salėje rengia mu
zikos studentų koncertą. Daininin
kai ir instrumentalistai prašomi re
gistruotis pas sol. Slavą Žiemelytę 
tel. 905 823-7261.

- Anapilio knygyne gauta žur
nalo “Tremtinys” numeriai nuo nr. 
5 iki 10. Taipgi gauta naujų virimo 
knygų bei naujų Lietuvos žemė
lapių.

- Lietuvių išeivijai reikia naujų 
kunigų ir jų paruošimui - lėšų. To
dėl per savo parapiją remkime išei
vijos lietuvių klierikų studijas Ro
moje. Prašome aukas tam reikalui 
aukoti mūsų parapijos vardu, nuro
dant, kad tai išeivijos lietuvių klieri
kų studijoms.

- Panevėžio K. Paltaroko vidu
rinei mokyklai vajus tęsiamas to
liau. Aukos priimamos per para
piją.

- Mišios kovo 29, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje: 9.30 
v.r. už a.a. Aleksą Vaičeliūną (mir
ties metinės); 11 v.r. už parapiją;

• Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Mečj Norkų; 
Delhi, Ont. šv. Kazimiero šventovė
je 3 v.p.p. už Delhi parapiją.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, kovo 22 popie

tėje dalyvavo 174 asmenys. Praneši
mus padarė ir su svečiais supažindi
no LN kultūros kom. narė Geno
vaitė Bijūnienė.

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

- LN moterų būrelis kovo 16 
d. išsiuntė 2 siuntinius vaikų drabu
žių ir mokyklos reikmenų į Vilniaus 
krašto Kalesnykų lietuvišką pra
džios mokyklą.

- Kovo 22, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. įvyko LN metinis-visuotinis 
Toronto LN ir Labdaros fondo na
rių susirinkimas. Jį pradėjo pirm. 
Valteris Drešeris pakviesdamas pir
mininkauti Algirdą Vaičiūną, sek
retoriauti dr. Genovaitę Bijūnienę 
ir Bronių Stundžią. Buvo išklausyti 
pirmininko, iždininko, slaugos na
mų, statybos, “Lokio” svetainės, vi
suomeninės veiklos, švietimo fon
do, bingo ir kazino pranešimai. Po 
to vyko diskusijos dėl pranešimų. Į 
valdybą kandidatavo 6 nariai ir bal
sų dauguma pasiskirstė taip: E. 
Steponas - 146, R. J. Juodis - 116, 
Aldona Dargyte-Byszkiewicz - 112, 
V. Drešeris-65, V. Kulnys - 63 ir V. 
Lucas - 56. Išrinkti pirmi trys trims 
metams, ketvirtas - dviem metams. 
Į revizijos k-ją aklamacijos būdu iš
rinktas V. Kulnys. Susirinkime da
lyvavo 197 nariai. Valdyba netrukus 
pasiskirstys pareigomis.

- Lietuvių Namai ir LN mote
rų būrelis rengia velykinius pietus 
balandžio 19, sekmadienį, 1 v.p.p. 
Karaliaus Mindaugo menėje. Pra
šom visus rezervuoti stalus ir regist
ruoti vaikučius. Bilietai bus gauna
mi Lietuvių Namuose, tel. 416 532- 
3311 ir sekmadienio popiečių metu.

- Kovo 21 d. įvyko LN vyrų bū
relio 22-asis metinis pobūvis. Susi
rinko daugiau kaip 60 vyrų būrelio 
narių ir svečių. Visi buvo pavaišinti 
karšta vakariene su vynu; po to bu
vo trumpa programa. Visus links
mino Vaclovo Povilonio muzika. 
Pirm. T. Stanulis visus sveikino, o 
Vyt. Pečiulis programą papildė 
anekdotais. Visi buvo patenkinti ir 
linkėjo, kad toks pobūvis būtų ruo
šiamas ir kitais metais.

