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Valstybės vadovas - koks?
Pačioje šių metų pradžioje pasaulio žiniasklaida 

turėjo ypatingai daug darbo. Jo parūpino JAV preziden
tas B. Clinton'as, sudaręs galimybę kam reikia ir kam ne
reikia pro rakto skylutę žvilgtelti į slaptąsias Baltųjų rū
mų menes ir buveines.

P
LAČIOJI visuomenė visais laikais domėjosi priva
čiu aukštuomenės gyvenimu, nes visada rūpėjo 
klausimas, kas gi iš tikrųjų yra tie didieji valdovai, 
kurie pasirodo balkonuose, kalba iš puošnių tribūnų ir 

skelbia privalomus potvarkius. Net ir pasakų karaliai bū
davo apsėsti raganų, burtininkų ir pranašų, kad tik būtų 
kaip nors labiau sužmoginti. Kas šiandien atsitinka, gal
būt po nubėgusių šimtmečių atrodys pasakos. Tokia prie
laida galima. Bet busimieji pasakų veikėjai nūdien gyvena 
su mumis. Ir dar su ne bet kokiais, o su atviros visuome
nės augintiniais, kuriems slaptai per tvoras laipioti nebe
reikia. Štai žiniasklaidos aparatais apsupti kalbėtojai, bū
riai žurnalistų viešai apklausinėja žymūnus. Atsisakymai 
atsakyti j klausimus nuvilnija šimtais įtarinėjimų, kurie 
gali žiauriai atsiliepti į balsuotojų nuomonę. Skelbiami 
valstybės vadovų pareiškimai yra išnagrinėjami iki pasku
tinio žodžio. Net ir sakymo tonas ar kalbėjusio veido iš
raiška - ne paskutinėj vietoj. Valdžios rūmų įvykiai, po
kalbiai bei surinktų nuomonių pareiškimai turi tuoj pat 
atsiskleisti paspaudus televizoriaus mygtuką - visuomenė 
nesutinkanti per ilgai laukti, ir ji turi būti kasdien sotina
ma vis naujomis žiniomis, ji nori viską sekti ir žinoti. O 
juo arčiau privatumo, juo įdomiau. “Nuogo karaliaus” 
įvaizdis nebėra pasaka.

A
MERIKOS prezidento miglotesni privataus gyve
nimo užkampiai velkami j dienos šviesą, be kita 
ko visuomenėje iškelia ir esminių klausimų pa- 
svarstant, koks gi iš tikrųjų turėtų būti valstybės vadovas 

kaip pareigūnas ir kaip žmogus? Ar anksčiau visais atžvil
giais ir visur jie būdavo geresni, ir ar šiandien jie “blogi” 
tik dėl to, kad krašto valdymas vyksta nebe už uždarų du
rų? Tai vienur, tai kitur tuo klausimu galima jau išgirsti 
skirtingų nuomonių. Vieniems atrodo, kad valstybės va
dovas yra geras, jei jis gerai atlieka savo pareigas. Priva
tus jo gyvenimas, jo būdas ar pastebimos žmogiškos silp
nybės neturėtų būti maišomos su jo darbu. Kiti aiškina ki
taip, būtent - valstybės vadovas privalo turėti geras būdo 
savybes, turi būti atitinkamu pavyzdžiu savo pavaldiniams 
bei balsuotojams ir neleisti, kad silpnybės žemintų autori
tetą, pakirstų pasitikėjimą. Šeimoje jis negali būti vienoks 
ir staiga savo darbo kambaryje jau kitoks. Neištikimas 
vienur negali būti ištikimas kitur. Jei sugeba meluoti ir 
sukčiauti mažame ratelyje, gali lengvai pasireikšti dides
niu valstybiniu mastu. Stebėdami tas painiavas, kai kurie 
bando rasti ir teigiamų išvadų: štai kokia tobula demok
ratija, kad net prezidentas, tam tikrai būklei susidarius, 
turi teisintis prieš visuomenę, o įrodymų pritrūkus - pasi
traukti. Prezidento B. Clinton'o artimieji bando aiškinti, 
kad jį žeminančios istorijos esančios surežisuotos jo poli
tinių priešininkų. Vienaip ar kitaip tie dalykai paaiškės. 
Bet vis tiek klausimas liks: koks gi iš tikrųjų turėtų būti 
valstybės vadovas? Aiškesniam vaizdui susidarius, visuo
menei būtų lengviau orientuotis, ypač artėjant rinki
mams. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Plės laisvąją prekybą

Kanados ministeris pirmi
ninkas Jean Chretien dalyvauja 
balandžio viduryje vykstančia
me viršūnių susitikime “Summit 
of the Americas” Čilės sostinė
je, Santiago. Kartu su juo ir 
JAV prezidentu Bill Clinton su
sirinko dar 31 valstybių vadovai 
tartis vakarų pusrutulio laisvo
sios prekybos reikalais. Svar
biausias susitikimo tikslas - pra
dėti derybas dėl “Free Trade 
Area of the Americas” (FTAA) 
sutarties, kuri praplėstų Kana
dos, JAV ir Meksikos pasirašy
tą NAFTA (North American 
Free Trade Agreement) sutartį. 
Laisvos prekybos visose “Ame- 
rikose” minties iniciatorius bu
vo buv. JAV prezidentas Ro
nald Reagan. Numatyta, kad 
Kanada vadovaus pirmosioms 
18 mėnesių deryboms, kurios 
nustatytų $10 trilijonų laisvos 
prekybos zoną iki 2005 m.

Tuo pačiu metu Čilėje vyks
ta laisvajai prekybai besiprieši
nančių “eilinių žmonių” susiti
kimas (people’s summit), kuria
me dalyvauja 60 kanadiečių. Ši 
grupė nori išryškinti, kaip lais
voji prekyba gali paveikti eili
nius žmones ne tik per darbus, 
bet per socialines programas, 
aplinkosaugą, švietimą, kultūrą 
ir sveikatos priežiūrą. Praėju
siais metais panaši grupė padė

jo sustabdyti tarptautinę sutartį 
dėl investicijų, kuri būtų bend
rovėms suteikusi didelę galią.

Ontario konservatorių po
puliarumas yra nukentėjęs dėl 
per greitų pakeitimų ir nusmu
kusios sveikatos priežiūros ko
kybės. Apklausos duomenys ro
do, kad jeigu rinkimai įvyktų 
dabar, 46% balsuotojų rinktų li
beralų partijos atstovus, tik 
36% - konservatorių. Vyriausy
bė teigiamai užsirekomendavo 
dėl deficito sumažinimo ir paža
dų ištesėjimo, nors 66% ap
klaustųjų mano, kad vyriausybė 
nereaguoja į visuomenės rūpes
čius. Iš viso 65% pastebėjo, kad 
sveikatos priežiūra pablogėjo 
per pastaruosius 3 metus.

Ontario alkoholinių gėrimų 
pardavinėjimo komisija (LCBO) 
kovo 31 d. užsibaigiančiais fi
nansiniais metais turėjo $745 
mln. pajamų. Pirmą kartą per 
71 m. veikimą parduota gėrimų 
už $2 bin., arba $15 mln. dau
giau negu pernai.

LCBO yra Ontario vyriau
sybės didžiausias pajamų šalti
nis šalia pajamų mokesčių ir au
tomobilių registracijos. Veiki
mo išlaidos nukrito 3% per pra
ėjusius 5 m. Manoma, kad dau
giau gėrimų parduota, nes pasi
baigė ekonominė “recesija”, pa-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Lietuvos vaikai maldos metu. Ši T. Griniaus nuotrauka buvo įdėta Rygoje leidžiamame 
laikraštyje “The Baltic Times” prie straipsnio apie katalikybę Lietuvoje

Katalikybės šaknys Lietuvoje gilios
Taip rašė “The Baltic Times” 1998 m. vasario 12-18 laidoje iš Vilniaus 

Rokas Tracevskis ir pateikė įdomios statistikos

VYTAUTAS P. ZUBAS
Kai kalbam apie katalikiš

kus Europos kraštus, pirmiausia 
į galvą ateina Italija, Airija, 
Lenkija. Prie tokių kraštų pri
klauso ir Lietuva, nors pusę 
šimtmečio buvo izoliuota už ge
ležinės uždangos. Vilnius nu
sagstytas senom, puošniom 
šventovėm, ir Lietuvos istorijoje 
katalikybės šaknys siekia toli. 
Latvijoje ir Estijoje vyraujanti 
religija yra liuteronų. Lietuvos 
katalikiškumas ją išskiria iš trijų 
baltiečių kraštų.

Tačiau ar tikrai katalikybė 
vyrauja lietuvių širdyse ir sąmo
nėje, ar tai tik paviršutiniška žy
mė? Ar jie didžiuojasi savo tikė
jimu? Pažiūrėkim ką sako pa
vieniai asmenys ir~ apklausos. 
Jie didžiuojasi, kad Šv. Tėvo Jo
no Pauliaus II motina buvo lie
tuvė. Keletą kartų žurnalistų 
paklaustas Šv. Tėvas nepatvirti
no motinos lietuviškos kilmės, 
bet ir nepaneigė. Išrinktas po
piežium jis pirmiausia nuėjo pa
simelsti prie Vilniaus Aušros 
Vartų Marijos paveikslo Romo
je. Vatikano radijo pranešimu, 
vėliau lietuviams vyskupams pa
sakęs: “Pusė mano širdies yra 
Lietuvoje”.

Š.m. vasario 4 d. Lietuvos 
vyriausybė paskyrė 5 milijonus 
litų 9 tradicinėm tikinčiųjų 
bendruomenėm. Pinigai bus iš
dalinti proporcingai pagal tikin
čiųjų skaičių. Didžiausia dalis, 
4.5 mil. litų teks Katalikų Bend
rijai. Statistikos departamento 
žiniomis, katalikai turi 691 
bendruomenę Lietuvoje, senti
kiai 57, liuteronai 54, ortodok
sai 44, evangelikai reformatai 
11, Rytų apeigų katalikai 5, mu
sulmonai 5, žydai 5, karaimai 1. 
(5 milijonai litų, paskirstyti tarp 
773 bendruomenių, ne tokia jau 
didelė suma: apie 6,468 litų 
kiekvienai, V.Z.)

Miništerio pirmininko pata
rėjas religiniams reikalams Pet
ras Plumpa sako: “Bažnyčia yra 
atskirta nuo valstybės ir prieš 
įstatymą visų religijų išpažinėjai 
yra lygūs. Yra ir netradicinių 
mažų sektų, tačiau jų įtaka 
žmonių tarpe yra kontraversinė, 
ir vyriausybė jų nefinansuoja”.

Vienas labiausiai žinomų 
specialistų katalikų visuomenės 
reikaluose yra 42 metų Vaido
tas Žukas. Jis 1989 m. pirmas 
pradėjo katalikų radijo progra
mas. Dabar jis vadovauja lai
doms “Vėjai” ir “Tiltai” per 
valstybinį radijo tinklą. 1997 m. 
rudenį bandė kandidatuoti pre
zidento rinkimuose, bet neradęs 
didesnio pritarimo pasitraukė.

V. Žukas kalba žemu, stip
riu profesionalaus radijo prane

šėjo balsu. Baigęs Vilniaus me
no mokyklą ir dabar dar tapo. 
Jo didžiausias džiaugsmas yra 
šeima: žmona ir 6 vaikai. Jo 
meilė - katalikų radijo progra
mos, kuriose kalba ne tik apie 
religiją, bet ir apie kultūrą bei 
istoriją. “Iš europinės kultūros 
liktų tik griaučiai, jei atmestu
me du tūkstančius metų krikš
čionybės”, sako jaukas. “Aš ne
galiu kalbėti apie viso krašto 
žmonių požiūrį, nes aš daugiau
sia bendrauju su intelektualais. 
Ateistiniais sovietų laikais labai 
mažas jų skaičius dalyvavo reli
ginėje pogrindžio veikloje. Jie 
nuolaidžiavo, nes lankydami 
šventoves nebūtų galėję siekti 
karjeros gyvenime”, sako Žu
kas. “Tai paliko jų sielose pėd
sakus. Dauguma jų tiki Dievą ir 
save laiko katalikais, bet jų Die
vo supratimas gerokai skirtin
gas nuo K. Bendrijos” - sako 
Žukas ir pateikia truputį statis
tikos.

Gallup’o apklausos duome
nimis, 95% lietuvių yra krikšty
ti. 1992 m. 70% save laikė kata
likais, lyginant su 57% 1990 m. 

Vilniaus arkivyskupas A. J. BAČKIS, nešdamas kryžių, vadovauja pro
cesijai į Trijų kryžių kalnų. Ši nuotrauka buvo įdėta “The Baltic Times” 
laikraštyje, išeinančiame Rygoje

39% šventoves lanko tik per di
džiąsias šventes, 20% eina bent 
kartą per savaitę, 18% kartą per 
mėnesį, 14% kartą per metus ar 
dar rečiau, 6% šventovių visai 
nelanko. Tik 8% asmenų su 
aukštuoju išsilavinimu tiki, kad 
Jėzus Kristus yra Dievas, 53% 
tiki, kad Dievas yra kažkokia 
aukštesnė dvasia, 20% atsakė 
nežiną ir 20% pasisakė esą neti
kintys arba atsisakė atsakyti į 
klausimus apie Dievą.

“Veržlūs buvę komjaunimo 
aktyvistai pirmieji įsisavino nau
ją sistemą ir įsitvirtino vadovau
jančiose vietose kapitalistinėje 
visuomenėje. Šitie 30-40 metų 
žmonės šiandieną yra TV stočių 
savininkai ir laikraščių redakto
riai. Jie yra tolimi K. Bendrijai”, 
sako Žukas. Tačiau jis nežiūri 
pesimistiškai į katalikų ateitį 
Lietuvoje. Katalikai jau turi 12 
aukštesniųjų mokyklų, ir religija 
yra dėstoma kai kuriose aukšto
siose mokyklose.

Katalikybė į Lietuvą atėjo iš 
kaimyninės Lenkijos. “XIV š.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Reagavo į įvykius Latvijoje
Lietuvos saugumo departa

mento direktorius Jurgis Jur
gelis pateikė savo išvadas dėl si
nagogos ir Rusijos ambasados 
sprogdinimų Rygoje. Jo teigi
mu, šių teroro aktų tikslas buvo 
sustabdyti Latvijos siekį stoti į 
Europos sąjungą bei ŠAŠ, tokių 
pat tikslų gali būti siekiama ir 
Lietuvoje, rašo “Respublika”. 
Jis siūlė “imtis politinės, opera
tyvinės ir fizinės prevencijos 
priemonių prieš tokius galimus 
įvykių pasikartojimus”.

Vyriausybės patarėjas tarp
tautinių santykių klausimais 
Petras Auštrevičius pažymėjo, 
kad “Lietuvos politinė, teisinė 
ir ekonominė padėtis yra stabili 
ir tokia turi likti ir ateityje”. Lie
tuvos prezidento Valdo Adam
kaus pavedimu, pasitarus su Lat
vijos prezidentu Gunčiu Ulma- 
niu, balandžio 14 d. į Rygą pasi
tarimams dėl Latvijos santykių 
su Rusija vyko Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijos darbuo
tojas Rokas Bernotas.
Lankėsi Bulgarijos pareigūnas

Bulgarijos parlamento pir
mininkas Jordan Sokolov lankė
si Lietuvoje balandžio 6 d. Kaip 
praneša ELTA, jis susitiko su 
Lietuvos seimo pirmininku Vy
tautu Landsbergiu, ministeriu 
pirmininku Gediminu Vagno
rium, užsienio reikalų minis
teriu Algirdu Saudargu bei sei
mo užsienio reikalų komiteto 
nariais. Pokalbiuose jis pabrėžė, 
jog reikia plėtoti abiejų valsty
bių santykius, yra labai daug ne
išnaudotų ekonominių galimy
bių. Jo manymu, kraštų parla
mentų vaidmuo yra itin svarbus, 
nustatantis teisinį jų bendra
darbiavimo pagrindą. Taip pat 
reikėtų paspartinti dvigubo ap
mokestinimo išvengimo bei in
vesticijų apsaugos sutarties pa
sirašymą.

Tarp Lietuvos ir Bulgarijos 
dar nėra sutarties investicijų 
skatinimui, nei laisvosios pre
kybos sutarties, nebaigta eko
nominių ryšių ir prekybos su
tartis. V. Landsbergis skatino 
Bulgarijos parlamento vadovą 
kuo greičiau spręsti ambasa
doriaus paskyrimo Lietuvai 
klausimą, nes tada būtų galima 
sparčiau vykdyti diplomatinį 
darbą ir rengti dvišales sutartis.

Seimo nariai JAV-se
Kovo 28 - balandžio 3 d.d. 

JAV-se viešėjo Lietuvos seimo 
delegacija. Jie susitiko sų lietu
viais Filadelfijoje ir Pittsburge, 
su Atstovų rūmų nariais ir Pen
tagono pareigūnais, skelbia už
sienio reikalų ministerija. Taip 
pat įvyko pasitarimai su kongre
so atstovais, su kuriais buvo kal
bėta Lietuvos saugumo klausi
mais. Delegacijos nariai pagei
davo paramos Lietuvai siekiant 
narystės ŠAS, pristatė duome
nis apie Lietuvos padarytą pa
žangą.
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Delegacijos nario Mečio 
Laurinkaus pranešimu, visuose 
susitikimuose buvo pasakyta, 
jog “Baltijos valstybių priėmimo 
į NATO klausimu JAV laikosi 
atvirų durų politikos”, “patikin
ta, kad JAV pasisako prieš nau
jų skiriamųjų linijų atsiradimą 
Europoje ir neketina nuolai
džiauti Rusijos reikalavimams 
dėl įtakos zonų”, skelbia “Res
publika”.

Ryšiai su Zambija
Seimo užsienio reikalų ko

mitetui pritarus, Lietuva už
megs diplomatinius ryšius su 
Pietų Afrikos valstybe - Zam
bijos respublika, praneša “Lie
tuvos aidas”. Ši valstybė taps 
118-ąja, su kuria Lietuva palai
kys diplomatinius ryšius. Už
sienio reikalų ministerija gavusi 
Zambijos vyriausybės prašymą 
leisti akredituoti jų ambasado
rių Lietuvoje.

URM politikos departa
mento Azijos, Afrikos ir Okea
nijos valstybių skyriaus vedėjas 
Dainius Kamaitis pripažino, 
kad ekonominės naudos iš šių 
ryšių nebus, tačiau dvišalių san
tykių vystymas gali būti svarbus 
tarptautinėse organizacijose, pvz. 
ieškant paramos Lietuvos inicia
tyvoms Jungtinėse Tautose. 
Taip pat santykių užmezgimas 
“užbaigia ir teisiškai įformina” 
valstybės pripažinimą.

Naujas ūkio ministeris
Seimo nariui Vytautui Kna

šiui atsisakius dalyvauti atnau
jintoje vyriausybėje, žemės ir 
miškų ūkio miništerio pareigas 
perims Edvardas Makelis, pra
neša “Lietuvos rytas”. Agrarių 
mokslų daktaras, nepriklausan
tis jokiai partijai, mano, kad 
svarbiausia būtų Lietuvos že
mės ūkio reformų spartinimas, 
produkcijos supirkimas ir ūkio 
modernizavimas. Norint stoti į 
Europos sąjungą, reikėtų pasi
rinkti skandinavišką žemės ūkio 
modernizavimo modelį. E. Ma
kelis pertvarkytų ministerijos 
struktūrą, suderinus veiksmus 
su kitomis ministerijomis, bet 
nemažintų Žemės ir miškų ūkio 
ministerijos kolektyvo, tik deta
lizuotų visų valdininkų pareigas.

Parama Bosnijai
ELTA skelbia, kad Lietuva 

dar kartą prisidės prie kitų pa
saulio kraštų bei tarptautinių 
organizacijų, remiančių nuo ka
ro nukentėjusių Bosnijos ir 
Hercegovinos ekonomikos at
kūrimo programą. Vyriausybė 
balandžio 1 d. nusprendė iš at
sargos fondo skirti 300,000 litų, 
už kuriuos iš Panevėžio stiklo 
fabriko bus nupirkta statybinių 
medžiagų. Jos bus siunčiamos į 
Bosniją.

