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Lietuviškuoju keliu
Daugiau negu bet kada, sukaktuvių progomis ten

ka apmąstyti nueitus takus, įvertinti atliktus darbus, rink
tis ateities posūkius. Žvilgsnis praeitin yra labai naudin
gas, nes įgalina ne tik pasimokyti, bet ir pasigėrėti savo 
kelionės vingiais, sutiktais veidais.

T
ORONTO Maironio mokykla kaip ir daugelis ki
tų išeivijos mokyklų, šiais metais švenčia savo gy
vavimo 50-metį. Kaip ir kitose srityse, arčiausiai 

bendravusiems su mokykla, kartu dirbusiems įdomiau pa
vartyti praeities puslapius negu iš toliau stebintiems jos 
veiklą. Tačiau visiems svarbi yra jos raida. Pirmasis dvide- 
šimtpenkmetis buvo pažymėtas plačiu prisiminimų ir 
nuotraukų rinkiniu “Maironio mokykla Toronte” (1973), 
kuriame buvo surašyta pirmųjų žingsnių istorija ir jos vei
kėjai. Tai buvo mūsų - pirmųjų čia gimusių kartos - tė
vai. Jiems tenka giliausia padėka už nenuilstamas lietuvy
bės išlaikymo pastangas, už pavyzdį, už įkvėpimą. Jiems 
buvo skaudžiausias lūžis palikti savo skęstančią Tėvynę, 
įsikabinti sunkiu darbu svetimoje šalyje, tais laikais ma
žiau svetingoje negu dabar. Jiems, kaip ir kitiems iš tėvy
nės išblokštiems, vienintelė viltis pasijusti pilnaverčiais ir 
gyvais žmonėmis buvo susiburti ir atkurti nors mažą lietu
viškumo salelę, kurioje jaustųsi savų tarpe. Jų saviveikla 
taipgi buvo prasminga politine prasme, Lietuvai skurstant 
nelaisvėje. Jie įsteigė įvairias lietuviškas organizacijas, na
tūraliai visada tikėdami, kad į jas drąsiai žengsime ir mes, 
jų vaikai, perimsime darbą iš jų rankų. Jiems į talką atėjo 
nedidelis skaičius Vokietijoje brendusios, Lietuvą jau ma
žiau prisimenančios, mūsų akyse “vidurinės” kartos na
rių. Kaip matome iš nuotraukų, tie, kurie nepagailėjo lai
ko, greitai ir atkakliai prisidėjo prie lietuvybės išlaikymo.

Beruošiant mus dalyvauti tose institucijose, 
šeima ir mokykla buvo ir tebėra pirmieji ir svar
biausi tautinio sąmoningumo židiniai. Mūsų atei
ties veiklos pagrindas tuo atžvilgiu nesikeis. Jokios nau

dos neduoda nagrinėjimas priežasčių, dėl kurių nuo lietu
viško medžio nubyrėjo didelė dalis mūsų bendraamžių. 
Vis dėlto kartais atsiranda netikėtų būdų juos patraukti 
atgal į lietuvišką veiklą, ypač per mokyklą, ir jų reikia ne
pamiršt ieškoti. Taip pat neverta sielotis dėl šiais laikais 
dažniau girdimos kritikos, kad mūsų veikla yra sentimen
tali ar nekokybiška. Tai neapgalvotos pastabos žmonių, 
nesuprantančių idealų, praeities gerbimo sąvokos arba 
nesusipažinusių su išeivijos sąlygomis. Todėl mokyklų 
metraščiai ir sukaktuviniai leidiniai yra esminė archyvinė- 
istorinė medžiaga. Knyga yra konkretus pavidalas, kuris 
leidžia kiekvienam mokytojui ir mokiniui pamatyti savo 
veiklos aplinką ir apimtį. Dažnai purtomasi jų spausdini
mo išlaidų, jų parengimui reikalingo laiko ir pastangų. 
Tačiau kaip geriau atnaujinti pažintį su mūsų praeities 
švietimo veikėjais, jų darbais, pajusti jų įsitikinimą? Ne
galime jiems prilygti, bet galime juos pagerbti. RSJ

PRANEŠIMAS IŠ VARŠUVOS

Lietuvos prezidentas Lenkijoje
Š.m. balandžio 1-3 dienomis Lietuvos prazidentas Valdas Adamkus ir jį lydinti delegacija viešėjo 

Lenkijoje. Savo vizitą kaimyninėje šalyje prezidentas Adamkus pradėjo nuo Punsko ir Seinų.

KANADOS ĮVYKIAI
Prekybos misija Kinijoje
Kanados tarptautinės pre

kybos ministeris Sergio March! 
oficialiu vizitu lankėsi Kinijoje 
ir Hong Konge kovo 27 - balan
džio 5 d.d. Jo delegacijoje daly
vavo daugiau kaip 100 Kanados 
verslo atstovų iš įvairių firmų 
bei organizacijų, veikiančių Ki
nijoje agrikultūros, energetikos, 
transporto, statybos ir finansų 
srityse. Buvo pasirašyta sutar
čių už $800 mln. Beižinge, Šan- 
ghajuje ir Hong Konge. S. Mar- 
chi taip pat dalyvavo įvairiuose 
susitikimuose su Kinijos val
džios pareigūnais ir pranešė, 
kad steigiama Kanados ir Kini
jos tarpparlamentinio bendra
darbiavimo grupė.

Ontario Medical Associa
tion ir Sveikatos ministerijos at
stovų komitetas paskelbė savo 
pasiūlymus, kaip apriboti išnau
dojimą paslaugų, kurios nėra 
būtinai reikalingos. Komitetas 
rekomendavo, kad Ontario gy- 
ventojai patys apmokėtų pa
slaugas, kurių jie pareikalauja 
be gydytojo patarimo. OHIP 
nebeapmokės skiepijimų prieš 
keliones. Gydytojams taip pat 
bus ribojamas užmokestis už 
gimdymus ir kitas paslaugas. 
Šiais pakeitimais tikimasi per 
metus sumažinti išmokėjimus 
gydytojams, kurie siektų apie 
$120 mln.

Britų Kolumbijos vyriausy
bės paskelbtas biudžetas rodo 
$95 mln. deficitą ir $1.2 bin. pa

augusią provincijos skolą. Eko
nomijos sustiprinimui buvo su
darytas mokesčių apkarpymo 3 
metų planas. Daugiau lėšų bus 
skiriama sveikatos priežiūrai, 
tačiau kitos ministerijos nuken
tės, jų biudžetai bus mažinami 
maždaug 5%. Visiems provinci
jos gyventojams bus mažinami 
pajamų mokesčiai. Iš viso aukš
čiausius mokesčius mokantys, 
kuriems atimama 54.2% paja
mų, dabar mokės 49.9%. Alber
toje vis dėlto pajamų mokesčiai 
yra žemesni - tik 46%.

Britų Kolumbijos skola Nau
jųjų demokratų partijos (NDP) 
rankose pakilo nuo $17 bin. jų 
kadencijos pradžioje iki rekor
dinio dabartinio $31.243 bin. 
lygio.

Niufaundlando vyriausybė 
numato $10 mln. deficitą savo 
biudžete, tačiau vistiek skirs 
daugiau lėšų sveikatos ir švieti
mo ministerijoms. Finansų mi
nisteris Paul Dicks pranešė, kad 
iš viso $37 mln. bus skiriami 
įvairiems projektams, pvz. ligo
ninių statybai, sveikatos priežiū
ros programoms, mokyklų re
montui ir stipendijų progra
moms aukštesnio mokslo sie
kiantiems studentams. Nenu
matyta mažinti darbų, išskyrus 
100 valdiškų pozicijų, kurios tu
ri būti panaikintos pagal praėju
sių metų biudžeto reikalavimus. 
Š.m. biudžete išlaidų numatyta

(Nukelta į 8-tą psl.)

Naujasis Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS kalba spaudos 
darbuotojams apie dabartinius Lietuvos rūpesčius Ntr. V. Kapočiaus

Lietuvos prezidentas Lenkijoje
Kovo 31 d. Lietuvos prezi

dentas Valdas Adamkus išvyko 
darbo vizitui į Lenkiją. Jis lan- 
kėši Punske ir Seinuose, susiti
ko su ten esančių lietuvių orga
nizacijų atstovais. Varšuvoje jis 
susitiko su Lenkijos prezidentu 
Aleksandru Kwasniewskiu, se
nato pirmininke Alicia Grzes- 
kowiak, seimo pirmininku Ma- 
cijejumi Plarzynskiu, ministeriu 
pirmininku Jerzy Buzek bei už
sienio reikalų ministeriu Bro- 
nislawu Geremeku.

RFE/RL rašo, kad po susi
tikimo Lenkijos prezidentas 
pranešė spaudai, jog Lenkija 
nori remti Lietuvą jos strategi
niuose sprendimuose stojant į 
Europos sąjungą ir ŠAS.

Lietuvos ir Karaliaučiaus 
komisija

BNS praneša, kad kovo 22- 
23 d.d. Alytuje įvyko Lietuvos - 
Karaliaučiaus regioninio ben
dradarbiavimo komisijos posė
dis. Delegacijoms vadovavo Ka
raliaučiaus vicegubematorius Ge
orgų Topazl ir Lietuvos užsie
nio reikalų viceministeris Jonas 
Rudalevičius. Tai buvo trečiasis 
praeitais metais įsteigtos darbo 
grupės posėdis.

Buvo aptarti prekybos ir 
ekonominiai ryšiai bei Karaliau
čiaus ketinimas apriboti kai ku
rių importuojamų prekių kie
kius. Taip pat kalbėta apie at- 
mokėjimą Karaliaučiaus skolų 
Lietuvos statybų firmoms ir na
vigacijos paslaugų teikėjams. 
Karaliaučius Lietuvos bendro
vei “Jonavos statyba” skolingas 
daugiau kaip 7 mln. litų (1.75 
mln. JAV dol.). Delegacijos ta
rėsi dėl sutarties projekto ilga
laikio bendradarbiavimo.

Prezidento pareiškimas
Lietuvos prezidento Valdo 

Adamkaus pareiškimas ir užsie
nio reikalų ministerijos siūlymai 
ryšių stiprinimui su Rusija buvo 
pristatyti Rusijos užsienio rei
kalų ministerijos vadovybei 
Maskvoje balandžio 1 d., skel
bia ELTA. Dokumentuose, ku
rių tikslas skatinti saugumą ir 
tarpusavio pasitikėjimą, pabrė
žiama, jog turėtų būti spren
džiami tarpukario Lietuvos am
basadų pastatų Paryžiuje ir Ro
moje klausimai.

Kaip rašo “Lietuvos rytas” 
(balandžio 2 d.), V. Adamkus 
pareiškime teigiamai įvertino 

Rusijos prezidento B. Jelcino 
paskelbtą iniciatyvą dėl gink
luotųjų pajėgų mažinimo Rusi
jos šiaurės vi&aruosc. Siūlyta 
plėtoti valstybių tarpparlamen
tinius ryšius, sustiprinti Lietu
vos ir Karaliaučiaus srities ben
dradarbiavimą ekonomikos ir 
prekybos srityse, sudaryti ilga
laikes sutartis dėl dujų ir naftos 
tiekimo bei konkrečiai įgyven
dinti aplinkosaugos projektus.

Užsienio reikalų ministeri
jos politikos departamento di
rektorius V. Ušackas po susiti
kimo su Rusijos pareigūnais 
pranešė, jog Rusija teigiamai 
įvertino prezidento Adamkaus 
pareiškimą “ir yra pasirengusi 
rimtai jį studijuoti”.

Pakils algos ir pensijos
ELTOS žiniomis, nuo ba

landžio 1 d. pagrindinė mėnesi
nė alga Lietuvoje padidėjo 5 
litais iki 105 litų, o valandinis 
atlyginimas pakilo 0.03 lito iki 
0.62 lito. Vyriausybė taip pat 
pritarė, kad būtų padidintas 
biudžetinių įstaigų ir organiza
cijų darbuotojų darbo užmokes
tis, valstybinė socialinio draudi
mo pagrindinė pensija ir kiti 
minimalūs dydžiai. Nuo balan
džio 1 d. socialinių darbuotojų 
atlyginimai didinami vidutiniš
kai 20%.

Valstybinės socialinio drau
dimo pensijos dydis bus 138 li
tai (šiuo metu yra 132 litai). 
Penkiais litais išaugs taikomasis 
minimalus gyvenimo lygis (iki 
125 litų per mėnesį vienam gy
ventojui) ir valstybės remiamos 1 
pajamos - iki 135 litų per mėnesį.

Marčiulionis paskirtas 
ministeriu

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Algirdas Saudargas 
paskyrė krepšininką Šarūną 
Marčiulionį Lietuvos ambasa
dos JAV-se nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ministeriu specia
liems uždaviniams. Be atlygini
mo už savo darbą atstovybėje, 
Š. Marčiulionis rūpinsis huma
nitarinių, verslo, kultūrinių ir 
sporto ryšių plėtra tarp Lietu
vos ir JAV. Kaip rašo ELTA, jis 
su ministeriu pirmininku Gedi
minu Vagnorium aptarė savo 
veiklos kryptis, “stengsis atgai
vinti išeivių tautinius jausmus, 
rūpinsis tuo, kad iš Lietuvos 
‘intelektas nenutekėtų’ į Vaka
rus”. RSJ

“Jūs visuomet mane žavėjo
te sugebėjimu išlaikyti savo kal
bą” - tais žodžiais į Punsko gy
ventojus kreipėsi Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus. Į 
Punsko mokyklos sporto salę (vie
nintelė Punske vieta, kur gali 
susirinkti daugiau žmonių) atė
jo keli šimtai lietuvių. Ne visi til
po salėje, kiti pasiliko už durų, 
dar kiti gatvėje, kad pamojuotų 
prezidentui Adamkui. Beje, pas
kutiniu metu į Punską gan dažnai 
užklysta Lietuvos politikai. Pra
ėjusių metų pavasarį čia trumpam 
buvo užsukęs ir tuometinis pre
zidentas Algirdas Brazauskas. 
Dabar punskiečiams magėjo 
pamatyti “prezidentą iš Ameri
kos”, kuris, ilgai gyvenęs emig
racijoje, gal labiau atjaus ir jų li
kimą.

Sutiktuvės Punske
Lietuvos ir Lenkijos vėliavo

mis pasipuošęs Punskas mielus 
svečius pasveikino duona, druska, 
lietuviška daina ir šokiu. Punsko 
mokyklos salėje nuskambėjo daug 
gražių žodžių: apie draugystę, to
leranciją, pasitikėjimą vieni ki
tais, ištikimybę žmogiškosioms 
vertybėms.

Lenkijos Lietuvių bendruo
menės pirmininkas Sigitas Pa
ransevičius, kaip ir kiti lietuvių 
atstovai, kalbėjo labai trumpai, 
kadangi prezidento Adamkaus 
viešnagė Punske truko vos ke
liasdešimt minučių. “Nenorėtume, 
kad mūsų problemos nuskam
bėtų disonansu gerų dvišalių san
tykių fone” - sakė S. Paransevi
čius. Esą Lenkijos lietuviai ne
kantriai laukia, kad Lenkijos sei
mas priimtų tautinių mažumų 
įstatymą, kuris yra “savotiška ma
žumų konstitucija”. Bendruome
nės pirmininkas pažymėjo, kad 
svarbiausias Bendruomenės ir vi
sos lietuvių mažumos rūpestis yra 
lietuviško švietimo išlaikymas.

Apie jų švietimo problemas 
pirmininkas nekalbėjo, nors jų 
ir netrūksta. Pagal Lenkijos įsta
tymus praėjusiais metais visos 
pradinės mokyklos perėjo savi
valdybių žinion. Valstybės lėšos 
padengia tik apie 80% mokyk
los išlaidų, likusias lėšas turi 
duoti valsčius. O Punsko vals
čiaus iždas apytuštis, nes čia nė
ra nei pramonės, nei kitų paja
mų šaltinių. Todėl kitais mokslo 
metais teks uždaryti vieną arba 
dvi lietuviškas mokyklas (iš pen
kių Punsko valsčiuje veikiančių 
lietuviškų mokyklų).

Kita problema - vadovėlių 
lietuviškoms mokykloms leidy
ba. Nuo. 1996 metų pabaigos iki 
šios dienos Lietuva išleido len
kiškoms mokykloms 38 vadovė
lius, o per tą laiką Lenkijos vals
tybė išleido vos 2 kalbos vado
vėlius lietuviškoms Lenkijos mo
kykloms, nors sutinkamai su Lie
tuvos-Lenkijos sutarties nuosta
tomis abi šalys įsipareigojo lai
kytis pariteto tvarkant tautinių 
mažumų reikalus.

Prezidentas Adamkus, įver
tindamas švietimo reikšmę tau
tinės mažumos gyvenime, Puns
ko Kovo 11-osios gimnazijai pa
dovanojo kompiuterį, muzikos 
instrumentų, knygų, leidinių.

Sutiktuvės Seinuose
Iš Punsko prezidentas Adam

kus išvyko į Seinus. Čia, skirtin
gai nei Punske, lietuviai yra ma
žuma - sudaro apie 30% miesto 
ir apie 40% valsčiaus gyventojų. 
Seinuose vis dar nėra lietuviškos 
mokyklos, o Seinų miesto kultū
ros centre, kuris iš valstybės biu
džeto gauna du kartus didesnę 
dotaciją nei visa Lenkijos lietu
vių draugija savo kultūrinei veik
lai - nėra nė vieno lietuviško 
ansamblio. Tokia padėtis atsira

do todėl, kad Seinų savivaldybė
je beveik nėra lietuvių, tad nėra 
kam užtarti jų reikalus.

Ilga automobilių vilkstinė pa
grindine Seinų miesto gatve, pa
vadinta Pilsudskio vardu, prava
žiavo šalia pastato, kur prieš pir
mąjį pasaulinį karą veikė lietu
viška “Žiburio” gimnazija, pro 
Seinų katedrą, kur palaidotas vys
kupas Antanas Baranauskas, pro 
vyskupų rūmus, kur šiuo metu 
patalpas nuomoja Lietuvos res
publikos konsulatas, ir sustojo 
prie kino teatro “Polonez”. Čia 
Lietuvos prezidentą pasitiko dvi 
mergaitės, pasipuošusios lenkiš
kais tautiniais drabužiais.

Kaip pastebėjo lenkų laik
raščiai, nors lietuvių-lenkų san
tykiai yra labai geri valdžios vir
šūnėse, problemos prasideda pro
vincijoje. Galbūt todėl preziden
tas Valdas Adamkus, vykdamas 
į Seinus, visų pirma susitikti no
rėjo su vietos lenkais.

Savo kalboje Adamkus grį
žo prie Seinų istorinės reikšmės 
Lietuvos istorijoje. “Malonu su
sitikti čia, kur persipina dviejų 
tautų kultūros, istorija ir žmo
nių likimai” - kalbėjo Adamkus 
ir pabrėžė, kad tik tuomet vals
tybių santykiai yra geri, kai grin
džiami abipuse pagarba, pasiti
kėjimu. Lietuvos prezidentas kar
tu pastebėjo, kad kitame bran
giame abiem tautom mieste - 
Vilniuje yra lenkų kultūrai nusi- 
pelnusių žmonių vardais pava
dintos gatvės, pastatyti jiems pa
minklai. Lenkų žurnalistai pa
stebėjo, kad tuo būdu Adamkus 
švelniai davė suprasti Seinų mies
to valdžioms, kad atėjo laikas 
surasti vietą vyskupo Antano 
Baranausko paminklui. Beje, Sei
nų miesto valdžia ne tik nesu
randa vietos vyskupo paminklui, 
bet ir atmeta lietuvių prašymą 
pavadinti jo vardu gatvę. Sei
nuose, išauginusiame tiek daug 
įžymių lietuvių, išugdžiusiuose 

Kai Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus rengėsi kelionei į Lenkiją, jo 
žmona Alma lankėsi Čikagoje ir dalyvavo “Draugo” koncerte, kurio 
programą atliko Toronto choras “Aras”. Iš kairės: “Aro” 
akompaniatorė EDITA MORKŪNIENĖ, ALMA ADAMKIENĖ, “Aro” 
dirigentė LILIJA TURUTAITĖ Nuotr. V. Pečiulio
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JAV-ėse Kazys Sekmakas yra užpatentavęs 141 išradimą
Lietuvių literatūros ambasadorius Vokietijoje

Už gražią ir seną lietuvių kalbą jis dėkingas Kauno mokytojams 
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“Šaltinį”, šimtus kunigų, tarnavu
sių abiem tautom, nė viena gat
vė neprimena vaidmens, kurį šis 
miestas atliko Lietuvos, taigi ir pa
saulio istorijoje.

Trumpai prabilęs Lietuvių 
bendruomenės vardu Algirdas 
Nevulis, sveikindamas preziden
tą Adamkų, pastebėjo: “Džiau
giamės, kad valstybių viršūnėse 
yra tokie geri santykiai. Tikimės, 
kad ateityje ir mes galėsime tą 
patį pasakyti apie lietuvių-lenkų 
santykius Seinuose”. Lenkų žur
nalistai atkreipė dėmesį į tai, kad 
ir čia, Seinuose, buvo vengiama 
kalbėti apie lietuvių problemas.

Seinų katedroje
Po trumpo lenkiškų ansamb

lių koncerto prezidentas Adam
kus trumpam užsuko dar į Sei
nų katedrą ir padėjo gėlių prie 
vyskupo Antano Baranausko ka
po. Čia jį pasitiko vietos lietu
viai ir susijaudinę sugiedojo “Ma
rija, Marija” giesmę, kuri sim
bolizuoja šio krašto lietuvių išti
kimybę ne tik savo tikėjimui, bet 
ir savo kalbai. Prezidentas trum
pai sustojo prie susirinkusių žmo
nių, pasisveikino, o žmonės jam 
užtraukė “Ilgiausių metų”.

Į Varšuvą Adamkus ir jį ly
dintys asmenys išskrido sraigta
sparniu.

Su Lenkijos politikais
Balandžio 2 d. vizitą Varšu

voje prezidentas Adamkus pra
dėjo nuo susitikimo su Lenkijos 
senato pirmininke Alicja Grzes- 
koviak. Lenkijos senatas globo
ja užsienyje gyvenančius lenkus, 
tad susitikime dalyvavo “Poloni- 
jos” komisijos pirmininkė. “Kal
bėjome ne tik apie dvišalius san
tykius, bet ir apie Lietuvos len
kų problemas” - po susitikimo 
pareiškė Lenkijos senato pirmi
ninkė. “Lietuvos lenkai pagrįs
tai rūpinasi bloga švietimo pa
dėtimi. (...) Taip pat lėtai vyks-

(Nukelta j 2-rą psl. j
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<S> RELIGINIAME GYZMME
Šv. Tėvas Jonas Paulius II

nusiuntė naujai išrinktam Lietu
vos respublikos prezidentui Val
dui Adamkui šio turinio sveikini
mą: “Prasidėjus Jūsų garbingai 
Lietuvos respublikos prezidento 
misijai, siunčiu nuoširdžiausius 
linkėjimus ir meldžiu Viešpatį 
Dievą, kad globotų Jus šiose 
aukštose pareigose tarnaujant vi
sos lietuvių tautos gerovei ir san
tarvei”. Laiško data - 1998 m. 
kovo 4 d.

Kardinolas V. Sladkevičius 
1998 m. kovo 8 d. susitiko Kaune 
su Lietuvos prezidentu V. Adam
kumi ir jo žmona Alma. Pokalby
je kardinolas linkėjo prezidentui 
artėti prie santarvės vizijos. Di
džiojoje miesto savivaldybės salė
je tą pačią dieną meras H. Tamu
lis, pramonės, verslo, kultūros ir 
meno atstovai “Kaunas - Lietu
vos širdis” pokalbyje svarstė nū
dienos aktualijas. Susirinkime da
lyvavo prezidentas V. Adamkus, 
vėliau Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus sodelyje prie Laisvės pa
minklo ir Nežinomojo kareivio 
kapo padėjęs gėlių ir pasakęs kal
bą, dalyvavęs religiniame kon
certe Švč. M. Marijos ėmimo į 
dangų šventovėje ir Rotušėje su
rengtame priėmime.

Vykdydamas tyrimų projektą 
“Bažnyčia pokomunistiniuose trans
formacijos procesuose”, 1998 m. 
vasario-kovo mėn. Lietuvoje lan
kėsi Vokietijos Osnabruecko un
to katalikų socialinio mokymo 
prof. dr. M. Spiekeris. Projekto 
užduotis - nagrinėti Lenkijos, Če
kijos ir Lietuvos pastarųjų metų 
patirtis persitvarkymuose, anali
zuojant pokyčius po Sovietų S-gos 
žlugimo. Anot dr. M. Spiekerio, 
šiuo metu labai svarbu skleisti so
cialinį katalikų mokymą. Reikia 
prisidėti prie ūkinių, politinių bei 
tarptautinių struktūrų žmogini
mo; neužtenka vien tik šelpimo 
veiklos, bet reikia įtaigoti ir įsta
tymų leidybą.

Kauno kunigų seminarijoje 
1998 m. kovo 8 d. įvyko šio mies
to maldos grupių vadovų susirin
kimas, kuriame dalyvavo 23 atsto
vai, pirmą kartą pabandę užmegz
ti tarpusavius glaudesnius ryšius 
ir pasidalinti patirtimi. Kun. G. 
Urbštas skaitė paskaitą “Lietuvos

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

Tel. 528-6303

Andrew W. Swan,
Manager

maldos grupių problematika”.
Teigė, kad nepakankamai suvo
kiamas maldos procesas, atkreipė 
dėmesį į grupių vadovų santykius 
su hierarchija ir kunigais ir į va
dovų įtaką ugdant maldos gru
pes. Diskusijų metu pastebėta, 
kad gausios ir veiklios grupės yra 
tos, kuriose dirba kunigai. Klieri
kas R. Liachavičius sakė, kad no
rint pripažinti maldos grupių ak
tualumą Kat. Bendrijos gyveni
me, būtina stiprinti jų vadovų tar
nystę.

Pranciškonų jaunimo tarny
bos grupė, vadovaujama kun. G. 
Numgaudžio, OFM, 1998 m. va
sario 19-20 d.d. lankėsi Želvos 
parapijoje, kur įvyko keli evange
lizaciniai susitikimai su mokslei
viais, mokytojais, šeimomis bei 
jaunimu. Renginys baigtas Želvos 
šeimos centre. Po šio įvykio jauni
mas susibūrė į maldos grupę.

“Kristui gieda Lietuva” - to
kiu pavadinimu numatoma 2000 
metais rengti giesmių šventę. Jau 
paskirti vyskupijų atstovai, muzi
kos komisijos nariai. Bus kreipia
masi į Lietuvos kompozitorių są
jungą prašant paskirti savo atsto
vą. Giesmių šventės muzikos ko
misiją sudaro: L. Abarius, L. Pra
nulis, V. Savickaitė, E. Čigriejūtė, 
B. Vasiliauskas, P. Bagdonavi
čius, S. Jautakaitė, A. Bagdonas, 
E. Krikščiūnaitė, S. Vaičiulionis, 
A. Remesa, G. Sakalauskas. 
Šventės reikalus aptarė Lietuvos 
vyskupų konferencija 1998 m. 
vasario 23 d.

Vytautui Landsbergiui, Lie
tuvos seimo pirmininkui, Italijos 
Vibo Valentia mieste 1998 m. va
sario 28 d. įteikta tarptautinė Liu
dijimo premija, kasmet skiriama 
už pasaulio žmogiškųjų ir krikš
čioniškųjų vertybių puoselėjimą, 
žmogaus teisių bei laisvės gynimą, 
solidarumą, brolybę, pasaulio 
žmoginimą. Prieš premijos įteiki
mą to miesto mokyklose buvo 
rengiami rašinių konkursai apie 
Lietuvą. Laimėtojams dovanos 
buvo įteiktos katedroje. Liudiji
mo premijas šiemet dar yra gavę 
Rytų Timoro vyskupas Bello ir 
Turino ugniagesių komandos va
das, gesinęs katedrą ir išgelbėjęs 
garsiąją Kristaus drobulę.