- Lietuvos respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus inaugura
cijos vaizdajuostė bus rodoma Lie
tuvių Namų seklyčioje kovo 29, 
sekmadienį 1 v.p.p. ir balandžio 5, 
sekmadienį, 1 v.p.p.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, kovo 22 

baigėsi metinis Gavėnios susikaupi
mas, kurį pravedė Klaipėdos Šv. 
Juozapo parapijos klebonas, kun. 
A. Baniulis. SJ, kovo 31 d. grįžęs į 
Lietuvą.

- Gavėnios penktadieniais ei
nami kryžiaus keliai 7 v.v., o po jų 
7.30 v.v. Mišios. Prieš Mišias klau
soma išpažinčių.

- Šį savaitgalį, kovo 27, 28 ir 
29 d.d. bus paminėta parapijos 45 
metų sukaktis. Kovo 27 d., 7 v.v. 
šventovėje bus ypatingos “parali- 
turginės” padėkos ir naujo ryžto 
pamaldos, dalyvaujant vysk. P. Bal
takiui, OFM, ir kun. Placidui Ba
riui, OFM, bei parapijos kunigams. 
Kovo 28 d„ 5 v.p.p. bus iškilminga 
vakarienė su menine programa, ku
rią atliks jungtinis parapijos ir Ro- 
česteri’o Sv. Jurgio parapijos cho
ras, sol. Al. Simanavičius, T. Pabrė
žos muzikos kapela, smuik. R. Mel- 
kienė, pianistė I. Beresnevičienė, 
vokalistai A. Radtke ir L Viskon- 
taitė. Sekmadienį, kovo 29, 2 v.p.p. 
bus iškilmingos Mišios, kurių metu 
giedos “Volungės” choras ir bus 
virtuozo Virginijaus Barkausko var
gonų koncertas.

- Parapijos tarybos susirinkime 
kovo 30 d. architektas A. Švedas 
pristatė pradinius naujų pastatų 
planus, o parapijos persikėlimo va
jaus komitetas davė pranešimą apie 
vajaus eigą.

- Pirmos Komunijos ir Sutvir
tinimo sakramenui pasiruošimo pa
mokos, po mokinių atostogų, vyks 
šį sekmadienį, kovo 29 įprasta tvarka.

- Kanados vyskupų iniciatyva 
yra transliuojamos Mišios nuo pir
madienio iki penktadienio, 8 v.r. 
per Vision TV televizijos stotį.

- Toronto arkivyskupijos “Sha
reLife” vajaus pirmoji rinkliava bus 
daroma šį sekmadienį, kovo 29.

- Kovo 30 d. palaidoti: a.a. 
Magdalena Žižienė, 82 m. ir a.a. 
Stepas Gramaliauskas, 79 m., pali
kęs sūnus Roger ir Paul, dukrą 
Cheryl. Lietuvoje mirė a.a. Magda
lena Karalienė, Viktoro Gražulio 
sesuo.

- Margučių dažymo meną jau
nimui balandžio 5 d., nuo 9 v.r. ro
dys Tautodailės instituto Toronto 
skyrius, kuriam pirmininkauja A. 
Vaitonienė.

- Mišios sekmadienį, kovo 29: 
8.15 v.r. už Gadeikių šeimos miru
sius; 9.15 v.r. už a.a. Vytautą Vin
gelį; 10.15 v.r. už a.a. Stanislavą 
Skinkytę, a.a. Stasį Bekerį ir už 
Stravinskų šeimos mirusius; 11.30 
v.r. už gyvus ir mirusius parapi
jiečius.
Išganytojo parapijos žinios

- Tradicinis Moterų draugijos 
apmąstymo vakaras įvyks balandžio 
4 d., 6 v. vakare. Pamokslaus Hilda 
Lorencaitė-Marzcinski, kuri yra 
baigusi Wilfred Laurier universite
to liuteronų teologijos fakultetą, 
Waterloo, Ont. Ji su šeima gyvena 
London, Ont. ir laikinai eina Wes
tern universiteto liuteronų studentų 
kapelionės pareigas. Pamaldų metu 
giedos choras, po pamaldų bus vaišės.