Tokia pati suma buvo skirta 
Bosnijai 1996 m., irgi statybinių 
medžiagų pirkimui. Ši parama 
buvo teigiamai įvertinta ne tik 
Bosnijos vyriausybės, bet ir Eu
ropos komisijos. RSJ
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Prezidentas gimtajame mieste

Katalikybės šaknys...

B. STUNDŽIA

Žingsnelis, po žingsnelio, kantriai 
artėkime prie santarvės vizijos, 
taip reikalingos Lietuvos...
Kardinolas V. SLADKEVIČIUS

Dienraštis “Kauno diena” 
aprašė apie V. Adamkaus lan
kymąsi, kurį sutrumpinęs per
duodu “TŽ” skaitytojams.

Minios gatvėse sveikino 
naują prezidentą ir metė jam 
gėles. Mat Kauno ir Žemaitijos 
balsai nulėmė rinkimų eigą. Jį 
pasveikino Kauno meras H. Ta
mulis ir pakvietė į pokalbį tema 
“Kaunas - Lietuvos širdis”. Ja
me dalyvavo universitetų, pra
monės, meno ir kultūros atsto
vai. Buvęs min. pirmininkas, da
bar stambus verslininkas, A. 
Lubys sakė manąs, kad prezi
dentas stengsis decentralizuoti 
valdžią, o savivaldybės įgaus tik
ras savivaldos teises. Prof. K. 
Krikščiūnas teigė, kad Kaunas 
XXI š. taps pavyzdiniu Europos 
didmiesčiu. Kauno universiteti
nių klinikų direktorius J. Pun- 
dzius prasitarė, kad kai kurie 
kauniečiai gydytojai pateikė 
sveikatos reformos klausimo 
pasiūlymus, į kuriuos nebuvo 
kreipiamas dėmesys, ir reforma 
buvo suniokota. Prekybos, ama
tų ir pramonės rūmų pirminin
kas M. Randomanskis pageida
vo, kad būtų sudarytos vienodos 
verslo sąlygos Lietuvos ir užsie
nio verslininkams, nebūtų lei
džiama susidaryti monopolijoms.

Susirinkusiems Rinkimų šta
bo Kaune darbuotojams V. 
Adamkus sakė: jam buvo gėda 
žiūrėti į buvusią prezidentūrą 
lentomis užkaltais langais, kur 
vaikščiojo vokiečių turistai. Jo 
rėmėjai siūlė peržiūrėti karinės 
prievolės įstatymą ir atskirti 
įstatymų leidybą nuo jų priežiū
ros įstaigų.

Vytauto D. karo muziejuje 
buvo padėtos gėlės prie Laisvės 
paminklo ir Nežinomojo karei
vio kapo. Iš muziejaus balkono 
prezidentas sakė esąs laimingas 
pabūti savo gimimo ir jaunystės 
mieste. Prisiminė neseniai mi
rusius patriotus - S. Lozoraitį ir 
J. Urbšį. Esą visiems turi rūpėti 
savo gatvės, miesto ir valstybės 
likimas. Prieškarinė nepriklau
somybė padėjo atsirasti Sąjū
džiui. Siūlė išgirsti kardinolo V. 
Sladkevičiaus žodžius apie san
tarvės reikalingumą. Preziden-

Op tic al 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). 

AtA
inž. RAIMUNDUI PAŠKAUSKUI 

mirus,
jo žmoną IRENĄ, sūnus - ANDRIŲ ir RAIMUNDĄ, 
dukrą ILONĄ su šeimomis, seserį ELENUTĘ 
KRIKŠČIŪNIENĘ su šeima ir gimines Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

Valerija Plačiakienė ir sūnus
Leonardas Plačiakis su šeima, 

West Palm Beach, FL

tas su žmona lankėsi Vytauto 
D. šventovėje ir dienraščio 
“Kauno diena” redakcijoje.

Nepaisydamas protokolo va
dovų nustatytos dienotvarkės, 
prezidentas su žmona pirmiau
sia aplankė kardinolą, kuris dėl 
nesveikatos negalėjo dalyvauti 
įvestuvių iškilmėse Vilniuje, bet 
atsiuntė sveikinimą, kuriame 
buvo įrašyti ir šie žodžiai: 
“Džiaugsimės, jei palaimingoje 
mūsų krašto vadovo veikloje 
bus nuimti visi susiaurinimo Jū
sų pareigų ir galių varžtai ir ga
lėsite būti Šv. Pauliaus žodžiais 
tariant ‘visiems ir viskuo’”.

Pagrindinėje kalboje Kaune 
V. Adamkus sakė suprantąs 
tautiečių nerimą, kad daug kas 
būtų pakeista, bet tai nebus 
lengva ir ne iš karto. Reikia at
gimti dvasiškai, atverti langus į 
pasaulį, apsitvarkyti ir pripažin
ti vienodą laisvę visiems. “Pri
siekiau stiprinti šalies nepri
klausomybę, saugoti įstatymus, 
artėti per demokratiją prie lais
vės ir gerovės. Reikia išsiveržti 
iš ankstesnio mentaliteto ir jo 
padarinių. Įvertinkime istorinę 
patirtį, susitvarkykime viduje, 
raskime susitarimą ir tada Eu
ropoje tapsime ne prašytojais, o 
lygiais bendrininkais. Tik šie 
žingsniai gali atnešti sėkmę. 
Lauksiu visų paramos, pritari
mo ir kviečiu į talką tarnauti 
Lietuvai, miestui, kaimui ir šei
mai”.

“Šalia mūsų dedasi nemalo
nūs dalykai - žmonės nepasitiki 
valdžia, nemato korupcijos ir 
nusikaltimų pabaigos, neretai ir 
skurdas skverbiasi. Skundžia
masi, kad nemokšiškai tvarko
mas švietimas, finansai ir socia
linė sauga. Blogai saugomos 
valstybės sienos, vyksta sukčia
vimas muitinėse, varžomas vers
las. Visa tai menkina mūsų 
įvaizdį pasaulyje. Blogai su svei
katos priežiūra, daug savižudy
bių, ūkio griovimas, gamtos nio
kojimas, moralinis nuosmukis 
daug ką piktina.”

“Partines rietenas turi pa
keisti rimti ginčai. Bandoma 
pradėti vyriausybės reformą, 
bet tai nepatinka partijoms, bet 
su partijomis tikiuosi rasti 
bendrą kalbą, nes partijos yra 
Lietuvos žmonės, tad reikia iš
klausyti visų nuomonės. Reikia 
atsisakyti galvojimo, kad valdžia 
turi viską duoti, bet valdžia turi 
sudaryti sąlygas žmonėms pa
tiems savimi pasirūpinti. Val
džia turi atsisakyti pati ūkinin
kauti, bet tik padėti privačiai 
sričiai ir tuo būdu būtų sukurtos 
darbo vietos ir sumažėtų korup
cija.

Dar norėčiau girdėti besi
maudančių vaikų juoką švaria
me Nemune, ir kad šitame 
mieste klestėtų bendruomenė, 
mokslas, kultūra, nes čia trum
pai buvo valstybės širdis.”

Šv. Kazimiero kolegijos Romoje pamaldų dalyviai prie S. Maria Maggiore bazilikos auksinės sukakties proga 
1998 m. kovo 4 d. Vyskupų centre - kardinolas PIO LAGHl, vadovavęs pamaldoms

Praeities santaupos dabarties vargšams
Miami lietuvių klubui ateitį planuojant

Kun. K.,J. AMBRASAS, S,J

Velionies Antano Juknevi
čiaus parašytoje, Pauliaus Leo
no redaguotoje knygelėje “Mia
mi lietuvių Amerikos piliečių 
klubo istorijos pabiros. Pirmieji 
40 metų (1946-1986)”. Miami, 
1987 taip rašoma apie šio klubo 
susirinkimą savose patalpose: 
“Pirmasis klubo narių susirinki
mas po nuosavu stogu įvyko 
1953 m. kovo mėn. 29 d. Pirmi
ninkas Noris, iki ašarų susigrau
dinęs, pasakė ugningą kalbą, 
reikšdamas padėką nariams ir 
pasididžiavimą Miami lietuvių 
nuveiktu darbu”.

Lietuviai savo darbu, kruvi
nu prakaitu statė, aukojo de
šimtimis, šimtais dolerių, didi
no, dažė patalpas ir pirko bal
dus, puošė salę, patys vaidino, 
dainavo, politikavo, klausėsi 
meldėsi ir klausėsi pamokslų, 
pasikvietę kunigus. Atsirado to
kių, ypač paminėtinas dosnusis 
žemaitis Pranas Mockus (netgi 
jo pelenai pagal testamentą 
įmūryti į šio klubo sieną tebeil- 
sisi iki šios dienos) paaukojo 
šiam klubui daugiau nei 35,000 
dolerių.

Dar visai neseniai, 1991 m., 
taigi ką tik po nepriklausomy
bės atgavimo, svetimtaučių pa
rapija, kurioje taip gražiai mo
kėjo suorganizuoti paramą Lie
tuvai ekonomikos mokslų dak
tarė Birutė Pautienytė. Šiam 
klubui tada svetimtaučių para
pijos salėje paaukota per 
$15,000.

O dabar, atėjus naujai Mia
mi lietuvių klubo direktorių val
dybai ir priėmus naujų narių, 

AtA
IRENAI JUŠKEVIČIENEI

po ilgos ir sunkios ligos iškeliavus amžinybėn, vyrą 
STASĮ, vaikus - BENITĄ ir PAULIŲ bei visus gimines 
Lietuvoje ir Australijoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

V. L. Stuikiai

AtA
ANTANINAI ASMENAVIČIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
vyrą JUOZĄ, seseris - LIUCIJĄ, SOFIJĄ ir ALEK
SANDRĄ su šeimomis liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiu -

Liuda Daunienė

AtA
DAIVAI FORLENZA- 

ŽEMAITYTEI 
mirus Čikagoje,

jos vyrui JIM, tėveliams - SIGUTEI ir JUOZUI 
ŽEMAIČIAMS, broliui GINTARUI su žmona 
REGINA ir jų vaikams - PAULIUKUI ir LAUREN 
bei giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu lūdime -

Danutė, Audronė, Saulius Žemaičiai,
Hamilton, Ont.

kurie vien tik savo dalyvavimu, 
bet nei darbu, nei lėšomis nėra 
tikri šio klubo dalininkai (dau
gelis išmirė jo senųjų narių, ku
rių kadaise buvo daugiau nei 
400, o iš jų šiandien tėra su vi
sais naujaisiais apie 50), - keti
na parduoti Miami lietuvių klu
bo patalpas, o pinigus pasida
linti.

Kažin ar nevertėtų viso pa
saulio, ypač Miami lietuviams, 
kurie tiek yra gražių darbų pa
darę Lietuvai, tiek yra pagelbė
ję, sušelpę pinigais ir siuntiniais 
Sibiro tremtinius, gimines, bi
čiulius ir pažįstamus, palikimus 
parašę, - ir dabar ligi galo likti 
tikrais savosios žemės rėmėjais. 
Argi nebūtų pats didžiausias 
džiaugsmas tiek Pranui Mockui 
ir kitiems dosniesiems lietu
viams, kurie tiek triūso, jėgų, 
laiko ir pastangų įdėję į šį klu
bą, kad likusius klubo pinigus 
banke ir tuos, kurie bus gauti už 
klubo pastatą, padovanotų be
daliams, Lietuvos našlaičiams, 
kurių ne dešimtimis, o tūkstan
čiais ir dešimtimis tūkstančių 
šlaistosi alkanų, apskurusių pa
tiltėmis, pakiemiais ir pana- 
miais. Jie ne tik negali mokyk
los lankyti, bet ir neturi ko pa
valgyti. Juk kiek Lietuvos para
pijose yra neprižiūrimų senelių, 
pensininkų, vienišų, invalidų! 
Juk kai kurios ligoninės neturi 
tvarsčių ir minimaliausių vaistų 
žaizdoms. Mokyklos neturi va
dovėlių, geresnių stalų, žemėla
pių, rašymo priemonių.

Lietuviai, mieli užjūrio lie
tuviai! Žinokite, kad Jūsų nuo
širdi pagalba Lietuvai šiuo metu 

yra kur kas svarbesnė negu 
prieš 5 ar 15 metų. Juk dabar 
vienam Valdui Adamkui nuste
kentą, apvogtą Lietuvą prikelti 
tikrai yra sunku. Juk nualintas, 
apleistas ūkio, pramonės, kultū
ros, švietimo sritis iškart pasta
tyti ant kojų neįmanoma! Tad 
būkime jautrūs tiek Jam, tiek ir 
tiems lietuviams, kurie galo su 
galu nesuduria. Dažnas nepajė
gia net mokesčių už butą, šilu
mą užsimokėti. O ką jau kalbėti 
apie drabužius, maistą, kuris 
diena iš dienos brangsta. Tegul 
Jūsų ir viso pasaulio svetur gy
venančių lietuvių gerumas, jaut
rumas ir nuoširdumas savajam 
kraštui neblėsta, bet didėja. Ne
tikėkite, kad naujasis preziden
tas gali mostelėti lazdele ir visus 
benamius aprūpinti duona, pa
stoge, ligonius vaistais. Taigi rū
pesčių tiek Prezidentui, tiek ir 
naujajai vyriausybei pakanka. 
Tačiau, mieli užjūrio lietuviai, 
galim Jums nuoširdžiai, atvirai 
ir tiesiai pasakyti: iš ko Lietuva 
pirmiausia gali laukti pagalbos, 
jei ne iš savo sūnų ir dukrų! Ki
tos tautos duos neduos, o lietu
vis kitos tėvynės neturi. Ji ne 
Madagaskare, ne Kanadoje, o 
ten “kur bėga Šešupė, kur Ne
munas teka, ten mūsų tėvynė 
graži Lietuva”. Jos kitos neturi
me. Ji viena. Tad prisiminkime 
mūsų ateitį - Lietuvos vaikus, 
kurie šąla, alksta. Tegul Jūsų 
rūpesčiu, darbu ir pastangomis 
tiek Lietuvoje, tiek ir svetur pa
statyti pastatai, kuriuos norite 
dabar atsiimti, sunkiai sutaupyti 
pinigai nelieka svetimose žemė
se ir bankuose, tegul būna su
krauti ten, kur jų nei kandys ne- 
suės, nei rūdys nesunaikins, bet 
gėrio ir grožio, meilės ir vieny
bės žiedais pražys naujosios 
mūsų kartos širdyse - mūsų Ne
muno ir Baltijos krašto ateityje 
- vaikuose. Tad gražesnio pa
minklo Jūs nepastatysite.

Tegul būna priglausti prof, 
mons. Vytauto Kazlausko “Vai
ko tėviškės namuose” našlaičiai, 
reikalingi globos. Vien Kaune 
užregistruota pusantro tūkstan
čio beglobių vaikų. Tegul Jūsų 
gera širdis prisimena tuos pa
auglius, kurie, neturėdami nei 
tėvų, nei namų, ras prieglobstį 
Afrikos misijonieriaus kun. H. 
Šulco organizuojamoje jaunimo 
sodyboje prie Rumšiškių. Tad 
tie, kurie atgauna namus Lietu
voje, rengiasi likviduoti užsieny
je ar parduoti kitur, nori užrašy
ti testamentu, gali tatai padaryti 
šiais adresais: “Vaiko tėviškės 
namai”, Druskininkų 4-1, 3000 
Kaunas LT Lithuania. Valiutinė 
sąskaita: State Commercial 
Bank of Lithuania. Fax 37 07/22 
57 26. Telex 261-246. OPERA 
SU: S.W.I.F.T.BARU LT 2X 
for Credit to Kaunas Branch 
“Vaiko tėviškės namai” Ac
count no. 06400029/-700070432. 
Arba būsimajai jaunimo sody
bai prie Rumšiškių, kur bus pri
glausti benamiai paaugliai, gali
ma siųsti Toronto Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvui 
nr. 149251.17, Hamiltono “Tal
koje” - nr. 1505078. JAV aukas 
galima siųsti - čekius rašyti “Li
thuanian Catholic Religious 
Aid”, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY, 11207, su pasta
ba: saleziečių jaunimo sodybai 
Lietuvoje.

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Lietuva buvo paskutinis pago
niškas kraštas Europoje. 1387 
m. didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas ir jo pusbrolis Lenki
jos karalius Jogaila sutarė Lie
tuvą pakrikštyti”, sako istorikas 
Ramūnas Kryžanauskas. “Žmo
nėms nebuvo lengva suprasti 
naujojo tikėjimo tiesas ir užtru
ko beveik 200 metų krikščiony
bę įsisąmoninti. Ir šiandieną yra 
entuziastų, kurie norėtų seną 
pagonių tikėjimą atnaujinti, bet 
tai labai nedidelė grupė roman
tikų”, sako Kryžanauskas.

Nors lietuviai buvo paskuti
niai pagonys Europoje, bet 
krikščionybę priėmę tapo labai 
atkakliais katalikais. “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje buvo stip
riausia antisovietinė jėga”, sako 
Kryžanauskas. “Septintam ir aš
tuntam dešimtmečiais ‘Katalikų 
Bažnyčios Kronika’ informavo 
apie sovietinės valdžios už
mačias ir reikalavo bent mini
malių žmogaus teisių okupuota
me krašte”.

Ateizmas Lietuvoje šaknų 
neįleido. Opozicijos ir LDDP 
vadovas Česlovas Juršėnas, pa
gal vietinės spaudos praneši
mus, yra vienintelis seimo na
rys, kalbantis apie savo ateisti
nes pažiūras. Krikščioniškos ir 
pagoniškos religinės pažiūros 
taikiai sutaria Moterų partijos 
pirmininkės Kazimieros Pruns
kienės galvosenoje. “Aš užau
gau religingoje šeimoje. Kaip 
ministerė pirmininkė 1990 m. aš 
pasirašiau simbolinį aktą, pa
vesdama Lietuvą švč. Mergelės 
Marijos globai. Tačiau aš geriau 
jaučiuosi netoli mano gimtinės 

AtA
VINCUI JANUŠKAI

mirus,
jo žmoną ELENĄ, dukrą DANGUOLĘ, sūnų 
VIDUTĮ su šeima ir visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame -

E. Fedaras su šeima J. Kuncaitienė
E. Šarauskienė A. V. Rutkauskai

Winnipeg, Man.

PADĖKA
AtA

EMILIUI SMILGIUI,
mūsų brangiam vyrui, tėvui, seneliui ir proseneliui 

iškeliavus amžinybėn,

reiškiame nuoširdžią padėką visiems giminėms ir drau
gams už pareikštas užuojautas, gėles ir užprašytas Mišias. 
Ačiū už dosnias aukas velionies atminimui pagerbti, Sibi
ro kalinių ir tremtinių grįžimo fondui.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas liks amžinai mū
sų širdyse.

Žmona Vanda ir šeima

PADĖKA

AtA
PRANAS ALIŠAUSKAS

1998 m. kovo 22 d. po sunkios ligos 
iškeliavo į amžinybę mano mylimas vyras.
Nuoširdžiai dėkoju Anapilio parapijos klebonui 

prel. J. Staškui, kun. K. Kaknevičiui už maldas prie kars
to, atnašautas gedulines Mišias, pamokslą ir palydėjimą į 
amžino poilsio vietą, vargonininkei L. Marcinkutei už 
giesmes.

Reiškiu nuoširdžią padėką prel. J. Staškui už man 
suteiktą moralinę pagalbą. Dėkoju E. T. Šiurnoms, KLB 
Oakvillės apylinkei, karsto nešėjams, visiems už užprašy
tas Mišias, aukas, gėles, užuojautas laiškais ir spaudoje, 
“Tėviškės žiburių” darbuotojams už auką Sv. Jono 
lietuvių kapinėms.

Nuoširdžiai dėkoju giminėms krikšto dukrai Re
ginai Aulinskaitei, krikšto sūnui Edmundui Šimanskiui, 
atvykusioms iš toliau, draugams ir pažįstamiems, taip 
gausiai atsilankiusiems laidotuvėse. Nuoširdi padėka kun. 
Vyt. Volertui už lankymą namuose ir ligoninėje. Ačiū po
nioms už pyragus, B. Stanulienei už taip gražiai ir skaniai 
paruoštus pietus.

Ačiū visiems už suteiktą pagalbą man liūdesio ir 
vargo valandoje. Lieku dėkinga ir liūdinti -

žmona Elena

esančiame miške kaip šventovė
je. Miškas yra mano šventovė. 
Miške aš lengvai galiu mintimis 
bendrauti su Dievu”, sako bu
vusi ministerė pirmininkė.