THE

J. B. Marlatt 
Funetol Homes 
(ISKŪ LIMITED

Robert G. Amm, 
Manager

Garbės svečiai, dalyvavę Vasario 16-tosios diplomatiniame priėmime Venezueloje. Iš kairės: Izraelio 
ambasadorius Josef Haseen, Venezuelos vidaus reikalų viceministeris dr. Raul Castellanos su žmona ir buvęs 
Venezuelos užsienio reikalų ministeris dr. Efrain Schacht Arisegueta

SPAUDOS BALSAI

Pavyzdingos iškilmės Vilniuje
Lenkų laikraštis giria prezidentines iškilmes Lietuvoje - pavyzdys ir kitoms valstybėms

ILGAMEČIAM
KANADOS LIETUVIŲ FONDO, Winnipego ir 
apylinkės įgaliotiniui

a.a. VINCUI JANUŠKAI
mirus,

žmoną, šeimą ir artimuosius giliai užjaučia -
FONDO vardu - valdyba

A+A
RENATAI BUBELYTEI

per anksti iškeliavus amžinybėn,
tėvus KOSTĄ ir DANĄ BUBELIUS, seserį VIOLE
TĄ, brolį RAIMUNDĄ su šeimomis bei visus gimines 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

J. M. Glizickai S. J. Sendžikai
J. Labuckienė G. Kudžmaitė
K. K. Stankai J. K. Dervaičiai

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, lenkų spaudoje pasiro
dydavo pamokymai kaip lietu
viai turi savo krašte tvarkytis. 
Tokie pamokymai pasirodo ir 
dabar. Dažniausiai yra sakoma, 
kad lietuviai duotų Lietuvos 
lenkams konstitucijoje nenuma
tytų privilegijų, nes kitaip Lie
tuva nepateksianti nei į ŠAS 
(NATO), nei į Europos sąjun
gą. Tačiau š.m. kovo 1 d. “Žy
de Warszawy” laidoje yra rašo
ma: lenkai turėtų iš lietuvių pa
simokyti. “Mokytis - į Vilnių!”- 
skelbia straipsnelio antraštė. 
Jame rašoma:

“Naujojo Lietuvos prezi
dento Valdo Admkaus prisaik
dinimo iškilmės besikeičian
čioms Vidurio ir Rytų Europos 
visuomenėms gali būti puiki pa
žiūrų, aukštos politinės kul
tūros, tolerancijos ir toliarcgys- 
tės pamoka. Mūsų pasaulio da
lyje politinės antipatijos ir po 
daugiau kaip keturių dešimtme
čių valdžios priešingumo visuo
menei tai dažnai įgaudavo ne
apykantos priešininkui formą, 
kartais politiniam konkurentui 
iškasant neperžengiamą prara
ją. Lietuvoje tai siejosi su tauti
niu ir religiniu persekiojimu, 
įsakomu iš Maskvos, kurios in
teresams daugiau ar mažiau at
stovavo vietinė komunistų par
tija. (...)

Lenkijoje valdžios perdavi
mo būdas, deja, net nė kiek ne
prilygsta tam, kas įvyko Lietu
voje. Iš bėdos galima būtų su
prasti politines priežastis, dėl 
kurių Lenkijos seimas nepa
kvietė W. Jaruzelski’o. į L. Wa- 
lensos prisaikdinimą. (...) Ta
čiau negalima sutikti su nuo
mone, kad toks sprendimas bu
vo precedentas įžeidinėjimų, 
pažeminimų ir politinių prieši
ninkų niekinimų lavinai, dėl ku
rios pasitraukiantis prezidentas 
L. Walensa atsisakė dalyvauti

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

prezidento A. Kwasniewski’o 
prisaikdinime. (...)

Lietuvos respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus {ves
tuvės Vidurio ir Rytų Europos 
politinio elito žemos kultūros 
akivaizdoje yra optimistinis įvy
kis. Jie turėtų stropiai išstudi
juoti jo prakalbą, raginančią 
siekti susivienijimo ir toleranci
jos, aiškių Vakarams vertybių, 
kurios pas mus yra tik teoriškai 
žinomos iš knygų apie politinio 
įvaizdžio sudarymą”.

Pakartotiniai rinkimai

Varšuvos dienraštis “Rzecz
pospolita” š.m. kovo 24 d. lai
doje apgailestauja, kad Lietuvos 
seimo narių lenkų skaičius ne
padidėjo: “Dėl mažo balsavu
siųjų skaičiaus papildomieji rin
kimai į Lietuvos seimą neįvyko. 
Buvo balsuojama dviejose rinki
minėse apygardose, kuriose gy
vena gan daugv lenkų - Naujo
sios Vilnios ir Vilniaus-Trakų. 
Tai jau trečias nepavykęs ban
dymas papildyti 141 asmens sei
mo sudėtį. Pagal Lietuvos įsta
tymus rinkimai yra laikomi įvy
kusiais, jeigu apygardos rinki
muose dalyvauja bent 40% tu
rinčių teisę balsuoti. Šį kartą N. 
Vilnios apygardoje dalyvavo 
36%, o Vilniaus-Trakų, kaip 
praneša vyr. rinkimų komisija, 
28%. N. Vilnioje daugiausiai 
balsų gavo (beveik 90%) Artū
ras Paulauskas, kuris neseniai 
nedideliu balsų skirtumu pralai
mėjo prezidento rinkimuose 
Valdui Adamkui”.

Jeigu N. Vilnios rinkiminė
je apygardoje gyvenantieji len
kai balsuotų už Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos kandidatą T.

Lietuvos prezidentas...
(Atkelta iš 1-mo psl.j

ta žemės grąžinimas Vilniaus ir 
Šalčininkų rajone, siaurinama 
lenkų kalbos naudojimo sfera. 
Taip pat atkreipiau Lietuvos 
prezidento dėmesį į tai, kad vis 
dar nesutvarkytas lenkų univer
siteto reikalas. Jeigu lenkai nori 
tokio universiteto, jį reikia 
įsteigti” - sakė senato pirmininkė 
ir pasidžiaugė, kad prezidentas 
Adamkus gerai supranta tauti
nių mažumų rūpesčius, nes pats 
ilgai gyveno emigracijoje ir iš 
“Čikagos lenkų mokėsi kaip 
ginti savo teises.”

Apie Lietuvos lenkų reika
lus buvo kalbėta ir su seimo pir
mininku Maciej Plazynski. “Po
nas prezidentas Adamkus nema
to jokių sunkumų, kad Lietuvo
je būtų vartojama lenkų kalba” 
- rašė lenkų dienraštis “Rzcczpo- 
polita”.

Prezidentų pareiškimai

Lenkijos prezidentas užtik
rino Lietuvos vadovą, kad jo ša
lis laiko Lietuvą savo strategine 
partnere. Valdas Adamkus sa
kė, kad Lietuvos-Lenkijos san
tykiai gali būti pavyzdžiu kitoms 
Europos tautoms. “Džiaugiuosi, 
kad pirmoji Adamkaus užsienio 
kelionė buvo į Lenkiją. Tai ge
riausiai simbolizuoja mūsų stra
teginę partnerystę, bei liudija 
apie mūsų šalių ir tautų kultūri- 

Filipowicz, tai jis gautų bent 
25% balsų. Šie rinkimai parodė, 
kad jie mieliau balsuoja už ko
munistine praeitimi susitepusį 
asmenį, nors jis nėra lenkas, ne
gu už savo tautietį. Tai patvir
tina nuomonę, kad daugumai 
Lietuvos lenkų komunizmas yra 
arčiau širdies negu lenkiškumas.

Prezidentas Lenkijoje

Apie Lietuvos prezidento 
V. Adamkaus vizitą Lenkijoje 
Toronto lenkų dienraštis “Ga- 
zeta” š.m. balandžio 3-5 d. lai
doje rašo: “Ketvirtadienis (bal. 
2 d.) buvo Lietuvos prezidento 
darbo vizito paskutinė diena. 
Anksčiau Adamkus lankėsi 
Punske ir Seinuose, kur žymią 
gyventojų dalį sudaro tautinė 
lietuvių mažuma. (...) Vizito 
proga buvo paskelbta ūkio ir 
valstybių sienų srityse bendra
darbiavimo deklaracija. (Len
kijos prezidentas) Kwasniewski 
ir Adamkus norėtų užtikrinti 
lenkų kalbos ir kultūros gyvavi
mą Lietuvoje. Kwasniewski, 
apskritai imant, teigiamai įverti
no lenkų mažumos padėtį, kuri 
sutinka su Europos normomis 
ir tradicija. Atsirandančias pro
blemas jis pavadino ‘nereikš
mingomis įtampomis’, kurios 
neturėtų drumsti bendradarbia
vimo”.

Tas pats dienraštis toje pa
čioje laidoje cituoja “Lietuvos 
rytą”: “Prieš išvykdamas į Len
kiją valstybės šefas pasirūpino, 
kad Lietuvos vyriausybėje ne
atsirastų Švietimo ir mokslo mi
nisteris Zigmas Zinkevičius, ku
rį nepalankiai vertino Lietuvos 
lenkų mažuma”. J.B.

A+A
ANTANINAI ASMENAVIČIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
vyrą JUOZĄ, seseris SOFIJĄ, LIUCIJĄ ir ALEK
SANDRĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

M. E. L. Klevai B. B. Venslovai

AtA
ANTANINAI ASMENAVIČIENEI

iškeliavus amžinybėn, velionės vyrą JUOZĄ ASMENA- 
VIČIŲ, seseris - LIUCIJĄ SKRIPKUTĘ, SOFIJĄ 
RAKŠTIENĘ, ALEKSANDRĄ STEPONAVIČIENĘ 
bei visus artimuosius netekties valandą nuoširdžiai už
jaučiame -

K Mankauskienė
B. Sadauskienė ir šeima

A+A
ANTANINAI ASMENAVIČIENEI

mirus,
vyrą JUOZĄ, seseris - L. SKRIPKUTĘ, S. RAKŠ
TIENĘ, O. STEPONAVIČIENĘ ir gimines liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame -
P. A. Armonai V. J. Svilai
Z. J. Didžbaliai G. A. Skaisčiai
M. D. Jonikai J. Stankus
L. J. Koperskiai Z. Čečkauskas

nius, politinius ir ekonominius 
kontaktus (...) Džiaugiuosi, kad 
prezidentas Adamkus supranta 
lenkiškai, kalba lenkiškai. (...) 
Lenkija ir toliau remia Lietuvą 
jos siekiuose tapti euroatlanti- 
nių struktūrų nare. Mes pasiren
gę plėsti dvišalius kontaktus, eko
nominį bendradarbiavimą. No
rėtume - tai ne tik mano nuo
monė, bet ir prezidento Adam
kaus, plėsti lenkų kultūros, len
kų kalbos poveikio sferų Lietu
voje” (pabr. aut.).

Lietuvos prezidentą lydėjo 
keleto asmenų delegacija. Jos 
sudėtyje buvo net du lenkai - 
seimo narys Zygmunt Mackie- 
vič, ir neseniai paskirtas patarė
jas santykiams su Lenkija Čes- 
lav Okinczyc. J klausimą, ar pre
zidentas Kwasniewski pasiruo
šęs sekti Valdo Adamkaus pa
vyzdžiu ir Lenkijos lietuvį pa
skirti savo patarėju santykiams 
su Lietuva. Lenkijos preziden
tas paaiškino: “Aš labai vertinu 
faktą, jog prezidento Adamkaus 
patarėju tapo ponas Okinczyc”. 
Pasak A. Kwasniewskio, iki šiol 
jis neturėjęs tokio patarėjo to
dėl, kad pats neblogai išmano 
Lietuvos ir lietuvių reikalus, nes 
pusė jo šeimos prieš karą gyve
no Vilniuje. “Taip pat neblogai 
moku gamint lietuviškus patie
kalus” - pridūrė prezidentas Kwas
niewski. Ž. M.

Amžinybėn išėjai pirm mūsų,
Jau Dievo globoje esi.
Neužilgo ir mes ten būsim,
Ten susitiksime visi.

MYLIMAI ŽMONAI IR SESERIAI

A+A
ANTANINAI ASMENAVIČIENEI

mirus, vyrą JUOZĄ, seseris - SOFIJĄ, ALEK
SANDRĄ, LIUCIJĄ ir visus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -
Liudvika Morkūnienė G. B. Trinkų šeima

PADĖKA
A+A

EMILIJAI VINDAŠIENEI
1998 m. kovo 15 d. iškeliavus į amžinybę, 

nuoširdžiai dėkojame kun. L. Kemešiui už maldas ir Ro
žinį, kalbėtą už mūsų mylimą Mamą. Nuoširdus ačiū vi
siems už lankymą ir maldas koplyčioj.

Padėka KLB Delhi apylinkės pirmininkei T. Par- 
gauskienei ir KLKM dr-jos Delhi skyriaus pirmininkei B. 
Vytienei už gražius žodžius. Dėkojame vargonininkei B. 
Vytienei ir parapijos chorui už giedojimą.

Nuoširdus ačiū A. Ratavičienei ir p. Bartulienei 
už ruošą ir pagalbą laidotuvių metu, visiems giminėms ir 
draugams už dalyvavimą, pareikštas mums užuojautas 
žodžiu, raštu, už užprašytas Mišias ir aukas “Tėviškės ži
buriams” bei Šv. Kazimiero parapijos reikalams.

Dėkojame karsto nešėjams, giminėms ir drau
gams. Ačiū Anapilio parapijos klebonui prel. J. Staškui 
už Mišias, palydėjimą į amžino poilsio vietą ir dėdei Pra
nui Sakalui už paskutinius atsisveikinimo žodžius.

Nuliūdę - sūnus Alfonsas su šeima,
sūnus Paulius su šeima ir dukra Virginija

mailto:tevzib@pathcom.com
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Priartėjus prie tautos prarajos
Iš sovietinių griuvėsių pakilusi Lietuva tebekovoja su 

egzistenciniais pavojais

Aukštaitijos partizanai

HENRIKAS KUDREIKIS
Stoviu ir žvalgaus į niūrų, vi

siškai pasikeitusį savo tėviškės 
gamtovaizdį. Kur stovėjo gra
žios vidutinių žemaičių ūkinin
kų sodybos, dabar daug kur tik 
dilgelėmis ir “žydų guzikais” 
apaugę laukai. Kur tarp kalvų gi
liame slėny, vadinamame pjau- 
niu, tekėjo Mituvos intakas, da
bar gilus griovys ir žolėmis bei 
mažais karklais apaugusi aukš
tuma.

Kur dingo gausios pempių 
eskadrilės, kurios maloniai pa
sveikindavo į namus sugrįžtant? 
Neskamba nė perkūno oželio 
būgneliai. Kaip malonu matyti 
vienintelį paukštuos belikusį at
stovą - bevarlinėjantį gandrą.

Praėjusio karo rusų-vokie
čių tankų mūšio metu buvo nu
šluotas profesoriaus Dionizo 
Rudzinsko dvaras. Kas buvo iš
likę, išvartė bolševikų buldoze
riai. Darbščius mūsų kaimynus 
išvežė Sibiran. Likę pasislėpė 
miestuose. Apylinkėje priviso tri- 
hektarių kampininkų, buvusių 
kolchozininkų. Dėl jų profeso
riaus vaikai atsisakė savo žemės 
ir gražaus miško.

Norėdamas patirti šių neto
limų kaimynų nuotaikas, porą 
jų užkalbinau. Kalbėjo daugiau
sia moteriškė, gana gerai, kaip 
čia sako, “išsiganiusi”. Kaip ir 
ankstyvesniuose pasikalbėjimuo
se, sužinojau, kad didžiausias 
Lietuvos “kenkėjas” esąs Vy
tautas Landsbergis. Jis sunaiki
nęs gerą gyvenimą, net ir Sovie
tų sąjungą. Keista, bet tam pri
taria Lietuvos nekenčią žydai, 
buvę rusų gerbėjai - Amerikos 
milijonieriai ir kai kurie žymūs 
spaudos žymūnai. Bandžiau aiš
kinti, kad po Stalino mirties, 
šiek tiek sumažinus terorą, Ru
sija liko milžinas ant šiaudinių 
kojų. Bandžiau kalbėti apie lie
tuvių tautos kančias, bet mano 
kalbos nuėjo vėjais.

Penkiasdešimt metų rusų 
okupacija atvedė mūsų tautą prie 
moralinės prarajos krašto. Pa
gal istoriką E. Gudavičių dar rei
kėjo tik keleto bolševizmo me
tų, ir paskutinės lietuvių tautos 
moralinės, religinės ir patrioti
nės šaknys būtų išrautos. Tauta 
jau būtų daugiau neatgijusi, žu
vusi amžiams (“Dienovidis” nr. 
5, 1998).

Okupacija, pagal istoriką 
Gudavičių, grąžino lietuvių tau
tą į kolektyvinę struktūrą. Taigi 
ir žmonių mąstymas yra kolek
tyvinio lygio. Kolektyvinėje, ypač 
socialistinėje visuomenėje, nie
kas nesuinteresuotas intensyviai 
dirbti. Vadinasi, tokia visuome
nė negali pati savęs išlaikyti.

Sužinojau, kad mūsų artimi 
kaimynai kolchoze panašiai gy
veno. Melžėjos moterys kolcho
ze vogdavo pieną ir už tai pirk
davo degtinę. Vyrai vogdavo 
kas pakliuvo į rankas. Panašiai 
jie gyvena ir dabar, nors kolcho
zas jau baigia iširti.

Daug žmonių Lietuvoje da
bar gyvena skurdžiai. Kaltė krin
ta V. Landsbergiui. Bet jei ne
būtų buvę jokio atgimimo ir te
begyvuotų Sovietų Sąjunga, kal
tas būtų Gorbačiovas arba tie
siog Maskva. Pagal E. Gudavičių, 
Maskvai būtų primestas gerovės 
sugriovimo įvaizdis. Bet liaudies 
“mąstytojai” nesuvokia, jog visa 

VIDA-SOFIJA RINKŪNAITĖ, Panevėžio savivaldybės turto valdymo 
skyriaus viršininkė, į kurią kreipiasi išeiviai, norintys atgauti nuo
savybes Nuotr. V. Kukoraičio

ūkinė sistema sugriuvo ne todėl, 
kad valdžion atėjo Landsbergis 
ar kas nors kitas, o yra kaip tik 
priešingai - V. Landsbergis “atė
jo todėl, kad sovietinė sistema 
sugriuvo. Pastaroji situacija bu
vo kaip tik išnaudota, kaip gali
mybė išvaduoti. iš okupacijos”. 
Ja pasinaudojo ir Lietuvos Sąjū
dis ir Vytautas Landsbergis. Ta
čiau tautos (čia vadinamos liau
dimi) galvon įsikaltas tikėjimas, 
kad sugriauta sistema, kurioje 
nereikėjo sunkiai ir daug dirbti, 
arba dirbti simuliuojant kelia 
įniršį.

Tikima, kad liaudis gyvena 
vadinamo laukinio kapitalizmo 
tarpsnį, kuris kitose valstybėse 
jau praėjęs, o pas mus tik prasi
dėjęs. Todėl valstybė atrodo kai 
kam didžiausias priešas, nes vyk
do ribojančius veiksmus, gaudo 
kontrabandą ir pan.

Praėję Lietuvos prezidento 
rinkimai liūdnai skelbia tautos 
pasidalinimą per pusę. Apgailė
tinai Lietuvą galima palyginti su 
vežimu, tempiamu į dvi priešin
gas kryptis. Į statų akmenuotą 
kalną velka patriotinė Lietuvos 
pusė, kita pusė, susidedanti iš 
20% lenkų ir rusų, kurie visi 
prokomunistai ir nekenčia lietu
vių, iš 30% - Lietuvos nomen
klatūrininkų, stribų ir visos jų 
giminės bei bolševizmo apkrės
tų komjaunuolių, Lietuvos veži
mą traukia į bedugnę, ir nejau
čia, kad ton duobėn nugarmės 
ir jie patys.

Čia tenka pridurti, kad Ar
tūro Paulausko rinkimų vajaus 
metu viešumoje pasirodė po sep- 
tynerių metų pertraukos pir
mieji komjaunuoliai su kūjo ir 
pjautuvo ženklais.

Pastarojo meto demonstraci
jos ir neramumai Lietuvoje rodo 
raudonojo elemento neapykantą 
vyriausybei ir tai Lietuvos pusei, 
kuri neišrinko jų kandidato A. 
Paulausko.

Valdo Adamkaus išrinkimas 
prezidentu reikšmingas posūkis. 
Šiuo metu jam reikės milžiniškų 
pastangų.

Iš tėviškės laišku
Naujieji ūkininkai

Ačiū už sveikinimus ir dovanė
lę. Kauniškė visiem padalino, pagal 
jūsų patarimą. Ačiū už paguodos 
žodžius, kurie pakelia mūsų dvasią 
sunkiose valandose. Su Dievulio 
pagalba bandysime įveikti visas ne
sėkmes.

Džiaugiamės visi ir naujuoju 
Lietuvos prezidentu Valdu Adam
kumi. Mūsų visa apylinkė už jį bal
savo. Labai bijojome išsirinkti pro
kurorą. Taip sunku buvo gyventi, 
todėl dabar visi tikisi stebuklų... 
Šis, išrinktasis, visiems lyg ir duoda 
vilties, kad gal bus kiek geresnis gy
venimėlis.

Prisiminimai nuneša į 1955 
metus. Prisimenu, tuomet dirbau 
bibliotekoje. Šeimininkų sūnus Juo
zukas mokėsi netoli jūsų tėviškės 
Nedzingėje. Jis parnešė iš ten rašte
lį, kad jūs sveiki ir gyvi Amerikoje. 
Pasirašė jūsų sesuo (dabar jau mi
rusi). Iš karto supratau, kokia tai 
brangi žinia bus mano namiškiams. 
Ir tėvams ir abiem sūnum, grįžu- 
siem iš Vorkutos vergijos. Jau
nesnis grįžo iš kasyklų sužalotais 
plaučiais. Nors buvo jau pavakarys, 
namo 7 kilometrus kelio per siau
bingą Varčios mišką parėjau skubė-

Telšių vyskupas A. Vaičius su savo vyskupijos 6 kunigais ir 3 klierikais, studijuojančiais Romoje, pas Šv. 
Tėvą Joną-Paulių II po koncelebracinių Mišių popiežiaus koplyčioje 1998 m. kovo 9 d.

Nuotr. “L’Osservatore Romano”

Lietuviškoje saloje neramu
Gudijoje esančio Pelesos vietovėje kilę nesutarimai. Sudegintas žymiausios 

lietuvių veikėjos gyvenamasis namas
JULIUS AUKŠTAITIS, Vilnius

Pelesos bažnytkaimis yra Gu
dijoje, vos 10 km nuo Lietuvos 
sienos. Gyvenvietė vardą gavusi 
nuo Pelesos upės. Pelesą iš va
karų ir pietų supa didžiulės pel
kės. Šių apylinkių žemė smėlė
ta, pelkėta, akmenuota, neder
linga. Dėl to lenkų ponai čia ne
steigė dvarų ir nežalojo lietuvių 
papročių. Miškų ir balų atskirti 
lietuviai išsaugojo savo kultūrą, 
kalbą. Lenkams okupavus Rytų 
Lietuvą, Pelesoje atsirado lenkų 
valdininkų, kurie įsteigė lenkiš
ką mokyklą.

Daugelį lietuviškų mokyklų 
lenkai uždarė 1927 m. Pačioje Pe
lesoje lietuviška mokykla buvo 
uždaryta 1931 m. Jos vietoje ati
daryta “Ryto” draugijos skaityk
la, tačiau ir skaityklą lenkai už
darė 1936 m., o ūkininką Antaną 
Stracinską, kuris davė skaityklai 
patalpas, nubaudė. Tais metais 
buvo užgesinti ir paskutiniai lie
tuviški žiburiai: Šv. Kazimiero 
draugijos skyrius ir ūkio ratelis.

Lietuviai lenkų terorui ne
pasidavė. Jie 1936 m. pastatė ne
didelę mūro ir akmenų švento
vę. Joje darbavosi kun. J. Tutinas 
ir ilgesnį laiką kun. Jonas Vie-

dama be kvapo, kad kuo greičiau
siai pradžiuginčiau namiškius tokia 
nuostabiai gera naujiena. Juk nuo 
1944 metų nieko nežinota apie 
jus...

Jie visi verkė apsikabinę iš 
džiaugsmo, kol mama atsigavusi 
paragino: “Eikime padėkoti Dievu
liui”. Visi suklupome kambaryje 
prieš altorių po žaliais fikuso lapais. 
O paskui gera buvo sulaukti iš jūsų 
laiškelio, dovanų siuntinėlio, vaistų, 
žinoti, kad ten, Amerikoje, yra lyg 
giedra aušrelė - jūs, švytintys mūsų 
artimųjų veidai.

Prieš penkerius metus, kai ne
sėkmingai rinkome Lozoraitį, jau
nas sūnus lyg ir sudvejojo už ką 
balsuoti. “Vaikeli”, - sakau, - kam, 
o mum Amerika šventas žodis, to
dėl, kad mūsų artimieji tenai ir vi
suomet mums padeda. Ir jūs esate 
užaugę amerikoniškuose vystykluo
se, gautuose iš artimųjų”.

Kai paaiškėjo tarp Amerikos ir 
Sovietuos šaltasis karas, neprisime
nu kuriais metais, išėjo įstatymas ir 
mums, pavergtiesiems, suregistruo
ti visus, kurie gauna laiškus, palai
ko ryšius su amerikonais. Nuvilnijo 
gandai, kad vėl pradės vežti į Sibi
rą... O mes čia, jums padedant, bu
vome jau nusipirkę siuvimo mašiną, 
naujas kėdes įsitaisę, lyg naujam 
gyvenimui ruošiamės ir, še tau, vėl 
vežimas, vėl tremtis... Mama pra
dėjo dažniau kepti ir džiovinti duo
nutę, vėl pradėjome ruoštis blo
giausiam...

Taigi sovietų valdžioje tikro 
gyvenimo ir nebuvo. Tikimės, gal 
dabar ateitis prašvis, nors jau nuo 
paskelbimo nepriklausomybės ir 
sudėtų aukų baigiasi pirmasis de
šimtmetis.

Ačiū už žinias iš jūsų tėviškės 
gražiosios, kur taip dažnai būdavo
me anksčiau esant gyviems mūsų 
artimiesiems, jūsų sesutei ir svai
niui. Gera žinoti, kad sesutės anū
kas eina tėvynės gynėjų keliais, ge
rai mokosi, o antrasis, sugrįžęs iš 
tolybių su tėvais, net ir gražias pa
reigas eina, gražią šeimą augina. 
Ak, kiek būtų džiaugsmo jūsų sesu
tei! O gal mirusieji mato mus iš 
aukštybės! 

nažindis. Vokiečių okupacijos me
tais buvo atidaryta lietuviška mo
kykla, į kurią susirinko per 120 
vaikų. Vėliau mokyklą uždarė 
sovietai.

1998 m. vasario 23 d. su 
Vilniaus visuomene susitiko Pe
lesos lietuvių atstovai: Marija 
Kruopienė, Viktoras Vilčinskas, 
Izidorius Šimelionis, A. Stipinas, 
M. Kruopienės dukra Danutė. 
Nenuilstanti kovotoja už lietu
vybę Pelesoje M. Kruopienė pa
pasakojo apie lietuvių kančias, 
tremtis, žudynes. Pelesos lietu
viai atlaikė: sulaukė šviesaus Lie
tuvos atgimimo ir nepriklauso
mybės. Pelesą ji pavadino Lie
tuvos priešpiliu, gynusiu Lietu
vą nuo slavų.

Pelesa atlaikė, nes buvo pa
stovus ryšys su Lietuva. Pakan
ka prisiminti vien tik prof. Tadą 
Ivanauską, kuris visomis išgalė
mis rėmė šio krašto lietuvius. 
Pastoviai atvažiuodavo, iš savo 
atlyginimo užsakydavo lietuviš
kus laikraščius šio krašto žmo
nėms, atveždavo vaikams kny
gelių. Jo lagaminas visada būda
vo pilnas spausdinto lietuviško 
žodžio.

Gaivino čia lietuvybę ir Vac-

Užjaučiame jus, kad tokia liga 
pristojusi taip ilgai vargina. Linki
me visiems geresnės sveikatos, kad 
susveiktumėte ir mūsų nepamirštu- 
mėt.

Klausiate, ar nereikia pagal
bos? Kai pagalvoji, mes sveiki, kiti 
pusiau sveiki, darbingi ir negražu 
prašyti iš jūsų sergančių, bet, jeigu 
savęs nenuskriaustumėt, ta pagalba 
būtų labai gerai.

Mums vasarą, rudenį, ūkyje 
lengviau pinigėlį uždirbti. Obuolių 
pernai lūžo šakos, taip užderėjo, 
bet jau tiek atpigo kainos, vos po 8 
et. kilogramui, kad mažai uždirbo
me už juos. Ir pienas vasarą labai 
pigus, po 48 et. Vadinasi, vienam 
litrui benzino nusipirkti reikia 4 
litrų pieno.