- Did. Penktadienio pamaldos 
su Šv. Komunija įvyks balandžio 10 
d. 11.15 v.r. Tai vienintelės pamal
dos balandžio mėn., kuriose bus da
linama Šv. Komunija.

- Kun. Algimantas Žilinskas 
gegužės mėn. 17 d., 2 v.p.p. bus 
įvestas į nuolatinio klebono parei
gas. Pamaldose pamokslą pasakys 
ir įvesdimo apeigas atliks išeivijos 
liuteronų vyskupas Ansas Dumpys 
iš Čikagos. Naujai įvestas klebonas 
pristatys 1998 m. parapijos tarybą.

Muziejaus-archyvo žinios
- Dabar nupirkome mūsų bib

liotekai naujų lentynų ir praplėtė
me knygų rinkinį. Primename, kad 
galima knygų pasiskolinti, tinkamai 
susitarus, vienam mėnesiui. Nese
niai gavome įdomių muzikos knygų 
- liet, kompozitorių bei liaudies 
dainų ir giesmių gaidų su žodžiais.

- Dėkojame KLB krašto valdy
bai, paskyrusiai $2,000 muziejaus- 
archyvo išlaikymui; taip pat dėkoja
me D. Trumpickienei už $20 auką.

1998 m. balandžio 18, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Čikagos lietuvių 
meno ansamblis “Dainava", vadovaujamas 
muz. Dariaus Polikaičio

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai" šokių muzika.

A. a. dr. Vincas Šmulkštys, 
gautomis žiniomis iš Čikagos, 
kovo 9 d. staiga mirė savo na
muose, sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Palaidotas kovo 14 d. lietuvių 
Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliū
dime paliko žmoną Aldoną, 
“TŽ” bendradarbę, sūnų Liną 
su šeima ir brolį. Velionis baigė 
Vytauto Didžiojo un-tą; filolo
gas lotynistas, Vilniaus suaugu
siųjų gimnazijos direktorius 
(1942-1944); reiškėsi ateitinin
kų veikloje. Netekties valandą 
“TŽ” darbuotojai užjaučia p. 
Aldoną, jos šeimą bei artimuosius.

Toronto lietuvių jaunimo 
“Gintaro” ansamblio metinis 
koncertas “Ir užaugo rugeliai” 
įvyks balandžio 26, sekmadienį 
4 v.p.p. didžiojoje Anapilio sa
lėje. Koncerto pavadinimas pa
imtas iš Pasaulio dainų ir šokių 
šventės Lietuvoje. “Ir užaugo 
rugeliai” - tai programos dalis, 
kurioje šoks ir išeivijos grupės. 
Tad visiems yra gera proga pa
matyti dalį naujų šokių, kurie 
bus atliekami šokių šventėje 
Lietuvoje, “Žalgirio” stadione. 
“Gintaro” ansamblio globėja R. 
Karasiejienė, pakviesta Lietuvių 
tautinių šokių instituto, pradėjo 
tikrinti šokėjų grupes, dalyvau
jančias šokių šventėje liepos 4-5 
d.d. Vilniuje. Jau aplankė Fila
delfiją ir Los Angeles. Iki ba
landžio vidurio turi aplankyti, 
Detroitą, Čikagą, Milwaukee įr 
Bostoną. Drauge su “Gintaro” 
ansambliu į Pasaulio dainų ir 
šokių šventę vyksta daugiau 
kaip 100 asmenų grupė. Jei dar 
atsirastų norinčių kartu keliauti, 
galima kreiptis į išvykos vadovą 
A. Medelį tel 905 666-9086. K.

A. a. Mečislovo Norkaus at
minimui, Julija ir 
Rusliai “Tėviškės 
aukojo $10.

A. a. Emilijos
atminimui pagerbti “Tėviškės 
žiburiams” aukojo: $10 B. V. 
Vytai (Tillsonburg, Ont.), $25 
E. Gudinskienė (Simcoe, Ont.).