Žinomas ekonomistas Kęs
tutis Glaveckas, Centro frakci
jos seime narys, yra pamaldes
nis katalikas. “Vaikystėje aš pa
tarnaudavau Mišioms, ir kuni
gas man mokėjo 5 rublius. 
Anais laikais tai buvo nemažas 
pinigas. Gal tai ir paskatino ma
ne susidomėti ekonomija. Da
bar šventovę aš aplankau septy
nis kartus per metus. Tai mano 
norma. Šventovė man svarbi, 
nors aš mieliau pamaldose daly
vauju užsienyje. Lietuvos šven
tovėse atmosfera per daug rim
ta. Man patinka gyvesnės Mi
šios”, sako Glaveckas.

“Katalikybė turėjo didelę 
įtaką lietuviams”, sako psicho
logė Nijolė Kryžanauskienė. 
“Pavyzdžiui, nusikaltimų dar ir 
šiandieną mažiau kaip sekuliari
niuose Vakarų kraštuose ar 
ateitinėje Rusijoje. Prieškari
niais laikais kaimiečiai nerakin
davo durų. Nebuvo vagių. Padė
tis pasikeitė į blogąją pusę so
vietmečiu, kai religija praktiškai 
buvo uždrausta”.

Katalikybė Lietuvą išskiria 
iš kitų baltiečių kraštų, Latvijos 
ir Estijos, kur vyrauja evangeli
kai liuteronai. “Mūsų kultūra 
daugiau teatrinė ir emocinė. 
Liuteronai pasaulį mato labiau 
asketišką. Skirtumai lengvai pa
stebimi ne tik trijų tautų cha
rakteriuose, bet net ir šventovių 
architektūroje”, baigė Kryža
nauskienė.

mailto:tevzib@pathcom.com


Lietuvos seimo nariai balsuoja Nuotr. V. Kapočiaus

Pirmiejipolitiniaiprezidento žingsniai
Naujojo Lietuvos prezidento VALDO ADAMKAUS pastangos 
pertvarkyti vyriausybę susidūrė su nemažu pasipriešinimu ir 

susilaukė kritikos, ypač dėl buvusio švietimo ministerio 
prof. ZIGMO ZINKEVIČIAUS atleidimo

J. P. KEDYS, Australija
Lankydamasis Lietuvoje 1996 

m. vasarą, parašiau straipsnį: 
“V. Adamkaus taikinys - prezi
dentūra!” Tai buvo dar pusant
rų metų prieš rinkimus. Jame 
paminėjau V. Adamkaus veiklą 
“Santaros-Šviesos” sambūryje, 
kurio šūkis buvo “Veidu į Lie
tuvą”, VLIKas šį bendravimą 
pasmerkė, nes svečius iš oku
puotos Lietuvos parinkdavo 
Vilniaus kompartija, o Maskva 
juos tvirtindavo.

V. Adamkus kaip JAV 
gamtosaugininkas dažnai galė-

vis dar matosi sovietiniai liku
čiai: “Juo daugiau ministerijų, 
komitetų, komisijų, juo geresnis 
liaudžiai gyvenimas”. Dėl to pa
vyko ministerijų skaičių suma
žinti tiktai iki 14.

Kitas V. Adamkaus siūly
mas buvo panaikinti Europos 
ministeriją, kuri kryžiavosi su 
užsienio reikalų ministerija ir 
sukėlė nesantaiką tarp koalici
jos. Mat užsienio reikalų minis- 
teris yra Algirdas Saudargas, 
Krikščionių demokratų partijos

Didžioji šventės prasmė davo aplankyti Lietuvą. Tačiau 
didžiausias V. Adamkaus laimė
jimas buvo, kai Stasys Lozorai-

naiys, o Laima Andrikienė, Eu
ropos ministerė, Tėvynės s-gos

Dainų šventei Vilniuje besirengiant

narė. V. Adamkaus siūlymu šią 
ministeriją būtina paversti de
partamentu užsienio reikalų mi-

ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS,
Vilnius

Lietuva dainuoja šimtus 
metų. Tai pati prasmingiausia 
tautos tradicija. Ištakos - senų 
senovėje, vasaros darbuose, ka
ro žygiuose, sekmadienio poil
siuose. Daina įvairina kasdieny
bę, suburia žmones, įkvepia 
darbui. Su daina įeinama į gyve
nimą - lopšinės skambesys, su 
daina išeinama iš šios žemės - 
raudų atbalsiai. Su daina bend
raujama kasdien; ji - toji geroji 
nešiotė, kurios šypsena užburia, 
o žvilgsnis nuteikia.

Ilgainiui daina tapo gerumo 
ir nuoširdumo simboliu. Per il
gą laiką buvo išugdytos pačios 
vertingiausios bendravimo tra
dicijos, sukėlusios ne vieną mė
gėjiškumo bangą. Nuo 1885 me
tų Tilžėje iki 1924 metų Kaune, 
kai suskambo trijų tūkstančių 
dainininkų choras, pradėjęs 
naują dainos erą.

Šiemet trimitai pakvies į 
penkioliktąją dainų šventę, kuri 
skiriama Lietuvos valstybės at
kūrimo 80-mečiui. Visas amžius 
nužymėtas dainos aidais, šokio 
žingsniais, muzikos garsais, tau
todailės raštais, fokloro spalvo
mis. Dainų šventėse regėjosi ir 
etninės šaknys, ir modernumo 
ritmai. Jose vaikaitis glaudėsi 
prie senolio, o dirigentas vete
ranas noriai perduodavo lazdelę 
į kūrybos gyvenimą išeinančiam 
jaunam vadovui. Kiek kantry
bės, patirties ir rūpesčių suklota 
į švenčių pamatus, o labiausiai 
džiugina tai, kad į II pasaulio 
lietuvių dainų šventę atvyksta 
beveik tūkstantis lietuvių iš įvai
riausių pasaulio kraštų. Lietuva 
ūmai padidės, subręs, atsiskleis 
visomis meninėmis varsomis.

Įspūdingi vaisiai buvo su
brandinti 1994 metais pirmojoje 
šventėje. Prabėgo vos ketveri 
metai, ir vėlei sukibs rankos, 
nugiedrės veidai, suskambės 
daina, išlaisvinanti dvasią, at
skleidžianti geriausius potyrius. 
Antroji šventė š.m. liepos pra
džioje sujudins vilniečius, su
žadins prisiminimus. Šis paren
gimas gražiai ir prasmingai įsi
pins į Valstybės dienos paminė
jimo iškilmes. Daina ir lietuvių 
tauta - neatskiriama.

Vilniaus senamiesčio Serei
kiškių parke kiekvienas artimas 
ir giminaitis galės įsisukti į sma
gų ratelį, užtraukti dzūkišką 
dainą ar išlinguoti žemaitišką, 
nusižiesti puodynę ar išsidrožus 
skudučius čia pat “Untytę” iš
pūsti. Čia išvysime apie 130 vai
kų ir suaugusiųjų, folkloro ir et
nografinių ansamblių, klojimo 
teatrų dainininkų ir muzikantų, 
apie 200 meistrų, amatininkų, 
pynėjų, drožėjų, kalvių, lietuviš
kų valgių gamintojų, kurie etni
nę sėklą iki šių dienų išnešiojo. 
Lietuvių liaudies taikomojo me
no parodoje pamatysime tauti
nių drabužių, rankšluosčių, 
juostų, verpsčių, muzikos inst
rumentų, keramikos ir kalvystės 
darbų, žaislų, margučių, kaukių, 
verbų... Turėtų nustebinti for
mų įvairovė, ornamento spal
vingumas, kraštų savitumas.

Vakaro saulė ir Kalnų par
ko iliuminacijos nutvieks an
samblių meninę programą. 
2,000 atlikėjų šoks, dainuos, 
gros, žais, praturtins dainų 
švenčių istoriją dar vienu skaid
riu puslapiu. Kiekviena šokių 
šventė - tai teatralizuotas vyks
mas, atskira tema, kuriai įgy
vendinti sueina geriausi šokio 
kūrėjai, kompozitoriai ir daili
ninkai.

Šios šventės tema - duona.

Ją lietuviai amžiais gerbė. Tikė
jimuose, papročiuose, apeigose 
duona laikyta ir tebelaikoma 
šventa, nes ji turėjusi ir tebe
turinti magišku galių ir žmo
giškų savybių. Šokių pynėje pa
naudota rugio metafora atskleis 
gelmines pasaulėmatos savybes. 
Nuo sėjos iki duonos kepalo.

Dainų diena - tai baigiama
sis šventės akordas, koncertas 
Vingio estradoje po atviru dan
gumi. 13,000 dainininkų būrys - 
tai nuostaba nepakartjama. Be 
abejonės, tai bus pats didžiau
sias Lietuvos choras - nuo de
vynmečio moksleivio iki žilo se
nelio, kuris mena daugelį pa
našių švenčių, nes jose dalyvavo 
anksčiau ir dainavo.

Kai šventės dalyviai, vilnie
čiai, sostinės svečiai susirenka į 
Katedros aikštę ir Gedimino 
prospektą ir nuvilnija daina iki 
pat Vingio parko, tada visi žino: 
tai šventinės eitynės. Sveikini
mai, valiavimai, šūksniai, gėlių 
apibertuvės, pažįstamų labas, 
labas, dūdorių maršai, kaimiš
kųjų kapelų ritmai - sena, savita 
ir itin spalvinga. Rytmečiais dū- 
doriai kels vilniečius į šventę, 
didžiosiose koncertų salėse var
žysis geriausieji iš geriausiųjų, 
svečiai iš užsienio pakoncertuos 
tiems, kurie pasiilgo išeivijos 
dainų ir šokių, bus pagerbti iš 
gyvenimo išėjusieji meno žmo
nės, daug prisidėję prie dainų 
švenčių rengimo darbų.

Kaip ir ankstesniais metais, 
švenčių dienomis pasirodys lei
dinys “Skambėk, daina”, žinias- 
klaida rašys apie kiekvieną at
skirai ir apie visus. Iškilųjį tau
tos parengimą jau remia drau- 
dos bendrovė “Lindra”, Lietu
vos radijas ir televizija, akcinė 
bendrovė “Utenos gėrimai”, už
daroji akcinė bendrovė “Eisis”, 
Lietuvos žemės ūkio bankas, 
Vilniaus plokštelių studija, akci
nė bendrovė “Lietuvos teleko- 
mas”, kitos įmonės, gamyklos, 
pavieniai asmenys.

Mikalojaus Vilučio šventės

emblemoje - etniniai ženklai, 
senosios primintys ir giedantis 
paukštelis, tupintis ant mažos 
širdelės lyg skrendantis per Lie
tuvą ir savo šlamesiu primenan
tis istorijos kelius, dainos 
džiaugsmą, žmonių gerumą.

Šventės dalyviai gėlėmis nu
klos tautos patriarcho Jono Ba
sanavičiaus ir genijaus M. K. 
Čiurlionio kapus, paminklinė 
lenta bus atidengta prie namo, 
kuriame ilgus metus gyveno 
profesorius, ilgametis dainų 
švenčių dirigentas Konradas 
Kaveckas.

Vilnius - svetingas miestas: 
sutiks, priglaus, pamaitins, ap- 
nakvydins visus svečius iš visų 
pasaulio pakraštėlių. Niekam 
nekelia abejonių, jog švenčių 
banga pakiliai persiris ir j nau
jąjį, dvidešimt pirmąjį amžių, 
kuriame neturėtų nutilti dainos 
aidesys. Tai, kas artima, sava ir 
lietuviška, visuomet bus tęsia
ma, tobulinama. Mėgėjų menas 
buvo ir pasiliks skambiausia 
kultūros styga. Tad tegul stebisi 
Europos ir Amerikos šiuo pa
rengimu, kuriam negailima nei 
lėšų, nei laisvalaikio valandų, 
nei dvasios įkvėpties.

1,000 grupių ir vienetų, per 
26,000 dalyvių - štai tokia busi
mosios dainų šventės statistika. 
O pirmą kartą viešai prakalbėta 
1906 metais; laikraštyje “Vil
niaus žinios” paskelbtas suma
nymas surengti visos Lietuvos 
dainų šventę. Didžioji žmogaus 
savastis - kūryba, išsiplėtojo ir 
pasklido. Mėgėjiškumas (jam 
šimtas metų!) - tai dvasios at
gaiva, pasaulėžvalgos atgarsiai, 
kurie įtakoja ir patį žmogų, ir jo 
aplinką.

Šiandieninė kūrybinė lietu
vių veikla užburia įvairumu, sa
vastimi ir įvairiopomis laisvalai
kio prasmėmis. Kuriantis žmo
gus auga pats ir augina kitus. 
Tai priedermiška nuostata, dau
gelio kraujyje įaugusi, atminties 
prakartėlėse išsaugota. Šventė, 
kaip Būties paveikslas ir buities 
pogrožis, visuomet laukiama 
nes ji tradiciškai tikra, sąmo
ningai suvokta. Joje susimąs
toma ir atsinaujinama: tad ir su
eisime į vienį, pabūsime draugė
je, pasidžiaugsime atsikuriančia 
Lietuva, padainuosime ir pa
šoksime, kad nepamirštume sa
vo praeities žymių, kad paliktu
me pėdsakus dabartyje, kad 
ateinančios kartos perimtų dar
bų naštą ir dirbtų, dirbtų, o kas 
ketveri metai sueitų pasilinks
minti ir padainuoti.

Kviečiame pasaulio lietuvius j 
gimtinę, kartu pasidžiaukime 
vieni kitais. Mūsų tiek nedaug, 
bet mes esame ir norime būti 
dideli.

tis jį pasikvietė pagalbininku į 
prezidentinius rinkimus prieš 
A. Brazauską. Nuo šio momen
to pakilo V. Adamkaus politinis 
svoris, bet, svarbiausia, anų rin
kimų metu jis patyrė žmonių 
reikalavimus, o balsuotojai pir
mą kartą susipažino su “ameri
konu”.

Aną straipsnį paskelbė “Lie
tuvos rytas”, susilaukęs nemažo 
skaitytojų dėmesio. Viename 
laiške buvo paskelbta grupės 
žmonių nutarimas rinkti para
šus už V. Adamkaus kandidatū
rą į prezidentus. Kitame straips
nyje buvo kritikuojamas mano 
rašinys.

Savo atsakymu pažymėjau, 
kad didžiausias pavojus Lietu
vai yra iš Rytų, ir vienintelė pa
galba tuo atveju galėtų būti iš 
“Dėdės Šamo”, ir tą pagalbos 
balsą geriausiai galėtų pristatyti 
V. Adamkus kaip Lietuvos pre
zidentas.

Išvadoje galima pasakyti, 
kad ta 0.5% balsų dalis, nulė
musi V. Adamkaus laimėjimą, 
iškilo dėl jo dalyvavimo Stasio 
Lozoraičio rinkimuose ir susipa
žinimo su Lietuvos balsuotojais.

Mažiau ministerijų
Dar rinkiminėje eigoje V. 

Adamkus siūlė sumažinti minis
terijų skaičių iš 17 iki 12. Tam 
yra neginčytinas pagrindas, nes 
pvz. JAV su apie 270 mil. gy
ventojų apsieini su 16 ministe
rijų, Vokietija, didžiausia Euro
pos ūkinė ir karinė jėga, turi tik 
18 ministerijų. Tačiau premje
ras Gediminas Vagnorius paro
dė stiprų pasipriešinimą. Mat

nisterijoje. Bet šias eilutes ra
šant ir šiuo reikalu dar galutinio 
sprendimo nepadaryta.

Sekantis prezidento siūly
mas buvo pakeisti švietimo mi
nister) prof. Z. Zinkevičių, ne
nurodant priežasčių! 1997 m. 
eigoje švietimo ministerija buvo 
kritikuojama dėl tautinio apsi
leidimo Vilniaus krašto rajo
nuose. Dėl to 1997 m. pradžioje 
švietimo ministeriu buvo pa
skirtas Z. Zinkevičius, kuris at
kreipė dėmesį į lietuviškas mo
kyklas Vilniaus krašte. Jis susi
laukė lietuvių užtarimo, lenkų 
Varšuvoje ir Vilnijoje nemažos 
kritikos. Dabar prezidento siū
lymas Z. Zinkevičių atleisti, ne
paminint priežasties, sukėlė įvai
riausių spėliojimų. Vienas jų, 
kad tai surišta su jo kelione į 
Varšuvą!

“Amerikonas” prezidentūroje
Iš 15 buvusių sovietinių res

publikų ir iš 6 buvusių sovieti
nių satelitinių valstybių tik Lie
tuvoje buvo išrinktas prezidentu 
buvęs politinis pabėgėlis. Tai 
dar vienas lietuvių tautos kovin
gumo ženklas prieš bolševikinę 
Maskvą, pripažintas ir paminė
tas plačiai Vakaruose. Apie šį 
įvykį plačiai rašė tokie dienraš
čiai, kaip “Washington Post”, 
“Chicago Tribune” ir kiti Ame
rikos bei Europos laikraščiai.

Verta paminėti, kad mėgi
nimų buvo kandidatuoti į Len
kijos, Ukrainos ir Estijos prezi
dentus buvusių politinių pabė
gėlių, bet jiems rinkimų laimėti 
nepasisekė.

Keliu i tėviškės žemes
Prisimenant išeivio Adomo P. Jaso poeziją ir jo 

ryšius su moksleivija Lietuvoje.
Prieš trejus metus mūsų 

mokykloje (Švėkšnoje) įsteigta 
Adomo P. Jaso (jo paties inicia
tyva) Tėvų garbės fondo premi
ja, skirta abiturientui, geriausiai 
mokančiam lietuvių kalbą.

A. Jasas, šiuo metu gyve
nantis Čikagoje, priklauso prie 
Švėkšnos Šilutės rajone iškiliųjų 
žmonių: rašytojo S. Stanevi
čiaus, grafo J. Pliaterio, J. Ru
gio, A. Rūgytės, prelato J. Ma- 
ciejausko ir kt.

Nors gimęs JAV, tačiau jo 
šaknys - Lietuvos žemėje. Mo
kėsi Švėkšnos gimnazijoje, stu
dijavo Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete. 1943 m. baigė Vil
niaus universitete lietuvių k. ir 
Įiteratūros studijas. Mokytojavo 
Švėkšnos gimnazijoje. 1944 m. 
pasitraukė į Vakarus...

A. Jaso tėvų gimtinė - Ker- 
bedžių km., nuo Švėkšnos apie 
20 km. Amžina poilsio vieta Pa- 
jūralio kapinaitės Šilutės rajo
ne. Daug kilnių ir prasmingų

Dailės galerija Panevėžyje Perkūno ir Respublikos gatvių sankryžoje. Pastatyta ant Kukoraieių sugriauto 
namo ploto Nuotr. V. Kukoračio

darbų nuveikta šio žmogaus gy
venime. Žymus jis ir poezijos 
rinkiniais: “Širdis žody”, “Būk 
palaimintas!”

Įsteigta premija - jaunimui 
didelė paskata mokytis savo 
gimtąją kalbą, ją puoselėti. Juk 
tai brangiausias protėvių paliki
mas! Pavasariais, pačiame žiedų 
mirgėjime, laureatai (jų jau yra 
du) atvyksta prie A. Jaso tėvų 
kapo, pamerkia gėlių, nulenkia 
galvas, parymo... Tikiu, kad 
meilė gimtinei, savo gimtajai 
kalbai, pagarba tėvams vienys 
mus kūrybai, lietuviškam ir dva
singam gyvenimui...

Šitie metai A. Jasui - gar
bios sukakties metai (90). Lin
kime jam šviesių ir prasmingų 
gyvenimo dienų! Tėvų gimto
sios žemės keliu eis kartos, iškė- 
lusios kaip žibintą šviesą, teisin
gumą, gimtųjų namų šilumą ir 
meilę. Pabaigai nieko geresnio 
negaliu rasti, kaip paties A. Ja
so eilėraščio “Būk palaimin
tas!” žodžius:
Kas tikės, kad pavasariai sugrįžta - 
kad jie žiedus dar vyšnion nusimes?- 
O bus vienas, kurs laimins tavo 

ryžtą -
laimins kelią į tėviškės žemes...
Neškis viltį, lyg žydinčią aguoną, - 
tavo kojos nei mariose negrims. 
Žvilgink auksą, pakeisdamas į 

duoną, 
pilstyk kraują pavargusioms 

širdims!
Virginija Vanagaitė-Peseckienė,

Lietuvių kalbos mokytoja

rjsAycrtwJ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

A.a. prof. dr. KAZIMIERAS ANTANAVIČIUS, nepriklausomybės atstaty
mo signataras, Sąjūdžio ir steigiamojo seimo narys, miręs Vilniuje 1998 m. 
balandžio 16 d.