O dabar džiugi žinia, kad kau
niškė dukružėlė gavo darbą, neilgai 
pabuvusi bedarbe. Bet pavojinga 
ten, dažnai lankosi vagys. Bet ką 
bepadarysi - kaip bus taip bus, kad 
kitaip nėra. Gal užpuldinėjimai 
liausis.

Alytiškė ieško gero gydytojo 
savo vyreliui, nes jam vėl riečia gal
vą į šoną, kaip jau buvo anksčiau. 
Dar ir jūs siuntėte tokį kalnierių 
savo laiku. Gal kiek ir padėjo. Po 
sekmadienio turbūt važiuos į Vilnių 
jo sveikatos reikalais. Kartais jis 
būna gana sunkus ligonis - reikia 
vaistų ir gydytojų pagalbos.

Sūnus ūkininkas laikosi patva
riausiai. Neskūpus - pas jį pilni na
mai svečių. Geras ir savo seserims 
ir žmonos giminėms. Prisodina bul
vių, daržovių, tai tie vasarą atidir
ba, kurie netingi, o braškes augi
nant reikia darbo rankų. Pernai dvi 
savaites buvo didelis darbymetis 
prie braškių. Gavo gerokai pajamų, 
tai iš karto atsiskaitė su banku ir 
pinigėlių neliko, nors ir skolos nėra, 
ačiū Dievui.

Mažajai anūkėlei kažkas aku
tėms negerai - žiūri prisimerkus, 
tai gydytojai patikrinę išrašė akinu
kus, sakė kainuos apie šimtą litų. O 
šiaip visi laikomės neblogai. Apie 
gegužės mėnesį laukiamas nauja
gimis, žinoma, būtinai sūnus. O jei 
bus trečia mergaitė, nežinau kaip 
jie išgyvens tą nusivylimą. Sakau, 
bile būtų sveikas vaikelis, tai svar
biausia.

Dar kartą linkime jum sveika
tos ir gerovės. Jūsų Verutė 

lovas Milius, Juozas Balčikonis, 
Izidorius Šimelionis, kunigai, stu
dentai. Daugelis vilniečių glo
bojo neturtingus Pelesos vaikus, 
kurie mokėsi lietuviškose Vil
niaus mokyklose.

Pelesiečių kova su sovietais 
vyko dviem frontais: dėl pamal
dų ir mokyklos. Šventovė buvo 
atimta ir paversta javų sandėliu 
1962 m. Tik didžiulėmis pastan
gomis 1989 m. buvo užregist
ruotas parapijos komitetas. Iš 
šventovės buvo išvežti grūdai, 
išvalytas ir išpuoštas vidus, pa
statyta klebonija. Šv. Lino die
ną, rugsėjo 23, į iškilmes atvyko 
vysk. Julijonas Steponavičius.

1990 m. klebonu buvo pa
skirtas kun. K. Krikščiukaitis iš 
Lietuvos. Nuo to laiko prasidė
jo nesutarimai su parapijiečiais. 
Naujasis klebonas, atrodo, ne
suprato psichologijos žmonių, 
kurie visą gyvenimą skyrė lietu
vybės idėjos puoselėjimui. Ne
sutarimai paaštrėjo, kai prie pa
rapijos svarstoma prijungti gu
dų kaimus.

Štai pelesiečių pareiškimas.
V. Vilčinskas: kunigas mo

dernus, pasiduoda ir gudams, ir 
lenkams. Čia žmonėms kunigo 
žodis šventas, todėl jo lanksty
masis kur vėjas pučia mums ne
tinka. Lietuvos tikinčiųjų vado
vai stebi mūsų konfliktą, bet iš
spręsti jo nepadeda.

Gervėčių klubo pirminin
kas A. Augulis: konfliktą Pele
soje kursto pavieniai kitataučiai 
- mūsų nepriklausomybės prie
šai. Jie nori supjudyti vieningus 
Pelesos lietuvius. Visi mato ir ži
no, kiek jėgų atidavė Marija 
Kruopienė, kad čia neužgęstų 
lietuviškas žodis. (A. Augulis pa
siūlė rinkti lėšas sudegintai M. 
Kruopienės sodybai atstatyti. Jos 
sodyba neseniai tyčia padegta).

Prof. V. Milius informavo, 
kad Lietuvių kalbos institutas 
pradėjo rinkti aukas sudegin
tam namui atstatyti. M. Kruo
pienės vargai pasiekė Seimo 
pirmininką V. Landsbergį, kuris 
iš savo asmeninio fondo skyrė 
Kruopienei 1000 Lt. Stipriau 
galėtų paremti vyriausybė.

Piliečių chartija ir Vilniaus 
visuomenė nutarė paprašyti Kai
šiadorių vyskupą, išklausius abi 
puses, išspręsti jau užsitęsusį gin
čą ir užgesinti konfliktą, kuris 
labai kenkia Lietuvos vardui ir 
Bažnyčios autoritetui.

Paminklas žuvusiems partizanams Vainiūniškio kaime, Kupiškio rajone. Paminkle įrašytos tos vietovės 
žuvusių kovotojų pavardės Nuotr. H. Paulausko

HENRIKAS PAULAUSKAS

Antrą kartą sovietams oku
pavus Lietuvą 1944 m. vasarą, 
buvo tuoj pat paskelbta mobili
zacija į jų armiją. Lietuviams tai 
buvo svetima ir nepriimtina, 
daug jaunimo patraukė į miš
kus, susitelkė pirmieji partizanų 
būriai.

Mano giminaičiai Apolina
ras ir Albertas Jokubkos, gyve
nę Petrošiškių k., Alyzavos 
valse., Biržų apskr. gan nemažo 
ūkio vyrai, taip pat nusprendė 
netarnauti okupantams ir išėjo į 
partizanų gretas. Būryje buvo 
per 30 jaunų vyrų. Beveik ištisus 
metus jie buvo tikrieji apylinkių 
šeimininkai, praktiškai sovietų 
valdžia ten egzistavo tik popie
riuje.

Baigėsi karas, ir visi turėjo 
vilčių, kad Vakarų vadovai pri
vers sovietus sugrąžinti Baltijos 
tautoms nepriklausomybę. De
ja, viltys žlugo. Į Lietuvą buvo 
permesta gen. Vetrovo NKVD 
divizija, pagarsėjusi savo žiauru
mu. Nors Alyzavos partizanai 
dar nebuvo įvykdę jokių kovinių 
veiksmų, buvo menkai ginkluo
ti. Okupantai 1945 m. liepos 18- 
tos dienos naktį į Vainiūniškio 
kaimą atvežė kelis batalionus 
reguliarios kariuomenės ir pra
dėjo nedidelių apylinkės miške
lių “šukavimą”. Partizanų sto
vykla buvo netoli ežerėlio, gan 
pelkėtoje ir krūmais apaugusio
je vietoje. Okupantai apsupo 
dvigubu žiedu. Pasalūniškai, be 
jokio perspėjimo ar ultimatumo 
pasiduoti, NKVD kareiviai pra
dėjo puolimą, atidengdami pra
garišką kulkosvaidžių ir auto
matų ugnį. Apolinaras Jokubka, 
kuriam buvo tik 21-ri metai (g. 
1924 m.) žuvo vietoje kartu su 
kitais trylika partizanų.

Tai buvo šių apylinkių jau
nuoliai, dažniausiai net po kelis 
iš vienos šeimos. Tą baisią naktį 
krito A. Glemža, V. Glemža, A. 
Jokubka, J. Jokubka, R. Jokub
ka, S. Kepalas, J. Kęsiūnas, L. 
Pikūnas, J. Pučėta, P. Pučėta, P. 
Tamošiūnas, B. Rimavičius ir J. 
Liauška. Tik daliai vyrų pavyko 
pabėgti - jų tarpe ir žuvusio 
Apolinaro Jokubkos broliui Al
bertui, kuris buvo pora metų vy
resnis. Tiesa, jam buvo peršauta 
koja, bet, padedant būrio parti
zanams Šidlauskams, jie išsisu
ko nuo persekiotojų ir laimingai 
pasislėpė. Nors okupantai siekė 
nustatyti žuvusiųjų asmenybes, 
kad galėtų keršyti, bausti jų šei
mas ir artimuosius, bet visi kai
mo žmonės dėjosi jų “ neatpa
žįstu”.

Išgydęs slėptuvėje sužeistą 
koją, Albertas Jokubka gavo 
šiek tiek pakeistus dokumentus 
ir išvažiavo į Šiaulius, nes dides
niame mieste buvo lengviau su

minklas. Priėjo - šio rašinio autorius HENRIKAS PAULAUSKAS ir jo 
giminaitis VYTAUTAS JOKUBKA

mėtyti pėdas ir išvengti sovieti
nio saugumo. Per pažintis jam 
pavyko įsidarbinti geležinkelio 
vandentiekyje šaltkalviu ir iš
vengti persekiojimo. Tūkstan
čiai lietuvių tuo sunkiu laiku iš
tiesė ranką savo broliams ir bu
vo labai vieningi bei solidarūs, 
nes sovietų trėmimai ir įkalini
mai galėjo būti dar skaudesni ir 
masiškesni. Tai pajuto visa mū
sų giminė, kai dabar paban
džiau suskaičiuoti visus žuvu
sius ir nukentėjusius.

Vienos giminės auka
Iš ne itin gausios mūsų gi

minės daugiau kaip pusė žmo
nių patyrė siaubingą sovietinių 
okupantų persekiojimą. Mano 
tėvas Petras Paulauskas buvo 
suimtas, nuteistas 10-čiai metų 
ir mirė 1943 m. Karagandos la
geriuose, sulaukęs vos 46 metų. 
Jo motina Veronika Paulaus
kienė iš Gulbinų kaimo buvo iš
tremta į Sibirą ir mirė Irkutsko 
srityje. Jos dukra Veronika Ma
tulienė su šeima buvo ištremti, 
vyras Jonas Matulis žuvo Sibiro 
miške prispaustas kertamo me
džio. Tik jų sūnūs Jonas ir Sta
sys Matuliai sugrįžo iš tremties į 
gimtąjį Druseikių kaimą Biržų 
rajone. Mano mamos sesuo Al
bina Zubienė buvo ištremta 
kartu su vaikais Albertu, Jonu, 
Lioniumi ir Regina. Lionius mi
rė Sibire. O vieną iš jos vaikų 
1943 m. nušovė vokiečių oku
pantai, gaudydami rekrūtus į sa
vo dalinius. Sovietai išvežė ma
no dėdę Kazį Gritę iš Lamokų 
kaimo, Vabalninko valsč., jo 
žmoną Antaniną Gritienę, kurie 
ir mirė tremtyje. Kartu buvo iš
vežta į Sibirą ir jų dukra Anta
nina Gritaitė-Balčiūnienė su 
dukromis Dalia ir Rima, o jos 
vyras Stepas Balčiūnas žuvo 
anglies kasyklose. Sibiro neiš
vengė puseserės Birutė ir Akce- 
lė Mockūnaitės iš Ramongalių 
kaimo, Vabalninko valsč. Du 
pusbroliai Sklėniai žuvo parti
zanų gretose Lamokų giraitėje, 
kaip ir jau paminėtas Apolina
ras Jokubka.

Tai tokia pati liūdniausia ir 
skaudžiausia sąskaita sovieti
niams okupantams, kurios ne
pamirš mūsų giminės kartų 
kartos.

Atgimimo metais Vainiū
niškio kaimo laukuose prie miš
kelio ir ežerėlio, kur žuvo 13 
Lietuvos partizanų, buvo pasta
tytas ir atidengtas paminklinis 
akmuo su žuvusiųjų pavardė
mis. Nuotraukoje - šių eilučių 
autorius kartų su giminaičiu, 
žuvusio Apolinaro Jokubkos 
broliu Vytautu. Beje, mes poka
ryje kartu mokėmės Kupiškio 
gimnazijoje ir keletą kartų dvie
se nukarpėme sovietinės įgulos 
lauko telefono laidus...
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DONELAIČIO DRAUGIJA

“Lietuvos aide” kovo 14 d. 
paskelbtas Irenos Burdulytės pra
nešimas “Kristijono Donelaičio 
draugijos veikla” yra skirtas ata
skaitiniame susirinkime apžvelg
tiems darbams, kurie buvo atlikti 
pastarųjų pusantrų metų laikotar
pyje. Gaila, kad nepažymėta to 
ataskaitinio susirinkimo vieta. Be
lieka spėti, kad jis turbūt įvyko 
Lietuvoje. Pagrindinį pranešimą, 
atrodo, padarė draugijos pirm. dr. 
Napoleonas Kitkauskas, pamink
linio Tolminkiemio autorius. Iš jo 
sužinom, kad atnaujintoje Tol
minkiemio klebonijoje praėjusiais 
metais buvo atidaryta K. Donelai
čio laikus primenanti paroda, įves
tas elektrinis pastato šildymas. 
Šiemet teks pertvarkyti švento- 
vės-muziejaus pastatą ir perdeng
ti jo stogą. Lėšų tikimasi gauti iš 
kultūros ministerijos. Buvo pasiū
lyta į Tolminkiemio ir Lazdynėlių 
priežiūros talkas įjungti daugiau 
vietinių Karaliaučiaus krašto lie
tuvių, kad ir jie bei jų vaikai neuž
mirštų būrų dainiaus K Donelaičio. 
Vietinių lietuvių talkos ypač rei
kėtų sunykusių ąžuolaičių atsodi
nimui Lazdynėliuose. Ataskaitinia
me K. Donelaičio draugijos susi
rinkime pirmininku vėl buvo per
rinktas dr. N. Kitkauskas.

OKUPANTŲ PALIKTA DOVANA

Palangos gyventojai ir svečiai 
tik dabar pastebėjo vasarvietės 
centre prie šventovės stovintį pa
minklą. Apie jį “Lietuvos aide” 
rašo klaipėdietis A. Aleksandravi
čius. Pasirodo, tas paminklas yra 
skirtas Palangą “išvadavusiems” so
vietų kariams ir turi daug tų “va
duotojų” pavardžių, nors senieji 
palangiškiai neprisimena tada ten 
vykusių didesnių kautynių. Nuken
tėjo tik Palangos gyventojai nuo 
pasiklydusių sovietinių bombone
šių. Jie yra palaidoti šventoriuje, 
nes tada kapinės buvo uždarytos. 
Pasak A. Aleksandravičiaus, prie 
paminklo Palangos centre yra tik 
bendras sovietų karių kapas. Jie 
buvo surinkti ir į jį suvežti net iš 
aplinkinių rajonų, kad ir Palanga 
turėtų “išvaduotojų”. A. Aleksand
ravičiui atrodo, kad okupantai ne
turėtų būti palaidoti miesto cent
re. Jis siūlo ištirti šį reikalą ir so
vietų karius perlaidoti Palangos 
kapinėse, ten perkėlus ir jiems 
skirtą paminklą.

ŽUVŲ TURGUS KLAIPĖDOJE
Klaipėdos buvusios parduo

tuvės “Delfinas” patalpose atida
rytas žuvų turgus po stogu. Tu
rima vieta burtų būdu buvo pa
skirstyta septyniom dešimtim par
davėjų, norinčių pardavinėti švie
žias, rūkytas ir sūdytas žuvis. 
Pusketvirto šimto kvadratinių 
metrų salėje yra 39 prekystaliai su 
įstiklintu šaldytuvu, keturios 15- 
20 tonų talpos šaldymo kameros, 
nerūdijančio plieno vonia gyvoms 
žuvims.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► |AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

8 VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

8 PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

B PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

8 PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

8 STERILŪS ĮRANKIAI

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

VYSKUPUOS GLOBOS NAMAI
Marijampolės centre jau pa

ruošti pamatai globos namams, 
kuriuose gyvens pasenę ar ligoti 
kunigai, vargonininkai, zakristijo
nai, klebonijų šeimininkės bei kiti 
parapijų ar šventovių reikalus 
tvarkę tarnautojai. Tai bus pir
mieji tokios paskirties vyskupijos 
globos namai Lietuvoje. Didelių 
globos namų pastatymas Vilka
viškio vyskupijai kainuos apie tris 
milijonus litų. Pastaraisiais metais 
prieglaudų seneliams ir beglo
biams vaikams Vilkaviškio vysku
pijos parapijos yra įsirengusius ir 
iš valdžios atgautuose pastatuose 
Šakiuose, Kudirkos Naumiestyje, 
Marijampolėje.

LIETUVIŠKO AUKSO GAVYBA
Klaipėdos uosto Smeltės pu

siasalio pakraštyje įrengiama nau
ja 250 metrų ilgio ir 9 metrų 
grimzlės krantinė. Prie jos galės 
sustoti 13,000 tonų keliamosios 
galios laivai. Atlikti tyrimai liudi
ja, kad ten Smeltės telkinio 1,86 
hektaro plote yra apie septynias 
tonas gintaro, o jis juk laikomas 
lietuvišku auksu. Tad gyvenama 
viltimi, kad tas gintaras bus atkas
tas, apsaugotas nuo vagių ir par
duotas akcinei bendrovei “Klai
pėdos hidrotechnika”. Iš jos Lie
tuvos biudžetui būtų gauta po 46 
litus už kilogramą gintaro. Didieji 
gintaro grynuoliai būtų perduoti 
Lietuvos valstybės fondui. Kuršių 
marių gintaru domisi ir lietuviai, 
ir užsieniečiai pirkėjai. Tą lietu
višką auksą prižiūri speciali sau
gos tarnyba, o darbuotojai yra at
sakingi už griežtą gintaro ap
skaitą.

GRIPO EPIDEMIJA

Jonas Baltakis ir Evaldas Jan
kauskas “Lietuvos aide” rašo apie 
prasidedančią gripo epidemiją. Nuo 
kovo antrosios pusės jo pagrindi
niais židiniais tapo kadaise Snieč
kumi vadintas Visaginas Ignalinos 
rajone ir Klaipėda. Visagine sa
vaitei buvo uždarytos visos mo
kyklos ir vaikų darželis. Jų užda
rymo pareikalavo gyvdytojai, kai 
sergamumas kiekvienoje įstaigoje 
pasiekė 20-30 moksleivių. Daugiau
sia serga vaikai. Iškvietimų pas vai
kus gydytojai yra gavę apie 400. 
Kai kuriem gydytojam per dieną 
teko aplankyti net iki 40 sergan
čių vaikų. Suaugusiųjų gydytojai 
tokių iškvietimų per dieną turė
davo 25-30. Liūdniausia, kad gri
pas sumažino ir dirbančių gydyto
jų skaičių. Dešimčiai tūkstančių 
gyventojų Ignalinos rajone jau 
tekdavo 106 gripo atvejai. Atro
do, kad gripu sergančiųjų skaičius 
jau pradeda mažėti. Klaipėdoje 
kovo 16-25 d.d. buvo užregistruo
ta puspenkto tūkstančio ligonių, 
susirgusių ūmiu gripu bei kvėpa
vimo takų ligomis. Ten taipgi gri
pu dažniausiai sirgdavo vaikai. 
Tad buvo galvojama ir apie pa
ankstintas mokinių atostogas.

AIDS PROTRŪKIS

Klaipėdoje per vieną savaitę 
buvo rasti penki neužregistruoti 
AIDS ligos viruso nešiotojai. Jie 
visi - narkomanai, svaiginėsi tuo 
pačiu švirkštu. Visoje Lietuvoje 
jau yra 95 užregistruoti AIDS li
goniai ir viruso nešiotojai. Iš jų 
net 36 - narkomanai. Jie visi gy
vena Klaipėdoje, išskyrus vieną, 
gyvenantį Druskininkuose. V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Lietuvos garbės konsulas KRISTOFORAS JURAS įteikia prezidento 
ALGIRDO BRAZAUSKO paskirtą Gedimino ordino medalį PRANUI 
BERNECKUI Vankuveryje Nuotr. P. Skučo

Vancouver, B. C.
PRANAS BERNECKAS AP

DOVANOTAS GEDIMINO ORDI
NO MEDALIU. Lietuvos respublikos 
prezidento kancleris Andrius Meš
kauskas pranešė, kad Valstybės at
statymo 80-ųjų metų proga Lietu
vos valstybės prezidentas Algirdas 
Brazauskas apdovanojo Praną Ber- 
necką Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino ordino medaliu. Ta 
proga išreiškė padėką už įvairiapu
sę pagalbą Lietuvai.

Kovo 19 d. garbės konsulas Kris
toforas Juras suruošė Prano garbei 
apdovanojimo iškilmę “Harbour” 
viešbutyje. Dalyvaujant gausiam bū
riui vietinių lietuvių buvo įteiktas 
Gedimino medalis. KLB Vankuverio 
apylinkės vardu Marytė Račys svei
kino Praną, įteikė gėlių puokštę ir 
trumpai apibūdino jo veiklą sporte. 
Po to - kuklios vaišės.

1976 m. Pranas įsijungė į spor
to organizavimu, perimdamas cent
rinę valdybą SALFASS. (Siaurės 
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo 
ir sporto sąjunga).

Idėja kilo žemaičiui (Pranas ki
limu iš Tauragės - žemaitis) galvo
jant, kaip išplėsti ryšius su pasaulio 
sportininkais. Prisiminė 40 metų su
kaktį, nuo pirmutinės tautinės Olim
piados Kaune 1937 m. Radęs prita
rimą KL bendruomenėje, pradėjo 
rimtai ruošti Pirmąsias pasaulio lie
tuvių sporto žaidynes Toronte 1978 m.

Žaidynės prasidėjo 1978 m. bir
želio 29 d. Etobicoke sporto komp
lekse - dalyvaujant apie 1100 spor
tininkų iš įvairių pasaulio kraštų. 
Šių žaidynių tikslas - sustiprinti lais
vame pasaulyje esančių sportininkų 
veiklą, kuri glaudžiai siejasi su tau
tinėmis mūsų gyvenimo aspiracijo
mis. Tai buvo didelis pasisekimas. 
Nuostabu, kad rengėjai sugebėjo 
sutaupyti $34,400.00 likutį, iš kurio 
buvo sukurtas Lietuvių sporto 
fondas.

Pr. Bernecko iniciatyva buvo 
sutelkta pakankamai lėšų veikalui 
apie išeivijos lietuvių pokarinio lai
kotarpio sportinę veiklą. Leidinys 
(500 psl.) “Išeivijos lietuvių sportas 
1944/84” išėjo 1986 m. Sąjungos su
važiavime Prano nuopelnai buvo 
įvertinti - pakeltas sąjungos garbės 
nariu. Petras Skučas

KLB VANKUVERIO APYLIN
KES narių susirinkimas ir naujos 
valdybos rinkimai įvyko kovo 14 d., 
1.30 vai. Surrey Newton Communi
ty centro salėje. Į valdybą išrinkti: 
M. Račys, A. Berneckaitė, V. Ma- 
lerienė, Ag. Butvilą, Pr. Berneckas. 
Numatyta pirmame posėdyje pasi
skirstyti pareigomis. Susirinkimas

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai 

KAIRYS
BALTIC r XI I DI IINC Tel: (905) 643-3334

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
$10 už vieną kubinę pėdą 
$18 pristatymas iki 31 kg
Dėl informacijų skambinkite:

Vytautui Kairiui (905) 643-3334
Bernardui Mačiui 
Leonui Balaišiui 
Andriui Usvaltui

padėkojo Baliui Vileitai ir poniai 
už tokį ilgametį darbą vadovaujant 
Vankuverio lietuviams, palinkėjo 
pailsėti ir vėl sugrįžti į veiklą. P.B.

Hamilton, Ont.
HAMILTONO VILNIAUS AUŠ

ROS VARTŲ PARAPIJOS 50-ties 
metų jubiliejiniam minėjimui rengti 
sudaryta komisija. Organizacijų po
sėdyje išrinkti devyni šventės rengi
nio darbams koordinuoti.

Klebonas kun. Juvenalis Liau- 
ba, OFM, - centrinis viso renginio as
muo. Jo žinioje visos religinės apei
gos, kvietimas dvasiškių, svečių. Kle
bonas sutiko sutvarkyti ir parapijos is
torinio leidinėlio išleidimą.

Jubiliejinis koncertas-vakarienė, 
spalio 4 d., sekmadienį, jaunimo cent
ro salėje. Meninės renginio progra
mos sudarymu sutiko rūpintis Ka
zys Deksnys; Angelė Vaičiūnienė - 
virtuve, maistu ir jo tiekimu; Jonas 
Stankus - iždininkas, bilietai, salės 
tvarka; Stasys Kareckas - komisijos 
sekretorius, salės garsiakaibiai; Ele
na Gudinskienė - salės papuošimas; 
Lionginas Paškus - bilietų platini
mas; Regina Choromanskytė - šven
tovės vidaus puošimas; Frances Po- 
vilauskienė - parapijos steigėjo prel. 
dr. Juozo Tadarausko įamžinimui 
projekto paruošimus ir Juozas Kriš
tolaitis - jubiliejinio renginio koor
dinatorius. v

Hamiltono lietuvių telkinyje yra 
tik viena lietuvių parapija. Beveik 
viskas, kas vyko ir Vyksta lietuviška
me gyvenime, neapsiėjo be šios pa
rapijos prisidėjimo-pagalbos.

Prel. dr. J. Tadarauskas pagar
bos vertas lietuvis dvasiškis, visuo- 
meninkas. Hamiltono lietuviai ka
talikai jo dėka turi savo parapiją- 
šventovę. Apylinkės lietuvių veiklo
je parapija su savo salėmis teikia 
galimybę jaunimui bendrauti ir 
augti tautinėse-kultūrinėse grupėse.

Prašoma iš anksto rezervuoti 
dieną parapijos jubiliejinei šventei 
ir jos įsteigėjo pagerbimui. J. K.

RYTŲ LIETUVOS buv. parti
zanų, Politinių kalinių ir tremtinių 
Varėnos skyriaus pirm. V. Kaziulio- 
niui ir komitetui prašant išeivijos 
pagalbos pastatyti paminklą Lietu
vos miško broliams, kritusiems ko
voje už Lietuvos laisvę, aukojo: $60 
- Hamiltono Aušros Vartų par. kle
bonas kun. J. Liauba, OFM; $50 - 
L. I. Ulbinai, J. Blekaičiai, J. E. Bub
niai; $20 - A. E. Liaukai, A. Pranc- 
kūnienė, A. Adamauskienė, Sof. 
Rakštienė, L. P. Ulbinai, J. Aslas, Z. 
Čcčkauskas, A. Mačiulaitienė, J. Stan
kus, K G. Žukauskai, V. S. Aleksos; 
$10 - E. Ramanauskienė, P. Kano
pai, J. Kažemėkai, A. Cibas, P. V. Šid
lauskai, S. D. Ulbinai.

Wasaga Beach, Ont. $200 - A. 
W. Ulbinai;

Niagara Falls, Ont. $50 - St. Ul
binas, L. Gėles (Siurblienė); $40 - 
St. V. Gudaičiai;

SL Catharines, Ont $25 - B. Ja- 
kubonienė; $20 - K. Grigienė;

Caledon, OnL $20 - V. P. Damb
rauskai; $10 - E. J. Dambrauskai.

Ačiū labai visiems mūsų tautie
čiams, kurie aukomis prisidėjo prie 
Lietuvos didvyrių atminimo ir pa
gerbimo. Ida Liucijus Ulbinai

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6

(905) 632-4558
(514) 366-8259
(519) 773-8007

Detroit, Michigan
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS. 1998 

m. kovo 29 d. Šv. Antano parapijon 
suplaukė daug žmonių pagerbti kle
bono kun. Alfonso Babono 35 m. 
kunigystės sukakties. Mišias konce- 
lebravo Šv. Kazimiero kolegijos Ro
moje bendraklasis prel. Jonas 
Staškus, Panevėžio katedros kle
bonas prel. Juozas Antanavičius, 
kunigai V. Kriščiūnevičius ir V. Sta
nevičius. Pamoksle prel. Antanavi
čius pabrėžė: žmogaus gyvenimas 
yra prasmingas, jei jis yra pasiauko
jantis kitiems. Papasakojo apie li
gonę, kuri tremtyje nešė druską ki
tiems tremtiniams ir už tai turėjo 
atlikti baudą. Tačiau ji buvo laimin
ga, kad galėjo padėti kitiems. Kuni
gai išeivijoje irgi globojo savo tau
tiečius. Toks buvo ir kun. A. Babonas.

Mišiose giedojo Šv. Antano par. 
choras, vad. muziko Stasio Sližio. 
Visos giesmės buvo pritaikytos šiai 
progai.