A. a. Mečislovo Norkaus at
minimui, užjausdamas žmoną 
Danutę ir gimines, B. Gelum- 
bauskas “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Sonios Paulionienės 
atminimui, užjausdami jos vyrą 
Vincą, sūnus - Robertą ir And
rių su šeimomis, Elena ir Stasys 
Kerai, Delaware, Ont. “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Stasės Gimžauskienės 
25-rių metų mirties sukaktį mi
nėdami “TZ” $100 aukojo Ma
rytė ir Jonas Gimžauskai.

Mylimai žmonai a.a. Soniai 
Paulionienei mirus, užjausdami 
jos vyrą Vincą Paulionį, P. La
pinskas ir E. Firavičienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

Šv. Juozapo šventovei Klai
pėdoje $1,000 aukojo KLK mo
terų dr-jos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius.

Raimundas 
žiburiams”

Vindašienės

Religinės šalpos popietėje Anapilio salėje po Gavėnios rekolekcijų. Iš kairės: Anapilio sodybos ir Kanados 
lietuvių katalikų centro pirmininkas JONAS ANDRULIS, rekolekcijų vedėjas kun. dr. ALGIS BANIULIS, SJ, 
iš Klaipėdos, SALOMĖJA ANDRULIENĖ Nuotr. R. Paulionio

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir 
mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE skaniais B. Stanulienės gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

Vakaro pradžia - 6.00 v.v., 
meninės programos - 6.30 v.v.

STALAI (po 8 asmenis) bei vietos užsakomi iš 
anksto šiokiadieniais “TŽ” administracijoje telefonu 
905 275-4672 arba parapijose po pamaldų 
sekmadieniais.
BILIETO KAINA - $10 asmeniui, studentams po 
programos - šokiams įėjimas nemokamas ir vietos 
nerezervuojamo s.

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

DABAR SU LIETUVA KMB1UGAI MONTREAL®
SKAMBINKITE Į LIETUVĄ 

PER TELEGROUP!
TIK $0.48 UŽ MINUTĘ 

ATLANTIC EXPRESS CORP. 
ATSTOVAI KALBA LIETUVIŠKAI 1 

888-615-21481
jį

Atlantic
Express Corp.

S. ĮGALIOTAS TELEGROUP 
■^^^ATSTOVAS

Kovo 11-tosios minėjimas 
“Vilniaus” rūmuose įvyko kovo 
11, trečiadienį, 4.30 v.p.p. Mi
nėjimą pradėjo Laima Mačio- 
nienė. Toronto lietuvių pensi
ninkų klubo vald. pirm. A. Su
kauskas pakvietė susirinkusius 
tylos minute pagerbti žuvusius 
Sausio 13 prie televizijos bokš
to. Pagrindinis kalbėtojas - Pri
sikėlimo parapijos klebonas 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM. Jis pabrėžė Vasario 16 ir 
Kovo 11-tosios svarbą, pastebė
jo, kad šių švenčių minėjimai 
Lietuvoje ir išeivijoje darosi 
kuklesni, bet įspūdingesni, ska
tindami susirinkusius dirbti ir 
padėti tėvynei Lietuvai. Minėji
mą surengė specialus “Vil
niaus” rūmų gyventojų komite
tas: L. Mačionienė, S. Dervinie- 
nė, V. Rupkalvienė ir E. Žol- 
pienė. Po iškilmingos dalies ir 
invokacijos buvo skanūs pietūs, 
paruošti D. Chodočinskienės.