Raudonojo kaspino diena
ANTANINA GARMUTĖ
Taip kai kurie kauniečiai pa

vadino kovo 14-osios įvykį Kau
ne, kai prie “Vyturio” vidurinės 
mokyklos susirinkę piketuotojai 
neleido ministerei L. Andrikienei 
susitikti su savo rinkėjais. Pike
to metu žuvo minioje buvęs 57 
metų kaunietis Vladas Pundzius.

Kol buvo tiriamos dvi versi
jos - kalta ministerė ar ne - įvykis 
apaugo toli siekiančiais aiškini
mais ir gandais. Valstybės eko
nominės problemos kai kurių 
jėgų aiškiai buvo tempiamos ant 
politinio kurpalio. “Ak ta mūsų 
Nepriklausomybė” viskuo kalta. 
Sklido šnypštimas - “prie rusų 
buvo geriau”!

Žiniasklaida su komunizmo 
dvasia išauklėtais žurnalistais šau
kė žmones į gatves. Ne, raudo
nų vėliavų nebuvo. Tačiau vėl, 
kaip kadaise, bolševikai buvo va
dinami Lietuvos patriotais. Laik
raštyje “Kauno diena” 1998. III. 
16, nr. 60 korespondentė Viole
ta Vilkauskaitė rašė apie žuvu
sio Vlado Pundziaus mirtį: “.. .bu
vo labai geras žmogus, ryžtu la
bai panašus į savo tėvą Domą 
Pundzių, Lietuvoje gerai žino
mą kaip kovotoją už laisvę.”

Lietuviškoje Tarybinėje en
ciklopedijoje, IX tome, 263 psl., 
apie Domą Pundzių parašyta 
aiškiau: “...revoliucinio judėji
mo Lietuvoje veikėjas, VKP(b) 
narys, instruktorius, sekretorius. 
1934 m. Maskvoje baigė Tarp
tautinę Lenino mokyklą. 1939- 
1940 Lietuvoje kalėjo...”

Kairiųjų jėgų pastangos iš
naudoti kiekvieną sau palankią 
situaciją neslepia jų nusivylimo 
prezidento rinkimų rezultatais: 
jų remtasis kandidatas pralaimė
jo. Todėl stengiamasi atsigrieb- 
ti-triukšmauti, provokuoti, viso
mis išgalėmis siekti priešlaikinių 
seimo rinkimų. Lietuvoje, kur 
vietinių gyventojų yra apie 80%, 
versti valdžią pačių lietuvių ran
komis yra labai patogu. Rėks
niai tylėjo, kai žlugo bankai, įmo
nės, žemės ūkis. Ar ne todėl ty
lėjo, kad tada jų niekas nesam
dė? Dabar gi susidaro įspūdis, 
kad vieni rėksniai elgiasi taip

tarsi būtų pogrindžio komjau
nuoliai, o kiti - nelyginant seno
sios KPSS atstovai. Girdėti, kad 
jau ir pogrindinė “Tiesa” plati
nama...

Keista, kad naivūs žmone- 
liai, pensininkai, panašiuose mi
tinguose kartais atliekantys pa
syvių stebėtojų vaidmenį, nesu
vokia, kad kerta šaką, ant ku
rios patys sėdi. Juk valstybingu
mą prarasti kur kas lengviau ne
gu jį paskui atkovoti.
asaxiiSKaMawsaBKSsaMg!

Prisimenam 
didvyrius

Daugelį metų nebuvo mini
mos nei jų gimimo, nei žūties 
datos, nebuvo žinoma apie jų 
didvyrišką ir tragišką gyvenimą. 
Tik laisvės laikais prisimenam ir 
pagerbiam tautos didvyrius, po
kario partizanus, kurie 10 metų 
priešinosi okupantams, įrodyda
mi visam pasauliui, kad lietuviai 
brangina laisvę.

S.m. kovo 10 d. Prienuose bu
vo iškilmingai paminėtos laisvės 
kovų didvyrio, vieno ryškiausių 
partizaninio judėjimo dalyvių - 
Kazimiero Pyplio ( slapyvardžiai 
Mažytis, Audronis) 75-osios gi
mimo metinės. Šia proga šalia 
Prienų krašto muziejaus buvo 
atidengtas koplytstulpis, kurį iš
drožė tautodailininkas Algiman
tas Sakalauskas.

Minėjime kalbėjo: Laisvės 
kovų sąjūdžio prezidiumo pir
mininkas Jonas Čeponis, buvęs 
Kazimiero Pyplio bendraklasis, 
seimo narys Kazys Bobelis, se
suo Onutė Pyplytė-Vencevičienė.

Kovo 24 d. buvo paminėtas 
“Tauro” apygardos “Geležinio vil
ko” rinktinės vado Kazimiero 
Narkalos (Žaliukas, Pjūklas) ir 
jo kovos draugų Vytauto Jundi- 
los, Vytauto Žemaičio, Zigmo 
Juškos, Kazimiero Gudausko, 
Antano Prankos 50-osios žuvi
mo metinės Čiudiškių kaime.

Abiejuose renginiuose šv. 
Mišias aukojo monsinjoras Al
fonsas Svarinskas, giedojo Birš
tono šaulių choras.

Birutė Jonelienė, Prienai

Kurortas, laukiantis lankytojų
Druskininkų Vilniaus alėja, 

K. Dineikos g-vė ir Laisvės aikš
tė paskirtos tik pėstiesiems. Grin
dinį ir šaligatvius jose padengė 
dailios plytelės. Tokiomis išklo
ta ir dalis kitų takų. Netoli pa
minklo genialiajam M. K Čiurlio
niui prieš meriją iškilo pamink
las karaliui Mindaugui su kai ku
rių miestų herbais. Gatvėms grą
žinti ar parinkti lietuviški pava
dinimai. Po kvartalus išvežioja vie
tiniai autobusai ar taksi. Gydyk
los aptarnauja atitinkamas sa
natorijas arba asmenis, procedū
ras pirkusius. Gausu patogių suo
lų. Palaikoma švara. Sniegas va
lomas mechanizuotai. Atnaujin
ta kanalizacija prie “Draugystės” 
sanatorijos. Pastarojoje kone kas
dien po pavakarių poilsiautojai 
gali klausytis paskaitų medicinos 
temomis. Leidžiamas laikraštis 
“Druskoms”.

Kovo 13-ąją turiningai pami
nėtos Karolio Dineikos, čia įstei
gusio Gydomosios fizkultūros 
parką, 100-osios gimimo metinės.

Tačiau dėl ankstesniojo “pi
nigų plovimo” stinga ir lėšų, ir 
kartais gal organizuotumo. Ne
liko savitarnos valgyklų. Tvarky
tinas “Saulės takas” palei Ratny
čėlę. Nejauku eiti pro visiškai ap

leistus pastatus. Neveikia bran
giai atsiėjusi “Nemuno” sanato
rijos koncertų salė. Buvusiame 
kino teatre “Voveraitė” kažkas 
laiko automobilį...

Sanatorijose tegyvenama vie
name ar poroj korpusų. Bent sa
vivaldybė turėtų pasirūpinti, kad 
būtų uždarinėti mažesniųjų ne
naudojamų vilų pačiame centre 
langai. Dabar pro juos gali pa
tekti piktavaliai, sniegas, lietus.

Panaikintos svarbios labora
torijos. “Grožio šaltinis” iš 5-ių la
takų vos čiurlena vienu. Įdaužtais 
ir tik po grobstymų užkaltais 
langais stūkso senosios gydyklos 
su tylinčia galinga katiline.

Prislopusi kultūrinė veikla 
ypač sanatorijose. Jose direkto
riai dar vis nerengia bent kuklių 
iškilmių valstybinėse šventėse. Li
gi kultūros namų nužingsniuoti 
daugeliui besigydančių neleidžia 
sveikata ir sutampantis maitini
mo laikas. Be to, apie tokius 
renginius kaip Kovo 11-oji pasi
gesta skelbimų. Tą dieną ne vi
sur plevėsavo trispalvės.

Linkėtina gerų permainų ku
rortui, kad jis pajėgtų stiprinti 
žmones ne tik kūniškai, bet ir 
dvasiškai. Jeronimas Šalčiūnas
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ŽYDŲ ANTKAPINĖS PLOKŠTĖS

Kalėdų naktį vandalai Klai
pėdoje subjaurojo penkias senovi
nes antkapines žydų plokštes, ku
rios dabar yra įmūrytos atminimų 
sienoje. Žydų bendruomenė Klai
pėdoje tada Chanukos švente mi
nėjo simbolinę šviesos pergalę 
prieš tamsą. Rytą valytoja rado 
tas senovines plokštes apipiltas 
mėlynais dažais.
NEPRIKLAUSOMYBĖS kryžius

Vasario šešioliktosios pirma
jam dešimtmečiui buvo skirtas 
1928 m. Žaslių šaulių būrio prie 
savivaldybės patalpų pastatytas ne
priklausomybės kryžius. Jį 1964 m. 
sunaikino sovietinis okupantų re
žimas. Minint Vasario šešiolikto
sios aštuoniasdešimtmetį, tas ne
priklausomybės kryžius Žasliuo
se, dabartiniame Kaišiadorių ra
jone, buvo atkurtas ir atstatytas to
je pačioje vietoje. Tačiau kryžiaus 
pašventinimo iškilmes sudrumstė 
ten stovintis paminklas ir Maskvai 
tarnavusiems stribams. Mat po
karyje savivaldybės pastatas, ku
riame yra vidurinė mokykla, buvo 
tapęs sovietų NKVD ir jų talki
ninkų stribų būstine. Jos pusrūsy
je buvo kalinami ir tardomi parti
zanai bei kiti Lietuvos laisvės ko
votojai. Nenuostabu, kad Vasario 
šešioliktosios iškilmės dalyviai rei
kalauja pašalinti paminklą stri
bams bei kitiems NKVD aktyvis
tams, turintį užrašą “Garbė did
vyriams”.

VYSKUPYSTĖS MUZIEJUS

Atnaujintame Varnių kunigų 
seminarijos pastate norima įsteig
ti Žemaičių vyskupystės muziejų. 
Žinių apie pastangas “Lietuvos 
aide” pateikia Irena Vitkauskie
nė. Su atliktais projektavimo ir 
atnaujinimo darbais jau susipaži
no Lietuvos kultūros vertybių ap
saugos departamento direktorės 
D. Varnaitės sudaryta komisija. Ji 
rado mūro sienas, varpinės bokš
tą, sumontuotas gelžbetonines per
dangas, čerpėmis uždengtą medi
nį šlaitinės konstrukcijos stogą. 
Varnių kunigų seminarijos rūmų 
atnaujinimas jau vyksta aštuntuo
sius metus. Jam išleista beveik du 
milijonai litų ir dar reikės apie 
milijoną litų užbaigti to pastato 
pietinės dalies atnaujinimui. Toje 
dalyje jau buvo planuota 1998 m. 
pabaigoje atidaryti pirmąją Že
maičių vyskupystės muziejaus ra
dinių parodą. Tačiau nuo 1997 m. 
pabaigos visiškai nutrūko lėšų 
įplaukos seminarijos pastatui at
naujinti. A. Ivinskis, Žemaičių vys
kupystės muziejaus steigimo ko
ordinatorius, nusiskundžia, kad ofi
cialiai valdžios dar nėra patvirtin
ti Varnių kunigų seminarijos rū
mų priklausomybės ir naujosios pa
skirties reikalai. Sovietmetyje tie 
rūmai priklausė Varnių žemės ūkio 
mokyklai. “Lietuvos aido” atstovės 
Irenos Vitkauskienės pranešimo 
antraštė klausia: “Ar šiame am
žiuje pradės veikti Žemaičių vys-

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral | 
į Home
į Žmonės, kurie atjaučia kitus ;

; Sudbury Ontario

kupystės muziejus?” Pasak steigė
jų koordinatoriaus A. Ivinskio, rei
kia tikėtis, kad kultūros ministeri
ja skirs pakankamai lėšų, ir iki 
2000 metų muziejus pradės veikti.

LIAUDIES MENO SAVAITĖ
Utenos jaunimo pramogų 

centre ir miesto mokyklose buvo 
surengta Lietuvos liaudies meno 
pažinimo savaitė. Jai buvo skirtos 
karpinių, šiaudinukų, senovinių 
lietuvių liaudies muzikos instru
mentų, Utenos rajono tautodaili
ninkų ir moksleivių darbų paro
dos. Šį renginį suorganizavo Kra
šuonos pagrindinės mokyklos mo
kytoja Dalia Dindienė ir Utenos 
kraštotyros muziejaus darbuotoja 
Milda Skaisgirienė.

PASLAUGOS SIGNATARAMS
Lietuvos ministerių kabinetas 

pritarė valstybinių pensijų įstaty
mo trijų straipsnių pakeitimų pro
jektui. Tie pakeitimai liečia vis di
dėjančias paslaugas Kovo vienuo
liktosios nepriklausomybės akto sig
natarams. Su jais jie dabar galėtų 
gauti net ir pirmojo laipsnio vals
tybinę pensiją, nesuvaržytai joms 
iš anksto nustatyto metinių pasky
rimų skaičiaus. Seniau tokių vals
tybinių pensijų nebuvo leidžiama 
paskirti daugiau kaip penkiolika 
per metus. Įstatymo pakeitimas 
taipgi leistų ir signataro laidotu
ves valstybinėmis lėšomis. Joms 
betgi būtų galima paskirti tik iki 
50 minimalių gyvenimo lygių 
(MGL). Šiuo metu tas vienas 
MGL yra 120 litų, bet jo vertė ga
li keistis ateityje. Kiekvienam 
mirusio signataro šeimos nariui 
būtų išmokama vienkartinė 10 
MGL dydžio pašalpa. Signataro 
antkapio pastatymui ir kapo 
priežiūrai 100 MGL sumą turėtų 
paskirti savivaldybė to miesto ar 
rajono, kuriame jis palaidotas. Šį 
projektą jau yra paruošusi vy
riausybė. Jį dabar turės patvirtin
ti, pakeisti ar atmesti Lietuvos 
seimas, o jame turbūt dar yra ir Ko
vo vienuoliktosios akto signatarų.

REIKIA DOKUMENTŲ VARDYNO
Biržų rajono Klausučių kaime 

gyvenantis V. Kazlauskas siūlo iš
leisti lietuvišką archyvinių doku
mentų vardyną. Mat tie, kuriems 
dabar tenka ieškoti prieškario lai
kotarpio gimimo, santuokos ar mir
ties liudijimų, turi nueiti kryžiaus 
kelius. Pasak V. Kazlausko pra
nešimo “Lietuvos aide”, juos ten 
nutiesė “nepakeičiami” veikėjai, 
kurių išsilavinimas - aukštasis 
partinis, bet nebaigtas vidurinis. 
Sutuoktuvių liudijimo prireikė E. 
Dagienei pristatyti Biržų pensijas 
tvarkančiam Sodros skyriui. Mat 
jo darbuotojai nepasitiki įrašais 
pasuose, nors jie ten yra patvirtin
ti oficialiais antspaudais. Iš valsty
binio metrikų archyvo buvo gau
tas pranešimas, kad ten tokios san
tuokos dokumento nebėra, tad ir 
jo liudijimo Sodrai nebus galima 
išduoti. Tik tada netikėtai paaiš
kėjo, kad kažkas visas Biržų re
formatų evangelikų religinės met
rikos knygas buvo nunešęs ne į 
valstybinį archyvą, bet į Biržų mu
ziejų, negalintį išdavinėti santuo
kos liudijimų. Archyvinių doku
mentų vardynas padėtų išvengti 
lokių absurdiškų klaidų. Tada bū
tų žinoma, kur ir kokius archyvi
nius dokumentus reikia pristatyti 
bei kur juos galima gauti. V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus t

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Velionis VINCAS JANUŠKA tarp savųjų 1996 m. sulaukęs 90 metų amžiaus. Iš 
kairės: duktė Danguolė, prel. J. Bertašius, V. Januška, žmona Elena

Jis išėjo paskutinis
Atsisveikinome su a.a. Vincu Januška

WINNIPEG, Manitoba. Jie bu
vo penki broliai ir viena sesuo. Visi 
darbštūs visuomenės veikėjai, tėvy
nės mylėtojai, daug jėgų atidavę 
lietuviškumo išlaikymui išeivijoje. 
Pirmas iš brolių Januškų su šiuo pa
sauliu atsiskyrė Jurgis, vėliau Juo
zas, po jo - Petras, jį sekė Mykolas, 
o 1998 m. kovo 19 d. sulaukęs 91 
metų amžiaus mirė paskutinis bro
lis Vincas.

Velionis gimė 1906 m. rugsėjo 
9 d. tautiškai susipratusio ūkininko 
šeimoje, Janonių km., Kurklių valsč., 
Ukmergės apskr. Atlikęs karinę 
prievolę, grįžo į tėviškę su vyr. pus
karininkio laipsniu. Vadovavo 
Kurklių šaulių būriui. Vėliau įstojo 
į policiją ir buvo paskirtas į sargy
bos skyrių prezidento A. Smetonos 
sodyboje Užulėnyje, kur tarnavo iki 
sovietų okupacijos. Sovietams įžen
giant j Lietuvą, palydėjo prezidento 
A. Smetonos žmoną iki vokiečių 
sienos, o pats po kurio laiko grįžo į 
tėviškę.

1944 m. visi broliai ir sesuo pa
sitraukė į Vokietiją, iš kur vyriausio 
brolio Mykolo, gyvenusio Kana
doje, rūpesčiu 1947 m. visi keturi 
broliai su šeimomis atvyko į Vini- 
pegą ir pagal sutarį dirbo pas apy
linkės ūkininkus. Sutarčiai pasibai
gus, Vincas gavo darbą prie gele
žinkelio, o vėliau Vinipego centri
nio šildymo įmonėje. Iš ten perėjo j 
“Siemens” bendrovės telefonų įren
gimo skyrių, kuriame dirbo iki išėji
mo į pensiją.

Nuo pat atvykimo į Vinipegą 
Vincas aktyviai įsijungė į visuome
ninę veiklą. Kartu su žmona Elena 
dainavo chore, šoko tautinius šo
kius, akompanavo akordeonu. Bu
vo KLB apylinkės valdybos narys ir 
ilgalaikis Kanados lietuvių fondo 
atstovas Manitoboje, dosnus jo rė
mėjas. Jo vasarvietė prie Vinipego 
ežero tapo bendruomenės pobūvių 
vieta, kur savaitgaliais suva
žiuodavo daug Vinipego lietuvių. 
Atvykus j Vinipegą kun. J. Barta- 
šiui, Vincas su broliu Mykolu įsi
jungė į šventovės organizavimą bei 
jos statybą ir dirbo statybos komite
te finansų telkimo nariu. Augino 
dukrą ir du sūnus, kuriems paaugus 
irgi aktyviai įjungė į veiklą - duktė 
šokių akompaniatorė, choro vedė
ja, vargonininkė, o sūnūs - Mišių 
patarnautojai ir tautinių šokių šo
kėjai. Deja, sūnaus Algio ankstyva 
mirtis giliai sukrėtė visą Vinco šei
mą ir Vinnipego lietuvius.

Velionis VINCAS JANUŠKA, at
šventęs 90 m. sukaktį 1996 metais

Išėjęs pensijon Vincas Vinipe
go priemiestyje, dideliame sklype 
pasistatė gražius namus, užveisė so
dą, bityną ir darbavosi iki gilios se
natvės.

Kovo 22, sekmadienį, “Kor- 
ban” laidotuvių koplyčioje susirin
ko vietiniai ir suvažiavę šeimos na
riai, nemažai lietuvių ir kitataučių 
maldai, o pirmadienį, po gedulinių 
Mišių Šv. Kazimiero šventovėje, 
kurias atnašavo prel. J. Bertašius, 
palaikai palydėti į “Assumption” 
kapinių mauzoliejų.

Liūdi žmona Elena, duktė 
Danguolė, sūnus Vidas su šeima, 
sesuo Marija Kriaučiūnienė, vaikai
čiai, kiti giminės ir visi Vinipego 
lietuviai.