Salėje įvyko pobūvis. Šv. Anta
no parapijos tarybos pirm. Algis Za- 
parackas kalbėjo apie kun. A. Babo
no gyvenimo kelią, pasinaudodamas 
Stasio Garliausko redaguota knyga 
“Šv. Antano parapija 1920-1995”. 
Pastebėjo, jog Romoje kun. Babo
nas gavo filosofijos ir teologijos li
cenciatus Laterano universitete. 
Atvykęs Amerikon metėsi į pasto
racinį ir visuomeninį darbą. Yra 
šaulių kapelionas, vadovauja BALFo 
skyriui, aptarnauja Dainavos sto
vyklą ir t.t.

Prel. Jonas Staškus prisiminė stu
dijų metus, kai jie trise buvo įšven
tinti kunigais. Išdavė A. Babono klie
riko pravardę - “kapitonas”, nes gy
veno bendrabučio bokšte. Ir dabar 
esąs puikus kapitonas, tvirtai vado
vaujantis parapijai.

Prel. Antanavičius kalbėjo apie 
šalpos darbus Lietuvoje - vaikų val
gyklos ir senelių prieglaudos įsteigi
mą Panevėžyje.

Moterų vienetas atliko tris dai
nas. Dar sykį sugiedota “Ilgiausių 
metų” sukaktuvininkui.

Mykolas Abarius, nupiešęs di
džiulį sveikinimo plakatą, pasveiki
no sukaktuvininką Lietuvos ir išei
vijos šaulių vardu. Vladas Staškus 
skyriaus ir BALFo centro vardu, 
Vytas Petrulis Dainavos stovyklos var
du ir LB sveikino su laiškučiais.

Kun. A. Babonas, š.m. kovo pra
džioje dalyvavęs Šv. Kazimiero ko
legijos Romoje auksinės sukakties 
iškilmėse, pasakojo kas vyko studi
jų metais ir dabar sukaktuvinėje 
šventėje. Studijų metais Lietuva bu
vo okupuota, ir tuomet studentai 
įvairiomis progomis keldavo Lietu
vos laisvinimo bylą. Dabar Romoje 
buvo net 4 vyskupai iš Lietuvos. 
Kun. Babono bendramokslis arki
vyskupas Jonas Bulaitis yra Vatika
no nuncijus Albanijai. Prel. J. Staš
kus išplėtojo nuostabią veiklą lietu
vių parapijoje Anapilyje ir kitur Ka
nadoje. Šv. Antano parapija Det
roite, nors maža, nepuošni savo išo
re, bet yra išskirtinė savo parapijie
čių nuoširdumu. Kun. A. Babonas 
užbaigė savo žodį, žadėdamas tar
nauti šiai parapijai, kol leis jo jėgos.

A.A. BIRUTĖS JANUŠKIE
NĖS mirties metinių proga šv. Mi
šios bus atnašaujamos klebono kun. 
Alfonso Babono Detroito Šv. Antano 
šventovėje gegužės 17, sekmadienį, 
10.30 v.r., giedant muziko Stasio 
Sližio vadovaujamam parapijos 
chorui. Po pamaldų - užkandžiai 
parapijos salėje. Visus kviečia atsi
lankyti dukros - Birutė, Rūta, sū
nus Arūnas su šeimomis ir Antanas 
Diškėnas. Saulius Šimoliūnas

Brooklyn, NY
KĘSTUČIO KOSTO MIKLO 

amžiaus 75-metis buvo paminėtas 
š.m. kovo 14 d. Kultūros židinyje, 
Brooklyne. Iškilmę surengė Niujor
ko lietuvių organizacijų atstovų ko
mitetas, kuriam vadovavo žurnalis
tė Salomėja Narkėliūnaitė. Progra
mai vadovauti buvo pakviestas “Lais
vės žiburio” radijo valandėlės vedė
jas Romas Kezys. Kalbą apie plačią 
K. Miklo veiklą Lietuvių bendruo
menėje, VLIKe, Šaulių sąjungoje ir 
BATUNe, apie jo didžiulį įnašą, 
keliant Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo klausimą Jungtinėse tau
tose bei amerikiečių visuomenėje, 
pasakė ambasadorius Anicetas Si
mutis. Sukaktuvininką žodžiu svei
kino Lietuvos generalinis konsulas 
Petras Anusas ir visa eilė organiza
cijų vadovų. Buvo ir meninė prog
rama, kurią atliko iš Vilniaus vie
šinti smuikininkė Edita Orlinytė ir 
rašytojas Paulius Jurkus. Šia proga 
buvo išleistas ir leidinukas apie K. 
Miklą, gausiai iliustruotas, su plačia 
jo biografija ir su daugybe sveikini
mų, atėjusių net ir iš Lietuvos. Inf.

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

PLB švietimo komisija šie
met paskelbė rašinių konkursą 
lietuviškoms Punsko, Karaliaučiaus 
krašto ir Pietryčių Lietuvos mo
kykloms. Konkurse dalyvaujantys 
mokiniai bus padalyti į dvi gru
pes: 12-14 metų ir 14-16 metų 
amžiaus. Vertintojų komisiją su
daro Julija Gylienė, Bronė Nai
nienė, Irena Serelienė, Vytautas 
Volertas, Juozas Žygas su švieti
mo komisijos nariais Alicija Bra- 
zaitiene, Regina Kučiene ir Vik
toru Kuču. Konkurso premijų 
mecenatas - Kazys Rožanskas.

Naujoji JAV LB kultūros ta
ryba, pasiskirsčiusi pareigomis, 
darbą pradėjo 1997 m. lapkričio 
17 d. Ją dabar sudaro pirm. Mari
ja Remienė, sekr. Violeta Dru- 
paitė, ižd. Dalia Anysienė, žurna
listas Juozas Žygas, atstovė spau
dos reikalams Regina Jautokaitė, 
narės Loreta Venclauskienė, Lai
ma Petrauskaitė-Vanderstoep ir 
niujorkietė Laima Šileikytė-Hood.

ALTos valdybos pirm. dr. 
Jonas Račkauskas, pakviestas Va- 
šingtonan iš Čikagos Lietuvos am
basadoriaus Stasio Sakalausko, da
lyvavo ten Lietuvos ambasadoje 
įvykusiame diplomatų ir pagrindi
nių JAV lietuvių organizacijų va
dovų pasitarime Lietuvai aktua
liais reikalais.

Kaliningrado kraštas
Lietuvoje lankėsi Kaliningra

do srities Dūma vadinamo rusiš
ko parlamento atstovai ir pokal
biuose su Lietuvos seimo nariais 
aptarė ekonominio bendradarbia
vimo reikalus. Dūmos atstovai bu
vo paprašyti seimo delegacijos na
rių pagreitinti skolos grąžinimą pas 
juos veikiančioms lietuvių įmo
nėms. Kaliningrado sritis Lietuvai 
yra skolinga 9 milijonus JAV do
lerių. Didžioji tos skolos dalis pri
klauso Lietuvos statybininkų bend
rovėms. Tačiau yra ir kitokių sko
lų. Už tranzitinių skrydžių paslau
gas Lietuvos oro erdvėmis nesu
mokėta skola siekia 607,000 JAV 
dolerių. Už Nemuno kelio prie
žiūrą Kaliningrado sritis Lietuvai 
yra skolinga 228,000 litų. Šiemet iš 
Kaliningrado srities jau laukiama 
atsiskaitymo už 1994-95 skolas.

Vokietijoje gyvenantys K. Do
nelaičio giminaičiai, ypač Lutz 
Wenau, nori pagerbti jo atmini
mą gegužės pabaigoje su paskai
tomis ir koncertais apsilankę Tol
minkiemyje, Lazdynėliuose, Gum
binėje. Šion programon jie nori 
įjungti ir muzikinių grupių iš Ma
rijampolės, Vilkaviškio bei Ky
bartų. Tai būtų įvadas į K. Done
laičio du šimtai aštuoniasdešimt 
penktąjį gimtadienį, kuris bus 
1999 m. sausio 1 d. Artimus ry
šius su Vokietijoje gyvenančiais 
giminaičiais yra užmezgusi Kristi
jono Donelaičio draugija, vadovau
jama paminklinį Tolminkiemį su
tvarkiusio dr. Napoleono Kitkausko.

Australija
Juozas Šopys, 1913 m. vasa

rio 9 d. gimęs zanavykas, ką tik 
grįžęs iš Lietuvos, pajuto skaus
mus kojoje ir mirė nuvežtas ligo
ninėn. Velionis Australijon atvy-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje., 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iiTAT K'A” LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

ko 1947 m. su 437 lietuviais. Jis 
daug padėjo savo giminėms nu
pirktais žemės ūkio padargais, fi
nansiškai yra rėmęs karo metais 
gimtuosiuose Sintautuose sunai
kintos šventovės atstatymą. Ve
lionis, miręs 1997 m. spalio 15 d., 
po kun. J. Girdausko atnašautų 
gedulinių Mišių spalio 20 d. palai
dotas Rookwoodo kapinių Sidny
je lietuvių skyriuje.

Brazilija
“Palangos” skautų vietinin- 

kijos stovykla sausio 11-17 d.d. 
įvyko Sao Paulo lietuvių kolonijos 
“Lituanika” stovyklavietėje. Sto
vyklai vadovavo Jurgis Prokopas 
ir Eugenija Bacevičienė, o jos ko
mendantu buvo išrinktas Klaudi
jus Kupstys. Stovyklai buvo su
teiktas “Mūsų Lietuvos” vardas, 
minint šio Brazilijos lietuvių biu- 
leteninio formato laikraščio pen
kiasdešimtmetį.

Pietų Amerikos lietuvių jau
nimo suvažiavimas Sao Paule pa
sibaigė sausio 25 d. Jame dalyva
vo Brazilijos, Argentinos, Urug
vajaus atstovai ir iš Vokietijos at
vykęs Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirm. Rimas Baltulis. 
Pasitarime taipgi dalyvavo kun. 
Edis Putrimas, svečias iš Kana
dos, seselė Asta Venslauskaitė ir 
Ilona Jonutytė, viešnios iš Lietu
vos. Suvažiavimas prasidėjo V. 
Zelinoje, Lietuvių namuose, o bai
gėsi “Lituanikos” stovyklavietėje.

Britanija >
Ona Ramoniene, gimusi 1916 

m. liepos 10 d. Šarkiuose, dabar
tiniame Utenos rajone, mirė vasa
rio 5 d. Šv. Onos senelių globos 
namuose Mančesteryje. Anglijon 
iš Vokietijos dirbti tekstilės pra
monėje ji buvo atvažiavusi 1947 
m. Mančesteryje velionė įsijungė 
lietuviškon veiklon, prisidėjusi prie 
moterų ratelio “Rūta’ įsteigimo. 
Pomirtines apeigas St. Chad šven
tovėje ir Blackley krematoriume 
atliko lietuvių kapelionas kan. V. 
Kamaitis.

Mančesterio ramovėnų sky
riaus metinis narių susirinkimas 
sausio 24 d. įvyko Mančesterio 
lietuvių klube. Jame buvo išklau- 
syti valdybos ir revizijos komisijos 
pranešimai. Šiais metais ramovė- 
nams sutiko vadovauti ta pati val
dyba: pirm. V. Bernatavičius, 
sekr. H. Vaineikis, ižd. J. Šablevi
čius. Palikta ir ligšiolinė revizijos 
komisija - pirm. A. Lauruvėnas ir 
A. Padvoiskis. 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 Collingwixxlo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę
Salvaitytę, B A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

PASKOLAS
Asmenines nuo..........6.25%
nekiln. turto 1 m.........6.250%

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



Šimtametė Cicero lietuvių gyventoja JADVYGA JELMOKIENĖ (deši
nėje) su dukra Natalija ir vaikaite Kristina bei žentu Rolandu Trinka 
per gimtadienio minėjimą Cicero mieste Nuotr. Ed. Šulaičio

Norėjęs gauti respublikonų partijos atstovo mandatą XIII apylinkės 
kandidatūrai j JAV kongresą DAVIN J. SHESTOKAS dalina rinkimi
nius lapelius lietuviams Čikagos Jaunimo centre. Jo kairėje “Draugo” 
fondo vedėjas BRONIUS JUODELIS Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuva nebeskuba į w c
Siaurės Atlanto sąjungą?

Šitaip rašo Vokietijos 
“Frankfurte Allgemeine” 1998 
m. kovo 26 d. laidoje. Prie ilgo
ko straipsnio išspausdinta Lie
tuvos ministerio pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus nuotrau
ka. Jo nuomone, įsijungimas į 
Europos sąjungą esąs pirmaeilis 
uždavinys. Straipsnio autorius 
rašo, kad Lietuva dar šiais me
tais tikisi sulaukti teigiamos ži
nios apie pakvietimą tartis dėl 
stojimo į Europos sąjungą. Ta
čiau Vagnorius pokalbyje su to 
laikraščio bendradarbiu aiškiai 
pareiškęs, kad jo kraštas, atsi
žvelgdamas į Rusijos interesus, 
rodysiąs daugiau kantrybės sie
kiant įsijungimo į Šiaurės At
lanto sąjungą. (NATO).

Lietuva, kaip ir Latvija, 
Bulgarija, Rumunija ir Slovaki
ja, nepatekusi į pirmąją grupę, 
laukia įsijungimo j Europos są
jungą. Tačiau tikimasi, kad įsi
jungimas bus svarstomas šių 
metų pabaigoje.

Vagnorius pabrėžė, kad ne
są abejonės, jog nauji svarsty
mai dėl Lietuvos priėmimo į 
Europos są-gą šį kartą žiūrės 
daugiau politinio atspalvio, ne
gu vertinimo, kiek pasiekta eko
nominėmis reformomis. “Mes 
suprantame antrąją pusę, kad 
sprendimas bus politinis”, - sa
kė Vagnorius.

Komisija šį rudenį tarsis su 
vyriausybėmis kraštų, kurie pri
klauso Europos sąjungai. Nuo 
jų ir priklausys sprendimas, pir
moje eilėje nuo Vokietijos. Lie
tuva jokiu būdu neatsisakanti 
savo ryžto jungtis į Šiaurės At
lanto s-gą (NATO), bet “tas ke
lias yra nelengvas ir greičiausiai 
bus ilgesnis”, - pastebėjo Vag
norius. Tikimasi^ kad proble
mas, surištas su SAS (NATO), 
geriausiai išspręs laikas. Tuo 
būdu Lietuva, atsižvelgdama į 
Vašingtono laikyseną ir bendra
darbiavimą su Rusija, niekam 
skersai kelio neatsistojanti.

Maskva vakariečius buvo 
jau ne kartą įspėjusi dėl Baltijos 
kraštų noro patekti į ŠAS-ga 
(NATO). Prezidentas Jelcinas 
net grasinęs dėl to bendradar

RAIMUNDAS LAPAS ir jo žmona RAMUNĖ ZDANAVIČIŪTĖ - 
lietuviškų radijo programų vedėjai Čikagoje. Jų programos girdimos 
net 12 valandų per savaitę Nuotr. E. Šulaičio

biavimą su Vakarais nutraukti. 
Rusija labai atidžiai stebi Lietu
vos interesus, kai tik kalbama 
apie Europos sąjungą. Vagno
rius mano, kad greitesnis įsijun
gimas į ES-gą galėtų sušvelninti 
spaudimą siekiant ŠAS-gos na
rystės. Lietuvos dalyvavimas 
Europos sąjungoje padėtų ir 
Rusijos interesams, nes būtų 
stabilizuota šio regiono padėtis 
ir atsirastų didesnis vienų kitais 
pasitikėjimas, kuris ypač reika
lingas ekonominiam bendradar
biavimui.

Šitą mintį Vagnorius sklei
dė ir Rygoje, Baltijos vyriausy
bių vadovų susitikime, kuriame, 
be kitų, dalyvavo ir Vokietijos 
kancleris H. Kohl, parėmęs 
Vagnorių. Kancleris neabejojąs, 
kad Baltijos kraštai turį teisę 
jungtis į Europos Sąjungą (grįž
ti į Europą), tačiau esą negali
ma nepaisyti viso kontinento 
poreikių bei stabilumo. Visa 
Lietuvos vidaus politika tvarko
ma siekiant įsijungimo į ES-gą. 
Šiemet vyriausybė vykdanti 
stambias reformas, įskaitant ir 
pačią vyriausybės sudėtį.

Vagnorius taipgi pabrėžęs, 
kad, padedant užsienio patarė
jams, būsianti pertvarkyta biu
rokratija nebeleidžiant plėtotis 
korupcijai. Šių uždavinių aki
vaizdoje Lietuva prisistato Eu
ropos sąjungos komisijai ir daro 
daug daugiau negu toji komisija 
reikalaujanti. Reformų tikslą ir 
spartą daugiau nustato valsty
bės poreikiai nei ES-gos reika
lavimai. “Mes persitvarkome ne 
dėl to, kad šito reikalauja ES 
komisija, bet dėl to, kad norime 
savo krašto gyvenimą gerinti ir 
valstybę stiprinti”,' - pareiškė 
Vagnorius. (Iškarpą iš laikraš
čio atsiuntė Le.Kro.).

Kai straipsnis buvo paruoš
tas spaudai, redakcija gavo to 
mūsų bendradarbio laiškelį, ku
riame pastebi, kad gautomis ži
niomis iš Pragos, “Frankfurter 
Allgemeine” nevisai tiksliai per
davęs Vagnoriaus tvirtinimus. 
Lietuva ir toliau pasiliekanti su 
savo ryžtu kaip galima greičiau 
įstoti į ES-gą ir į ŠAS-gą (NA
TO). Snk.

Čikagos Lietuvių vaizdai ir vargai
siminė “Margučio” steigėją kom-EDVARDAS ŠULAITIS

Vienas didžiausių šių metų 
renginių buvo kovo 1 d. tradicinė, 
jau 40-ji skautų Kaziuko mugė. 
Pirmoji buvo suruošta 1959 m. 
kovo 5 d. Dar turime asmenų, ku
rie iki šiai dienai tokius renginius 
kas metai dar aplanko.

S.m. mugę atidarė Vida Bra- 
zaitytė, o tautinių juostų mazgus 
atrišo pavyzdingiausi skautai iš 
įvairių tuntų - Ramūnas Stan- 
čiauskas, Eglė Milavickaitė, Žibu
tė Šaulytė. Po juostų mazgų atri
šimo j salę įžygiavo garbės sve
čiai: Lietuvos gen. garbės konsu
las Vaclovas Kleiza, “Draugo” 
vyr. redaktorė Danutė Bindokie- 
nė, vyriausias amžiumi skautas 
Jonas Dainauskas, skautų ir 
skaučių vadovai, vedami mugės 
komendanto Gedimino Deveikio. 
Jie čia praėjo pro išsirikiavusių 
skautų gretas, pažvelgė į įvairius 
paviljonus, priėmė skautų dova
nėles.

Mugės lankytojus, o jų gal 
buvo daugiau kaip tūkstantinė, 
daugiausia viliojo įvairios skautų 
padarytos gėrybės bei užkandžiai, 
išdėstyti trijuose Jaunimo Centro 
aukštuose. Čia buvo pramogų ne 
tik vyresniesiems, bet ir patiems 
jauniesiems lankytojams. Akade
minis skautų sąjūdis savo skyriuje 
buvo išstatęs ir nemažai lietuviš
kų knygų, muzikinių įrašų, net ir 
lietuviškus riestainius pardavinėjo.

“Margučio II” radijo pokylis 
įvyko kovo 8 d. tame pačiame JC. 
Susirinko apie 300 tautiečių, ku
rie ne tik pavakarieniavo, bet ir 
paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą. Čia visai progra
mai vadovavo viena iš šios seniau
sios (veikia jau beveik 66 metus) 
Amerikoje lietuvių radijo valan
dėlės vedėja Dalia Sokienė. Ji pri-

“Margučio II” radijo programos pranešėjai - Dalia Sokienė, Rytis Ja
nuška ir Emilįja Andriulytė per šios radijo programos pokylį kovo 8 d. 
Čikagos Jaunimo centre Nuotr. Ed. Šulaičio

Kanados inžinierius Estijoje
K. ASTRAVAS, P. Eng.

Kanados Albertos provinci
jos inžinierių laikraštis “APEG- 
GA” (The Association of Pro- 
fesional Engineers, Geologists 
and Geophysicists of Alberta) 
1998 m. sausio laidoje išspaus
dino straipsnį “KIVISILD 
LENDS EXPERTISE”. Jame 
aprašo kalgarietį estą inžinierių 
Hans Kivisild, P. Eng, Ph.D., 
talkinantį Estijai atstatant Pal- 
diski uostą.

Per Canadian CESO (Ca
nadian Executive Service Orga
nization) nuvykęs su žmona Li
vija Estijon H. Kivisild paruošė 
planus PALDISKI uostui atsta
tyti. Pagal šiuos planus Talino 
firma susitarė su savo talkinin
kais Kanadoje ir JAV-se pradė
ti statybą 1998 metų pavasarį.

Sovietų okupacijos laikais 
PALDISKI uostas, apie 60 km 
nuo Talino buvo Sovietų Sąjun
gos didžiausia branduolinių po
vandeninių laivų apmokymo ir 
operavimo bazė - uždaras kari
nis miestas su 10,000 gyventojų, 
dviem branduoliniais reakto
riais.

Sovietų Sąjungai sugriuvus, 
mieste liko tik 4,000 gyventojų 
ir didžiausia branduolinė tarša. 
Švedijai apvalius bazę nuo 
branduolinės taršos, beliko at
statyti normalų miesto gyveni
mą ir pritaikyti uostą komerci
nei veiklai. Tad į PALDISKI 
miestą pagalbon ir atvyko H. 
Kivisild su žmona Lidija. Pagal 
jo planą pagilinus uostą iki 10, 
000 tonų laivams, galima bus 
Rusijos skystus chemikalus ga
benti į Vakarus. Atgaivintas 
Baltijos neužšalantis uostas 

poz. Antaną Vanagaitį bei kitus 
programos darbuotojus. Gražią 
sveikinimo kalbą pasakė gen. gar
bės konsulas Čikagoje V. Kleiza. 
Paskaitą Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo tema skaitė JAV 
LB krašto valdybos vicepirm. in
formacijos reikalams Jūratė Bud
rienė.

Meninėje dalyje smagu buvo 
išgirsti retus atlikėjus: muzikų 
Strolių kvartetą, kurį subūrė Či
kagoje plačiai žinomas muzikas 
Faustas Strolia. Jam talkino bro
lis Herkulis (smuiku) ir du sūnūs: 
Povilas (grojo gitara ir dainavo 
solo) bei Tomas (kontrabasas).

Buvo ir loterija. Gauta nema
žai aukų iš negalėjusių atvykti ar 
salėje esančių tautiečių. Todėl į 
šios programos iždą įplaukė ne
mažai pajamų. Pokylio pabaigoje 
žodį tarė “Margučio II” tarybos 
pirmininkė Marija Remienė, kuri 
padėkojo visiems prisidėjusiems 
prie šio renginio.

Kultūrinę veiklą pagyvino ir 
renginių eilėn įsijungęs kitos lie
tuvių radijo programos vedėjas 
Raimundas Lapas su savo žmona 
Ramune Zdanavičiūte. Jie Čika
goje JC ir PLC Lemonte surengė 
dainininko Andriaus Mamontovo 
ir pasižymėjusių Lietuvos operos 
solistų Juditos Leitaitės ir Eduar
do Kaniavos koncertus. Daug do
mesio (ypač iš naujai į šį kraštą 
atvykusio jaunimo) sulaukė A. 
Mamontovas, Lietuvos estrados 
žvaigždė. Kaniava su savo koncer
tais jau ir anksčiau čia yra vie
šėjęs.

R. ir R. Lapai daro beveik 
stebuklus. Nuo kovo 30 d. jų va
dovaujama “Studija R.” vardu pa
vadinta lietuviška radijo progra
ma 5 kartus per savaitę bus girdi- 

duos gerų pajamų ir atgaivins į 
skurdą patekusį PALDISKI 
miestą.

Jau prieš keletą metų, tuoj 
po Estijos ir Latvijos nepriklau
somybės atgavimo, nemažas 
skaičius mano profesijos kolegų 
estų ir latvių ten nuvyko ir dirba 
Talino, Rygos verslo, inžinerijos 
ir administracijos pareigybėse.

Su apgailestavimu tenka 
konstatuoti, kad Lietuvos vy
riausybės, neįsileisdamos užsie
nio lietuvių profesionalų, per 
keistus Būtingės ir Klaipėdos 
uostų planavimus, Mažeikių ra- 
finerijos neprotingus planus, ve
da kraštą į ekonominę suirutę. 
Lietuvos žmonės dar neišmoko 
priešintis korupcijai ir mafijai, 
verkia skriaudžiami, bet nesuta
ria gintis, nes nežino kaip, svar
biausia, bijo pradėti. 

ma nuo 9 v. iki 11 v. r. per 750 
AM stotį, o šeštadieniais ir sek
madieniais turės savo laidas kitu 
vardu po vieną valandą. Taigi da
bar jų programos bus girdimos 12 
valandų per savaitę. Beje, šie 
žmonės organizuoja ir gražiausios 
lietuvaitės rinkimus. Jie turėjo 
įvykti dar šį pavasarį, bet bus ru
denį.

Veikia ir veinintelė užsienyje 
lietuvių televizijos valandėlė, kuri 
neseniai turėjo jau šimtąją pro
gramą (matoma šeštadieniais tarp 
7 ir 8 v. ryto per 23-jj kanalą). Ba
landžio pabaigoje šiai programai, 
kuri vadinasi “ALTV” sueis jau 
antrosios metinės. Programai va
dovauja buvęs Lietuvos kino stu
dijos darbuotojas Arvydas Renec- 
kis, kuris žada ir toliau tęsti šias 
programas. Gaila, kad mūsų tau
tiečiai nelabai šią televizijos pro
gramą remia. Ji turi skolų už nuo
mojamą laiką iš televizijos stoties.

Nedaug turime lietuvių kil
mės politikos atstovų, bandančių 
kandidatuoti į įvairias politines 
pareigavietes. Tai sumanė paban
dyti Lemonte gyvenantis lietuvių 
kilmės David J. Shestokas, kuris 
kandidatavo pirminiuose rinki
muose respublikonų partijos no
minacijai į JAV kongresą XIII 
rinkiminėje apylinkėje. Ją sudaro 
34 miestai į pietvakarius nuo Či
kagos, kuriuose gyvena apie 
20,000 balsavimo teisę turinčių 
mūsų tautiečių. Tai turėdamas 
galvoje, šis mūsų tautietis ir ban
dė laimę, tikėdamasis lietuvių pa
ramos. Jis šiam žygiui paskyrė ne
mažai laiko, na ir, žinoma, lėšų. 
Deja, turėjo nusivilti, nes surinko 
tik 2,500 balsų. Čia nugalėtoja ta
po Judy Biggert, už kurią balsavo 
daugiau kaip 23,000 balsuotojų. 
Sunku tikėtis, kad daugiau kas iš 
lietuvių ryšis kituose rinkimuose 
kelti savo kandidatūrą.

Cicero mieste nuo 1950 m. 
kovo 17 d. gyvena mūsų tautietė 
Jadvyga Jelmokienė, kuri š.m. ko
vo 2 d, minėjo savo amžiaus šim
tąjį gimtadienį. Jos ilgo amželio 
minėjimas įvyko kovo 8 d. per lie
tuviškas pamaldas Šv. Antano 
par. šventovėje, kur jai specialų 
palaiminimą suteikė kun. dr. Kęs
tutis Trimakas. Specialiame po
būvyje apie sukaktuvininkę papa
sakojo lietuvių veikėjas dr. Petras 
Kisielius. Sukaktuvininkę žodžiu 
sveikino daug asmenų. Ji, pade
dama savo dukrų Natalijos Sodei- 
kienės ir Olimpijos Baukienės, 
užpūtė žvakutes ant didžiulio 
torto.

J. Jelmokienė gavo daug pa
sveikinimų raštu iš žymiųjų asme
nų: popiežiaus Jono Pauliaus II, 
JAV prezidento Bill Clinton’o, 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus, Ilinojaus gubernato
riaus Jim Edgar ir kitų.

Gimtadienio proga Cicero 
miesto pareigūnų susirinkime ko
vo 10 dieną buvo priimtas specia
lus raštas J. Jelmokienės sukak
ties proga. Jis su Betty Loren 
(miesto prezidentės) ir raštinin
kės Marlyn Coldo parašais buvo 
įteiktas sukaktuvininkei. Jame iš
vardinta ir nemažai sukaktuvinin
kės svarbesnių gyvenimo datų bei 
faktų.

Prie šių sveikinimų bei linkė
jimų jungiasi ir šių eilučių auto
rius, jau beveik 50 metų gyvenan
tis sukaktuvininkės ir jų artimųjų 
kaimynystėje.