T. Stanulis
Dr. A. ir dr. S. Kazlauskų 

steigiamai labdaros dantų klini
kai “Perlas” Palangoje aukojo: 
a.a. A. Tutlienės atminimui, už
jausdami jos artimuosius, A. ir 
J. Labukai $70; a.a. Vyto Bace
vičiaus, mirusio Lietuvoje, atmi
nimui J. Ir K. Dervaičiai - $100. 
Pastarieji prie aukos pridėtame 
laiškelyje rašo: “Linkiu Jums 
stiprybės, sveikatos bei ištver
mės, Dievo palaimos visuose 
Jūsų darbuose”. Prie šio gra
žaus sumanymo aukomis galima 
prisidėti jas siunčiant aukščiau 
paminėtų daktarų adresu: 128 
Dunn St., Oakville, Ont. L6J 
3E2.

Kauno arkivyskupijos “Vai
kų dienos centrams” aukojo: 
$200 - J. B. Mažeikos; $50 - V. 
M. Vaitkai a.a. J. Paršelio atmi
nimui.

A. Mikšienė “Vaikų dienos” 
centrams paaukojo $100, ku
riuos buvo laimėjusi šiam tikslui 
suruoštoje loterijoje.

A. a. tėvo Povilo ir a.a. se
nelio Povilo mirties sukakčių at
minimui “Vaikų dienos cent
rams” $20 aukojo Vytautas Pe
čiulis su šeima. O.G.

A. a. Benedikto Jackaus at
minimui pagerbti “Kovai su vė
žio liga Lietuvoje” aukojo: $100 
- A. Genčiuvienė; $50 - J. J. 
Kalyn, V. Dauginis; $40 - E. 
Delkuvienė; $25 - A. J. Paške- 
vičiai, T. B. Stanuliai; $20 - B. 
Stalioraitienė, V. Žalnieriūnas,
A. V. Kulniai; $10 - J. Pacevi- 
čienė, K. Balčiūnienė, B. P. 
Sapliai. Ačiū šeimai ir aukoto
jams. M.P.

Keltuvo vajui aukojo $300 - 
E. A. Žolpiai.

Tikinčiajai Lietuvai papil
domai surinkta $483. Stambes
nes sumas aukojo: $100 - P. Ju
zėnas; $50 - V. Grabauskas, G.
B. Trinkos.

Aukos Kanados lietuvių 
fondui: $100 - A. Rukšys, S. 
Kėkštas, B. Bagdon; $50 - L. 
Radzevičienė, Z. A. Stancikas; 
$25 - A. Paškevičius. Aukos už 
mirusius: $100 - Alfonso Le- 
parsko atminimui - brolis Vy
tautas Leparskas; $50 - Ad. Mi
talo, P. Radzevičiaus, Alg. Mi
talo atminimui - L. Radzevičie
nė. Testamentinio palikimo są- 
skaiton už savo vyrą a.a. Joną ir 
save - Bronė Maziliauskienė 
$3.000.

Aukos Tautos fondui Kanado
je Vasario 16 proga: $500 - A. Rū
ta; $280 - B. Laučys; $200 - P. 
Markuškis; $150 - Pr. Basys; $100 
- J. Bakis, Lydija Balsienė, L. Dū
da, B. Sergautis, P. Vilutis, St. Ur- 
bantas (Samia), G. Kliorikaitis 
(Samia), J.J. Vingilis; $50 - J. 
Didžbalis, Pr. Krilavičius, J. Linkū- 
naitis, B. Vaidila, B. Yokubynas 
(Midland), L. Urbonienė, J. J. Zen
kevičius, St. Dargis, St. M. Jokūbai
čiai, V. J. Ignaitis, J. Krasauskas; 
$40 - A. Marcis; $25 - K. P. Budre- 
vičius, B. Saplys, A. Zalagėnas, J. 
Kirvaitis; $20 - J. L. Adomavičius, 
VI. Butkys, St. Girčienė, S. Bartu
sevičius, V. O. Anskis, G. Kaulienė, 
J. Poška, J. Rukšienė, B. Jonynie- 
nė, A. Radžiūnas, Alb. Melvydas, 
H. Sukauskas, St.N.; $ 10 - J. Genu
tis, O. R. Berentai, J. Šimkus, Žy
mantai (Brampton), A. Liaukus 
(Hamilton). $100 - Vanda Jasine- 
vičienė, a.a. Juozo Jasinevičiaus at
minimui. Nuoširdi padėka visiems 
aukojusiems.