Ilsėkis, Vincai, toli nuo savo 
mylimos tėviškės! EKK

Winnipeg, Man.
A.a. VINCO JANUŠKOS atmi

nimui, šeimos pageidavimu, vietoje 
gėlių Kanados lietuvių fondui au
kojo: $100 JAV M. Krauchunas: 
$100 - žmona E. Januškienė su šei
ma; $60 - P. Stankevičius; $35 - J. Bi
liūnas, A. Tuskenis; $30 - E. Kala- 
sauskas, V. Rutkauskas; $25 - V. 
Zavadskas; $20 - E. Fedaras, V. Lion, 
E. Šarauskas, T. Timmerman; $15 
- P. Ziminskas; $10 - J. Driaunevi- 
čius, J. Kuncaitis, A. Lingė, J. Rau- 
ba; $5 - L. Samulaitis. Visiems au
kotojams nuoširdus ačiū! EKK

JAV Lietuvių bendruomenės Klivlando apylinkės narių susirinkimas 
1998.III.29, kuriame buvo išrinkta nauja valdyba: dr. V. Stankus, dr. R. 
Šilkaitis, dr. D. Degesys. Nuotraukoje - naujoji ir buvusi valdyba

Nuotr. V. Bacevičiaus

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d.d.ch.

KAIRYS 517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6

Hamilton, Ont.
ATEITININKŲ veiklos metai 

sėkmingai prabėgo ir jau vasara ar
tėja. Kviečiame visus ateitininkus ir 
prijaučiančius dalyvauti Mišiose ba
landžio 26 d., 9 vai. ryto. Po Mišių 
prie kavutės bus gera proga kartu 
pabendrauti. Ateitininkai

HLSK “KOVAS” praneša, kad 
jaunių “B” berniukų komandos ruo
šimasis į 6-tas Pasaulio Lietuvių Žai
dynes Lietuvoje, dėka gražaus atsilie
pimo iš Hamiltono ir apylinkės lietu
vių bei plačios visuomenės, vyksta 
sklandžiai. Iš komandos sąstato, pa
skelbto “TŽ” nr. 14, iškrito Zach Vai
čius, o prisidėjo Andrius Pargauskas.

Lėšų telkimo vajus vyksta ir to
liau. Šių metų gegužės 3 d. po abie
jų Mišių, Jaunimo centre išvykos 
lėšų telkimo tikslui bus pusryčiai ir 
loterija. Kviečiame visus atsilanky
ti, pasivaišinti, išbandyti laimę ir 
tuo pačiu pabendrauti su į Lietuvą 
vykstančiais žaidėjais.

Norintys šią išvyką finansiniai 
paremti prašomi kreiptis į Marijų 
Gudinską, tel. 547-4536 arba j Ar
vydą Šeštoką tel. 905-829-2289.

Primename, kad tam tikslui 
Hamiltono lietuvių kredito koope
ratyve “Talka” yra atidaryta sąskai
ta - “Kovas-Lietuva” #1013368.

Junkimės visi paremti šį neeili
nį projektą. HLSK “KOVAS”

A.a. NIJOLĖS MURPHY-BE- 
NIUŠYTĖS atminimui, užjaučiant 
giliame liūdesyje likusius šeimos 
narius, Pagalbai Lietuvos Vaikams 
aukojo: $50 - V. V. Beniušiai; $25 - 
A. Adomauskienė, E. Gudinskienė - 
Simcoe, Ont., M. V. Leparskai, A. 
P. Volungės; $20 - G. Agurkienė, 
T. J. Andriukaičiai, E. Bajoraitienė, 
D. Chiarelli, A. Deksnienė, E. K. 
Gudinskai, A. Jonikas, D. Jonikaitė, 
D. M. Jonikai, S. K. Karaškai, O. 
Linčiauskienė, S. Matukaitienė, A. 
M. Pusdešriai, L. Stukienė, A. S. 
Urbonavičiai; $10 - A. Gedminienė, 
F. M. Gudinskai, K. V. Gelžiniai, 
A. Mačiulaitienė.

A.a. ANTANINOS ASMENA- 
VIČIENĖS atminimui užjaučiant jos 
vyrą Juozą ir artimuosius vietoj gė
lių Pagalbai Lietuvos Vaikams au
kojo: $100 - A. G. Skaisčiai; $50 - 
J. Z. Didžbaliai, D. M. Jonikai, A. 
A. Pilipavičiai, O. B. Steponavičiai; 
$30 - L. Stukienė; $20 - B. Antanai
tienė, E. Bajoraitienė, E. K. Gu
dinskai, L J. Jokubynai, J. V. Pil
kauskai, E. Repčytė; $10 - J. Astas, 
M. Borusienė, L. P. Cipariai, K. V. 
Gelžiniai, P. Krivinskienė, E. Ma- 
žulaitienė, I. Vasiliauskienė, P. Vi- 
tienė; $5 - F. M. Gudinskai.

A.a. Antaninos Asmenavičie- 
nės vyras Juozas, ilgametis mūsų 
organizacijos rėmėjas savo žmonos 
vardu paaukojo $200.00.

Už visas aukas nuoširdžiai dė
kojame. PLV komitetas

Vancouver, BC
AA. EMILIUS SMILGIS. Van

kuverio apylinkės lietuviai atsisvei
kino su savo pirmuoju pokarinio 
laikotarpio veikėju - visuomeninin
ku. Velionis kilęs iš Sodeliškės, Bir
žų apylinkės. Baigęs gimnaziją Bir
žuose, studijavo ekonomiją. Lietu
voje dirbo Žemės ūkio banke, vė
liau Lietuvos banke.

Į Kanadą atvyko 1947 m. pas sa
vo seserį Katryną Kliaugienę, Sas
katchewan, kur dėl darbo trūkumo 
ir pasirinkimo persikėlė į Vankuve
rį. Gavęs pastovesnį darbą lentpjū
vėje, velionis greitai prisidėjo prie 
veikiančių tautiečių vienetų. Suor
ganizavo Kanados lietuvių tarybos 
skyrių, kuriam vadovavo.

Kai 1953 m. pradėjo organi
zuotis KL bendruomenė, jo vado
vaujamas tarybos skyrius prisijungė 
bendram veikimui. Velionis buvo 
visų tautiečių gerbiamas. Kai 1961 
m. išvažiavo į Torontą, kur gavo 
darbą savo srityje lietuvių kredito 
kooperatyve “Parama”, vankuverie- 
čiai jo labai pasigedo.

Išėjęs į pensiją vėl sugrįžo į Br. 
Kolumbiją ir apsigyveno Richmond’e 
kur sulaukė 92 m. amžiaus. Po 
trumpos ligos 1998 m. kovo 8 d. mi
rė. Palikdamas liūdinčią žmoną Van
dą, su kuria praleido 62 metus, se
serį Kotryną, dukteris Vidą ir Aldo
ną, sūnų Arėją (Harry) ir šešis vai
kaičius.

Kovo 13 d. po iškilmingų pa
maldų, dalyvaujant gausiam būriui 
pažįstamų ir draugų St. Joseph’s 
The Worker Parish šventovėje, pa
laidotas per “Forest Lawn Funeral 
Home” Burnaby vietovėje. P. Sk.

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Floridos lietuvių dienoms, pir
majam tokiam renginiui, buvo pa
sirinkta turbūt veikliausia ir di
džiausia lietuvių kolonija St. Pe- 
tersburge, turinti net ir savo klu
bą. Šį istorinį renginį, įvykusį va
sario 20-22 d.d., suorganizavo vi
suomenininkai Angelė Kamiene ir 
Mečys Šilkaitis, turėję didelį būrį 
talkininkų. Dienų atidarymas įvy
ko didžiuliame Šv. Judo katedros 
centre. Dalyvius ten pasveikino jau 
minėti šio renginio organizatoriai. 
Invokaciją, dėkojančią Dievui už 
tėvišką Lietuvos globą, sukalbėjo 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. Ta
da prasidėjo gausūs sveikinimai. 
Tarp tų kalbėtojų buvo ir Lietu
vos ambasados I sekr. Rolandas 
Kriščiūnas. Dalyvių laukė didžiu
lė tautodailės, filatelijos, numiz
matikos paroda. Sekmadienį Mi
šias Šv. Judo katedroje su lietu
viais kunigais koncelebravo vysk. 
P. Baltakis, OFM. Koncertinėse 
programose dalyvavo jungtinis Flo
ridos lietuvių choras, Čikagos lie
tuvių tautinių šokių grupė “Gran
dis”, St. Petersburgo “Audros” šo
kėjai. Į Floridos lietuvių dienas bu
vo įtrauktas ir tradicinis pokylis. 
Dienose dalyvavo ir keli šimtai 
svečių. Pirmasis bandymas pavyko.

Vokietija
Vasario šešioliktosios gimna

zija nuo grėsusio uždarymo buvo 
išgelbėta bendromis Lietuvos ir 
Hesseno vyriausybių, Vokietijos ka
talikų vyskupų, Lampertheimo 
miesto ir lietuvių aukomis. Nau
jieji mokslo metai ir vėl bus pra
dėti - įprastu laiku š.m. rugpjūčio 
31 d. Aukštą šios gimnazijos lygį 
liudija geri abitūros egzaminų re
zultatai. Mokomasi pagal Hesse
no švietimo ministerijos nustatytą 
programą. Abitūros egzaminai lai
komi pas vokiečius. Jų išduotus 
abitūros atestatus pripažįsta visos 
aukštosios mokyklos Vokietijoje. 
Šiuo metu jau pradedama naujų 
moksleivių registracija. Platesnė in
formacija gaunama šiuo adresu: 
Litauisches Gymnasium, Lorscher 
Str. 1, 68623 Lampertheim. Tel. 
06256-322, faksas 16256-1641.

Moksleiviai gyvena moder
niame bendrabutyje dviese viena
me kambaryje. Vasario šešiolikto
sios gimnazija turi didelę bibliote
ką, kompiuterių kabinetą, sporto, 
žaidimų, televizijos ir muzikos kam
barius, futbolo, krepšinio ir tinkli
nio aikštes. Moksleiviai taipgi gali 
mokytis griežti muzikos instrumen
tais, groti orkestre, šokti tautinius 
šokius, dalyvauti skautų bei ateiti
ninkų veikloje. Jų laukia ir bendra
darbiavimas su kaimynine gimna
zija, muzikos mokykla bei sporto 
klubais.

Britanija
DBLS Derbio apylinkės na

riai šio savo skyriaus pusės šimto 
metų sukaktį kovo 22 d. paminėjo 
Ukrainiečių klube sušauktu pen
kiasdešimtuoju metiniu savo na
rių susirinkimu. Šio sukaktuvinio 
susirinkimo dalyvius pasveikino 
DBLS skyriaus valdybos pirm. J. 
Levinskas. Skyriuje dar yra 40 ak
tyvių narių, užsimokančių nario 
mokestį. Revizijos komisijos sekr. 
G. Zinkienė džiaugėsi tvarkingai

vedamomis atskaitomybės knygo
mis. Nariai vienbalsiai nutarė pa
likti dar vieneriems metams da
bartinę valdybą - pirm. J. Levins- 
ką, vicepirm. J. Maslauską, sekr. 
A. Tirevičių ir ižd. B. Levinskie- 
nę. Atstovais į DBLS ir LNB vi
suotinius suvažiavimus buvo išrink
ti A. Tirevičius ir J. Maslauskas. 
Jie reiškė nusivylimą dabartiniu 
susiskaldymu, pastebimu “Europos 
lietuvyje” neaiškiuos pasisakymuos, 
nukreiptuos prieš DBLS centro 
valdybą ir senąją kartą. Pasak at
stovu į suvažiavimus išrinkto J. 
Maslausko, jei permaina yra nor
malus procesas, tai ji turi vykti pa
laipsniui, o ne staigiai primestu re
voliuciniu pakeitimu. Derbio DBLS 
skyrių kiekvieno mėnesio trečiąjį 
šeštadienį aplanko kun. dr. S. Ma
tulis, MIC, atnašauti lietuviškų 
Mišių.

Lietuvių Namuose Londone 
kovo 8 d. buvo pagerbtas londo- 
nietis rašytojas Kazimieras Barė- 
nas, neseniai sulaukęs amžiaus 
devyniasdešimtmečio. Pagerbtuvių 
vakarą surengė DBLS kultūrinis 
ratelis. K. Barėnui ir literatūrai 
teko antroji vakaro dalis. Mat pir
mojoje buvo paminėta Kovo vie
nuoliktoji. Apie ją kalbėjo iš Lie
tuvos sugrįžęs ambasadorius Jus
tas Paleckis. Jis taipgi dalijosi įspū
džiais iš naujojo prez. Valdo Adam
kaus įvesdinimo iškilmių, susitiki
mų su valdžios atstovais ir seimo 
nariais. K. Barėno minėjime apie 
jo knygas ir nuveiktus kitus dar
bus rengėjų vardu kalbėjo DBLS 
centro valdybos narys E. Šova, pa
skaitęs ir ištrauką iš K. Barėno 
“Beragio ožio metų”. Programon 
įsijungė buvusi torontietė Živilė 
Šlekytė-Stanton, tapusi kvalifikuo
ta profesine aktore Britanijoje. Ji 
skaitė ištrauką iš K. Barėno kny
gos “Atsitiktiniai susitikimai”. Su
kaktuvininką K. Barėną Lietuvos 
rašytojų sąjungos tautine juosta 
apjuosė ir pasveikino Lietuvos 
ambasadorius Justas Paleckis.

Lenkija
Smalėnų parapijos šimto me

tų sukaktis 1997 m. lapkričio 9 d. 
buvo paminėta sukaktuvinėmis Mi- 
šiomis. Jos buvo atnašaujamos 
lenkų kalba su keliomis lietuviš
komis maldomis ir giesmėmis. 
Lietuvis verslininkas Jonas Gas- 
paravičius šios sukakties proga 
Smalėnų parapijai paaukojo gra
žią atminimų lentą lenkų ir lietu
vių kalbomis. Smalėnų parapijai 
dabar priklauso 193 šeimas turin
tys astuoni kaimai. V.Kst

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

Angelę
Salvaitytę, B .A.,

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

OFFORD 
REALTY LTD.

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus. 

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

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

BALTIC EXCLCi riNC Tel: (905) 643-3334

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

8 VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

8 PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

8 PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

8 PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

8 STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
% ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
£3 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
£3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

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

FIRST PLACE 
PHARMACY

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

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

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

o Nemokamas vaistų pristatymas 
O Sveikatos priežiūros įrankiai

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.......1.75% Asmenines nuo..........6.25%
santaupas...................  2.25% nekiln. turto 1 m.........6.250%
kasd. pal. taupymo sąsk........1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų Indėlius................... 3.00% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius................. 3.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.................. 4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.................. 4.25% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius.................. 4.50% Iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.................. 4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius.................. 5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)................................. 2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind.....................................4.00% sumos draudimu
2 m. ind................................... 4.25%
3 m. ind................................... 4.50%
4 m. ind................................... 4.75%
5 m. ind....................................5.25%

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

INTERAC KORTELĖ
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Sakmė apie Juzę
Vietoj gėlių ant a.a. Juzės Valaitienės kapo

ALFONSAS NAKAS
Šį nekrologą pradėdamas turiu 

pastebėti, kad neradau jam geres
nio pavadinimo kaip Juozo Baltu
šio geriausio veikalo; tik ten JUZA, 
o čia - JUZĖ.

Po sunkios kelerių metų ligos 
Juzė Valaitienė mirė HHSC-Che- 
doke ligoninėje Hamiltone 1998 m. 
sausio 23 d. Po gedulinių šv. Mišių, 
aukotų kun. K. Kaknevičiaus Lon
dono lietuvių Šiluvos Marijos šven
tovėje sausio 26 d., palaidota Lon
dono Šv. Petro kapinėse, šalia 
anksčiau mirusio vyro.

Juzė (Juzefą Rožė) Stanevičiū
tė gimė 1921 m. vasario 13 d. Pane
vėžio aps., Subačiaus vis., Gelažių 
bažnytkaimy, ūkininkų šeimoje, ku
rioje kartu augo ir jaunesnis brolis 
Juozas, miręs anksčiau. Baigusi Pa
nevėžio mergaičių gimnaziją, 1939 
m. Kauno VDU pradėjo studijuoti 
teisių fakultete, ekonomijos skyriu
je. Lietuvai Vilnių atgavus, mokslus 
tęsė Vilniaus un-te nacių okupaci
jos metais, dirbdama konservų fab
rike “Baltika” sekretore-vertėja.

Šioje įmonėje 1941 m. vasarą 
su Juze prasidėjo šio nekrologo au
toriaus pažintis, trukusi 57-rius me
tus, iki jos mirties. Ketverių metų 
sėkmingoms studijoms baigiantis, 
paskutinius egzaminus laikant, 
1943.III.17 naciai universitetą už
darė. Beje, ir gimnazijoje, ir studi
juodama buvo ateitininkė.

Degantį Vilnių palikome 1944 
m. liepos 3 ar 4. Po kelių dienų tė
viškėje nusprendžiau trauktis Vo
kietijon. Liepos 9, Panemunėlio 
stoty įsigavau į Obelių-Radviliškio- 
Kauno traukinį, kuris ilgai stovinia
vo visose stotyse. Subačiuje, už pe
rono tvorelės, stovėjo Juzė. Jai 
ištariau, kad traukiuos Vokietijon. 
Ji sakė liksianti. Atsisveikinom 
“amžinai”. Kai 1948-jų vasarą 
Miunchene nuėjau į Kanadon iš
vykstančių stovyklą, Frunk-Kase- 
rne, atsisveikinti su viena rokiškie- 
te, tiesiai apstulbau išvydęs Juzę, 
gyvenusią Memmingene, irgi vyks
tančią į Kanadą. Susitikimas man 
buvo likiminis: ji supažindino su 
mergaite, su kuria, Kanados laivui 
mėnesius vėluojant, susidraugavom 
ir ji pažadėjo manęs laukti atvyks
tančio į JAV. Mes susituokėm 
1949-jų rudenį ir, kas žino, gal 
sulauksime auksinio jubiliejaus... 
(Atsiprašau skaitytoją už šį intarpą. 
Bet tai dalis Juzės istorijos).

Kanadon 1948-jų rudenį at
plaukusi, darbo sutartį su valdžia 

atliko prerijų ūkyje, Saskatčevane. 
Po sutarties metų sustojo Windso
re. Už abi valstybes skiriančios De
troito upės gyveno teta, motinos se
suo, su šeima. Ji bandė perkelti Ju
zę į JAV; sudaryti sąlygas studi
joms, tinkamam darbui. Bet Hamil
tone jos laukė Vokietijoje pažintas 
agronomas Kazys Valaitis. Pasirin
ko Hamiltoną, o studijos - gal vė
liau. Su Kaziu Valaičiu ji susituokė 
1950 m. rugsėjo 12.

Hamiltone įsikurti buvo sunku. 
Masalas greit ant kojų atsistoti bu
vo tabako auginimas. Bene dvejus 
metus tabako ūkį nuomojo Aylmer, 
Ont. apylinkėje su darbais susipaži
nę, pinigų pasiskolinę, nusipirko 
nuosavą, Mt. Brydges, Ont., mies
telio rytiniame pakraštyje. Puikios 
tabakui žemės bene 80 akrų, o dar
bininkai tik du: aukštas, laibas, bet 
muskulingas Kazys ir jam vos iki 
krūtinės lieknutė Juzelė. Dar kai 
kas: su skurdžia manta, iš Aylmerio 
jie jau atsivežė du mažylius - Jurgį 
ir Vytautą. O per pirmą dešimtmetį 
gims dar trys - Danutė, Vida ir An
tanas. Ilgai dar jie bus ne padėjėjai, 
o motinos jėgų alintojai.

Stigo ūkio padargų, mašineri
jos. Nebuvo atliekamo cento pasta
tų remontui. Nuo gegužės pradžios 
iki rugsėjo vidurio Kazys galėdavo 
pamiegot kasnakt, įskaitant ir die
nas, kurias mes vadinom šventadie
niais, po 4-5 valandas, o Juzelei už
tekdavo 2-3 valandų.