Naujos Šv. Jono Bosko parapijos, vadovaujamos vienuolių saleziečių, pastatas Vilniuje. Jame vienuolynas, 
koplyčia, patalpos jaunimui. Iš dešinės: kun. PR. GAVĖNAS, provincijolas Z. WEDER, kun. I. SADAUSKAS, 
prieš penkerius metus pradėjęs kurti parapiją ir atnašauti Mišias prie kryžiaus (dešinėje) po atviru dangumi

Tėviškės žiburiai • 1998.IV.14 • Nr.16 (2511) • psl. 5

Kun. prof. PAULIUS RABIKAUSKAS, SJ
Nuotr. St. Dabkaus, daryta 1984 m.

Netektis, palietusi 
plačiąją visuomenę 
A.a. kunigo profesoriaus Pauliaus Rabikausko laidotuvės Romoje

1998 m. kovo 10 d. Romos 
Campo Verano kapinių jėzuitų 
koplyčioje buvo palaidotas a.a. 
kun. Paulius Rabikauskas, ilga
metis Grigaliaus universiteto is
torijos profesorius ir buvęs to 
paties fakulteto dekanas.

Laidotuvių pamaldos įvyko 
Romos šv. Ignoto šventovėje. 
Dalyvavo kelios dešimtys tikin
čiųjų, tarp jų iš Lietuvos atvykę 
velionies artimieji, grupė Griga
liaus universiteto lietuvių stu
dentų, Romos lietuviai, velio
nies bendradarbiai. Mišiose taip 
pat dalyvavo Lietuvos ambasa
doriai su žmonomis - ambasa
dorius Vatikanui Kazys Lozo
raitis ir ambasadorius Italijai 
Romanas Podagėlis. Laidotuvių 
mišias aukojo 60 kunigų - lietu
viai ir kitų tautybių jėzuitai: 
apaštalinis nuncijus arkivysku
pas Jonas Bulaitis ir Telšių vys
kupas Antanas Vaičius. Taip pat 
dalyvavo Šiaulių vyskupas Eu
genijus Bartulis ir Vilniaus pa
galbininkas jėzuitas vyskupas 
Jonas Boruta.

Pagrindinis Mišių celebran
tas - Grigaliaus universiteto 
rektorius jėzuitas kun. Giuseppe 
Pittau. Jis Mūšių įžangoje pri
minė kilniadvasį kun. Pauliaus 
Rabikausko asmenį, kunigo, 
mokslininko, vienuolio, kuris sa
vo būdo ramumu ir moksliniu 
įžvalgumu buvo didelė Dievo 
dovana jėzuitų vienuolijai, Lie
tuvai ir K. Bendrijai. Pamokslą 
pasakė Grigaliaus universiteto 
bažnytinės istorijos profesorius 
jėzuitas kun. Giacomo Martina. 
Jis papasakojo apie paskutines 
velionies dienas, kai nepagydo
mos ligos akivaizdoje nepasida
vė nevilčiai iki mirties, rūpinosi 
spaudai paruošti leidinius, kurie 
išvydo dienos šviesą kaip tik 
šiomis dienomis: Pauliaus Rabi
kausko “Popiežinė Diplomatika” 
ir jo redaguoto periodinio istori
jos leidinio “Archivum Historiae 
Pontificiae” naujas tomas. Pa

mokslininkas kalbėjo, kad Velio
nis pasižymėjo tyliu ir atkakliu 
moksliniu darbu, žavėjo savo 
moksliniu rimtumu ir kantrumu, 
patvariu veiklumu Grigaliaus 
universiteto akademiniame gy
venime. Pažymėjo, kad profeso
rius Rabikauskas žmonių santy
kiuose nesileido į paviršutiniš
kumą, bet buvo paslaugus, visa
da pasirengęs padėti kitiems. 
Pamokslininkas priminė kun. 
Pauliaus Rabikausko nuolatinį 
rūpestį Lietuva ir Lietuvos tikin
čiaisiais, daugelį jo parengtų is
torijos straipsnių Lietuvos K. 
Bendrijos ir jėzuitų temomis.

Didžiai vertindami profeso
riaus Pauliaus Rabikausko moks
lo darbus, garbės daktaratą jam 
suteikė Krokuvos teologijos aka
demija 1991 m., Vilniaus univer
sitetas 1994 m.

Be tiesioginių atsakingų pa
reigų Grigaliaus universitete, prof. 
Paulius Rabikauskas pastarųjų 
metų beveik visą mokslinį darbą 
skyrė Lietuvą liečiančioms te
moms. Paminėsime tik keleto jo 
paskaitų ir išleistų studijų te
mas: “Kardinolo Jurgio Radvi
los kapas Romoje”, “Krikščiony
bės metmenys Lietuvoje”, “Lie
tuvos ir Italijos santykiai XV ir 
XVI amžiuose”, “Vilniaus uni
versiteto įsteigimas”, “Lietuvos 
tauta, religija ir kaimynai”, “Vil
niaus universiteto 415 metų su
kaktis”, “Kauno jėzuitų gimna
zijos 70-sios metinės”, “Motie
jus Kazimieras Sarbievijus Lie
tuvos, Lenkijos ir Europos kul
tūroje”, “Sarbievijus Romoje”.

Iki pat mirties vasario 7-tą 
dieną Romoje, kun. prof. Paulius 
Rabikauskas buvo Grigaliaus 
universiteto Bažnytinės istorijos 
fakulteto paleografijos ir dip
lomatikos profesorius emeritas.

Vatikano radijas

• Kai mirštame, turime savo 
delne tik tai, ką atidavėme kitiems.

(Peter Maurin)
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Čikagiškiai spaudos darbuotojai “Draugo” koncerte, kurio programą 
atliko Toronto vyrų choras “Aras”, vadovaujamas muzikės LILIJOS 
TURŪTAITĖS. Deja, gautoje nuotraukoje nenurodytos pavardės

Nuotr. E. Šulaičio

Kūryba, prasidėjusi nuo pasakų 
Pokalbis su Kanados lietuviu ANTANU ŠILEIKA, 

iškilusiu savo romanais

Toronto “Aras” Čikagoje

Toronto lietuviams gerai pažįs
tamas ir kitose vietovėse vis plačiau 
žinomas rašytojas Antanas Šileika 
savo antru romanu “Buying on Ti
me” ne tik parodė savo literatūrinį 
brandumą, bet ir įstojo į Kanados 
literatų gretas. A. Šileika yra vienas 
iš penkių kandidatų premijai “Ste
phen Leacock Memorial Medal for 
Humour”, kuri yra skiriama kasmet 
Kanados rašytojui, pasižymėjusiam 
humoristinės kūrybos veikalu. Parū
po daugiau sužinoti apie vieno iš retų 
platesnėje Kanados visuomenėje iški
lusių lietuvių, tuo labiau, kad jo dar
be atsispindi jo lietuviškos šaknys. Su 
juo kalbėjosi R. Sakalaitė-Jonaitienė.

- Antanai, papasakok apie 
kitus Stephen Leacock premijos 
kandidatus?

- “Trumpajame” sąraše kiti 
autoriai yra Kanados žymūs ra
šytojai Mordecai Richler, Carol 
Shields, Kanados literatūros 
mėgėjų žinomas Paul Quarring- 
ton ir Sandra Shamus, komike 
savo darbą surašiusi knygoje. 
Premijos laimėtoja(s) bus pa
skelbta^) balandžio 15 d. Ją 
anksčiau yra laimėjęs' Mordecai 
Richler, pernai laimėjo Arthur 
Black, žinomas CBC radijo pro
gramos “Basic Black” vedėjas.

- Kaip reagavai sužinojęs, 
kad buvai parinktas kandidatu 
šiai premijai?

- Man dar sunku suvokti, 
ypač kad tame pačiame sąraše 
yra rašytojas, kurio romanus 
pats studijavau lankydamas uni
versitetą ir kuris dar ir dabar 
yra mano mėgstamiausias Ka
nados rašytojas. Taip pat Carol 
Shields yra žinoma autorė ne 
tik čia, bet ir JAV-se. Yra dide
lė garbė patekti į jų gretas. Tai 
turbūt aukščiausias mano darbo 
įvertinimas ligšiol.

- Pats dažnai reiškiesi per 
CBC radiją ir porą kartą skaitei 
iš savo veikalų literatūros vaka- 
mose. Kur dar girdėsime ištrau
kas iš “Buying on Time”?

- Taip, skaičiau Toronte 
keletą sykių, Otavoje ir dar ru
denį esu pakviestas į Montrealį. 
Iš tikrųjų visas romanas bus 
skaitomas per CBC radiją. (Pra
dedant balandžio 20 d. bus ga
lima išgirsti kasdien programoje 
“Between the Covers”, 12.45 
v.p.p per 94.1 FM Toronte ir 
10.45 v.v. per 740 AM). Taip 
pat buvau maloniai nustebintas, 
kad romano dalis (“Vyras, kuris 
skaitė Volterą”) buvo išversta į 
lietuvių kalbą ir išspausdinta 
Lietuvos savaitraštyje “Literatū
ra ir menas”. Man patiko vertė
jo Liongino Pažūsio darbas - jis 
dailiai pagavo mano mintį.

- Kaip Tave paveikė knygos 
pasisekimas?

-t Aišku, džiaugiuosi, nors 
neturiu daug laiko apie tai net 
galvoti. Šalia kasdieninio darbo 
kolegijoje (normaliai dėstau 
anglų kalbą ir redaguoju prade
dančių rašytojų darbus), rašau 
naują romaną, kuriame atkuria-

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

ANTANAS ŠILEIKA

ma “Buying on Time” šeimos 
istorija. Apytikriai vadinsis 
“Stumbras”, nes mane sudomi
no šio gyvūno svarba įvairioje 
ankstyvesnėje Europos literatū
roje.

- - Papasakok daugiau, jei ne 
paslaptis.

- Dalis veiksmo vyksta Lie
tuvoje Pirmojo pasaulinio karo 
metu, baigiasi Albertoje, Kana
doje. Nors rašau atbula tvarka, 
tai būtų pirmas tomas iš trijų 
veikalų serijos apie “Stumbrų” 
šeimą, kuri baigiasi su “Buying 
on Time”. Čia gal tektų pami
nėti, kad ši knyga nebuvo auto
biografinė, nors, savaime aišku, 
panaudojau kai kuriuos savo 
jaunystės patirtus išgyvenimus. 
Naujame veikale taip pat bus 
aprašytas bent vienas tikras at
sitikimas, pvz. mano tėvo ūkio 
sudeginimas bermontininkų ran
kose 1919 m. Naudojuosi ir 
daugeliu kitų šaltinių, pvz. Jac
ques Lipchitz biografija, Kon
čiaus darbu “Žemaičių šnekos”, 
Pakalniškio veikalu “Žemai
čiai”, Žemaitės ir Donelaičio 
raštais. Pats nesitikėjau, kad 
tiek susidomėsiu lietuvių litera
tūra, į kurią šnairavau būdamas 
lituanistinėje mokykloje...

- Tai nemanei, kad gali būti 
naudingos jaunų dienų pa
mokos?

- Aš rašytoju būti pasiryžau 
būdamas dar IV skyriuje. Tikrai 
rašyti pradėjau universitete. Gy
venau Paryžiuje, kurį laiką raši
nėjau, po to dar Ispanijoje pusę 
metų rinkau medžiagą apie ma
ne sudominusią Santiago de 
Compostella legendą - net ro
maną parašiau apie tai. Bet ne- 
numatau jį išleisti. Mano pir
mykščiam stiliui didelę įtaką pa
darė pasakų žanras. Literatūrą 
studijuodamas susipažinau su 
“Canterbury Tales”, “Decame
ron” ir kt. Gal esu iš prigimties 
pasakorius. Todėl pirmas mano 
išleistas romanas “Dinner at the 
End of the World” buvo iš tik
rųjų įvairių pasakų rinkinys, 
kurių tikslas buvo surinkti per
sonažus. Pats stebiuosi, nors gal 
ir natūralu, kad dabar grįžau 
prie lietuvių klasikų ir jaučiu 
kažkokią trauką papasakoti lie
tuvių ateivių istoriją, kad ir vie
ną jos versiją.

- Kada galėsime skaityti ro
maną “Stumbras"?

- Tam reikės dar truputį 
kantrybės. Galbūt dar už trejų 
metų.

Ačiū už pokalbį, Antanai. 
Linkim ištvermės ir geriausios 
sėkmės.

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Vasariškai šiltą 1998 m. ko

vo 29 d. Jaunimo centre, Čika
goje, pilnutėlei salei susirinku
sių klausytojų dainavo Toronto 
lietuvių vyrų choras “Aras”, di
riguojamas muz. Lilijos Turū- 
taitės.

Marija Remienė, “Draugo” 
v-bos pirmininkė ir renginių va
dovė, pasveikino visus, ypač pa
sidžiaugdama, kad svečių tarpe 
yra ir Lietuvos prezidento žmo
na Alma Adamkienė, kuri lan
kėsi Čikagoje.

M. Remienė pakvietė 
“Draugo” vyr. red. Danutę Bin- 
dokienę vadovauti tradicinei 
programai, kurioje “Draugo” 
bendradarbiams buvo įteiktos 
padėkos dovanėlės. Prieš porą 
metų prel. dr. J. Prunskis įsteigė 
šiam tikslui fondelį ir pavedė 
“Draugo” redakcijai iš jo palū
kanų teikti padėkos dovanėles la
biausiai nusipelniusiems “Drau
go” bendradarbiams. Šiemet 
buvo pakviesti į sceną ir apdo
vanoti koncerte dalyvavę: 
Aldona Zailskaitė ir Edvardas 
Šulaitis, O negalėjusiems at
vykti Z. Prūsui, A. Balašaitie- 
nei, P. Paliui ir A. Zaparackui 
dovanos buvo pasiųstos paštu.

Torontietis Vytautas Pečiu
lis papasakojo apie chorą ir jo 
vadovę muz. Liliją Turūtaitę. 
Esą JC salėje choras koncer
tuoja jau trečia kartą. Prašė, 
kad A. Adamkienė parvežtų vy
rui “mūsų jausmus - mes esame 
su juo ir liksime dalele Lietu
vos, kurią jis šiandien valdo”.

Koncertas buvo dviejų da
lių. Pirmoji dalis buvo pradėta 
muz. L. Turūtaitės sukurta gies
me “Klaidžiam gyvenimo kely” 
(ž. A. Dukynienės), kurią su 
choru solo giedojo pati kompo
zitorė. Iškilmingai nuskambėjo 
vergų daina iš op. “Nabucco” 
(G. Verdi). Darniai ir stipriai 
vyrai sudainavo liaudies dainą 
“Augo kieme klevelis” (harm. J. 
Karoso). Šioje dalyje girdėjome 
dar eilę dainų, skirtų gimtinei, 
motinai, tėvui, partizanams. 
Vienas dainas dainavo tik cho
ras, kitas - choras su soliste L. 
Turūtaitę. Buvusiam dirigentui 
V. Verikaičiui buvo skirta jo 
mėgstama daina “Mamyte, pirk 
man žirgelį” (m. O. Schima, ž. 
Z. Kevalaitytės). Ypač įspūdin
gai nuskambėjo muz. Antano 
Paulavičiaus “Kritusiems Lietu
vos partizanams”.

Uždegančiai nuskambėjo kar-

Išradimais garsus tautietis
KAZYS SEKMAKAS Amerikoje yra pagarsėjęs savo išradimais chemijos srityje-yra užpatentavęs 

141 išradimą. Patentų kopijas - tris tomus perdavė Technologijos universitetui Kaune

ALGIS KERNIUS

JAV gyvenantis žymus išra
dėjas Kazys Sekmakas 1997 m. 
spalio mėn. padovanojo 141 
JAV patento kopiją Kauno 
Technologijos universitetui. Tai 
sudaro tris įrištas knygas maž
daug po 300 puslapių.

Mokslininko Sekmako bend
radarbiavimas su universitetu 
užsimezgė 1995 m. vasarą, kai 
jis lankėsi gimtinėje. Dabar jis 
dažnai padeda šio universiteto 
mokslininkams įvairių cheminių 
problemų srityje.

K. Sekmakas yra vienintelis 
lietuvių kilmės mokslininkas 
Amerikoje užpatentavęs tiek 
daug išradimų. Jo idėjos taip 
pat yra užpatentuotos Vakarų 
Europoje, Azijoje, Afrikoje ir 
Kanadoje.

K. Sekmako išradimai yra 
naudojami įvairiose kasdieninio 
gyvenimo strityse: vaistų, plasti
kinių medžiagų bei dažų gamy
boje, aviacijoje bei statybinių 
medžiagų apsaugoje, pvz. nuo 
plieno rūdijimo ir aliuminio iri
mo (korozijos). Aliuminio iri
mas prasideda tada, kai metalo 
paviršius oksiduojasi deguonies 
įtakoje ir praranda savo stip
rumą.

Vienas iš daugelio jo išradi
mų yra polimerų srityje. Poli
merai yra skirstomi į natūralius 
ir sintetinius. Natūralūs polime
rai yra plaukai, ragai, celiuliozė 
ir kt. Sintetiniai polimerai yra 
sukurti cheminės reakcijos, kai 
dvi ar daugiau mažų molekulių 
susijungia į didesnes molekules. 
Jos paprastai susideda iš ilgos 
grandinės pasikartojančių che
minių dalių. Pvz. etileno mole
kulės, sujungtos į ilgą grandinę, 
sudaro polimerą - polietileną, 
vartojamą maisto gaminių įvy
niojimui.

Kiti svarbūs sintetiniai poli
merai yra nailonas, dirbtinis šil
kas (rayon), guma ir kt. Dažuo- 

tu su publika sudainuota “Že
mėj Lietuvos”. Pirmoji koncer
to dalis buvo baigta muz. L. Tu
rūtaitės daina (ž. A. Dukynie
nės) “Ištikimybė”.

Antroje koncerto dalyje bu
vo atliktos kelios liaudies dai
nos (“Ir paaugo žali leipa”, 
“Tris dienas”). Ir šioje dalyje 
buvo dainų apie gimtinę Lie
tuvą. Girdėjome ir kitą muz. A. 
Paulavičiaus sukurtą dainą 
“Vienalangėj grytelėj”, kurios 
žodžiai taip graudžiai išsakė 
motinos skausmą žuvus sū
nums.

Toliau sekė linksmesnės 
dainos: “Senas kerdžius”, “Už
stalės daina”, “Grok, armoni
ka”, “Tėviškėlė”. “Ant Vilniaus 
kalvų”, dirigentei pakvietus, bu
vo sudainuota kartu su publika.

Paskutinė daina “Aras” bu
vo skirta žodžių autoriui, prieš 
keletą metų mirusiam čikagiš- 
kiui V. Šimaičiui ir muzikos kū
rėjui prel. P. Butkui, irgi jau mi
rusiam Australijoje.

Choras dar padainavo “Bran
giausios spalvos”, įsijungiant ir 
gausiems klausytojams. Girdė
jome dar ir šių kompozitorių 
kūrinius: A. Raudonikio, A. 
Motuzo, S. Liupkevičiaus, K. 
Vasiliausko, L. Pranulio, A. 
Bražinsko, S. Jonkaus, J. Tiš- 
kaus ir V. Telksnio.

Dirigentei L. Turūtaitei, 
akompaniatorei muz. Editai 
Morkūnienei ir choro pirmi
ninkui Vytautui Pečiuliui buvo 
įteikta gėlių. Visi žmonės salėje 
sustojo ir plojo, pagerbdami bei 
atsidėkodami šauniam chorui, 
dirigentei ir akompaniatorei.

M. Remienė dėkojo kaimy
nams ir broliams lietuviams iš 
Kanados “Draugo” direktorių 
vadovybės, redakcijos, administ- 
rcijos vardu ir linkėjo “Arui” dar 
ilgai koncertuoti Kanadoje bei 
nepamiršti ir Dėdės Šamo žemės. 
Ji pakvietė visus į JC kavinę 
vaišėms.

“Aro” koncertas buvo pui
kus! Jį girdėjusiųjų atsiliepimai 
buvo labai šilti! Visi džiaugėsi 
parinktomis dainomis, jų puikiu 
atlikimu bei choro vadovės di
rigentės muz. L. Turūtaitės 
nuoširdžiu pasišventimu! Taip 
pat džiaugėsi ię V. Pečiulio 
vykusiais intarpais.

Esame dėkingi Toronto lie
tuvių vyrų chorui “Arui” ir 
dirig. muz. L. Turūtaitei, linki
me jiems dar ilgai ir sėkmingai 
koncertuoti!

se ir metalo padengime polime
rai sudaro ploną dangą, kuri, 
stipri lyg klijai, jungiasi su dažo
mu paviršiumi arba metalu, su
jungia dažų pigmentą ir sudaro 
elastinį, blizgantį paviršiaus už
baigimą.

Dažai erdvėlaiviui
Štai keletas pavyzdžių, kad 

skaitytojas susidarytų vaizdą, 
kokie yra reikšmingi K. Sekma
ko išradimai. Jo išrasti polime
rinės kompozicijos dažai buvo 
pavartoti “Columbia” erdvėlai
vio aliumininio korpuso pirma
jam dažų sluoksniui. Tie dažai 
buvo specialiai padaryti, kad 
apsaugotų korpusą nuo irimo ir 
atlaikytų didelį temperatūrų 
skirtumą nuo - 75° F šalčio erd
vėje ir +300°F trinties tempe
ratūros grįžtant žemėn.

Jo išrasta karščiui atspari 
korėta poliuretaninė medžiaga 
buvo vartojama sutvirtinimui 
tarp lėktuvo sparnų ir korpuso. 
Taip pat K. Sekmako išrasti 
specialūs dažai yra vartojami 
sprausminių lėktuvų gamyboje 
(Boeing 747, Douglas DC-10) ir 
kariniams naikintuvams (F15, 
F16 ir kt.). Tie dažai apsaugoja 
išorines lėktuvo dalis nuo irimo, 
o benzino tankus — iš vidaus.

Pagrindinis laimėjimas
Paklaustas, ką jis pats laiko 

savo didžiausiu laimėjimu, K. 
Sekmanas atsakė: “Išradimas 
proceso, kuris taupo energiją ir 
laiką padengiant metalus orga
ninių polimerų sluoksniu kam
bario temperatūroje”. Jis tą 
procesą išpuoselėjo 1977/78 m. 
Įprastas metalo padengimo bū
das apsaugai nuo irimo buvo ir 
tebėra pakartotinis metalo kai
tinimas ir aušinimas. Proceso 
metu produktas chemiškai plau
namas, džiovinamas ir pagaliau 
padengiamas pirminiu dažų 
sluoksniu.

K. Sekmano išradimas pa-

Klaipėdiečių meno sambūris “Vite” koncertuoja Vokietijoje. Tarp jų į sceną pakviestas ev. kunigas 
ALFREDAS FRANSKAIIIS, gyvenantis Vokietijoje (nuotraukoje - dešinėje pusėje su barzda)

Lietuvių literatūros ambasadorius Vokietijoje
Evangelikų kunigas ALFREDAS FRANSKAITIS - poetas, lietuvių autorių kūrinių 

vertėjas į vokiečių kalbą, apdovanotas Gedimino ordinu
KAZYS BARONAS

Kai redagavau vokišką “El
tą”, beveik kiekvieną savaitę pa- 
sikeisdavome laiškais su lietuvių 
tautos bičiuliu poetu, lietuviš
kos literatūros vertėju į vokie
čių kalbą, evangelikų kunigu 
Alfredu Franskaičiu. Deja, jo li
ga, kelios operacijos, sūnaus 
mirtis ir sunki žmonos liga pri
vertė poetą sulėtėti. Tad suretė
jo mūsų laiškai, pasikeisdavome 
švenčių proga tik trumpais svei
katos linkėjimais.

Apsidžiaugiau gavęs š.m. 
kovo mėn. ilgesnį laišką. Jame 
rašo: “Tėviškės žiburiai” apšvie
čia ir mano kelius. Esu be galo 
dėkingas, kad manęs jie neuž
miršo, dar mane suranda. O 
kas, kad kartais gana ilgokai iš 
tolimo žemyno klajoja, kol nau
joji lemputė mane pasiekia”.

Pasirodo, jam teko parduoti 
namus su dideliu daržu, nes 
priežiūrai neturėjo jėgų. Jis ra
šo: “Nuo ryto septintos iki va
karo 11-tos vai. esu gerokai už
imtas. Mano žmona silpna, li
guista, tad slaugos darbas man 
daug laiko atima. Tuo nesiskun
džiu. O ne! Juk jinai per visą 
mano darbo laiką mane aptar
navo, rūpinosi vaikais, namus

Žymusis išradėjas
KAZYS SEKMAKAS

keičia tą procesą: vartojant spe
cialią organinę polimerinę me
džiagą, produktas padengiamas 
kambario temperatūroje tik vie
ną kartą; tuo būdu jo paviršius 
apsivalo ir įgauna galutinį už
baigimą. Tą procesą galima pri
taikyti ir plastikinėms medžia
goms, kurios nepakenčia kaiti
nimo. Tas išradimas sutaupo 
pramonei daug kuro ir laiko, 
neužteršią oro ir vandens. 

Amerikos spauda
Apie Kazį Sekmaką yra ra

šę daugiau kaip 30 didžiųjų 
JAV laikraščių ir žurnalų. Visur 
minima lietuviškoji išradėjo kil
mė. Ypač daug apie mūsų tau
tietį buvo rašoma jam gavus 75- 
ąjį patentą 1976 m., o “Chicago 
Tribune” 1981 m. įdėjo net ke
turis straipsnius 100-tojo paten- . 
to proga. 1990 m., kai K. Sek
makas gavo savo 140-tąjį paten
tą “The Tampa Tribune” pasky
rė jam daug vietos savo pusla
piuose, įdėjo didžiulę spalvotą 
jo nuotrauką, pažymėdama, kad 
tai “Lithuanian Immigrant”.

Nuo Kauno iki Amerikos
K. Sekmakas yra gimęs 

(Nukelta į 8-tą psl.)

‘valdė’. O dabar aš už tai galiu 
dėkoti ją aptarnaudamas, reiš
kia - atsimokėti už meilę. Tru
putį gaila, kad mano kūrybinis 
darbas kiek nukentėjo. Pernai 
nė dešimties eilėraščių nei iš
verčiau, nei pats parašiau. Bet 
dabar čia, Sulingene (naujas ad
resas: A. Franzkeit, Hinden- 
burgstr. 25, 27232 Sulingen, 
Germany), namų darbai jau 
pradeda įsitaisyti į tvarkinges
ni us bėgius. Tad vėl prasidėjo 
literatūrinis mano darbelis. O 
tas mane gaivina”.

Manding, jo ankstyvesnis li
teratūrinis darbas nebuvo už
mirštas Lietuvos valstybės: gavo 
iš prez. A. Brazausko telegra
mą, kviečiančią atvykti į Vasa
rio 16-sios iškilmę. Nesitikėjo 
kun. A. Franskaitis tokios gar
bės. Jis rašo: “Kai susirinkome 
prezidento rūmuose, o prez. A. 
Brazauskas atsistojo pasveikin
ti, paaiškėjo - čia įvyks ordinų ir 
medalių įteikimas. O kai priėjo 
ketvirto laipsnio “gediminie- 
čiai”, man teko gerokai parau
donuoti, nes pradėjo manimi su 
ilgokais apibrėžimais bei pagyri
mais. Buvau, pašauktas ir aš. 
(...) Lietuvos prezidentas prise
gė prie krūtinės Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino IV 
klasės ordiną”.

Kun. A. Franskaitis taip pat 
dalyvavo operos rūmuose. La
bai iškili koncertinė dalis pasi
baigė Beethoveno (Schillerio) 
“An die Freude”. Ją atliko so
listai ir jungtinis Vilniaus bei 
Kauno teatrų chorai vokiečių 
kalba! Kun. A. F. rašo: “Nuo
stabu! Man riedėjo ašarėlės Va
sario 16-tosios dieną”...

Po dienelės Lietuvos rašy
tojų s-ga pakvietė į “Franskai
čio vakarą”. Tokiai staigmenai 
ev. kunigas nebuvo pasiruošęs. 
Visa laimė, su savim turėjo 
spaustuvei paruoštus lietuvių 
kalba eilėraščius ir poeto J. 
Marcinkevičiaus eilėraščių, iš
verstų į vokiečių kalbą. Be to, 
kalbėjo Lietuvos-Vokietijos

Išradėjo Kazio Sekmako patentų rinki
nys (tokie 3 tomai po 300 psl.) perduo
tas Technologijos universitetui Kaune

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

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

Poetas ir vertėjas evangelikų ku
nigas ALFREDAS FRANSKAITIS

draugijos pirm, docentas Jonas 
Kilius, prof. Irena Kostkevičiū- 
tė, poetas J. Marcinkevičius, ra
šytojas Jokūbas Skliutauskas, 
vakaro vadovas Rašytojų s-gos 
pirm. V. Sventickas.