Toronto fondo valdyba Kanadoje

Antanas Šileika sėkmingai 
reiškiasi angliškoje Kanados li
teratūroje - yra parašęs ir išleis- 
dinęs jau du romanus: “Dinner 
at the End of the World” ir 
“Buying on Time”. Lietuvos sa
vaitraštis “Literatūra ir menas” 
1998 m. vasario 21 d. laidoje iš
spausdino vertimą vieno sky
riaus iš pastarojo romano. Iš
vertė patyręs vertėjas Lionginas 
Pažūsis. Prieš keliolika metų A. 
Šileika redagavo jaunimo skyrių 
“Tėviškės žiburiuose”. Dabar, 
deja, jo raštų lietuviškoje spau
doje nematyti.

Mississaugos simfonijos dr- 
ja “Living Arts Centre”, Ham- 
merson salėje balandžio 5, sek
madienį, 3 v.p.p. rengia koncer
tą, kuriame pasirodys Missi
ssaugos baletas, vad. žinomos 
choreografės K. Duffy. Bus at
liekami šokiai iš Massenet, Bi
zet, Stravinsky kūrinių; orkest
ras gros Štrauso ir jaunos kom
pozitorės Praise Lam kūrinius. 
Dėl bilietų teirautis tel. 905 
305-6000. Inf.

Apie Bučionių šeimos deporta
cijų prieš kurį laiką buvo rašyta šia
me laikraštyje. Buvo nustatyta data 
į Lietuvą juos grąžinti kovo 16 d. 
Per paskutines savaites buvo išplės
ta stipri veikla per didžiąją Mont- 
realio spaudą, televiziją ir radiją. 
Reikia priminti, kad gydytojas Vy
tautas Bučionis su šeima prieš pen
kerius metus atvyko gilinti ligoni
nių administracijos studijų, kurios 
tęsėsi dvejus metus. Po to negavo 
teisės dirbti. Dabar daugiausia kal
bama apie aklą vienuolikos metų 
sūnų, turintį nuostabių gabumų 
muzikoje. Jo mokyklos vedėjas pa
sisako už šeimos palikimą, nes Lie
tuvoje mažasis Vytukas neturėsiąs 
tokių galimybių tobulintis muziko
je. Šeima jau ruošiasi grįžti. Kovo 
16 d. imigracijos ministerija depor
taciją atidėjo vienai savaitei.

Pavasarėjant mūsų organizaci
jos pradėjo judėti. Kovo 15 d. šau
liai buvo susirinkę į Aušros Vartų 
parapijos salę aptarti praeitų metų 
veiklos ir apžvelgti ateities darbus.

r

IEŠKOME moters prie 3 vaikučių 
5, 3 ir 1.5 metų, gyvenančios kartu 
Mississaugoje nuo kovo mėn. tel. 
905 848-9628.

NEBRANGIAI išnuomojamas kam
barys prie bendros prausyklos ir 
virtuvės, taip pat kambarys rūsyje 
su atskira prausykla ir įėjimu. 
Skambinti tel. 416 233-5996.

IEŠKOME auklės 3 metų mergytei 
pusei dienos nuo pirmadienio iki 
penktadienio Mississaugoje. Būti
na turėti automobilį ir kalbėti ang
liškai. Tel. 905 858-7879.

PARDUODU dviejų kambarių butų 
Vilniaus senamiestyje (centre), ge
rai įrengtų. Kreiptis: Era lašina. 
Iki pareikalavimo, 2042 Vilnius, 
Lithuania.