Taip vasara po vasaros, o ar 
nuims derlių, kuris tikrai nešė gerą 
pelną, niekada nebuvo tikri. Dvi 
siaubingos nelaimės, vidurvasario 
ledų kruša ir ankstyva šalna, metų 
derlių sunaikindavo per kelias va
landas. Ne kartą tai patyrė visi ta
bako augintojai, įskaitant ir Valai
čius. Apdrauda baisiai brangi, tai 
rizikuodavo, kad ir kažin kas.

Darbo valandos tabakui au
gant neleisdavo lovos pasiekti, o at
sigulus mintys apie ledų krušą ar 
šalną neleisdavo užmigti. Mes lan
kydamiesi sakydavom, kad jūsų bui
tis nuo sibirinių skiriasi tik tuo, kad 
turite apstą maisto. Jie tylėdavo. 
Bet išeities ieškojo. Bankams 
įsiskolinę, pasistatė modernią paukš- 
tidę ir joje apgyvendino keletą 
tūkstančių veislinių kalakutų. Šis 
verslas buvo pelningas ir su daug 
mažesne rizika. Tabako auginimas 
tapo antraeile ūkio dalimi..

Prie kalakutų buvo apstas 
lengvų darbų ir augantiems vai
kams. Dabar Juzės gyvenimas pasi
darė daug lengvesnis. Lengvesnis 

fiziškai ir visa jausena. Jos gyveni
mo svarbiausias tikslas pildėsi. Visi 
penki vaikai užaugo sveiki, net 
daug mažiau jutę žaliąjį tabako 
terorą už tėvus. Visi jie sportavo, 
skautavo, dalyvavo lietuvių choruo
se, šoko tautinius šokius. Visi trys 
broliai buvo pasižymėję krepšinin
kai. Danutę sporto vadovai ruošė 
olimpiniam trumpų distancijų bėgi
mui, ir tik apgadinusi širdį turėjo 
pasitraukti. Svarbiausia, visi penki 
baigė aukštuosius mokslus, turi ge
rus darbus, šiuo metu augina jau 
aštuonis vaikaičius.

Pirmoji didelė nelaimė - aug
lys Kazio smegenyse. Nepiktybinis, 
bet neišoperuojamas. Juzė bene 
trejus metus jį slaugė vežiojamoje 
kėdėje ir, agonijos mėnesiais, Strath- 
roy, Ont. miesto ligoninėje. Jo kan
čias lengvindama, Juzė praleido 
tūkstančius valandų.

Kazys Valaitis mirė 1980 m. 
spalio 26. Po visų fizinių vargų ir 
dvasinių kančių, kita moteris būtų 
vengusi ligoninių, kaip ugnies. O 
Juzė? Po vyro mirties kiek atsiga
vusi ji už ačiū nuėjo į “jo” ligoninę 
kas savaitę po dieną dirbti, slaugyti 
pačius sunkiausius ligonius. Šitaip 
keletą metų.

Juzė mėgo literatūrą. Nežino
jom, nepasakodavo, kodėl ji pasi
rinko ekonomijos studijas, kai buvo 
gimusi literate. Tiek gimnazijoje, 
tiek ir universitete, artimiausi jos 
draugai buvo literatai: Vytautas 
Mačernis, Paulius Jurkus, Pranė 
Aukštikalnytė, Alfonsas Nyka-Ni- 
liūnas, Julija Švabaitė ir daug kitų. 
Apie tas draugystes ji mum daug 
pasakodavo. Su kai kuriais ir sun
kiausiais tabakinės metais susiraši
nėjo. Jau laisvon Lietuvon nuvykusi 
su Pr. Aukštikalnyte susitiko. Jai 
sunkiai susirgus, iki mirties ją rėmė 
materialiai.

Juzė aistringai mėgo teatrą. 
Studijuodama, vakarais lankė Alg. 
Jakševičiaus dramos studiją. Ūkyje 
gyvenimui palengvėjus, Londono 
Grand teatre turėjo sezoninį bilietą 
ir lankydavo kiekvieną spektaklį. 
Važinėdami į Stratfordo festivalį, 
pakeliui sustoję Mt. Brydges, ją pa
siimdavom. Po dviejų spektaklių 
vidurnaktį į ūkį sugrįžę, prie vaišių 
iki paryčių dalindavomės spektaklių 
įspūdžiais.

Vienu metu ir pati literatū
rines savo jėgas išbandė. Bene Lon
done įstojo į “Creative Writing” 
būrelį, teorinėm žiniom padedantį 
įsivazduotiem “bestsellerių” rašyto
jam. Vienąkart, grįždami iš Strat
fordo, jai papasakojom apie mus 
ištikusį nemalonų, bet gana juokin
gą išgyvenimą. Pasakojimą ji pa
naudojo kaip siužetą savo novelei. 
Už kūrinį profesorius jai parašė 
A+ pažymį, o kai viešai perskaitė,

Medžio skulptūra “Gyvybės medis” Juokrantėje Ntr. R. S. Jonaitienės

susilaukė audringų katučių.
Pačiais sunkiaisiais tabakui lai

kais vienintelė jos paguoda būdavo 
didžiulis radijo aparatas ant virtu
vės spintos. Iš tos dėžės - ir BBC 
kultūrinės transliacijos, ir žinios, 
ir... sportas. Taip! Ji, žaidynių ne
matydama, išmoko visas amerikie
tiško futbolo, beisbolo bei kelių 
kitų sportų taisykles ir sekdavo žai
dimų eigą. Mums rausdavo ausys, 
kai ji ne tik pasakodavo apie re
zultatus, bet ir žinojo visų gerųjų 
žaidėjų pavardes.

Juzė buvo pavydėtina kalbėto
ja. Mūsų švenčių metu ji visiems 
svečiams pasakodavo, kaip mus su
vedė ir apvesdino. Vis kitokiu at
švaitu, vis naujai ir juokingai. 
Prisimenu, nuvykę j Mt. Brydges, 
ant stalo radom atskleistą The 
Londoner Free Press dienraštį su 
dviem ar trim jos nuotraukom ir 
aplink nuotraukas - reportažą apie 
ją. Mat susirinkę tabako ūkininkai 
su miesto ponais turėję kažkokį ne
malonų pasitarimą. Mekenęs vie
nas vyras, vapėjęs kažką kitas, bet 
ponai niekaip jų problemų nesu
pratę. Atsistojusi Juzelė ir vieno 
atokvėpiu išrėžusi keliolikos minu
čių kalbą. Kilusi plojimų audra iš 
“draugų” ir iš “priešų”. O reporte
riai viską aprašė dienraštyje.

Ak dar jos vaišingumas vi
siems, kas tik į Mt. Brydges užsuk

davo! Daržovės, vaisiai, kalakutai, 
pačios kepta ruginė duona, pačios 
augintų gėlių puokštės. Visiems da
lindavo negailėdama, ir vis kažkaip 
nepritrūkdavo. Retas težinojo, kad 
jos kasmetinėm duoklėm buvo au
ginamas ir mokslinamas berniukas 
Afrikoje.

Vaikams išsikėlus į miestus, 
bet dažnai ją lankant, kambarių sie
nos išsipuošė vis naujomis vaikaičių 
nuotraukomis, jų piešiniais “močiu
tės garbei”. Regėjosi, kad tokia idi
lija, vargams pasibaigus, vis tęsis ir 
tęsis. Deja...

Atsėlino kažkokia liga, kuria, 
sakoma, suserga vienas iš 20 milijo
nų. Medicinai žinoma, bet nepagy
doma. Ėmė alpti namuose, teatre, 
gatvėje. Atgijusi nežinodavo, kada 
ir kaip tai atsitiko. Ligai įsigalint 
gausėjo komplikacijos. Retėjo laiš
kai. Balsas telefono auselėj virto 
šnabždesiu. Ji užgeso, likus lygiai 
trim savaitėm iki 77-to gimtadienio.

Jos artimas draugas iš Panevė
žio ir Vilniaus laikų dr. Vytautas 
Majauskas Juzės vaikams parašė su 
ja atsisveikinimo laišką, kurį baigė 
šiais žodžiais: “Melskitės ne tik už 
ją, bet ir į ją; ji išprašys Viešpaties 
užtarimų jums, jūsų vaikams ir 
ateinančioms kartoms...”

Ačiū, Juzele, kad per dešimt
mečius su mumis buvai ir kad, tiki
mės, amžinai su mumis būsi...

VIENERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A+A
muzikas

STASYS 
GAILEVIČIUS
(1904.XI.28- 1997.V.4)

Mišios už jo vėlę bus atnašaujamos 1998 m. 
balandžio 26, sekmadienį, 9.30 vai. ryto, Lietuvos 
kankinių parapijos šventovėje.

Su liūdesiu ir meile prisimena -
ŠEIMA

Iš Britanijos lietuvių veiklos
PIRMOJO SKYRIAUS METI

NIS SUSIRINKIMAS. DBLS-gos 
pirmasis Londono skyrius įsisteigė 
1947 m. rugsėjo 13 d. Steigiamaja
me susirinkime dalyvavo apie 100 
lietuvių, nariais įstojo 63. Išrinkta 
valdyba: pirmininku A. Rudzevi
čius, nariais - Z. Mackevičius, Juo
zas Senkus (vėliau išvykęs į Toron
tą), Stasys Puidokas.

Š.m. vasario 22 d. įvyko sky
riaus narių metinis-visuotinis susi
rinkimas Londono lietuvių parapi
jos salėje. Pirmininku išrinktas Jus
tas Černis, sekretorium - Zigmas 
Juras, balsų skaičiuotoju B. Butri
mas. Susirinkimo pradžioje tylos 
minute buvo prisiminti ir pagerbti 
skyriaus mirusieji nariai. Pirm. Jus
tas Černis apžvelgė 1997 m. veiklą. 
Buvo surengti du Londono lietu
viams išvažiavimai į Lietuvių sody
bą - Headley Park, surengta tradi
cinė Lietuvos kariuomenės šventė. 
Daugumas skyriaus narių dalyvauja 
parapijos chore, kiekvieną sekma
dienį gieda per pamaldas. Ižd. Vik
torija Puidokienė pranešė apie sky
riaus lėšas. Jos laikomos Abey Na
tional Banke, kur 1997 m. gruodžio 
31 d. buvo 501 svaras. Šiuo metu 
skyrius turi 103 narius, yra antras 
savo narių gausumu po uždaryto 
Sodybos-Headley Park.

Auditorius Balys Butrimas pa
tvirtino, kad skyriaus iždas yra ge
riausiai tvarkomas visoje DBLS-gos 
skyrių sistemoje.

Diskusijose iškilo 1997 m. lie
pos 19-20 d.d. vykusiame DBLS- 
gos metiniame-visuotiniame suva
žiavime padarytos skriaudos Pirma
jam Londono skyriui, centro valdy
bos direktoriai išbraukė 45 narius iš 
skyriaus sąrašo ir nepripažino sky
riaus išrinkto atstovo adv. K.K. 

Baublio, neleido jam atstovauti sa
vo skyriui. Mandatų komisija, ku
rios dauguma buvo DBLS-gos cent
ro valdybos direktorių draugai, at
sisakė šį klausimą svarstyti. Pirma
sis skyrius buvo pateikęs kelias re
zoliucijas tam suvažiavimui svarsty
ti, bet centro valdybos direktoriai 
neleido jų svarstyti, nes padarytos 
lietuviškai, o ne angliškai.

Taip pat buvo apgailestauta, 
kad tas mažiukas biuletenis “Euro
pos lietuvis” tapo “Lietuvos aido” 
iškarpų rinkiniu. Skyriaus susirinki
mas vienbalsiai nutarė pateikti re- 
zoliciją būsimam DBLS-gos meti
niam suvažiavimui š.m. balandžio 
25-26 d.d., reikalaujančią pakeisti 
dabartinę centro valdybą ir siūlan
čią išrinkti direktorius iš jaunesnių 
ar vidurinės kartos žmonių, kurie 
pažįsta D. Britanijos demokratinės 
sistemos pagrindus.

Skyriaus valdybos rinkimuose 
išrinkta jaunesnė valdyba: pirmi
ninke - adv. Virginija Juraitė, vice
pirmininku - adv. K.K. Baublys, 
sekretorium - Juozas Nastauskas, 
iždininke Viktorija Puidokienė ir 
Balys Butrimas. Atstovais į DBLS- 
gos metinį-visuotinį suvažiavimą 
išrinkti Vincent O’Brien, Virginija 
Juraitė, K. K. Baublys. Buvusiam 
skyriaus pirmininkui Justui Černiui, 
pasitraukusiam į užtarnautą poilsį, 
padėkota už jo darbą vadovaujant 
skyriui.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJO
JE. Š.m. kovo 1-3 d.d. lankėsi Det
roito lietuvių Šv. Antano parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Babonas. 
Kovo 1 d. 11 v. atnašavo Mišias, po 
jų parapijos menėje susipažino Su 
Londono lietuviais. Kovo 8 d. šven
čiant Londono lietuvių Šv. Kazi-

(Nukelta į 6-tą psl.)"X

NUO

i m e

N*rvista z 
AZ/V/W7/X?

>""i a<^a Pasakykit "labas" nuostabiems vaizdams. Atvykite susipažinti su Lietuva 
šią vasarą. Jūsų patogumui Finnair skrenda:

be sustojimų iš Toronto per Helsinkį j 
Vilnių
du kartus per savaitę
nuo gegužės 23 iki rugsėjo 9 d. 
trečiadieniais ir šeštadieniais 
ankstyvi nuvykimai

Finnair taip pat skrenda kasdien per 
ištisus metus tarp Niujorko ir Helsinkio 
Tad užvažiuokite pasakyti "Labas" I!

MES ESAME FINNAIR. JŪSŲ VARTAI Į PASAULĮ
Finnair priklauso Aeroplan grupei. Galioja tam tikri apribojimai. Orauosčio taikomi mokesčiai neįskaičiuoti. Žemesnės kainos vaikams.

Skambinkite savo kelionių agentui arba Norvista Tours telefonu 

416*222*0203 arba -I •800*461 *8651
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“Trys mylimos” dabarties scenoje
Hamiltoniškio “Aukuro” vaidinama rašytojos 

Žemaitės komedija

1998 m. vasario 21 d. po il
gos pertraukos, Hamiltono 
teatras “Aukuras” pakvietė mus 
į naują premjerą - J. Žemaitės 
“Trys mylimos” 3 v. komediją.

Pradžioje pasirodė visiems 
gerai pažįstamas Kęstutis Kal
vaitis. Jis yra gimęs ir augęs Ka
nadoje. Labai gražia lietuvių 
kalba jis apibūdino J. Žemaitę 
ir jos kūrybą. Jis priminė, kad 
“Aukuras”, minėdamas 45 metų 
sukaktį, taip pat suvaidino jos 
kūrinį “Petras Kurmelis”. Pasi
džiaugė, kad jam pačiam teko 
vaidinti Petrą Kurmelį. Pacitavo 
ištrauką, pabrėždamas J. Že
maitės raštų realizmą, nuoširdu
mą, humorą. Pristatė veikėjus.

Štai kviečiama į sceną Ky- 
verienė - turtinga ūkininkė, 
našlė (Elena Dauguvietytė-Ku- 
dabienė), vyresnioji dukra Pet
ronėlė (Marija Kalvaitienė), 
jauniausia dukra Domicėlė 
(Danutė Kudabaitė), bernas 
Liudvikas (Vytautas Štuikys), 
gerasis kaimynas-ūkininkas Ko- 
zeris (Vytautas Taseckas).

Aktoriai nuėjo į savo vietas 
ir komedija prasidėjo. Nuo pat 
pradžios vyravo juokas, kuris 
per visus 3 veiksmus augo ir 
linksmino žiūrovus. Kaip ir visa
da, mūsų nenuilstanti režisierė 
paruošė šį veikalą be priekaišto. 
Veikėjų charakteriai buvo ryš
kūs, tempas nenuobodus. Reži
sierei taip pat teko ir motinos 
vaidmuo. Jos scenos patirtis su
žavėjo žiūrovus. Kartais jautėsi 
šioks toks nuovargis, tačiau už
teko jai energijos. Iš visos šir
dies mylėjo Liudviką, juo tikėjo 
ir be rūpesčių dalino jam pini
gus, o ant savo dukterų pyko.

Įvairios žinios
Vokietijos spaudoje (“Geis- 

tige Welt”, 1998.III.21) von Da
niel del Ponte paskelbė gana iš
samų, iliustruotą straipsnį apie 
dabartinę būklę Gudijoje ir jos 
vadovą Aleksandrą Lukašenką. 
Po antrašte “Pagaliau bus už
drausta ir laisvė” rašoma, kad 
Gudija einanti tikruoju keliu, 
vedančiu į paskutinę Europoje 
diktatūrą. Žmonės, kurie vieną 
labai šaltą dieną susirinko Ja- 
kub-Kolas aikštėje, pareiškė 
pykčio ir liūdesio sumaišytas 
nuotaikas. Vienas šaukė: “Tai 
nusikaltimas! Lukašenka savo 
tautai neduos jokios laisvės”. Iš
sakyta buvo ir viltis, kad laisva
sis pasaulis pagelbės pašalinti 
šią diktatūrą. Vienoje nuotrau
koje žurnalistai, apsirengę kali
nių drabužiais; Lukašenka juos 
pavadinęs valstybės priešais. 
Tęsiama komunistinė politika, 
90% žemės dar kontroliuojama 
valstybės, privatizavimas prak
tiškai nevykdomas. Nieko neda
roma nė dėl Černobylio sprogi
mo pasekmių. Žmonės pareiš
kia norą kitaip gyventi ir kitaip 
tvarkytis. (Laikraščio iškarpą 
prisiuntė Le.Kro.) Snk.

Petronėlė (Marija Kalvai
tienė), jau prie “metelių pana”, 
troško vyro. Patyrusi Liudviko 
melą, degė pykčiu. Atliko ji sa
vo vaidmenį energingai, įtiki
nančiai. Vietomis gal perdaug 
spaudė pyktį. Publika labai susi
žavėjo Domicėlė (Danutė Ku
dabaitė). Ji labai spalvingai atli
ko jautrią, naivią, verkiančią 
mergelę. Jos verksmas buvo 
dažnas, bet labai įvairus. Žiūro
vams tai sukėlė daug skanaus 
juoko. Matėsi, kad Danutė Ku
dabaitė paveldėjo senelių ir mo
tinos gabumus. Linkime ir atei
tyje jai klestėti scenoje!

Vytautas Štuikys atliko be 
priekaišto sunkų berno Liudvi
ko melagio, sukčiaus vaidmenį. 
Jo vaidyba visus įtikino: galima 
mylėti tris moteris iš karto, o 
ypačjų pinigus.

Ūkininko Kozerio vaidmuo 
teko Vytautui Taseckui. Tai do
ras, turtingas, viengungis vyras. 
Paskirta jam buvo vesti Petro
nėlę, bet jo širdelė buvo skirta 
Domicėlei. Meluoti, sukti jis 
nemokėjo, širdyje kentėjo, bet 
gavo ką norėjo. Visus tuos rei
kalavimus V. Taseckas atliko 
puikiai, be menkiausio prie
kaišto.

Gera buvo scenos priežiūra 
ir paruošimas Algio Kyno. Įdo
mus ir charakteringas grimas 
Lilijos Nakrošienės. Ji visus ak
torius padarė jaunus. “Aukuro” 
administratorė Regina Choro- 
manskytė visus svečius skaniai 
pavaišino sumuštiniais, pyragai
čiais ir kava.

Dar buvo loterija, paruošta 
Reginos Pakalniškienės. Laimė
tojai džiaugėsi, o pralaimėję 
juokėsi. Mat loterijoj buvo daug 
“vaistų” ir dar dideliuose bute
liuose...

Ačiū “Aukurui” už tokią 
linksmai praleistą popietę. Su 
nekantrumu lauksime daugiau.

Girdėjau, kad pirmoji išvy
ka “Trijų mylimųjų” į Delhi nu
matyta š.m. balandžio 19 d. Kai
mas važiuoja pralinksminti kai
mo. Toliau laukia Torontas, 
Vasaga ir kitos vietovės. H.K.

Istorinės Skomanto apysakos
KAZYS ALMENAS

“Skomanto” serijos apysakas 
jungia tas pats laikotarpis, tie patys 
pagrindiniai veikėjai. Nuotykių 
žanrui reikia išskirtinų veikėjų, ta
čiau šiuo atveju verta pabrėžti, jog 
jų reikia ir XIII š. Tai, ką lietuvių ir 
žemaičių gentys tuomet pasiekė, te
galėjo pasiekti ypatingo sumanu
mo, ypatingo drąsumo bei pasiryži
mo žmonės.