Neminėsiu Lietuvos spau
dos atsiliepimų apie kun. A. 
Franskaičio literatūrinę veiklą 
Vokietijoje, nes “Literatūra ir 
menas” labai teisingai jį pavadi
no “lietuvių literatūros ambasa
doriumi”. Juk kun. A. Franskai
čio dėka vokiškai prabilo Anta
nas Baranauskas, Maironis, 
Vincas Mykolaitis-Putinas, Jus
tinas Marcinkevičius... Iš viso 
400 kūrinių.

Už gražią ir seną lietuvių 
kalbą kun. A. Franskaitis yra 
dėkingas Kauno VI gimnazijos 
(jis lankė ir vokiečių gimnaziją) 
mokytojams Bronei Vosylytei, 
A. Ašmantui, Vaiciekauskienei, 
dėjusiai pagrindą “lietuvių kal
bos rūmams”. “Ir kad šis ordi
nas prisegtas, tai nuopelnas tų 
trijų mokytojų” - rašo kun. A. 
Franskaitis.

Toks kun. A. Franskaičio 
apdovanojimas Lietuvoje buvo 
pastebėtas ir jo gyvenamos vie
tovės laikraščio, įjungusio mūsų 
valstybės ir tautos istoriją. Ilga
me Sulingeno laikraščio straips
nyje su didele nuotrauka apra
šomas kunigo gyvenimas (gimęs 
Karaliaučiuje), didinga Lietu
vos praeitis, mūsų tautos kovos 
su kryžiuočiais, totoriais, rusais, 
Maskvos okupacija, 1918 m. va
sario 16 d. nepriklausomybės 
atkūrimas.

Varrelio miestelį aplankė 
Klaipėdos tautinių muzikos 
instrumentų grupė “Vite”. Lie
tuviai pastebėjo žiūrovų tarpe 
sėdintį kun. A Franskaitį (matė 
jo apdovanojimą Lietuvos tele
vizijoje), pasveikino ir pakvietė 
į sceną “polkutei”. Vokiečiai 
žavėjosi lietuvių dainomis, skra- 
balais, kanklėm, birbynėm ir kt. 
tautiniais muzikos instrumen
tais. Klaipėdiečiai aplankys Vo
kietijos vietoves nuo šiaurės iki 
pat Alpių kalnų.



Ar vertėjas irgi kūrėjas?
Vertėjus daug kas kritikuoja. 
O ar yra kas juos užtartų? 
Kai jiems pavyksta, nieks neploja. 
O jei suklystų ? Daug kas bartų!

Šitokiu vertėjų skundu Lion
ginas Pažūsis užbaigia pokalbį 
su Alfonsu Pilka “Dienovidžio” 
1991 m. 17 nr. Prieš svarstydami 
pokalbio mintis, susipažinkime 
su pašnekovu.

Vilniaus universiteto docen
tas Lionginas Pažūsis gimė 1940 
m. Kaišiadoryse. 1962 m. tame 
universitete baigė anglų kalbos 
bei literatūros kursą ir pasiliko 
ten dirbti. 1971 m. apgynė filo
logijos mokslų kandidato diser
taciją “Fonetinė ir morfologinė 
angliškų skolinių integracija Siau
rės Amerikos lietuvių kalboje”. 
Nuo 1975 m. docentas, 1971- 
1977 ir 1980-1985 m. anglų filo
logijos katedros vedėjas. Skaitė 
paskaitas Greifswaldo, Vokietijo
je, universitete (1980), anglų kal
bos studijas gilino JAV (1977) 
ir Anglijoje (1980).

Šalia tiesioginio darbo uni- 
yersitete, yra paskelbęs per 30 
mokslinių straipsnių ir paruošęs 
anglų kalba skaitinių vidurinėms 
mokykloms bei studentams. Su 
R. Aprijaskyte paruošė mokyto
jams skirtą “Anglų kalbos tar
ties vadovą”, o su O. Armalyte 
“Vertimo teorijos pradmenis”.

Iš anglų kalbos išvertė G. 
Golsvvorth apsakymų rinkinį, G. 
Gordon ir E. Coldwel kūrinių. Į 
anglų kalbą išvertė liaudies pa
sakų rinkinį “Dangus griūva”, 
20-ties dabartinių poetų antolo
giją “Gintarinis vėrinys”, Justi
no Marcinkevičiaus “Tokia yra 
meilė”, penkių poetų (S. Nėris,

AURELIJA M. lUlAS iniKNi:

Pavasario daina
Per pavasario tirpstantį sniegą 
gaivinanti skrieja banga...
Taip lengvi ir panašūs į sniegą, 
balti debesys erdvėje miega, 
žaidžia lengvas vėjelis ties ja.

Skrenda paukščiai per žydrąją jūrą, 
išsiilgę saulėto dngaus...
Balti debesys - spindinčios burės, 
ir jie vėjo kelių nesiklaus.

Dar sapnuose paskendusi miega 
šimtametė legendų giria...
Per pavasario tirpstantį sniegą 
sidabrinėmis stygomis bėga 
pavasario jauno daina.

ALFREDAS FRANSKAITIS, 
Vokietija

Netaupyk
Netaupyki pinigų!
Jei nereikia jų, 
Tai kitiems atiduok.
Ir nusijuok!

Netaupyki ir širdies.
Kur tu ją nešies -
Jos kitiems nešykštėk: 
Pasigailėk!

Naktibalda vėjas
Naktibalda vėjas 
pro mane jau praėjęs 
iš rytų ir iš pietų 
neatnešė liūčių, 
kurių daugelis laukia...

O vėjas dar kaukia, 
lyg norėdams prabilti, 
užgesino man viltį, 
išpūtė svajones - ■ 
beliko dejonės...

Nesiliaujantis vėjas, 
nemigo susiuvėjas, 
mintis man sumaišė. 
Vidurnakčio vaišės 
man šiąnakt nesibaigė.

(Ligoninėje, vidurnaktį) 

Dail. RIMA MAČIKUNAITĖ - “Blenders” (linoraižinys 36x14”)

E. Mieželaitis, A. Baltakis, J. De
gutytė, J. Marcinkevičius) eilė
raščių rinkinį “Gyvenimo ir mei
lės dainos”. Naujausias leidinys
- “Iš klasikinės anglų poezijos” 
(1996). Redagavo Peter Tempest 
į anglų kalbą išverstus A. Bara
nausko “Anykščių šilelį”, K. Do
nelaičio “Metus”, ir E. Mieželai
čio “Kastantą muzikantą”. Perio
dinėje spaudoje yra paskelbęs ne
mažai iš anglų kalbos verstos poe
zijos ir straipsnių įvairiom te
mom. Pirmoji anglų kalbos skai
tinių knygelė pasirodė 1964 m., o 
Golsworth “Obels žiedai” 1967 m.

Vertimai iš savosios į sveti
mą kalbą ir poezijos žanras aiš
kiai vyrauja Pažūsio literatūri
niame kelyje. “Mylėdamas gyve
nimą negali nemylėti poezijos”
- pokalbyje prisipažįsta vertė
jas, nors eilėraščių niekada ne
rašęs. Lietuvių poezijos vertimų 
anglų kalba dabar esą nemažai. 
“Yra vertimų ir proza ir eilėmis, 
iš originalo ir iš vertimo, iš gero 
ir iš prasto, pažodinio vertimo”. 
Tarp vertėjų esą tokių, kurie ge
riau ar prasčiau moka abi kalbas 
ir kitataučių, nė žodžio lietuviš
kai nemokančių. Tad neišven
giama netikslumų ir iškraipymų. 
Poeziją išversti nelengva, o kar
tais tiesiog neįmanoma. Pvz. My
kolaičio-Putino eilėraštis “Va
saris”: Apgavikas / Vasaros var
du žieduotu/ Prisidengęs. Angliš
kas “February” su vasara jokios 
asociacijos neturi ir tas pačias 
nuotaikas išsakyti dviem kalbom 
nelengva. Rusų poetas J. Jevtu- 
šenka šitaip išsireiškęs: “Verstinė 
poezija nelyginant moteris: jei 
graži, tai neištikima, o jei ištiki
ma, tai negraži.”

Alfonsas Pilka prisimena, 
kad D. Vabalienė, recenzuoda
ma “Love is Like This” (Tokia 
yra meilė), pabrėžė vertėjo di
delę pagarbą autoriui, skrupu
lingumą, pastangas nenutolti nuo 
originalo turinio bei formos, iš
laikant autentišką pasaulėjautą 
ir intonaciją”. Kas matė 1989 m. 
išleistą “Songs of Life and Love” 
(Gyvenimo ir meilės dainos) ar
ba “Iš klasikinės anglų poezi
jos” sutiks su D. Vabalienės pa
stabom. Angliškas ir lietuviškas 
tekstai sudėti gretimuose pusla
piuose ir pusėtinai abi kalbas mo
kantis skaitytojas neatsispirs pa
gundai posmelius palyginti. Greit 
pastebės, kad Jevtušenkos pas
taba ne tik užgauli moterų at
žvilgiu, bet ir nėra absoliučiai 
tiksli: verstinė poezija gali būti 
ir graži, ir ištikima originalui. 
Priklauso nuo vertėjo kūrybin
gumo. Pašnekovas girdėjęs už
sienio radijo laidą, kurioje lite
ratūros kritikė kalbėjusi apie 
Just. Marcinkevičiaus kūrybą. 
Pažįstamam kanadiečiui ji davu
si paskaityti “Love is Like This”. 
Grąžindamas knygą jis pasakęs: 
“Graži poezija, bet kodėl ji to
kia liūdna?”

“Tame pasakojime vertėjo 
pavardė nebuvo nė paminėta, 
bet aš džiaugiuosi. Juk vien tai, 
kad skaitytojas sutapatino verti
mus su Poeto kūryba, visai iš
leisdamas iš akių vertėją, tarpi
ninką, kuris padėjo jam pažinti 
tą grožį, liudija, kad ir vertėjas 
atlieka kūrėjo misiją,” džiaugia
si L. Pažūsis.

Svarbiausiu savo mokytoju 
Pažūsis laiko anglų poetą ir ver
tėją Peter Tempest. “Jei ne jis, 
aš tikrai nebūčiau patikėjęs, kad 
mano darbas prasmingas”. Susi
pažinę per “Vagos” leidyklą, kai 
šis redagavęs liaudies pasakų kny
gelę “Dangus griūva” (The Sky is 
Falling, 1978), o Pažūsis P. Tem- 
pest’o išverstą E. Mieželaičio 
“Kastantą muzikantą” (Kastan
tas and the Birds, 1978). Arti
mai bendravę ir toliau redaguo
dami vienas kito vertimus iki 
pat netikėtos P. Tempest mir
ties 1984 m.

Čikagos lietuvių “Dainavos” choras, atlikęs religinio koncerto programą Marquette parko šventovėje. 
Priekyje - vadovas D. POLIKAITIS. Šis choras atliks meninę programą “Tėviškės žiburių” spaudos vakare 
balandžio 18, šeštadienį, 6 v.v., Anapilio salėje, Mississaugoje

Istorija ir nuotykių apysakos
Lietuvos tryliktojo šimtmečio istorija, pavaizduota nuotykingose 

Skomanto apysakose lietuvių ir anglų kalbomis
KAZYS ALMENAS

Tryliktasis šimtmetis tai 
mūsų istorijos pradžia ir didelių 
pasikeitimų metas. Jei pačioje 
pradžioje to šimtmečio keliau
jantis antropologas būtų apra
šęs tuometines baltų gentis, 
būtų galėjęs prieiti prie sekan
čių išvadų: gausiausias, labiau
siai ekonomiškai pažengusias ir 
turtingiausias greičiausiai būtų 
išvardinęs prūsų gentis. Prū
sams taip pat būtų priskirta su
dėtingiausia visuomeninė struk
tūra, labiausiai išpuoselėtos 
apeigos bei religinis gyvenimas. 
Prūsų genčių tarpe turtų, gyven
tojų tankumu ir gausiomis tvir
tovėmis jis būtų išskyręs sem- 
bus. Kaip geriausius jūreivius ir 
pavojingiausius jūros piratus jis 
būtų įvardinęs kuršius. Jei ap
tartų prekybos pažangą, miestų 
užuomazgą, tarptautinius santy
kius, greičiausiai pirmautų kur
šiai bei Sembai. Prie itin karin
gų, tolimus gruobuoniškus žy
gius surengti sugebančių genčių 
būtų priskirti jotvingiai. Lybiai 
patektų į sąrašą tuo, kad jų že
mėse jau užmegztas ryšys su 
Vokietijos miestais, kad jų tar
pe esama nemažai apsikrikštiju
sių lotyniškomis apeigomis. Sė
liai, žiemgaliai bei latgaliai gal 
būtų paminėti tuo, kad jie už
mezgę ryšį su pravoslavijos 
miestais, ypač su Polocku, ir 
prisideda prie prekybos plėtoji
mo bei laivininkystės Dauguvos 
upe.

Lietuviai ir žemaičiai
O ką ypatingo jis būtų galė

jęs pasakyti apie Lietuvos ir Že
maitijos gentis? Pačioje XIII š. 
pradžioje kažin ar jis jas būtų 
galėjęs išskirti. Gal būtų pami
nėjęs, jog per pastaruosius de
šimtmečius tos gentys sustiprėjo 
ir pradėjo rengti žygius į savo 
kaimynų žemes. Bet šiaip jos 
tuometinių baltų genčių tarpe 
nepasižymėjo nei gausumu, nei 
savo materialine ar dvasine kul
tūra.

XIII š. einant į galą padėtis 
buvo visai pasikeitusi. Gausieji 
prūsai buvo pavergti, karingieji 
jotvingiai beveik išnaikinti. Kur
šių, žiemgalių ir sėlių žemės bu
vo padalintos tarp Livonijos 
valstybės ir stipriai išsiplėtusios 
Lietuvos. Latgaliai ir lybiai bu
vo pakrikštyti, prarado ne tik 
laisvę bei žemę, bet ir savo pa
gonišką tapatumą. XIII š. tapo 
baltų genčių kapinynu. Visų 
baltų genčių, išskyrus lietuvius 
ir žemaičius. Lietuviams ir že
maičiams tai buvo augimo me
tas. Jie vieninteliai sustiprėjo, 
paaugo skaičiumi ir išsiplėtė ne 
tik į kaimynines baltų genčių že
mes, bet ir į slavų žemes rytuo
se. XIII š. besibaigiant Lietuva 
jau buvo stipri regioninė valsty
bė, kuri sugebėjo atlaikyti dar 
keletą šimtmečių trukusį krikš
čioniškosios Europos spaudimą 
ir pastoviai plėtėsi į rytus bei 
pietų slavų žemes.

Didieji kunigaikščiai
Mes savo istoriografijoje 

esame linkę šį laimėjimą pri
skirti XIV ir XV š. didiesiems 
kunigaikščiams. Visiškai ne
menkinant Gedimino, Algirdo, 
Kęstučio, Jogailos, bei Vytauto 
pastangų, verta prisiminti, jog 
valstybė jau buvo išsiplėtusi ir 
jos galia išaugusi, didžiojo kuni
gaikščio valdžia įtvirtinta. Pa
matus tam dėjo visai kitos as

menybės, ir tik vienas jų, Min
daugas, yra plačiau minimas. O 
tų, kurie XIII š. prisidėjo apgi
nant bei plečiant lietuvių ir že
maičių žemes, yra daug: Vy
kintas, Lengvenis, Vaišvilkas, 
Traidenis, Treniota, Dauman
tas, Žvelgotė, Algminas, broliai 
Bulioniai, Vytenis ir kt. Nors 
kronikos (mūsų priešų kroni
kos) mums perdavė gana daug 
vardų, tačiau dar gerokai dau
giau liko nepaminėtų.

XIII š. išsiskyrė tuo, kad 
valdžia dar nebuvo sutelkta į 
vienas rankas, ir užtat daugelis 
turėjo veikos laisvę. Šitai, ma
tyt, atitiko lietuvių būdą, nes jie 
tuo metu pasireiškė sunkiai įti
kėtina veika. Pvz. nuo 1220 iki 
maždaug 1270 m. mūsų priešų 
kronikos mini 72 lietuvių ir že
maičių surengtus žygius. Be 
abejonės, jų buvo daugiau, mat 
ne visi ir priešai buvo raštingi, o 
kai kurie žygiai būdavo tokie, 
kad po jų nelikdavo kam kroni
kas berašyti. Tų žygių geografi
nis išplitimas stulbinantis. XIII 
š. lietuviai šiaurės kryptimi žy
giavo iki Estijos, įskaitant ir Oe- 
zelio salą bei didžiojo Naugardo 
žemes. Į rytus jų žygiai siekė 
Smolenską, Vitebską, Tverę, 
jau nekalbant apie Polocką, 
Pinską ar Turovą. Pietryčių 
kryptimi jie siekė Kijevą ir Čer
nigovą; pietų kryptimi - Voly
nės žemę, Mazoviją bei Lenki
jos žemes iki Krokuvos; pietva
karių kryptim - Prūsų žemes iki 
Kulmo, Pomeraniją ir Branden
burgą. Jie kariavo su Livonija, 
kryžiuočių, kalavijuočių bei 
Dobrynės ordinais, Rygos vys
kupu, rusų kunigaikščiais, Čin- 
gis Chano mongolais, Mazovi
jos ir Lenkijos valdovais bei 
jungtinėmis kryžiaus žygių ka
riuomenėmis iš Vakarų Europos.

Mums gal nevisai smagu tai 
prisiminti, bet vis dėlto teisybė, 
kad jie kariavo ir su kitomis bal
tų gentimis ir tarpusavyje. Kai 
pagalvoji, jog visa ši karinė 
veikla rėmėsi gyventojų skaičiu
mi, kuris kažin ar viršijo 120 iki 
150,000, tai darosi tiesiog sun
kiai suvokiama. Tokie nuolati
niai karai - tai kelias į pražūtį, 
tačiau istorija rodo ką kita. Lai
mėjimai stipriai viršijo pralai
mėjimus, nes per visą XIII š. 
lietuvių ir žemaičių gyvenamas 
plotas plėtėsi ir daugėjo jiems 
pavaldžių kaimyninių baltų bei 
slavų žemių plotai.

Rašytojų kūriniai
Apie XIII š. mūsuose kol 

kas buvo mažai rašyta. Istorikai 
dar gali pasiteisinti palyginti ne
dideliu šaltinių skaičiumi, nors 
iš tiesų ir jų nėra jau taip maža, 
tačiau kokį pasiteisinimą gali 
pateikti rašytojai, prisimenant, 
jog mūsų istorinės literatūros 
pradininkas Vincas Pietaris pra
dėjo nuo XIII š. Didžiuma isto
rinės literatūros, kuri buvo po 
jo išleista, lietė jau vėlesnius, 
garsiųjų didžiųjų kunigaikščių 
laikus. Išimtis - J. Kralikausko 
knygos apie mindauginius lai
kus. Dabar jau pasirodė visa is
torinių apysakų serija iš XIII š.

Tokiam šimtmečiui kaip 
Xlll-tasis pavienių knygų nepa
kanka. Norint atkurti ne tik at
skirus to laikotarpio įvykius, bet 
visą to šimtmečio panoramą, 
reikia jų kur kas daugiau. Tai 
dabar siekia įgyvendinti “Sko
manto” vardu leidžiamos istori
nės, nuotykinės apysakos. Seri
jos knygos pasakoja nuotykius, 

kuriuos išgyvena spalvingi vie
nos šiaurinėje Žemaitijoje gyve
nančios šeimos atstovai. Rikio 
Žybarto ir jo žmonos Medeinos 
šeima nėra istoriniai persona
žai, bet jie dalyvauja daugelyje 
tikrų istorinių įvykių ir susitinka 
su visa eile svarbiausių tuometi
nių istorinių veikėjų. Tai ir že
maičių vadas Vykintas, busima
sis Lietuvos karalius Mindau
gas, jo sūnus Vaišvilkas. Tai ir 
Rygos miesto steigėjas bei jo il
gametis vyskupas Albertas, Sau
lės mūšyje žuvęs didysis kalavi
juočių ordino magistras Falkvi- 
nas, popiežiaus Grigaliaus IX 
pasiuntinys į Livonijos žemę 
Vilhelmas iš Modenos, Žiemga
lių vadas Vieštartas ir daugelis 
kitų.

Serija prasideda 1220 m. 
kronikose aprašytu žygiu į 
Žiemgalių žemę. Per Mežuot- 
nės tvirtovės apgultį dar tik de
šimtmetis Žybarto sūnus Uvis, 
kuris tuo metu su broliu Dau
baru medžioja Žiemagalijos 
miškuose, pagaunamas vyskupo 
Alberto kariuomenės. Jis nuga
benamas kaip vergas į Rygą, iš
moksta ne tik vokiškai, bet ir 
daug ko kito. Tai jam labai pra
verčia per sekančias knygas ir 
gausius tolimesnius įvykius.

Tie nuotykiai LJvj ir kitus 
Žybarto šeimos narius, jo stip
ruolį brolį Daubarą, išdidžią se
serį Jundą, gražuolę Gailę ir ap
sukrų Einių nuveda j tuometinį 
Kauną pas žynius į Šventaragio 
slėnį, šalia tuo metu dar tik sta
tomos Mindaugo pilies, į tokius 
tuomet svarbius rusų miestus 
kaip Polockas, Pskovas bei Čer
nigovas, į Gotlando salą, prūsų 
žemes, Saaremos salą, Kuokne- 
sės bei Talino pilis. Kur tik tais 
laikais nujodavo lietuvių būriai 
(o tai kronikose paliudyta isto
rija!), ten atsiranda ir Žybar- 
taičiai.

Istorija apysakose
Atkuriant pagoniškąją pa

saulėjautą, “Skomanto” knygo
se buvo tariamasi su įžymiais 
Lietuvos etnografais ir religijo
tyrininkais. Istorijos fonas ati
tinka dabartinę istorijos samp
ratą, pagrįstą ne tik istoriniais 
šaltiniais, bet ir archeologiniais 
duomenimis. Neišvengiamoje 
sankirtoje tarp krikščionybės ir 
pagonybės, abi religinės siste
mos traktuojamos su pagarba. 
Tos tolimos praeities įvykius 
stengiamasi atkurti kiek galint 
įtikimiau, tačiau verta pabrėžti, 
jog minėtos knygos pirmoje vie
toje yra skirtos įdomiam pasi
skaitymui. Greita veikimo slink
tis, įdomūs įvykiai, spalvingi vei
kėjai ir plati veikos geografija - 
jų svarbiausia ypatybė. Kad jos 
pateikia žinių apie istorinius 
įvykius bei pagoniškąją buitį ir 
pasaulėjautą, yra tas svarbusis 
priedas, kuris ‘Skomanto’ kny
gas išskiria iš vien tik nuotykius 
aprašančių apysakų.

Kol kas išleista 12 apysakų, ir 
jose artėjama prie tiems laikams 
taip lemtingo Saulės mūšio. Pir
mosios dvi knygos jau išparduo
tos. Jos išverstos į anglų kalbą ir 
su Lietuvių fondo parama išleis
tos, skirtos jau lietuvių kalba sun
kiai beskabančiam, Lietuva besi
dominančiam skaitytojui.

(Atskirame rašinyje bus pa
skelbta smulkesnė informacija apie 
minėtas Skomanto apysakas. Visa jų 
serija yra paruošta K Almeno vado
vaujamos literatų grupės. RED.)
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□ h III Hilu II VEIKLOJE
Vilniaus universiteto filologi

jos fakultete yra įvestos susipaži
nimo su Kanada studijos. Kana
dos ambasada joms parūpino tur
tingą kanadiečių autorių knygų 
rinkinį. Studijų atidaryme kalbėjo 
William L. Clarke, Kanados am
basadorius Lietuvai. Susipažini
mo su Kanada studijos pradeda
mos dviem kursais. Pirmąjį kursą 
“Kanados kultūra - įvadas litera- 
tūron” skaitys docentė Regina Si- 
niūtė-Ayre, o Kanados politikos 
kursą - iš Montrealio McGill uni
versiteto Vilniun sugrįžusi dokto
rantė Ragnė Racevičiūtė.

Dail. Kazys Varnelis, gimęs 
1917 m. vasario 25 d. Alsėdžiuo
se, karo metais baigęs Kauno tai
komosios dekoratyvinės dailės ins
titutą ir Vienos dailės akademiją, 
pokaryje įsitvirtino Čikagoje peda- 
gogoniu darbu ir net atidaryta re
liginio meno studija, šventovių de
koracijoms. Jis taipgi pasižymėjo 
savo tapybos geometrinių abst
rakcijų darbais, vertingų senųjų 
knygų rinkiniais kitose JAV vieto
vėse. ELTOS pranešimu “Lietu
vos aido” kovo 18 d. laidoje, dail. 
K. Varnelis jau grįžo gyventi Lie
tuvon su žmona Gabriele. Jie įsi
kuria Vilniuje, senamiestyje įreng
tuose K. Varnelio namuose. Juose 
bus ne tik gyvenama, bet ir rengia
mos parodos, neužmirštant ir Lie
tuvai vertingų bibliotekinių rinkinių.

Čikagos lietuvių opera šie
metinį sezoną, jau keturiasdešimt 
antrąjį, pradeda su nauja vadovy
be. Sol. Vaclovo Momkaus vado- 
vaujamon naujon narių valdybon 
buvo išrinkti - Romas Burmeikis, 
Lidija Rasutienė, Vytautas Ra- 
džius, Gražina Stauskas, Virginija 
Savrimienė, Jurgis Vidžiūnas, Va
lerija Žadeikienė. Remiantis Juo
zo Končiaus pranešimu “Drauge”, 
šio sezono spektakliui balandžio 
26 d. Mortono mokykloje buvo 
pasirinkta J. Strausso operos “Či
gonų baronas” premjera, atsive
žama iš Lietuvos. Toks praneši
mas nėra visiškai tikslus. Mat 
“Čigonų baronas” yra tik vienie- 
tiško stiliaus operetė austro Jo
hann Strausso (1825-1899), sū
naus, talentingo valsų ir operečių 
kūrėjo. “Čigonų barono” operetę 
jis yra sukūręs 1885 m. Jos prem
jera Kaune įvyko 1934 m. Muziki
nį “Čigonų barono” spektaklio pa
ruošimą Čikagoje tvarko Čikagos 
lietuvių operos meno vadovas Al
vydas Vasaitis su chormeisteriais 
Manigirdu Motekaičiu ir Alfonsu 
Seniūnu. Čikagos lietuvių opera 
iš Lietuvos atvežtam “Čigonų ba
ronui” parūpins tik savo dirigentą 
A. Vasaitį, dabar jau sustiprėjusį 
chorą, solistus Aldoną Stempu- 
žienę, Virginiją Bruožytę-Mulio- 
lienę, V. Momkų, Lidiją Rasutie- 
nę ir Algimantą Barniškj. Iš Lie
tuvos atvyksta rež. Egidijus Do
markas, solistai Ramutė Tumu- 
liauskaitė, Virgilijus Noreika, Arū
nas Malikėnas, Vytautas Juoza- 
paitis ir Vaidas Vyšniauskas.

Su Bostono vyrų seksteto at
gimimu ir jo pasirodymu Čikago
je “Draugo” dienraščio šių metų 
sausio 23 d. laidoje skaitytojus su
pažindino Faustas Strolia. Jo pa
ties pranešimu, tą koncertą Jauni
mo centro didžiojoje salėje jau 1997 
m. spalio 19 d. surengė “Margu
čio II” lietuviškoji radijo progra
ma. Muz. F. Strolia džiaugiasi ge
ru koncertu, šio vieneto trijų de
šimtmečių gyvavimo istorija, bet 
nepasako, kas yra suorganizavęs 
tą vyrų sekstetą Bostone. Iš neaiš
kaus prasitarimo angliškoje LE 
laidoje atrodo, kad jį 1950 m. įstei
gė kompozitorius Julius Gaidelis 
(1909-1983). Bostono vyrų seks
tetas dabar turi tik penkis jame li
kusius vyrus: brolius Norbertą ir 
Helmutą Lingertaičius - tenorus, 
Ričardą Lizdenį ir Bronių Banaitį 
- baritonus, Gintą Simonaitį - vie
nintelį bosą. Juos paruošia ir jiems 
akompanuoja jaunoji Bostono vy
rų seksteto vadovė Daiva Matu- 
lionytė-Navickienė, buvusi čikagie- 
tė, žingsnius scenoje pradėjusi dau
giau kaip prieš tris dešimtmečius 
aktorės Zitos Visockienės režisuo
jamo vaikų teatro Marquette Par- 
muo ke Danutės Augienės vaidini- 
se. Muz. F. Strolia džiaugiasi ma
žosios "žvaigždutės” sugrįžimu Či
kagon su atgaivintu Bostono vyrų 
sekstetu. Teisingas yra jo pasiūly
mas dabartinį jau vos penkių vyrų 
sekstetą pavadinti tik Bostono lie
tuvių sekstetu, kad jame būtų įtei
sintas ir vadovės D. Navickienės 
dalyvavimas, papildantis išeivijos 
lietuvių širdims artimą lietuviškų 
dainų repertuarą.