Artimiausias jų renginys - kovo 22 
d. Juozinės. Tą pačią dieną Seselių 
namuose susirinko katalikės mote
rys. Joms didžiausias rūpestis - per 
atvelykį surengti velykinį stalą. 
Montrealio lietuvių žvejotojų-me- 
džiotojų klubas “Nida” šaukia susi
rinkimą kovo 29, sekmadienį, po 
pamaldų Aušros Vartų parapijos 
salėje. Kviečiami ne tik nariai, bet 
ir besidomintys klubo veikla.

“Rūtos” klube kovo 11d. kun. 
Izidorius Sadauskas, SDB, rodė 
vaizdajuostę iš saleziečių veiklos su 
jaunimu ir naujos parapijos pastatų 
statybos Vilniaus priemiestyje, Laz
dynuose.

Jaunimui yra proga susipažinti 
su karate ir jogos pradmenimis. In
formaciją teikia Linas Šlyka tel. 
367-1183.

A. a. Marija (Budrytė) Šiliaus- 
kienė, 87 m. amžiaus, mirė kovo 12 
d. Kovo 14 d. palaidota Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liko 
duktė ir sūnus su šeimomis ir kiti 
artimieji. B.S.

LITAS
« 40 $

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 ADAMONYTĖ, A. I. B.

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

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

Res. 514 256-5355

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$108 - E. Spudas; $50 - dr. A. Sai
kus, Z. Rutkys, P. Augaitis; $20 - 
M. Gelažius; $18 - A. Motuzas; $17 
- P. Krilavičius, J. Motiekonis, V. 
Rutkauskas; $16 - V. Kupcikevi- 
čius; $12 - K. Šileika, P. Stočkienė; 
$10 - D. Alseika, L. Gurklys; $7 - 
A. Lukas; $5 - E. Lorencienė, R. 
Lukoševičius, A. Didžiulis, J. Pelec- 
kis, V. Staškus, J. Žygas, Ž. Jane- 
liūnas, A. Gvazdaitis, A. Karaliū
nas, V. Giriūnas, V. Paulionis, K. 
Vegys, V. Kriščiūnas; $3 - D. Ivaš
ka; $2 - P. Krivinskas.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė: 
$53 - V. Daunoras; $52 - D. Pau
lionis, L. Strumila, Z. Vainauskas, 
J. Karaliūnas, J. Geras, A. Kuolas, 
S. Noreika, A. Ruginis, J. Rukšė
nas, K. Stankus, D. Klibingaitis, M. 
Aukštuolis, dr. J. Petrikonis, S. Po- 
causkas, D. Žemaitis, Z. Dzikas, S. 
Janušas, E. Jasevičius, V. Hanson, 
R. Giedra, I. Bumelis, V. Paulionis, 
dr. A. Lukas, J. Rinkūnas, O. Gir- 
čys, V. E. Baleiša, B. Auginąs, A. 
Šeškus, V. Jakovickas, B. Pakštas, 
R. Šomkaitė, J. Valaitis, V. Ketur-

akis, A. Laugalys, R. Pleinytė-Čy- 
gas, L. Stukas, E. Albright, J. Lin- 
kūnaitis, P. Petkus, J. Bagdas, P. 
Norušis, J. Valiulis; $50 - P. Gus
tas, Z. Stanaitis, A. Vaškevičius, V. 
Zujus, L. Baziliauskas, kun. L. Ke
mėšis, M. Dambrauskas, K. Kudir
ka, KLB Delhi-Tillsonburg apylin
kės valdyba.

Garbės prenumeratų atsiuntė: 
$80 - M. Pietryk; $70 - J. Pužas; 
$65 - S. Gaidauskas; $62 - J. Tamu- 
lionis, A. Aschenbrenner, L. Mači- 
kūnas, dr. Č. Kuras, V. Mikšys, M. 
Gelažius, E. Jeneckas, P. R. Stan
kus, A. Kernius, P. Janulis, V. Ja- 
kubaitis, S. Jelionis; $60 - dr. A. 
Laučis.

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

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

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

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).

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.

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.