Pirmosios dvi knygos lietuvių 
kalba išparduotos, tačiau jau gali
ma gauti jų anglišką vertimą. Šiuo 
metu dar galima užsisakyti sekan
čias “Skomanto” knygas.

3. Atpildo strėlė. Veiksmas 
vyksta Deltuvos žemėje, kur turi iš
tekėti Uvio sesuo, išdidžioji Junda. 
Vestuvės išyra, nes prisidengę šiuo

“Aukuro” aktoriai, vaidinę J. Žemaitės komedjją “Trys mylimos”. Iš kairės: Marija Kalvaitienė, Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė, Vytautas Štuikys, Vytautas Taseckas, Danutė Kudabaitė Ntr. D. Jonikaitės

Reikalingas tautos kančių filmas
M. BABONAS, Garliava

Metai bėga tarsi bėri žirgai. 
Jie skuba pirmyn nusinešdami 
begales mūsų tautos skaudžių 
įvykių praeitin, apklodami už
maršties dulkėmis viską..

Po gero pusšimčio metų 
tautoje bus suvokta, kad pamir
šome tuos, kurie liko gulėti am
žiams apraizgyti taigos šakni
mis, prislėgti amžinu tundros 
įšalu, Kazachstano smiltynuose, 
išžudytus kalėjimų požemiuose, 
tėvynės miškuose, gulėjusius 
turgaus aikštėse, suverstus į iš
matų duobes.

Mes šiandien, būdami gyvi 
liudininkai, privalome šį darbą 
atlikti. Juk mūsų gretos retėja. 
Liudininkai, praėję šiuos tautos 
skaudžius kelius, nyksta. Para
šėme daug knygų apie tuos 
skaudžius praeitus kelius. Bet 
knygą ne visi paima į rankas ir 
ne kiekvienas perskaito. Kai kas 
perskaitęs suabejos: ar žmogus 
tokiomis sąlygomis galėjo išgy
venti, mąstyti apie ateitį, tėvynę, 
skiepyti jai meilę vaikams, nors 
trūko gabalėlio duonytės?

Nejaugi mes leisime už
glaistyti mūsų tautos kančią bu
vusiais SSSR šūkiais apie broly
bę, tautų santarvę, vyresniojo 
brolio “gerumą”. Juk daugelis 
Europoje ir visame Žemės rutu
lyje netiki, kad SSSR lageryje

įvykiu kalavijuočiai kartu su psko
viečiais siekia išžudyti žemaičių ir 
lietuvių didžiūnus.

4. Jundos lemtis. Junda su mo
tina keliauja į Šventaragio slėnį 
permaldauti dievų, kad atsiimtų jai 
suteiktą taiklumo dovaną. Pagony
bės ir ortodoksijos rungtynių sūku
ryje pasirodo, jog šiuo atveju dievų 
nesuklysta.

5. Plėšikų pilis. Uvis su savo 
žiemgaliu draugu Zerviu randa nu
kautus prie Nemuno svetimšalius 
pirklius. Žudikų paieškos vaizduoja 
tuometinę Kauno miesto ir Kauno 
srities būklę.

6. Užkeiktas lobis. Motina Me
deina su dukra Gaile patenka j 
Kuoknesės komtūro nelaisvę. Uvis 
su jaunuoju broliu Einium ieško sa
vo senelio Žvelgotės paslėpto lobio, 
kuris reikalingas motinos ir sesers 
išpirkai.

7. Dievų valia. Uviui ir jo bi
čiuliui Zerviui po įvairių nuotykių 
pavyksta Dauguvos upe nugabenti 
lobį į Kuoknesę. Knygoje atsispindi 
margas tų metų upeivių gyvenimas.

8. Mėlynojo varno paslaptis. 
Tai nuotykiai pagoniškame fone.

9. Ventės kalvis. Nors Kernius 
puikus kalvis, bet Rygoje nukaltas 
plienas yra kietesnis. Kernius su 
Uviu nukanka į Rygą išgauti plieno 
grūdinimo paslapčių.

10. ir 11. Polocko ranka ir Šar
vai Naugardo kunigaikščiui. Lietu
vių gentys plečia savo valdžią į ry
tus. Polockas jau jų įtakoje. Užtat 
kalavijuočių ordinas siekia sudaryti 
sąjungą su Didžiuoju Naugardu ir 
sunaikinti šią kylančią grėsmę. 
Mindaugo paskatinti Žybartaičiai 
padeda sugriauti šią sąjungą.

12. Mindaugo sūnus. (Pasiro
dys 1998 m. gegužės mėnesio gale). 
Vyriausias Mindaugo sūnus Vaišvi
las dar tik 15-kos. Kartu su Uviu ir 
jo seseria Gaile jis lydi Nalšios ku
nigaikštytę į Černigovo miestą, kur 
ji išleidžiama už kniaziaus sūnaus.

Dvi pirmosios knygos išverstos 
į anglų kalbą. Tai The Captive ir 
The Fen Wolf. Knygas galima užsi
sakyti šiuo adresu: AM & M Publi
cations, 218 Brookside Lane, Unit- 
A, Willowbrook IL, 60514-2907, 
USA.

“Skomanto” knygos - $5 kiek
viena. Prie bendros sumos pridėki
te $3 siuntimo išlaidomas padengti. 
Pažymėkite norimų knygų skaičių ir 
jų numerius.

vyko tokie procesai, kurie buvo 
žiauresni kaip fašistinėje Vokie
tijoje.

Visas pasaulis tiki, kad fa
šizmas buvo dvidešimto am
žiaus siaubas. O komunizmo 
idėjų skleidėjai ir šiandien 
vaikšto po Žemės rutulį. Nors 
mes savo atsiminimuose apra
šome tiesą apie kančių kelius, 
bet ar juo perskaitys prancūzų, 
anglų, vokiečių, italų ir kitų tau
tų jaunimas? Pasaulio jaunimas 
turi sužinoti apie atliktas pikta
darybes komunistinių vadų, ku
rie savo kruvinus darbus slėpė 
po gražiais žodžiais, šūkiais, 
dainomis ir filmais, vaizduoda
mi nuostabų gyvenimą “rojaus 
šalyje SSSR”.

Suprantu, daug kas pasi
juoks iš mano pamąstymų ir pa- ‘ filmo turinys - ne tautos kan- 
sakys: tai neįvykdoma fantazija.

Mano nuomone, reikėtų su
kurti filmą, kuriame atsispindė
tų visas tautos kelias nuo 1940 
iki 1988 metų. Toks filmas tap
tų mūsų ateinančioms kartoms 
paminklu, kuriame jos išvystų, 
kiek kainavo tėvynei susigrąžin
ti laisvę. Jisai skiepytų meilę 
Dievui, tėvynei.

Po torontiškio choro “Aras” koncerto Čikagoje. Iš kairės: “Draugo” koncerto rengėja MARIJA REMIENĖ, 
žurnalistas EDVARDAS ŠULAITIS, kanadietis JUOZAS KRIŠTOLAITIS, JŪRA BAKAITIENĖ, ALGIS 
BAKAITIS

DALYVĖS ĮSPŪDŽIAI

Šiauliečių suvažiavimai
LIUDA GARASTAITĖ-
ŠILEIKIENĖ, Torontas

1995 m. lankydamasi Šiau
liuose pastebėjau laikraštyje 
Lietuvos kultūros fondo Šiaulių 
krašto tarybos pranešimą, kad 
už kelių dienų įvyks Šiauliuose 
to krašto tėvynainių suvažiavi
mas, kuris prasidės koncertu Šv. 
Petro ir Povilo šventovėje. Nu
ėjau. Šventovėje visi didingieji 
altoriai (o jų daug) spindėjo 
elektros ir žvakių šviesoje. Ten 
taip švaru ir didinga. Dažnai 
prieš egzaminus mes klūpoda- 
vom prie tų altorių. Kasmet 
mokslo metus pradėdama, mer
gaičių gimnazija organizuotai 
žygiuodavo į Šv. Petro ir Povilo 
šventovę Mišioms. Sekmadie
niais būdavo moksleivių Mišios. 
Širdyje tiek daug jaunystės atsi
minimų.

Šventovė pilna įvairaus am
žiaus vyrų ir moterų, dailiai at
rodančių. Prie didžiojo alto
riaus renkasi gražiomis unifor
momis pasipuošusios moterys ir 
vyrai choristai, muzikai. Buvo
me sužavėti puikiu koncertu. Po 
jo klebonas sveikina suvažiavu
sius ir pakvietė, kas norėtų, dar 
lipti į šventovės bokštą, vieną 
aukščiausių Lietuvoje. Karo 

Jeigu atsirastų žmogus, ku
ris apsiimtų sukurti tokį filmą, 
mes esantys gyvi liudininkai, ga
lėtume gyvu žodžiu daug ką pa
pasakoti apie praeitus kančių 
kelius. Žinoma, daug kas pasa
kys: kur gausime lėšų? Many
čiau, jeigu atsirastų žmogus 
šiam darbui, atsirastų ir lėšų. 
Mes, kurie esame dar gyvi tų 
akimirkų istorijos dalyviai, užsi- 
dėtume ubagų tarbas ir eitume 
per tautą, kuri iš savo skurdžių 
lėšų paaukotų ne vieną centą 
tokiam kūriniui, kaip aukojome 
paminklams.

Juk sukūrėme filmą “Gimi
nės’, kurį finansavo daug versli
ninkų, firmų. “Giminės” - nė 
kiek nemenkesnis kūrinys, kaip 
užsienietiški serijalai. Tik šito 

čios kelių istorija, o dabartinės 
kartos išgyvenimai. Šiame filme 
atsispindi tai, kad šiandien sąži
ningas žmogus sunaikintas, o 
pergalę švenčia niekšai. Filmo 
kančiai atvaizduoti aukos ne tik 
dori verslininkai, bet ir skur
džiausi tautos žmonės, kuriems 
tautos istorija arčiau širdies, 
kaip savi siekiai.

metu buvo apgriautas, bet da
bar atstatytas.

Šventovėje jauku, viešpa
tauja kažkokia visus jungianti 
jėga. Visi esam artimi, nuošir
dūs ir mieli vieni kitiem. Klausi
nėjau gal kas toje minioje yra iš 
moterų 1937 m. baigusių Šiau
lių mergaičių gimnaziją. Vaikš
čiojau, teiravausi, bet nė viena 
1937 m. mergaičių gimnazijos 
laidos moterų neatsiliepė. Ir ki
lo man liūdna mintis: “Nejaugi 
mes taip pasenom?” Jau daug 
metų nuo to laiko praslinko, 
daugelis iš mūsų laidos ilsisi ka
puose, gal Sibire, daugelis iš už
jūrio nebeįstengiam atvykti, o 
gal kai kurioms net šiauliškėms 
ir jų šventovė tapo tolima.

Graudu buvo pamatyti ir 
Šiaulių mergaičių gimnaziją, ku
rioje aštuonerius metus mo
kiausi. Kadangi buvo jau po 
mokslo metų - vasarą, tai pa
stato didžiosios durys užrakin
tos ir negalėjau įeiti. O taip no
rėjosi pažvelgti ir į tuos pla
čiuosius gimnazijos laiptus, ve
dančius į salę, j klases...

Prie buvusių gražiųjų rūmų 
yra ilgas priestatas, taip nepri
taikytas, neproporcingai atro
dantis gražiesiems senoviškiems 
rūmams (1951 m. paminėta Či-

Kelionės Įspūdžiai
Daininga “Aro” choro išvyka
Toronto lietuvių vyrų choro išvyka Čikagon buvo įspūdinga 

ne tiktai čikagiečiams, girdėjusiems jų koncertą, bet 
ir patiems “Aro” vyrams

POVILAS MERKYS
Ankstų kovo 28 d. rytą vyrų 

choras “Aras” iš Toronto paju
dėjo koncertui į Čikagą. Kelionė 
prasidėjo prie Toronto Lietuvių 
namų, kur susirinko dalis choro 
narių. Kiti prisijungė prie choro 
Anapilyje.

Ilga kelionė praėjo nepaste
bimai. “Aras” be didesnių nuo
tykių “nuleido sparnus” Čikago
je, kur Tėvų marijonų vienuoly
ne vyrų laukė vakarienė ir sve
tingas priėmimas. Čia mūsų lau
kė ir nenuilstanti Čikagos lietu
vių kultūrinių renginių organi
zatorė Marija Remienė, kurios 
didelių pastangų dėka ir įvyko 
“Aro” koncertai Čikagoje.

Pirmasis pasirodymas įvyko 
Marijos nekalto prasidėjimo šven
tovėje. “Aro” vyrai giedojo gies
mes su dideliu įkvėpimu.

Prieš aprašant “Aro” popie
tinį pasirodymą “Draugo” kon
certe Jaunimo centre, reikia pa
minėti štai ką.

Jau daugelį metų žavėjęs 
klausytojus puikiai atliekamomis 
dainomis “Aro” meninis įtaigu
mas ir profesionalumas ypač 
pakilo chorui pradėjus vadovau
ti talentingai muzikei iš Lietu
vos Lilijai Turūtaitei. Džiugu, kad 
per trumpą laiką ji atliko tikrai 
didelį darbą.

Kažkas turi įvykti lietuvio 
širdyje, kad išgirdęs gražiai at
liekamą dainą jis pradėtų šaukti 
“bravo”. Esame lietuviai, santū
ri tauta. Lciigvai nepasiduodame 
emocijoms. Vis dėlto suskambė
jus daugeliui “Aro” dainų, ma
lonu buvo girdėti entuziastingus 
šūksnius “bravo”.

Visi choro vyrai tikrai buvo 
verti gausių plojimų, nes daina
vo labai profesionaliai, susikau
pę ir nedarė klaidų.

Dar prieš koncertą visus ma
loniai suteikė žinia, kad klausyti 

Šiaulių gimnazijos vėliava su loty
nišku įrašu - “Darbai, o ne žodžiai”

kagoje Šiaulių gimnazijos šimt
mečio sukaktis, išleistas atviru
kas). Ir kiemas, kuriame laisvai 
lankstydavom ar žaisdavom “re
zervus”, naujojo pastato tapo 
užblokuotas.

Šiauliečių suvažiavimas tru
ko keletą dienų, bet jau turėjau 
nustatytą savo kelionės planą ir 
suvažiavime po koncerto nega
lėjau dalyvauti. Žinau, kad se
kantis jų suvažiavimo renginys 
buvo Kryžių kalnas ir t.t.

1996 m. gruodžio mėnesį su 
Kalėdų pasveikinimu gavau 
laišką, kuriame buvo pranešta, 
kad sekantis šiauliečių suvažia
vimas, jau ketvirtas, rengiamas 
1998 m. birželio 17 d. Suintere
suotieji prašomi rašyti šiuo ad
resu: LKF Šiaulių krašto sky
rius, Aušros alėja 15, Šiauliai 
5400, Lithuania. 

koncerto specialiai atvyks Lietu
vos respublikos prezidento žmo
na Alma Adamkienė. Per per
trauką paprašiau A. Adamkienę 
pasidalinti mintimis apie koncertą.

- Man labai patinka “Aro” 
dainos. Tai labai įdomus koncer
tas - pasakė A. Adamkienė. Ne
jučiomis pagalvojau, kad ir pa
čiam Lietuvos prezidentui Val
dui Adamkui būtų labai ne pro 
šalį atsipalaiduoti po daugelio 
valstybės rūpesčių besiklausant 
“Aro” dainų.

Dar reikia pridurti, jog “Aro” 
akompaniatorė pianistė Edita 
Morkūnienė puikiai atliko savo 
darbą ir dar kartą savo profe
sionalumu prisidėjo prie sėk
mingo choro pasirodymo.

Negalima nepaminėti dar vie
no svarbaus žmogaus - “Aro” se
niūno Vytauto Pečiulio, kuris la
bai sklandžiai, įdomiai ir su hu
moru pranešinėjo koncerto prog
ramą. Be to, jis atliko didelį 
darbą, vadovaudamas choro iš
vykai į Čikagą. Tai “nematoma” 
koncertų dalis, bet kas nors turi 
užsakyti autobusą, sudaryti ke
lionės dalyvių sąrašus, užsakyti 
kambarius viešbutyje, pasirūpinti 
daugybe smulkmenų.

- Seniai mes čia Čikagoje 
neturėjome tokio puikaus kon
certo, - susimąsčiusi tarė M. 
Remienė.

Koncertui pasibaigus malo
nu buvo išgirsti, kai viena mote
ris garsiai ištarė savo draugei: 
“Tikrai šis ‘Aro’ koncertas - Die
vo dovana Čikagos lietuviams”.

Be abejonės džiugu yra ir 
tai, kad į “Arą” ateina dainuoti 
ir visai jauni, talentingi žjnonės. 
Jų buvo du šį kartą, neseniai at
vykę jauni vyrai iš Lietuvos - Si
mas ir Linas, bet ateityje bus jų 
daugiau. Noriu paskatinti ypač 
naujuosius ateivius pradėti lan
kyti choro repeticijas kiekvieną 
antradienį Toronto Lietuvių Na
muose. Jūs neprivalote mokėti 
dainuoti - talentinga vadovė L. 
Turūtaitė jus to išmokys.

Na, ir dar porą žodžių apie 
vadovę. Neretai koncertuose ji 
pasireiškia ir kaip dainininkė. Ji 
galėjo lengvai pasirinkti solistės 
karjerą - gabumų tam ji turi. 
Kai ji dainuoja kartu su choru, 
įneša daug sodrumo tiek atski
roms dainoms, tiek ir visam 
koncertui.

Ne veltui koncerto pabaigoje 
Čikagos Jaunimo centre “Aro” 
vyrai, vadovė ir akompaniatorė su
silaukė to, kas vadinama “stand
ing ovation” - išreikšdami savo 
susižavėjimą žiūrovai atsistoję 
plojo atlikėjams.

Džiugu, kad turime Toron
te tokį “paukštį” kaip “Aras”, 
kuris savo dainomis praskaidri
na ne tik Toronto lietuvių nuo
taiką, bet ir yra pasiruošęs skristi 
į kitus Š. Amerikos lietuvių tel
kinius. Belieka tik pakviesti vi
sus chorinės dainos mylėtojus į 
jubiliejinį dvidešimtmečio kon
certą, kuris įvyks š.m. gegužės 3 
d. Toronto Lietuvių namų Di
džiojoje salėje. Tad iki pasima
tymo koncerte!

Iš Britanijos...
(Atkelta iš 5-to psl.)

miero šventovės 86-tąją pašventini
mo sukaktį, minint Sv. Kazimiero 
šventę ir Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo kovo 11 d., iškilmin
gas Mišias atnašavo iš Kretingos 
pranciškonų vienuolyno, dabartiniu 
metu mokslo žinais gilinąs kun. Au
relijus Gricius, OFM, Canterbury 
kolegijoje. Velykmečio metu jis tal
kino parapijos klebonui kun. J. Sa- 
kevičiui, MIC, ir vadovavo parapi
jos susikaupimui.

MAIRONIO MOKYKLA. Jau 
ilgus metus sėkmingai veikia Lon
dono lietuvių šeštadieninė Mairo
nio mokykla, kuriai vadovauja ka
daise buvusi kanadietė Živilė Šle- 
kytė-Stantow. Mokykla naudojasi 
buvusiais Lietuvių Namais, vėliau 
Londono lietuvių parapijos centru, 
LR ambasada, dabar - Lietuvių 
Namais Ealinge.

LN bendrovės direktoriai pra
matė, kad mokyklos naudojamas 
patalpas reikės paversti baru. Tuo 
būdu Maironio mokykla liks be pa
talpų. Namų antrasis aukštas ir pa
lėpės paverstos miegamaisiais kam
bariais, o pirmajame aukšte esan
tieji kambariai naudojami raštinei, 
“Europos lietuvio” redakcijai, vir
tuvei, salei-valgyklai, prausykloms.

S. Kasparas



“Čigonų baronas” Čikagoje
42-ojo sezono derlius
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d KULTOM VEIKLOJE
EDVARDAS ŠULAITIS

Kaip ir kiekvieną pavasarį, 
taip pat ir šį, Čikagoje gyvuo
jantis Lietuvių operos kolekty
vas mus žada pradžiuginti nauju 
pastatymu - šį kartą Johann 
Strauss 3 v. komiška opera “Či
gonų baronu”. Tai jau 42-sis šio 
vienintelio užsienio lietuvių to
kio pobūdžio vieneto sezonas.