Žemaitės komediją “Trys my
limos” suvaidino Molėtų rajono 
Alantos žemės ūkio mokyklos sa
viveiklinis dramos būrelis. Spek
taklis vyko žibalinėmis lempomis 
apšviestame pastate, alsuojančia
me senojo kaimo dvasia. Mat 
alantiškiai atnaujino ir kultūrinei 
veiklai pritaikė senas akmenines 
arklides. Toks saviveiklininkų iš
radingumas sudomino ir kaimynus.

Šiaulių “Aušros” muziejus, 
iškilmingai paminėjęs deimantinę 
veiklos sukaktį, įsteigė savo inicia
toriaus ir vadovo, teisininko bei kul
tūrininko Pelikso Bugailišio (1883- 
1965) premiją. Jai bus panaudo
tas jo pomirtinis 4,540 litų paliki
mas, papildytas “Aušros” muziejaus, 
kitų organizacijų ir privačių rė
mėjų aukomis. Metinei premijai 
norima sudaryti tūkstantį litų. Ji 
bus paskiriama už muziejininkys- 
tės, kraštotyros, kitus kultūrinės 
bei mokslinės veiklos darbus, įpras
minančius P. Bugailiškio vardą. Pa
skirtoji premija bus kasmet įtei
kiama kovo vienuoliktąją - “Auš
ros” muziejaus įsteigimo dieną.

Latvijos operą Rygoje atgai
vino jos meno vadovu pakviestas 
talentingas vilnietis dirigentas Gin
taras Rinkevičius, pasirašęs dvejų 
metų darbo sutartį su naujų idėjų 
ieškančiu šios operos teatro direk
toriumi Andrejumi Žagaru. Rem
damasis šį rudenį pasibaigiančia 
sutartimi, meno vadovas G. Rin
kevičius buvo įsipareigojęs Rygo
je paruošti dviejų operų pastaty
mus. Jo pastangomis ten rampos 
šviesą išvydo jau trys operos - G. 
Verdi “Nabucco”, G. Donizetti “Lu
cia di Lammermoor”, o šių metų 
sausio mėnesį latviai entuziastiš
kai sutiko G. Verdžio “Aidą”. Į 
šių operų spektaklius meno vado
vas ir dirigentas G. Rinkevičius įjun
gia ne tik latvių, bet ir kitų tautų 
atstovus, neužmiršdamas ir lietu
vių. Radameso vaidmenį “Aidoje” 
atliko iš Hong Kongo pakviestas 
tenoras, Aidos vaidmenį - Irena 
Milkevičiūtė, Lietuvos operos pri
madona laikomas sopranas, Egip
to faraono žmonos - mezzo-sopra
nas įneša Linaburgytė, talentingu 
scenografu yra tapęs latvis dail. II- 
maras Blumbergs. G. Rinkevičius 
jau yra prasitaręs, kad jį vilioja G. 
Verdžio operos “Don Carlos” pa
statymas Rygoje, bet širdis kvie
čia Vilniun, kur jo laukia Lietu
vos simfoninis orkestras.

Lietuvos kaimo rašytojų są
junga, turinti 243 narius, savo būs
tinę Jonavoje ir jungianti skyrius 
dvidešimt aštuoniuose rajonuose, 
buvo įsteigta žurnalo “Ūkininkas” 
iniciatyva 1994 m. Ji jau įvykdė 
ketverių metų veiklos programą, 
skirtą Martynui Mažvydui bei Ab
raomui Kulviečiui, išleido savo 
narių knygą “Kaimo rašytojai”. 
Penktasis šios respublikinės orga
nizacijos suvažiavimas, baigiantis 
1997 m., įvyko Trakuose. Jame bu
vo apibendrinti tais metais įvyku
sių literatūrinių renginių rezulta
tai, išrinktos trys geriausios kny
gos, aštuoniolikos autorių pateik
tos dviem konkursam. Uždaros 
akcinės bendrovės “Dobilas!’ kon
kurso laureatais tapo prozininkas 
Ignas Viržinskas už knygą “So
džius be ramybės” ir poetė Anas
tazija Pečkaitienė už eilėraščių 
rinkinį “Dienos ir būsenos”. Sen
sacingai nuskambėjo “Lietuvos ai
do” skaitytojams skirtas Algio 
Šumsko pranešimas “Kaimo rašy
tojai išsirinko ir karūnavo kuni
gaikštį”. Iš tikrųjų taip tik teatra
lizuotai buvo pagerbtas Petras 
Zablockas, kurio rinktinę “Po tuo 
dangum” Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungos valdyba paskelbė bran
džiausia 1997 m. knyga. Jam, aš
tuoniasdešimt ketverių metų am
žiaus literatui, buvusiam politi
niam kaliniui, buvo uždėta iš gė
lių nupinta karūna, įteiktas kuni
gaikščio skeptru laikomas metro 
ilgio pieštukas ir premija pava
dintas lietuviškos duonos kepalas 
lietuviškame rankšluostyje. P. Zab
lockas yra Lietuvos kaimo rašyto
jų sąjungos veteranas, išleidęs poe
zijos knygas “Einu per rugienas” 
ir “Sekmadienio prieklėčiai”. Šį
kart jo brandžiausia metų knyga 
pripažintam rinkiny eilėraščiai bu
vo papildyti laiškais ir atsiminimais, 
atspindinčiais audringą dvidešim
tąjį šimtmetį ir jo tremties sūku
riuose atsidūrusio poeto likimą. 
Kaimo rašytojų sąjungos suvažia
vime buvo paskelbtas naujas trejų 
metų konkursų ir renginių ciklas, 
skirtas dr. Vincui Kudirkai. V. Kst
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PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 58 milijonus doleriu
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%

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

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

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

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir 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

BVL ELECTRICAL
ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LEDAS IIEIHIGEHATIOT 
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas
• Oro drėkintuvus (Humidifiers)
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus

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

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

• Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Indų plovimo mašinas, 

viryklas

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

JDKjVITIKA
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

CHmčAN INSURANCE BROKERS LIMITED
UnULRAN 3836 BLOOR ST w etoBICOKE. ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

DOVERCOURT ir COLLEGE - 11 kambarių, 4 virtuvės, 
geros pajamos, namas tinkamas šeimai ir nuomojimui. 
Prašo $299,000.

Skambinti

■TEODORUI STĄJ±ULJ UJ
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

ARVYDAS SABONIS, žymusis Lietuvos krepšinio žaidėjas, tarp Klivlando lietuvių 1998.1.20 po rungtynių su 
vietos grupe “Cavaliers”. Jis žaidžia Portland’o klube “Blazers”, kuris ir laimėjo rungtynes Ntr.V. Bacevičiaus

Išradimais garsus tautietis
(Atkelta iš 6-to psl.)

Kaune, ten augo ir mokėsi.
1944 m. baigė Vytauto Didžiojo 
universitete cheminės technolo
gijos mokslus ir gavo tos srities 
diplomuoto inžinieriaus vardą. 
Karo metu atsidūrė Vokietijoje 
ir kurį laiką dirbo “Siemens- 
Halske” įmonėje plastikų gamy
boje. 1949 m. emigravo į JAV ir 
dirbo “Wahl” fermentacijos ty
rimų institute, o 1951 m. pradė
jo dirbti “Armour Co” įmonėje 
tyrimų laboratorijoje biologinių 
vaistų gamybos srityje.

Pirmas jo vardu patentas 
buvo išduotas 1956 m., pagal 
kurį, naudojant karvės ar kito 
žinduolio kasą (pancreatic 
gland), buvo galima pagaminti 
insuliną. Toje įmonėje jis pada
rė dar keletą išradimų polime
rų, kristalinio cholesterolio ga
mybos srityse ir riebalinių rūgš
čių panaudojimo plastikų gamy
boje.

Vėliau, 1956 m. K. Sekma- 
kas perėjo dirbti į “De Soto 
Chemical Coatings” įmonės la
boratoriją kaip tyrimų moksli
ninkas polimerų srityje. Įmonės 
vadovybė, nenorėdama apkrauti 
jo administraciniu darbu, įvedė 
specialų mokslininko etatą, tuo 
būdu sudarydama geras sąlygas 
pasireikšti naujais cheminiais 
kūriniais. Čia jis padarė dar 138 
išradimus. Buvo siunčiamas į 
Prancūziją, Vokietiją^ Švediją, 
Olandiją, Belgiją, Šveicariją, 
Lenkiją ir Rusiją supažindinti 
tų kraštų mokslininkus su savo 
naujais išradimais ir išaiškinti tų 
naujų produktų gamybos pro
cesą.

Jeigu kas ieškotų informaci
jos Interneto tinkle JAV paten
tų duomenų bazėse, tai labai 
greitai surastų šią lietuvišką pa
vardę, kuri dėl fenominalaus 
skaičiaus išradimų yra minima 
per 500 kartų.

“De Soto” įmonė, panaudo
dama K. Sekmako išradimus,

daro milijoninę apyvartą. Pvz. ji 
parduoda “Sears Roebuck” fir
mai kasmet už 200 milijonų do
lerių K. Sekmako recepto dažų. 
Iki šių dienų “Sears Roebuck’ 
skelbia reklamas televizijoje 
apie savo aukštos kokybės da
žus “Weatherbeater” ir “Easy 
Living”, bet mažai kas žino, kad 
tai yra išrasta lietuvio moksli
ninko.

K . Sekmakas šiuo metu yra 
išėjęs į pensiją ir žiemas pralei
džia St. Pete Beach, Floridoje. 
Jisai yra vedęs Birutę Adomavi
čiūtę, užaugino dukrą Ritą ir 
sūnų Viktorą. Dukra Rita baigė 
biologijos ir chemijos mokslus 
Ilinojaus universitete, o sūnus 
Viktoras inžineriją Wisconsin’o 
universitete.

Sportas
ŠALFASS pranešimas

Šiaurės Amerikos lietuvių sten
dinio (skrendančių taikinių) sporti
nio šaudymo pirmenybės įvyks ge
gužės 9, šeštadienį Hamiltono 
Giedraičio šaudykloje. Vykdo 
sportinio šaudymo k-tas. Ryšiai: 
Kazys Deksnys, 1257 Royal Dr., 
Burlington, Ont. L7P 2G2, tel. 905 
332-606, faksas 905 332-7696.

Tradicinės kviestinės Klivlan
do LSK “Žaibas” lengvosios atleti
kos varžybos rengiamos birželio 
mėn. Daugiau informacijų teikia A. 
Bielskus, tel. 216 486-0889.

Toronto lietuvių sporto klubas 
“Jungtis” tryliktąsias “softbolo” 
varžybas rengia rugpjūčio 29-30 
d.d. Wasaga Beach, Ont. Ryšiai: 
Rimas Kuliavas, 297 Kennedy Ave., 
Toronto, Ont. M6P 3C4. Tel. 416 
766-2996, faksas, 416 766-5537. Inf.

KANADOS ĮVYKIAI

lietuvių fffrKREDITO T T T T ..
KOOPERATYVAS PARAMA

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

AKTYVAI per 1 06 milijonus dolerių
MOKA: IMA:

3.00% už 30-89 dienų term, indėlius už asmenines
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius paskolas nuo.... ..7.50%
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius už nekilnojamo
3.75% už 1 m. term, indėlius turto paskolas
4.00% už 2 m. term, indėlius (mortgages):
4.25% už 3 m. term, indėlius su nekeičiamu
4.50% už 4 m. term, indėlius nuošimčiu (fixed rate)
5.00% už 5 m. term, indėlius
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.55% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym.

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

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

5.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.

Duodame:4.55% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. - asmenines paskolas
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. iki $250,000;
2.75% už OHOSP (variable rate) - mortgičius iki 95%
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) įkainoto turto;
2.00% kasd. pal. čekių sąsk. - riboto kredito paskolas
3.75% už JAV dol.1 m. GIC (Line of Credit) ir
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk. - komercinius mortgičius

(US dol. Sav. Acc.).

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

KASOS VALANDOS

Skautų veikla
• VIII-ji Tautinė stovykla įvyks 

Treasure Valley stovyklavietėje, 
Paxton, Mass., rugpjūčio 8-21 d.d. 
Laikas ruoštis. Registracija iki bir
želio 1 d. įmokant $100. Registraci
jos lapai ir visa informacija gauna
ma pas Kanados raj. vadę v.s.fil. R. 
Žilinskienę, 905 270-3723. Labai 
svarbu, kad mažesnių Kanados ra
jone veikiančių vienetų, kaip Mont- 
realio, Hamiltono, Otavos ir kitų 
miestų skautai-tės, norintieji švęsti 
lietuviškos skautybės 80-jį sukaktį, 
laiku užsiregistruotų. Tokios Tauti
nės stovyklos vyksta tik kas dešimt 
metų. Šios TS iškilmingas savaitga
lis 15-16 d.d. Kviečiami svečiai.

• Balandžio 19 d., 7 v.v. “Ro
muvos” visuotinis narių susirinki
mas įvyks Lietuvių Namuose. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Bus 
svarstomi stovyklavietės išlaikymo 
ir jos ateities klausimai.

• Darbo talka į “Romuvą” bus 
gegužės 2-3 d.d. Galintieji prisidėti 
prašomi skambinti s. R. Sriubiškiui 
905 607-5434, arba važiuoti į sto
vyklavietę. F.M.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
$3.4 bin., tikimasi panaikinti de
ficitą iki 1999-2000 m., tada 
pradėti mažinti $6 bin. skolą.

Kanados gynybos ministe- 
ris Art Eggleton pranešė, kad 
Kanada pirks 4 dyzelinius- 
elektrinius povandeninius laivus 
iš Didžiosios Britanijos už $750 
mln. Jų statyba prieš 10 metų 
kainavo $2.28 bin., o jų išpirki
mas per 8 metus “lease-to-buy” 
planu kainuos $610 mln. Tech
ninis įgulų paruošimas, atsargi
nės detalės ir kita technika kai
nuos dar $140 mln. Laivai pa
sieks Kanadą po vieną kas 6 
mėnesiai pradedant 2000 m.

A. Eggleton teigimu, naujus 
laivus pirkti arba statyti būtų 
kainavę keturis kartus daugiau. 
Kanados mokslininkai ligšiol 
naudojosi JAV branduoliniais 
povandeniniais laivais tyrimams 
Arktikoje. Vis dėlto laivų pirki
mas susilaukė daug kritikos iš 
įvairių šaltinių.

Kvebeko provincijos vy
riausybė pasikvietė 11 čiabuvių 
būrių aptarti jų valdymo struk
tūrai, kuri sudarytų jiems gali
mybę siųsti savo atstovus į pro
vincijos parlamentą. Vyriausybė 
tuo nori sustiprinti pasitikėjimą 
tarp Kvebeko ir čiabuvių bend
ruomenių. Čiabuvių reikalų mi- 
nisteris Guy Chevrette paskelbė 
dokumentą, kuriame apibrėžtos 
gairės deryboms dėl mokesčių

rinkimo ir pasidalinimo pajamų 
iš naujų elektrinių, kasyklų ir 
miškininkystės projektų.

Stengiamasi bendradarbia
vimo būdu garantuoti čiabu
viams pastovias pajamas. Minis- 
terio teigimu pirmame susirin
kime 50 iš 60 čiabuvių vadų tei
giamai atsiliepė į kvietimą pra
dėti derybas. Kai kurie pareiškė 
susirūpinimą, kad kiekvienas iš 
11 būrių gali turėti skirtingus 
reikalavimus. Taip pat jiems ne
ramu, nes dokumente pabrėžia
mas Kvebeko teritorijos vienti
sumas.

Prisimenant, kad dabarti
niai Kanados įstatymai garan
tuoja čiabuvių teises pasilikti 
Kanadoje, jeigu Kvebekas atsi
skirtų, o tokiu atveju Kvebekas 
prarastų 62% savo teritorijos, 
nenuostabu, kad provincijos vy
riausybė yra pasiruošusi išleisti 
mažiausiai $125 mln. daugiau, 
negu kasmet skiriamų $350 
mln. čiabuvių projektams. RSJ

Šypsenos
Pragare

Numirė sovietų pilietis ir pa
kliuvo į pragarą. Velnias liepia jam 
pasirinkti skyrių - kapitalistų ar ko
munistų.

- Į komunistų, nes ten visuo
met trūksta kuro, - atsakė pilietis.

Toronto “Rambyno” tunto vilkiukų draugovė lankėsi pas Etobicoke
gaisrininkus š.m. balandžio 4 d. E. Namikienė

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

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

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 Ručinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

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 FINNAIR. LUFTHANSos, 
KLM ar lenkų LOT bilietus. Išskrendantiems iki gegužės 31 d. galioja žiemos 
sezono kainos!

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

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

Bilietus pristatau EXPRESS paštu. Asmeniškai su manimi susitikti 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
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7 

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
___________ ALGIS ar STEFA MEDELIAI___________
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JUSU GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!



Toronto Lietuvių Namų veikla
B. STUNDŽIA

Toronto Lietuvių Namai yra 
visos bendruomenės turtas, kurį 
sudaro darbštūs vyrai ir mote
rys, kurių nemažai jau nebėra mū
sų tarpe. Likusiems negali ne
rūpėti kaip dabar jie tvarkomi ir 
kokios ateities galimybės.

Š.m. kovo 22 d. įvykęs visuo
tinis susirinkimas paliko nykų 
įspūdį. Gal ten susirinkusiems na
riams trūko geros nuotaikos, bet 
greičiausiai dėl to, kad daugelis 
artėja prie saulėlydžio.

Pirmininkas V. Drešeris mi
nėjo, kad LN duoda pastogę dau
geliui organizacijų. Iždininkas J. 
Slivinskas pasidžiaugė, kad šie
met iš bingo tikisi gauti pakan
kamai pinigų, kad galėtų išsi
versti be nuostolio. Gerą žinią 
pateikė R. Juodis, esą Slaugos na
mų statybą prie Prisikėlimo pa
rapijos naujoje vietoje galės jau 
pradėti už kelių mėnesių. Tai 
patvirtino ir minėtos parapijos 
statybos komiteto atstovas A. 
Nausėdas.

Susirinkime dalyvavo 197 
nariai, pirmininkavo A. Vaičiū
nas. Per rinkimus buvo aiškina
masi, ar galima kandidatuoti iš 
karto į valdybą ir revizijos komi
siją. Pirminikaujantis sakė, kad 
galima. Po rinkimų buvo nutar
ta pasiųsti sveikinimą Lietuvos 
prezidentui V. Adamkui, kuris, 
pasirodo, yra irgi LN narys.

Kadangi susirinkimo metu 
buvo daug asmeniškų užsipuoli
mų, priekaištų, reikėjo paaiški
nimo. Pasikalbėjau su keletu val
dybos narių, kurie išsakė savo 
nuomones. Vieni tvirtino, kad 
valdyboje yra susidariusi vyrau
janti grupelė ir net nurodė jos 
vadovą. Yra nuomonė, kad pen
sininkų amžiaus nariai vengia 
įvertinti jaunesnių narių darbą, 
kad valdyboje neįprastu būdu 
vykdomi rinkimai. Kiti valdybos 
nariai teigia, kad valdyboje nėra 
skilimo, nėra vyraujančių asme
nų, tik pasitaiko nuomonių ne
sutapimo.

Pirmininkas sakė, kad nuo-

Prisikėlimo ir Lietuvos kankinių šventovių choristai kartu gieda sekmadienio pamaldose vasario 22 d., 
Lietuvos kankinių šventovėje Mississaugoje Nuotr. R. Paulionio
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

Wont Realtv Ino.

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

Buvo pranešta, kad LN pa
daryta eilė pagerinimų, svetai
nėje “Lokys” dabar galima ra
miai praleisti laiką.

Išklausyti pranešimai apie 
veiklą - būrelių, moterų, vyrų ir 
kultūrinės komisijos. Būrelių veik
la nesumažėjusi, nes rengiami tra
diciniai pobūviai, gegužinė, sto
vykla, koncertai. LN skiria stu
dentams pašalpas, kurias ne visi 
atvyksta pasiimti.

Revizijos komiteto vardu A. 
Aisbergas sakė, kad administra
cinis darbas sumažėjo 30%, “Lo
kyje” nerasta apie 400 alaus bu
telių, valgykla duoda nuostolį. 
Valdybos posėdžiai dažnai būna 
nevaisingi.

Klausimai prasidėjo asme
niškais puolimais, kurie gal bū
dingi, nes tarp dalies narių vyks
ta supriešinimas gal dėl Slaugos 
namų statybos vietos ir uždelsi
mo.

Buvo pageidauta papildomų 
pranešimų apie Slaugos namus, 
ar galima bus padidinti lovų skai
čių, ar prie Dorval gatvės staty
bos planavimui padarytos išlai
dos bus naudingos būsimai sta
tybai ar sklypą, kuris bus išnuo
motas 99 metams naujoje vieto
je bus galima atpirkti. Dar buvo 
klausimų apie keltuvą, čekį su 
vienu parašu, apie LN priežiū
ros išlaidas.

monių skirtumai yra neišvengia
mi, ir maži nesusipratimai iškyla 
dėl kai kurių narių būdo savy
bių, dėl ambicijų, staigumo, be
prasmių kalbų, bet vis dėlto dar
bas eina pirmyn.

Pageidautina, kad LN valdy
ba pateiktų nariams apie savo 
veiklą daugiau konkretesnės in
formacijos.

ONA FRANCES CRA1G-ŠIMUTY1Ė 
gimė Montrealyje, baigė “Ontario 
College of Art” ir studijavo “Ecole 
des Beaux Arts” Paryžiuje. Ji yra 
išstačius! savo kūrinius Vilniaus 
dailės muziejuje, St. Lawrence

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).

centre Toronte, Rutger’s universi
tete ir “Beaux Arts” Paryžiuje. Ji 
priklauso lietuvių menininkų gru
pei Toronte, yra turėjusi keletu 
sėkmingų asmeninių parodų. Pra
ėjusių žiemų lankėsi Sierra Madre 
kalnuose Meksikoje, studijavo su 
Antonio Lopez Vega, “Bellas Artės” 
meno mokyklos profesorium. Kūri
nių ciklų “Vizijos iš Sierra Madre” 
galima pamatyti balandžio 17 (7 v.v.- 
10 v.v.), 18 (Iv.p.p. - 6 v.v.) ir 25 (1 
v.p.p.- 6 v.v.) jos studijoje, 363 Belsize 
Dr. netoli Bayview ir Davisville g-vių

kryžiai Šventoriuje

Įžengus pro centrinius vartus į 
Marijampolės prokatedros švento
rių, jo dešiniajame kampe rymo 
tautodailininkų gražiai drožinėtas 
kryžius. Prieš beveik devynerius 
metus jį pašventino vyskupas J. Že
maitis, giedant miesto Sąjūdžio- 
tremtinių chorui. Lentelėje įrėžtas 
užrašas: “Žuvusiems už Dievą 
tremtyje ir kalėjimuose 1940-1945 
m.fn. Marijampolės klubas ‘Tremti
nys’ 1989.VI.14”. Kiek vėliau minė
to choro repeticijoje vienas dalyvis 
kreipėsi prie šio kryžiaus sustoti ir 
sukalbėti bent “Viešpaties ange
las”. Tą prašymą nuo tada vykdau, 
kaskart eidamas šv. Mišioms į šven
tovę.

Netoliese, stiebiasi aukštesnis 
ir masyvesnis tautiniais motyvais iš
rantytas tvirto medžio kryžius su 
lentele: “Dėkojame Dievui už Ma
rijampolės vardo atgavimą” (tiksli 
jo kopija stovi Kryžių kalne arti 
Šiaulių). Ir prie jo atitinkamai susi
kaupiu.

Priešpriešiais kairėje rusvuoja 
panaujintas kryžius; ant priekio 
skaitome: “Misijoms 1911.III.12; 
1921”. Pasibaigus pamaldoms, prie 
jo pamatai jau kiek daugiau maldai 
už ypač lietuvių misijonierių dva
singą veiklą visam pasaulyje susto
jusių ar ant papėdėj esančio suoliu
ko klūpančių.

Būsime labai dėkingi, jei mūsų 
Vyskupas ir kiti marijonai bei kuni
gai nuolat paragins tikinčiuosius 
kuo dažniau pasimelsti prie tų trijų 
Kristaus kančios simbolių intenci
jomis, kurios ant jų įamžintos.

Jeronimas Šalčiūnas, Marijampolė

NYKSTANČIOS KAPINĖS

Gerbiama redakcija, labai pra
šau išspausdinti straipsnį “Visi no
rėjo sugrįžti į Tėvynę”. Mums, bu
vusiems tremtiniams, labai skaudu, 
kad išnyksta mūsų tėvų ir brolių ka
pinės Sibiro ir Šiaurės kraštuose. 
Reikėtų sutelkti visas pastangas at
statyti mūsų kančios paminklams ir 
kapinėms. Tai būtų didžiausia pa
garba 30,000 žuvusiems ir miru-

tarieji iki atvykstant Lietuvos trem
tiniams išmirė, o apie vokiečių liki
mą nėra žinių. Aplink Igarką kas 20 
kilometrų išsidėstę buvę didžiausi 
Sibiro lageriai, kur kankinosi ir lie
tuviai politiniai kaliniai. 1948 m., 
gegužės 22 d. į Igarką buvo ištrem
ta per 5,000 Lietuvos gyventojų, 
kurie statė medžio apdirbimo įmo
nę ir joje dirbo. Iki 1957 m., kada 
tremtiniams leido išvažiuoti į Lie
tuvą, mirė apie vieną tūkstantį 
tremtinių. Tai didžiulės lietuvių ka
pinės, kurios šiuo metu visiškai 
nykstančios. Kapinių vietoje auga 
tankus beržų miškas, išvirtę kryžiai 
ir tvorelė, o dalis jau visiškai supu
vo. Didelių pastangų dėka perkelta 
į Lietuvą tik apie 200 Igargoje mi
rusių tremtinių palaikų. Likę... liks 
amžinai gulėti amžino įšalo žemėje, 
kol laikas visiškai neištrins tremti
nių kapų ir jų skausmo.

Antanas Petrokas,
Komitetas “Tremties keliais”, Partizanų 

90 k. 50 Kaunas 3041, Lithuania

BALAŠAITIENĖS EILĖRAŠTIS

Prieš Kalėdas ir Velykas tvar
kau savo rašomąjį stalą. Peržiūriu 
laikraščius ir žurnalus, kuriuos, ne
turėdamas laiko, atidėjau vėles
niems skaitymams. Deja, ir vėl 
tiems “vėlesniems skaitymams” ne
suradęs laisvo laiko, verčiu spaudos 
puslapius ir dar sykį ieškau tų te
mų, kurių neskaičiau.

1998 m. sausio 2 d. nr. randu 
Aurelijos M. Balašaitienės vienuo
likos ketureilių eilėraštį “Vilniaus 
katedroje”. Šį poezijos kūrinį skai
čiau sausio mėnesį, skaitau ir dabar 
su dideliu “pasigardžiavimu”. Te
ma, kuri skaitytoją šventiškai nu
teikia, tinka Kalėdoms ir Velykoms:

Taip pamažu, kaip tos benamės 
vėlės,

šventieji grįžta prie baltų kolonų, 
o virš akorduose dar virpančių

vargonų
skrajoja juokas Švento Kūdikėlio.

Įvairios

Graži turinio mintis, su puikiu 
paskutinių eilučių sąskambiu, per
kelia skaitytojų į Vilniaus katedrą, 
kurioje (po koncerto) simbolika 
tampa gyva:
Skaisčiai pražydo akmeninės gėlės, 
o marmuro šventieji ėmė eiti.
Vargonų aido sidabrinės fleitos 
akimirkai visus gyvent prikėlė.

Skaitau eilutes, suprasdamas 
kiekvieno žodžio mintį. Koks dide
lis skirtumas nuo tos “poezijos”, 
kurios žodžių mišinį paskaitęs pasi
juntu pasimetėliu. Ačiū poetei Au- 
relijai, kilusiai iš mano Radviliškio 
parapijos.

K. Daugėla, Bedford, N H

GĖRĖJOMĖS JŲ DARBAIS

Prieš penkerius metus Zanavy
kų krašto muziejuje (Lietuva, Šakių 
rajonas) buvo atidarytas Roko Ste- 
pulaičio darbų parodos kambarys. 
24 medžio ir akmens skulptūras bei 
bareljefus, 4 šaknų kompozicijas, 9 
tapybos ir grafikos paveikslus R. 
Stepulaitis padovanojo savo gimta
jam kraštui (gimęs ir augęs Sintau
tuose, Šakių rajone). Lankytojai, 
apžiūrėję parodą, daug nuoširdžių 
padėkos žodžių įrašė atsiliepimų 
knygoje. Ir ne vien Zanavykuos 
krašto žmonės gėrėjosi R. Stepulai- 
čio darbais. Pernai jo darbų paroda 
buvo surengta Jurbarke, o š.m. va
saryje jie iškeliavo į Marijampolę.

Marijampoliečiai, kultūrinių 
mainų pagrindu, į Zanavykų krašto 
muziejų atvežė Magdalenos Birutės 
Stankūnienės (Stankūnaitės) grafi
kos ir tapybos darbų parodą. Daili
ninkė savo kūryboje įamžino iš 
gimtinės išsivežtus prisiminimus 
apie Lietuvos kaimo žmonių dar
bus. Dabar dail. M. B. Stankūnienė 
gyvena Čikagoje, o kilusi iš Vilka
viškio rajono.

Džiaugiamės, kad nenutraukė 
širdies ryšių su gimtuoju kraštu di
deli nuotoliai ir laikas, o kilnūs jų 
darbai moko mus kaip reikia mylėti 
gimtinę.

Bronė Sakalauskienė, 
Zanavykų krašto muziejaus 

direkcijos pirmininkė

žinios

I Hipi I aliuškienė, 
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 j 
mokinio namus.

Tel. 4 Iff 531-1906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

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

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

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.

Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.

Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.
(Orthodontist)

Telefonas
2373 Bloor Street West 4-1 g 763-5677

(Prie Jane St.)

Advokatas

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

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor Lengvai pasiekiamas autobusu

Weston, Ontario M9N 1J4 nr. 79 (Scarlett Road) nuo 
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Runnymedepožeminio stoties.

Centre
Toronte. Tel. 416 489-9480.

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

Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man. 

Aš jums sąžiningai patarnausiu.

Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

West Realty Inc., realtor®
|r | IJ4X 1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA JŪSŲ PASLAUGOMS!

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

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

Laukiame jūsų pageidavimų visais kelionių klausimais 
Teiraukitės visomis darbo dienomis, šeštadieniais pagal susitarimą 
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

siems tremtiniams.
Siunčiu dvi Igarkos nuotrau

kas. Igarka - tai amžino įšalo žemė, 
Krasnojarsko krašto šiaurėje, už 
poliarinio rato prie 70 paralelės. 
Žemė įšalus iki 30 metrų. Poliari
nės dienos metu, kada 6 mėnesius 
nenusileidžia saulė, žemė atšyla iki 
pusės metro gylio, ir tundra pavirs
ta į nepraeinamą pelkę, apaugusią 
tankiu beržynu. Dėl šaltos žemės 
daržovės ir javai neauga. Visos pre
kės atvežamos vasarą laivais Jenisė- 
jaus upe. Igarkos gyvenvietė yra įsi
kūrusi prie Jenisėjaus upės, kurios 
plotis ties Igarka 9 kilometrai.

Iki 1948 m. Igarkoje gyveno iš
tremti vokiečiai nuo Volgos krantų 
ir stepių gyventojai kalmukai. Pas-

MIRTIES 
PRANEŠIMAS

AtA
IGNAS GABALIS

mirė ligoninėje š.m. balandžio 4 
d., sulaukęs 82 m. Liko liūdin
čios dukros Sonja Mortimer ir 
Anne-Marie Gabalis, taip pat 
broliai Juozas (Čikagoje), Jonas 
ir sesuo Irena Kleminienė. Drau
gai dalyvavo maldose prie karsto 
Kelly laidotuvių namuose (Cent
retown) balandžio 7 d. Laidotu
vių Mišios įvyko sekančią dieną 
St. Elizabeth’s šventovėje (Leasi- 
de Avė.) 12 v. Jis buvo palaido
tas Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje balandžio 9 d. Jo 
atminimui aukas siūloma siųsti 
alkaniems Lietuvoje arba Kidney 
Foundation.

Vincas Natkevičius, buvęs 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius, ilgametis lietuvių kalbos ir 
literatūros dėstytojas Frankfur
to (prie Maino) universitete, 
parašęs daugelį straipsnių lite
ratūrinėmis ir filosofinėmis te
momis, autorius “Jonas Grinius 
žydrojo romantizmo besiilgint”, 
priimtas į Lietuvos rašytojų są
jungą. Apie tai jam pranešė s- 
gos pirm. Valentinas Sventic- 
kas. Rekomendacijas parašė 
poetas Kazys Bradūnas, litua
nistė prof. Viktorija Daujotytė- 
Pakerienė ir poetas Jonas Juš
kai tis.

Vincas Natkevičius ruošėsi 
dėstyti kursą apie A. Maceinos 
filosofiją Vytauto Didžiojo un-

TEL. (416) 252-6741
66 Mmico Ave., Toronto Ont., M8V1R3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Toronto
Toronto lietuvių filatelistų ir 

numizmatikų dr-jos pašto ženk
lų paroda įvyko balandžio 5d. 
Prisikėlimo parapijos didžiojoje 
salėje. Gausūs lankytojai domė
josi įdomiais pašto ženklų, atvi
rukų, laiškų bei spaudos iškarpų 
rinkiniais, atskleidžiančiais Lie
tuvos nepriklausomybės 1918- 
1940 m. laikotarpį, rodančiais žy
miuosius įvykius. Ši paroda bu
vo paskutinė, nes draugija pilną 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį pa
dovanojo Kauno Vytauto Didžio
jo karo muziejui. Draugijos pir
mininkas A. Laurinaitis ir kiti fi
latelistai kreipiasi į visuomenę 
prašydami rinkti vartotus pašto 
ženklus ir juos perduoti jiems. 
Tokie ženklai bus nusiunčiami į 
Lietuvą jauniems filatelistams.

Patikslinimas. “TŽ” 14 nr. Ma
žosios Lietuvos fondui aukojo: 
$1000 Danutė Vaidilienė; Motie
jaus ir Petronėlės Barškėčių atmini
mui K. I. Andruškevičiai - (iš viso 
$1,000).

to filosofijos fakultete. Deja, li
ga nutraukė jo tolimesnius kū
rybinius užmojus.

Dailininko Povilo Puzino 
našlė Austrą (latvių tautybės) 
pardavinėja velionies kūrinius 
Lietuvos ir Latvijos muziejams. 
Dar šiais metais užplanuotos P. 
Puzino kūrinių parodos, kurių 
vietovės, deja, nenurodytos. K.B.

Vokietijos žurnalas “Fo
cus” 1998 m. kovo 23 d. laidoje 
įsidėjo spalvotai pailiustruotą 
G. Dometeit straipsnį apie Lat
vijos SS legionio 55 metų įstei
gimo sukaktį, kuri buvo pami
nėta to legiono veteranų paradu 
Rygoje. Ta proga Latvijos pre
zidentas Gintis Ulmanis pasakė, 
kad “mes Latvijoje neturėtume 
pamiršti istorinės tikrovės”. Pa
rade Rygos gatvėmis žygiavo 
apie 500 buvusių karių su vėlia
vomis. Nepaisant Rusijos nepa
sitenkinimo, Latvijos kariuome
nės vadas Juris Dalbins pareiš
kęs, kad tokiame parade daly
vauti buvusi jo pareiga, o užsie
nio reikalų ministeris ta proga 
pastebėjo, kad Latvijoje yra lei
džiama rengti įvairius žmonių 
susirinkimus. Straipsnyje pabrė
žiama, kad oficiali laikysena sie
jama su aplinkybėmis, kilusio
mis po Baltijos kraštų sovietinės 
okupacijos. Vokiečių pusėje 
apie 150,000 karių kovėsi rytų 
fronte kaip laisvės kovotojai 
prieš Staliną, kuris 1940 m. 
okupavo Latviją.

“Latvijoje visi jaučiasi lyg 
būtų pasiaukoję”, - pabrėžė Ry
gos žydų muziejaus vedėjas 
Margers Westermanis. Įtemp
tos diskusijos dėl praeities vi
suomenę suskaldytų, tiki socio
logas Aigars Freimanis ir sako, 
kad “beveik kiekviena šeima tu
ri savo giminių tarpe buvusių 
fašistų ar komunistų”. (Iškarpą 
atsiuntė Le.Kro). Snk.

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 visu rūsiu 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 j 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
* GAIS'RO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

IJRvVCJIIAk - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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1998 m. gegužės 3, sekmadienį, 3 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W.

Bilietai bus gaunami prie įėjimo

TORONTO
Anapilio žinios

- Šiais mūsų parapijos septy
niasdešimtaisiais gyvavimo metais 
džiaugiamės Kristaus palaima ir 
skatiname visus ruoštis būsimiems 
sukaktuviniams krikščionybės me
tams, save brandinant prisikėlimui, 
į kurį Kristaus ir Jo atsiųstosios 
Šventosios Dvasios esame kviečia
mi su visa savo tauta.

- Didžiosios savaitės liturgi
nius giedojimus atliko sol. Rimas 
Paulionis, liturginius skaitymus - L. 
Narušis, A. Jonušonis, T. Chorno- 
maz, A. Pajaujienė ir V. Pečiulis. 
Velykų šventę praturtino 7 v.r. - 
Jono Govėdo vadovaujamas para
pijos choras, sol. Rimas Paulionis; 
9.30 v.r. - Nijolės Benotienės vado
vaujamas vaikučių choras; 11 v.r. - 
sol. Slava Žiemelytė, vargonais pa
lydima muz. Jono Govėdo. Iškil
mėms altoriai bei Kristaus kapas, 
buvo papuošti mūsų parapijos KLK 
moterų draugijos skyriaus.

- Balandžio 14, antradienį, pa
laidota a.a. Irena Juškevičienė, 72 
m. amžiaus.

- Iš Romos visiems parapijie
čiams velykinius sveikinimus siun
čia mūsų parapijos klierikas Vytau
tas Staškevičius, kuris prieš Velykas 
gavo lektorato šventimus.

- Atvelykio sekmadienį, balan
džio 19, Lietuvos kankinių švento
vėje per 9.30 v.r. Mišias giedos Či
kagos lietuvių meno ansamblis 
“Dainava”, vadovaujamas muz. Da
riaus Polikaičio.

- Balandžio 19, sekmadienį, 
Šv. Jurgio šventės proga Toronto 
skautų “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntai dalyvaus su savo vėliavomis 
mūsų šventovėje 9.30 v.r. Mišiose. 
Po Mišių jie rinksis į sueigą Anapi
lio salėje.

- Anapilio vaikų darželiu besi
domintys mažamečių vaikų tėvai 
kviečiami pasitarimui apie darželio 
ateitį balandžio 16, ketvirtadienį, 
6.30 v.v. darželio patalpose.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 19, Lietuvos kankinių švento
vėje: 9.30 v.r. padėka Dievui; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Medardą Pavilionį.

Lietuvių Namų žinios
- LN valdybos posėdis - balan

džio 16, ketvirtadienį, 7 v.v.
- Lietuvių Namai ir LN mote

rų būrelis rengia velykinius pietus 
balandžio 19, sekmadienį, 1 v.p.p. 
Karaliaus Mindaugo menėje. Bilie
tai gaunami Lietuvių Namuose tel. 
416 532-3311.

- Valentinos Balsienės kerami
kos darbų paroda iš balandžio 18- 
19 d.d. nukelta į gegužės 10 d. Pa
roda įvyks Lietuvių Namų sekly
čioje.

- LN Kultūros komisija yra įsi
gijusi nemažai įvairaus žanro vaiz
dajuosčių iš Lietuvos. Tai spektak
liai, koncertai, įžymių Lietuvos 
žmonių biografijos, jų kūrybos, is
torinė medžiaga bei filmukai vai
kams. Taip pat LN k-ja turi Lietu
vos TV sukurto filmo “Giminės” 
pilną rinkinį (40 serijų) bei Lietu
vos respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus inauguracijos vaizda
juostę. Visos vaizdajuostės paga
mintos naudojant paskutinę techni
ką. Tai puiki dovana draugams bei 
artimiesiems. Dėl vaizdajuosčių įsi
gijimo ar nuomojimo skambinti tel. 
416 762-5419 S. Pabricienei arba 
V. Kulniui tel. 416 769-1266.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$100-J. Bakis.

“Vaiko tėviškės namams” 
aukojo: $50 - A. S. Zimnickai.

Kauno arkivyskupuos “Vai
kų dienos centrams” aukojo: 
$50 - A. S. Zimnickai; $20 - V. 
F. Mockai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - K. Norkus su 
šeima (a.a. Elenos Norkienės 
atminimui).

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijoms Romoje aukojo: $200 
- J. K. Ališauskai; $100 - J. 
Staškevičius.

A. a. Antaninos Asmenavi- 
čienės atminimui, Aldona Fali- 
kauskienė, Brantford, Ont., “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Antaninos Asmenavi- 
čienės atminimui, užjausdamas 
vyrą ir seseris, S. Matulionis, 
Brantford, Ont., “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Velykų švenčių tridienį prie 

liturgijos muzikinės dalies prisidėjo 
sol. A. Pakalniškytė, sol. Al. Sima
navičius, muz. J. Govėdas, smuik. 
A. Šarpytė su styginiu kvartetu, tri
mitu detroitietis R. Kasputis, bend
ro giedojimo pravedėjos buvo I. 
Viskontaitė ir R. Radžiūnaitė.

- Didįjį šeštadienį Prisikėlimo 
Mišių metu buvo pakrikštytas Ma
tas, Evelinos (Taunytės) ir Rimo 
Čuplinskų sūnus.

- Lietuvoje mirė prieš dvejus 
metus ten persikėlęs gyventi para
pijietis Antanas Saulis, 90 m.

- Parapijos metinis susirinki
mas įvyks balandžio 26 d., 12.30 v. 
p.p. parodų salėje. Bus renkama 
pusė tarybos narių. Yra sudaryta 
kandidatų telkimo komisija - G. 
Petrauskienė 232-0930, M. Sungai- 
la 614-7736, I. Poškutė 533-7425. 
Jie paruoš kandidatų į tarybą sąra
šą. Norintys kandidatuoti ar, gavus 
sutikimą, pasiūlyti kitus, prašom 
skambinti bet kuriam tos komisijos 
nariui.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcija, kuriai pirmininkauja dr. J. 
Čuplinskienė (533-7425), planuoja 
vartotų drabužių ir daiktų išparda
vimą balandžio 29-30 d.d. Pelnas 
bus skiriamas labdaringiems dar
bams čia ir Lietuvoje.

- “Kretingos” stovyklavietėj, 
Vasagoj, šią savaitę stovyklaus lie
tuvių kilmės lietuviškai nekalbantys 
vaikai liepos 5-18 d.d., lietuviškai 
kalbantys liepos 19 - rugpjūčio 1 
d.d. Daugiau informacijų galima 
gauti pas L. Kuliavienę 766-2996 ir 
R. Jaglowitz 622-9919. Parapijos 
šeimų su vaikais stovykla vyks rug
pjūčio 1-8 d.d.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 19: 8.15 v.r. už Račių šeimos 
mirusius; 9.15 v.r. už a.a. Pijų Jurk- 
šaitį; 10.15 v.r. už a.a. Juozą ir Oną 
Ališauskus, a.a. Joną Karką (5 me
tinės), a.a. Kostą Valančių; 11.30 
v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Dėkojame Toronto lietuvių 

kredito kooperatyvui “Parama” už 
metinę $5,000 auką.

- 50-mečio šventės proga Prisi
kėlimo parapijos kredito koopera
tyvas aukojo $1,000; S. Dilkienė - 
$50, NN - $100. Aukotojams dide
lis ačiū.

- Lituanistinių kursų užbaigia
mieji egzaminai bus laikomi gegu
žės 23 d. Maironio mokykloje. Kur
santai prašomi įsidėmėti, kad egza
minai prasidės 8.30 v.r.

- Archeologas Andrius Paškus 
5 ir 6 skyriams aiškino apie vykdo
mus atkasinėjimus Lietuvoje, ypač 
Kernavėje.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejus yra vėl parūpinęs 

Kanados valdžios finansinę paramą 
jaunuoliui ar jaunuolei, kuris norė
tų dirbti Lietuvoje ateinančiais me
tais Klaipėdos universiteto Istorijos 
centre. Kandidatai turėtų mokėti 
susikalbėti lietuviškai ir būti pasi
ruošę dirbti bent 3 mėnesius dalį 
savaitės mūsų muziejuje ir 2 ar 3 
mėnesius Klaipėdoje, kur bus sutei
kiamas minimalinis išlaikymas. 
Kandidatai turi būti Kanados pilie
čiai arba turintys teisę dirbti kaip 
imigrantai; turi būti baigę universi
tetą ar kolegiją, ir jaunesni kaip 30 
m. amžiaus.

- Dėkojame KLK moterų dr- 
jos Delhi skyriui už $100 ir “Para
mos” kredito kooperatyvui už 
$1,000 aukas muziejaus-archyvo iš
laikymui. Be nuolatinės paramos 
nebūtų nei muziejaus, nei archyvo.

Muziko Stasio Gailevičiaus
mirties vienerių metų atminimo 
Mišios įvyks Anapilio šventovė
je balandžio 26 d., 9.30 v.r. Mi
šiose sol. Slava Žiemelytė gie
dos jo dar Lietuvos priespaudos 
laikais parašytą giesmę “Dieve, 
grąžink mus tėvynėn”, akompa
nuoja Ilona Beresnevičienė su 
“Angeliukų” choru, vadovauja
mu muz. Nijolės Benotienės.

Toronto vyrų choras “Aras” 
sėkmingai koncertavo Čikagoje 
kovo 29 d. “Draugo” metiniame 
renginyje. Tą pačią programą 
pakartos gegužės 3 d. Toronto 
Lietuvių Namuose, kai choras 
minės 20 metų veiklos sukaktį. 
Čikagoje choras buvo šiltai pri
imtas, todėl tikimasi, kad savieji

"TEVISKES ŽIBURIŲ" 
SPAUDOS VAKARAS 

1998 m. balandžio 18, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje 
Visus dalyvauti kviečia - “Tėviškės žiburių” leidėjai

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Čikagos lietuvių 
meno ansamblis “Dainava", vadovaujamas muz. 
Dariaus Polikaičio.
PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai” šokių muzika. 
Bilietai užsakomi “TŽ” administracijoje tel. 905 275-4672.
BILIETO KAINA - $10 ASMENIUI.

Pradžia - 6.00 valandą vakaro, 
meninės programos - 6.30v.v.

Spaudos vakare dalyvaus Toronte viešintys Vilniaus mažojo teatro nariai ir padarys staigmeną

| Kviečiame visus / Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS” |

METINĮ KONCERTĄ I

1998 m. balandžio 26, sekmadienį, 4 v.p.p. |
Anapilio salėje S

Programoje - visos “Gintaro”šokėjų grupės, dainininkai, kaimo £zt/>č7#.I 

Bilietai platinami sekmadieniais parapijose arba pas J. Vingelienę g 
tel. 416233-8108. Įėjimas $10. Vietos numeruotos. $

“Gintaro ” tėvų komitetas |

Į KANADOS LIETUVIŲ FONDO

metinis narių susirinkimas
įvyks 1998 m. gegužės 9, šeštadienį, 10 v.r., 

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. West, Toronto, 
DLK Gedimino menėje, III aukšte.

Bus renkami 4 nariai į tarybą.
Registracija prasideda 9.15 vai. ryto KLF taryba

© Harbourfront centre
du Maurier WORLD STAGE

Bilietai parduodami šiam spektakliui ir kitiems du Maurier tel 416 973-4000 '
“WORLD STAGE” pasirodymams wi.tivoivww

Skambinkite užsisakyti nemokamą brošiūrą, apibūdinančią visus spektaklius elektroniniu paštu
marketing@harbourfront.on.ca arba pasiskaitykite mūsų skelbimą tinkle www.harbourfront.on.ca

Maskaradas
Vilniaus mažasis teatras
"...skrieja Rimo Tumino fantastiškas 
"Maskaradas" mūsų lietuviškoje erdvėje it 
koks baltas sapnas, baltas stebuklas, 
įsukęs mus į verpetą ir apsvaiginęs"

-Irena Aleksaitė, Šiaurės Atėnai
“Pasiutusiai gražus spektaklis" 

-Egmontas Jansonas, Kauno Diena

Nuostabi epinė pjesė, vaizduojanti 
pavydo ir netekties intrigą apie 
azartininką, vedusį jauną aristokratę, 
kurią jis įtaria neištikimybe. 
Spektaklis vaidinamas lietuvių kalba 
su ausinėmis perduodamu vertimu.

Premijuotas teatras.
Laimėjo keturis iš septynių Lietuvos 
valstybinių premijų 1997 m., 
“Grand Prix” ir Žurnalistų premijas 
“Kontakt ‘97” festivalyje Lenkijoje, 
Rusijos teatro draugijos premijas 
už geriausią režisūrą.

Balandžio 21, 22 ir
23 d.d., 7.30 v.v.

du Maurier
Arts

Lithuanian Airlines

SAREM

Ministry of Culture 
of the 

Republic of Lithuania

KLKM dr-jos Lietuvos kan
kinių parapijos skyrius “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $200.

KLK moterų dr-jos Delhi 
skyrius “Tėviškės žiburiams” 
atsiuntė $200 auką.

Toronto lietuvių kredito ko
operatyvas “Parama”, valdybos 
pasiūlymu ir metinio narių susi
rinkimo pritarimu, “Tėviškės ži
buriams” paremti paskyrė 
$1,000. Savaitraščio leidėjai už 
auką nuoširdžiai dėkoja.

TORONTE yra steigiamas naujas 
vyrų krepšinio klubas “Gintaras”. 
Visus, norinčius pasportuoti ir tuo 
pačiu prisidėti prie klubo veiklos, 
prašome kreiptis į Gintą tel. 416

JGĮĮP4123.

Media Partners:

nil Gi OBE AND MAII

NOW

To dar nebuvo! To dar neregėjot!
Mažiem ir dideliem - gegužės 9 d. 12-6 vai.
Prisikėlimo parapijoje, jos kampeliuose ir kiemuose - stebuklingas

▼ . įvairūs žaidimai vaikamsįvairūs žaidimai vaikams 
susitikimas su gaisrininkais

ir policininkais
Birutės virtuvė ir lauko aludė 
meno ir rankdarbių mugė 
kinofilmas - “Lietuvos vaizdai“ 
chorai ir žinoma KLAUNAI

8 v.v. šokiai suaugusiems! +KARAOKE+ netikėtas apsilankymas

MONTREAL
“Rūtos” klube balandžio 1 d. 

buvo rodoma Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus inauguracijos iš
kilmių vaizdajuostė. Tai Lietuvos te
levizijos paruošta vienos valandos 
santrauka. Neparodomi tik preziden
to garbei suruošti pokyliai. Šios 
vaizdajuostės pasižiūrėti susirinko 
apie 60 klubo narių, kurie su dide
liu dėmesiu sekė visas iškilmes.

“Rūtos” klubas gegužės 7 d. 
rengia išvyką į Otavą pažiūrėti žy
dinčių tulpių, aplankyti monetų ka
lyklą bei vieną muziejų. Dar yra li
kusios kelios vietos autobuse. Smul
kesnę informaciją galima gauti pas 
klubo pirmininką Romą Verbylą 
tel. 731-3167.

Dr. Audris ir Diana Žibaičiai 
bei du jų vaikučiai išsikelia į Bosto
ną. Audris pirmą kartą atvyko į Ka
nadą 1989 metais stažuotis Mont-
r

realio “General” ligoninės kardo- 
chirurgijos skyriuje. Grįžęs į Kauno 
klinikas, tęsė chirurgo darbą ir Ka
nadoje įgytas žinias perdavė savo 
kolegoms. 1991 metais vedė Kana
dos lietuvaitę ir, persikėlęs į Kana
dą, dirbo tyrimo darbą sunykusio 
širdies raumens atstatymo srityje. 
Apie savo pasisekimus šiame darbe 
yra skaitęs pranešimus JAV ir Ka
nados gydytojų mokslinėse konfe
rencijose.

Žibaičiai buvo aktyviai įsijungę 
ir į Montrealio lietuvių bendruome
ninį gyvenimą. Gaila, kad išvažiuo
ja. Linkime sėkmės.

A.a. Clifford Darbyson mirė 
balandžio 6 d. Po pamaldų Aušros 
Vartų šventovėje balandžio 8d. pa
laidotas Notre Dame dės Neiges ka
pinėse. Liko žmona Ona Girdaus- 
kaitė, sūnus, trys vaikaičiai ir kiti 
artimieji. B. S.
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1475, rue De Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

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

Res. 514 256-5355

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$3,000 - Iš a.a. Albinos Štuopienės 
palikimo; $300 - Anapilio moterų 
būrelis; $255 - K. Šimbelis; $57 - 
V. Normantas; $54 - T. Kamins
kas; $50 - F. Barzdžius, J. Budni
kas, S. V. Piečaitis, D. Zulonas; 
$40 - K. Waznis, G. Giedriūnas; 
$25 - S. Šimoliūnas; $17 - D. Žu
kauskaitė, M. Siūlys, E. Keburis; 
$16 - D. Norkienė, dr. R. Ayre; 
$15 - J. Kisell; $10 - A. Mylė, A. 
Barkauskas, L Šatras; $7 - J. Ba- 
taitis, O Adomaitienė; $6 - V. Bi- 
kinas; $5 - A. Aušrotas, K. Meš
kauskas, A. Usvaltas, S. Dačkus; 
$2 - V. Kežinaitis.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $57 - M. Kupris, P. Martišius; 
$55 - V. Biliūnas; $53 - P. Drangi
nis; $52 - F. Barzdžius, E. Laukys, 
J. Rugelis, A. Šileika, B. Valan
čius, V. Gečas, J. Dalmotas, V. 
Žalnieriūnas, J. Deveikis, V. Du- 
bickas, P. Račiukaitis, L. Mockus, 
B. Vilkus, R. Bulovas, P. Šeštokas, 
D. Balsys, A. Dapkus, A. Ulba, P. 
A. Volungė, M. Vaitonis, S. Pikū- 
nas, V. Akelaitis, L. Hirsch, W. 
Lackus, V. Kuprys, B. Sadauskas, 
O. Vasis, J. Aušrotas, K. Poška, V. 
Bikinas, V. Pečiulis, J. Stravins
kas, A. Staškevičius, V. A. Man- 
tautas; $50 - Z. Kaulius, J. Gir- 
dauskas, P. Ruikis, P. Barbatavi-

IŠNUOMOJAMI High Parko rajo- 
ne 2 kambariai su privačia prau
sykla ir virtuve. Skambinti tel. 416 
532-5370.

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

čius, M. Statulevičius, A. Kiškis, J. 
Bubnys, A. Keturakis, J. Čialka.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $77 - K. Barčauskas; $75 - J. 
Mickevičius; $70 - E. Kaptein; $65 
- S. Žukas; $62 - E. Čuplinskas, G. 
M. Šernas, J. Riauka, A. Usvaltas, 
P. Paškevičius, A. Karosas, J. Vie- 
raitis; $60 - S. Kiršinąs, K. Waznis, 
L. Klevas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurie, siųsdami regulia
rią prenumeratą prideda ir auką.

IŠNUOMOJI! vasarnamį su pato
gumais Vasagoje visai vasarai. 
Skambinti tel. 416 531-4089 va
karais.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
auklė prižiūrėti 3 metų vaikutį. Tu
rėtų gyventi mūsų namuose ir taip 
pat padėti namų ruošoje. Skam
binti tel. 905 771-7139.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo,, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis-1 
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.

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 gerų darbo kokybę. Skambinti
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager).

EIKALINGI 
nuolatiniai 
darbininkai 

SLIEKAMS RINKTI
Prašau skambinti: 
Eugenijui 

905 547-3025 
arba

Anai 905 521-1598

mailto:marketing@harbourfront.on.ca
http://www.harbourfront.on.ca