Šiandien Čikagos Lietuvių 
opera jau yra įsipilietinęs feno
menas, kurį gali suprasti tik šia
me mieste ar jos apylinkėse gy
venantieji tautiečiai. Nuo jos 
įsisteigimo 1956 m. jau spėjo 
užaugti dvi naujos kartos, ta
čiau, nors ir besikeičiant daly
vių, rėmėjų bei žiūrovų skaičiui, 
noras šią operą išlaikyti pasili
ko. Ir daugelis tautiečių dabar 
dar tebesako: koks būtų pavasa
ris be naujos Lietuvių operos 
premjeros!

Taip tik reikėtų paraginti 
mūsų tautiečius stipriau remti 
šią susibaudėlių grupę, kurios 
dalis joje reiškiasi nuo pačių jos 
užuomazgos dienų. Kiti įsijungė 
vėliau, o nemaža dalis - nese
niai yra iš tėvynės atkeliavę ir 
čia panorę tęsti tėvynėje pradė

Punskiečių dainos ir muzikos vienetas “Klumpė” prie lietuvių kultūros 
rūmų. Žemiau - 1997 m. sąskrydžio koncerte paežerėje

Punsko “Klumpė” Šiaurės Amerikoje
Tai plačiai pagarsėjęs dainos bei muzikos vienetas, pakviestas PLB vadovybės, 

koncertuoja JAV-se ir Kanadoje
VYTAUTAS PEČIULIS, 

Torontas

Punskas ir Seinai išeivijoje 
buvo mažai žinomas kampelis. 
Septintojo dešimtmečio pra
džioje pirmieji ateiviai iš to 
krašto atskleidė lietuviškos sa
lelės veidą. Plačiau pagarsėjo, 
kai iš ten pradėjo atvykti ir kurti 
šeimas tame krašte užaugusios 
lietuvaitės. Jos garsėjo darbštu
mu, lietuviškumu, šeiminiškumu.

Atvykusieji iš Seinijos no
riai jungėsi į visuomeninį gyve
nimą, kultūrinę veiklą, o ypač į 
parapijinį gyvenimą. Atsiradus 
atžalynui ir jam paaugus, jų at
stovų matėsi visur - šventovėse, 
skautuose, ateitininkuose, tauti
nių šokių grupėse. Padidėjus iš
eivijoje punskiečių skaičiui, pa
didėjo ir jų įnašas į lietuviškąjį 
gyvenimą. Jie darbuojasi tar
nautojais lietuviškuose kredito 
kooperatyvuose, parapijų komi
tetuose, organizacijose, meno 
vienetuose.

Į tą Seinijos kraštą nuvyks- 
tantieji randa tikrą lietuvišką 
aplinką, pavyzdingai sutvarky
tus ūkius bei sodybas. Atsikūrus 
nepriklausomai Lietuvai, žemės 
ūkio mokyklų mokiniai yra 
siunčiami į Punsko apylinkę pa
matyti tikro lietuviško kaimo ir 
pasitobulinti ūkininkavime.

Išeivijai meno vienetą iš 
Seinijos pirmą kartą teko pa
matyti, kai į aštuntąją laisvo pa
saulio tautinių šokių šventę 
1988 m. Hamiltone atvyko sam
būris “Jotva” iš Punsko. Visi gė
rėjosi atvykusiųjų lietuviškumu 
bei gabumais. Jie buvo pirmieji 

tas dainos ar muzikinės veiklos 
tradicijas.

Čikagos Lietuvių operos 
pagrindas yra choras, kuriame 
dainuoja 69 asmenys ir iš jų 
daugiau negu trečdalis (27) yra 
naujai iš Lietuvos atvažiavusieji. 
Taip pat ir vienas čia dabar gy
venantis solistas - Algimantas 
Barniškis, kurį iki šiol daugiau 
pažinojome kaip estrados daini
ninką. Šį kartą atliks solo dalį.

Jeigu chorą sudaro mūsų 
vietiniai dainininkai, tai pagrin
diniai solistai vėl atvyksta iš tė
vynės, kaip ir per visus praėju
sius dešimtį metų. Barinkajaus 
vaidmenį čia dainuos Lietuvos 
operos žvaigždė - Virgilijus No
reika, o jo partnere bus Romutė 
Tumuliauskaitė. Župano vaid
menį dainuos Arūnas Malikė- 
nas, o Čipros vaidmenyje išgir
sime klivelandietę Aldoną 
Stempužienę. Taip pat pirmą 
kartą operoje matysime ir kitą 
klivelandietę solistę - Virginiją 
Bruožytę-Muliolienę.

Čikagiečiai gerai pažįsta ir 
svečią iš tėvynės Vytautą Juoza- 
paitį, kurį girdėsime grafo Ho- 
monajaus vaidmenyje. Taip pat 
jau ne kartą gėrėjomės ir Vaido 

iš už geležinės uždangos pralau
žę užuolaidą. Tai įvyko šventės 
organizatorių pastangų dėka.

Iškviesti “Klumpę” dabar 
kilo mintis, kai 1997 m. vasarą 
Punske lankėsi PLB seimo at
stovai. Pamatę tą kraštą ir jo 
menines jėgas, buvęs PLB pirm. 
Bronius Nainys ir naujai išrink
tas pirm. Vytautas Kamantas 
pasiūlė sudaryti sąlygas “Klum
pei” atvykti į Š. Ameriką. Tas 
pastangas parėmė KLB pirm. 
Algirdas Vaičiūnas.

Pasibaigus seimui, darbo 
ėmėsi visuomenės veikėja Mari
ja Remienė Čikagoje. Jos pa
stangomis buvo nugalėti pasitai
kę sunkumai, ir sumanymas vir
to tikrove. Į Ameriką “Klumpė” 
atvyko balandžio 15 d. ir, po ei
lės pasirodymų, gegužės 4 d. at
vyks į Kanadą.

Grupės vadovas - Vytautas 
Pečiulis, (ne čia rašantis, o tik 
bendravardis). Vadovo motina 
yra kilusi iš Punsko parapijos. 
Vadovas yra gimęs, augęs ir iš
silavinęs Lietuvoje. Į Punską 
dirbti su meniniais vienetais at
vyko, kai jį pakvietė Lenkijos 
Lietuvių bendruomenės vadovy
bė. Jis Punske įsteigė muzikos 
mokyklą, kurioje mokosi apylin
kėje gyvenantys jaunuoliai. Jam 
vadovaujant choras “Dzūkija” ir 
grupė “Klumpė” iškilo į aukšto 
lygio meno vienetus. Jam vado
vaujant, vienetai daug kartų 
lankėsi Lietuvoje ir pas Gudijos 
lietuvius Pelesoje.

Atvykimas į Kanadą sudaro 
daug rūpesčių rengėjams. Fi
nansinė našta yra sunkiausiai 
pakeliama, nes atitinkama dali

Vyšniausko balsu (jis čia atliks 
Otokaro vaidmenį.) Be jų dar 
bus ir vietinės Čikagiečių pajė
gos - Lidija Majauskaitė-Rasu- 
tienė (Mirabela), Algimantas 
Barniškis (Kameras) ir Vaclo
vas Momkus (Pali).

Orkestrui, kurį sudarys ame
rikiečiai profesionalai muzikan
tai, diriguos muz. Alvydas Va- 
saitis, o režisieriumi bus - Eligi- 
jus Domarkas. Apšvietimą ir 
scenos priežiūrą tvarkys Laima 
Šulaitytė-Day ir Tomas Rusnak. 
Svečių solistų muzikiniu paruo
šimu rūpinsis - Vytautas Viržo- 
nis. Koncertmeisteris ir chor
meisteris - Manigirdas Mote- 
kaitis, chormeisteris - Alfonsas 
Seniūnas, choreografas - Juo
zas Vansevičius.

Tai maždaug ir visi, kurie 
šiame spektaklyje reikšis. Beje, 
atskiro dailininko nebus, nes 
dekoracijos ir apranga, kaip ne 
kartą anksčiau, atkeliaus iš Niu
jorko.

Dar atskirai reikėtų pami
nėti ir Lietuvių operos valdybą. 
Tai žmonės, kurie neša visą ad
ministracinę dalį ir rūpinasi lė
šomis, kurių tik dalelę tikimasi 
atgauti iš parduotų bilietų. 
Jiems reikia kreiptis į šimtus 
nuoširdžių rėmėjų, kurie savo 
šimtinėmis (ar didesnėmis au
komis) padeda operos spektak
liams išvysti dienos šviesą. Tų 
aukų vis kasmet daugiau reikia, 
nes išlaidos didėja, o tie gerieji 
aukotojai vis iškeliauja amži
nybėn.

Operos ašis yra ilgametis 
jos dainininkas, solistas, valdy
bos pirmininkas Vaclovas 
Momkus. Jis turi ne tik sugebė
jimų dainuoti, bet ir moka va
dovauti šiam milžiniškam ko
lektyvui, sugeba organizuoti ir 
atlikti sunkiai įsivaizduojamus 
darbus. Jisai vienas, be abejo
nės, visko negalėtų įveikti, todėl 
turi būrį uolių talkininkų. Tai 
valdybos nariai: Jurgis Vildžiū
nas, Virginija Savrimienė, Vale
rija Žadeikienė, Romas Burnei- 
kis, Vytautas Radžius, Lidija 
Rasutienė ir Gražina Stauskas.

“Čigonų barono” premjeros 
data - balandžio 26 d. To sek
madienio popietę 3 valandą 
Morton East High School, 2423 
South Austin Avenue, Cicero, 
IL, auditorijoje atsiskleis rūtos 
šakele papuošta scenos uždanga.

mi reikia prisidėti prie jų atvyki
mo išlaidų. Iš koncertų pajamų 
neužteks padengti susidaru- 
sioms išlaidoms. Buvo kreiptasi 
j finansines lietuvių institucijas. 
Labai dosniai parėmė kredito 
kooperatyvas “Parama” 1500 
dol., Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas 500 dol. Gau
toji suma padengia tik pusę pa
skirtos dalies lėktuvo bilietų iš
laidoms padengti. Tikimasi kad 
ir kiti, į kuriuos buvo kreiptasi, 
padės padengti likusią dalį.

“Klumpė” Kanadoje bus iki 
gegužės 20 d. Pasirodys Toron
te, Hamiltone ir galbūt kitose 
vietovėse. Toronte koncertas 
numatytas gegužės 9 d. Lietuvių 
Namuose. Kitur dėl datų taria
masi.

Belieka gausiai atsilankyti į 
koncertus ir paremti rengėjų 
pastangas. Svarbu neapvilti tų 
žmonių, kurie tiek metų gyvenę 
svetimų priespaudoje, nepalū
žo, nepasidavė ir išlaikė lietu
višką dvasią.

Atsiųsta paminėti
LITHUANIA IN EUROPEAN 

POLITICS. The years of the Firsts 
Republic, 1918-1940. By Alfonsas 
Eidintas, Vytautas Žalys, Alfred 
Erich Senn. Edited by Edvardas 
Tuskenis. St. Martins Press (175 
Fifth Avenue, New York, NY 
10010. USA). 1998.

METMENYS, kūryba ir anali
zė, 1997 m. 73 nr. Redaguoja Vio
leta Kelertienė ir Rimvydas Šilba
joris, Administracija - Marija Paš- 
kevičienė, 306 55lh Place, Downers 
Grove, IL 60516, USA. Metinė 
prenumerata (du numeriai per me
tus, - $15 (JAV).

Dailininkai ONA DOKALSKAITĖ ir MYKOLAS PAŠKEVIČIAI paro 
doje Anaheim, CA, muziejuje prie Onos paveikslų

Dailininkai Paškevičiai
Kalifornijoje

ALĖ RŪTA

Anaheim miesto muziejus 
1998 m. sausio-kovo mėn. su
rengė vyro ir žmonos meno kū
rinių parodą “Ona and Myko
las, A. Lifetime of Courage and 
Creativity”. Tai Paškevičių pa
roda, susilaukusi nemažo dėme
sio amerikiečių ir vietinių lietu
vių visuomenėje.

Ona Dokalskaitė-Paškevi- 
čienė yra gimusi Seinų mieste 
mokytojų šeimoje. Meną stu
dijavo Vitebske. Nepasidavė so
vietinio realizmo įtakoms, liko 
romantikė, nuolat siekė tobulu
mo mene, dalyvavo dailės pa
saulyje Kaune, Kemptene-Ba- 
varijoj, Amerikoj-Niujorke, vė
liau Kalifornijoj - Santa Moni
kos ir Anaheim miestuose. Kri
tikų ypač pastebėta ir įvertinta 
po individualinės jos parodos 
1971 m. “Kultūros židinyje” 
Niujorke. Algimanto Kezio re
daguota jos monografija buvo 
išleista 1993 m. Dalyvavusi dau
gelyje grupinių ir individualių 
parodų. Monografijoje ji pa
reiškia: meno esmė - laisvė. Tai 
pajuto ypač Amerikoje susipaži
nusi su modernistais ir kitokiais 
dailininkais.

Algimantas Kezys taip įver
tina jos kūrybą: paveikslai gyvo
mis spalvomis, lyg romantiškos 
impresijos, pilnos veržlumo ir 
lyrizmo. Sugeba pajausti ir iš
reikšti saulėtąją žmogiškos bū
ties pusę. O kritikas Danas 
Lapkus rašo: “Piešinio šviežu
mu, grakštumu, spalvų kultūra 
jos darbai unikalūs lietuvių me
no istorijoje”.

Mykolas Paškevičius yra gi
męs Rygoje, turėjęs vargingą 
vaikystę. Pastebėję talentą geri 
žmonės jam sudarė sąlygas mo
kytis. Baigė Vitebsko meno mo

Pavasaris
Iš po žiemos žalias diegas 
Sunkų grumstą kelia, 
O varnėnas tempia šiaudą 
Į obels šakelę...

Bitės dirba, renka medų, 
Kopinėja, lipa,

Eilėraštis ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI, 
religijos, kultūros ir visuomenės gy
venimo mėnraštis, 1997 m. 11/12 
numeris (lapkritis-gruodis). Rengia 
redakcinė grupė, kurios vyr. redak
toriaus pareigas eina Saulius Draz- 
dauskas. Garbės redaktorius - kun. 
dr. Leonardas Andriekus, OFM 
(Franciscan Monastery, P.O. Box 
980, Kennebunkport. Maine 04046, 
USA). "Aidų” leidykla (Universi
teto g. 4, Vilnius 2001, Lithuania). 
Metinė prenumerata - $44.00 JAV 
oro paštu. Išeivijoje mėnraštis už
sakomas per minėtąjį kun. dr. L. 
Andriekų. 

kyklą ir Sankt-Peterburgo meno 
akademiją. Gudijoje, paskui - 
Kaune, Bavarijoj, Amerikoj pa
sižymėjo originalia kūryba, nors 
Amerikoje pelnė duoną archi
tektūriniu darbu.

Jo pažiūra: menas yra for
ma. Algimanto Kezio reda
guotoje jo monografijoje taip 
rašo: tai sielos ir formos meni
ninkas. Jo paveiksluose - emo
cija, judesys, greitis, net skrydis. 
Linijomis ir saikingomis spalvo
mis nenutolęs nuo realybės, per 
kurią veda žiūrovą į fantazijos 
sritį. Puikiai valdydamas pieši
mo priemones, jis iš neperma
tomos tamsos išveda šviesos 
blyksnius, lyg tikėjimo žmoniš
kumu ženklą.

M. Paškevičius piešė nuo 10 
metų amžiaus. Dabar pasiekęs 
jau gražų (90) amžių. Sakosi 
pusę savo gyvenimo negalėjęs 
laisvai tapyti dėl sovietinių varž
tų ir dėl sunkaus pragyvenimo.

Monografijoje, išleistoje 1994 
m. lietuvišku tekstu ir 1998 - 
anglišku, taip pat šioje parodoje 
(Anaheim) dail. Paškevičiaus 
paveiksluose matyti ryškių psi
chologinės įvairovės ir dramati
nės būsenos kūrinių - “Nukry
žiuotasis”, “Motinos skausmas”, 
“Smuikininkas”, “Pianistė”, “In
dėnų kovos” ir kt.

Nemažai savų monografijų 
ir paveikslų abu dailininkai Paš
kevičiai skiria ir Lietuvai.

Jų dukra Alyja, irgi dailinin
kė profesionalė, yra gerai pasi
reiškusi “Walt Disney” ir kitur 
vaizdų ir fantastinės aprangos 
kūryba ištisiems pastatymams 
(Kalifornijoj, Floridoj, Niujor
ke, Japonijoj...)

Visi trys šie dailininkai - 
lietuviškos sąmonės ir širdies 
žmonės.

Sode baltos vyšnios šakos 
Medumi pakvipę...

Gandras plynioj ieško slieko 
Aukštai keldams koją.
O žaliuos laukų aksomuos 
Pienės geltonuoja...

LITHUANIAN HERITAGE, 
January-February 1998. Publisher- 
Editor Vai Ramonis. Subscription 
rates per year: $29.95 U.S., $41.95 
Canada, $50.95 U.S. other coun
tries. Adress: Baltech Publishing, P. 
O. Box 225, Lemont, IL 60439- 
0225.

LIETUVIŲ EGZODO LITE
RATŪRA 1945-1990. Redagavo 
Kazys Bradūnas ir Rimvydas Šilba
joris. Išleido Lituanistikos institu
tas. Šią antrąją fotografuotinę laidą 
išleido “Vaga” (Gedimino pr. 50, 
2600 Vilnius). Vilnius 1997 m., 861 
psl.

Australijos lietuvių kolonijas 
vasario mėnesį su koncertais ap
lankė iš Panevėžio atskridęs na
riais dar jaunas etnografinis “Py- 
nimėlio” ansamblis. Vasario 15, 
sekmadienį, svečiai iš Panevėžio 
dalyvavo Vasario šešioliktosios aš
tuoniasdešimtmečio minėjime Mel
burne, papildydami ir praturtin
dami vietines “Dainos sambūrio” 
choro ir “Gintaro” tautinių šokių 
grupės programas. Paskaitą apie 
Vasario šešioliktosios sukaktį skaitė 
Lietuvos garbės konsulas A. Ži
linskas.

Dr. Adolfo Šapokos (1906- 
1961) vardo Utenos gimnazijoje 
jau kuriamas kambarys jo atmini
mui, renkama medžiaga apie To
ronte mirusio istoriko gyvenimą 
ir veiklą. Pro langus iš šios gimna
zijos naujo pastato matosi Grybe
lių laukai, kuriuose prabėgo būsi
mo žymaus Lietuvos istoriko vai
kystė. Gimnazija, dar neturinti vi
sų klasių, darbą yra pradėjusi de
vintąja klase. Vasario 12 d. Dr. A. 
Šapokos gimnazijoje buvo sureng
ta konferencija “Istorinis Adolfo 
Šapokos palikimas”, skirta Vasa
rio šešioliktosios aštuoniasdešimt
mečiu! ir jo paties, gimusio vasa
rio 13 d., devyniasdešimt antra
jam gimtadieniui. Reginos Rut
kauskienės pranešimu “Lietuvos ai
de”, konferencijoje apie A. Šapo
ką kalbėjo Vilniaus pedagoginio 
universiteto dėstytojas Aivaras Ra
gauskas, apgailestavęs, kad Lietu
voje neturima pakankamai žinių 
apie A. Šapoką. Plačiau žinoma 
tik jo redaguota “Lietuvos istori
ja”, tapusi tautiškumo simboliu. 
Konferencijos dalyviams buvo pa
rodyta vaizdajuostė, kurioje atsi
minimais apie A. Šapoką dalijosi 
su juo vienoj klasėj mokęsis Sta
sys Antanas Bačkis.

Vilniaus “Vartų” galerija 
pradėjo rengti parodų ciklą “Už
miršti paveiklslai”, radinius joms 
gaudama iš muziejų fondų. Pir
mai šio ciklo parodai buvo pasi
rinktas akvarelės pradininkams 
Lietuvoje priklausantis Kajetonas 
Šklėrius (1878-1932), o 1997 m. 
pabaigoje atėjo eilė Niujorke mi
rusiam Adomui Galdikui (1833- 
1969), laikomam lietuvių tapybos 
klasiku. Kūriniai jo parodai buvo 
atrinkti iš Kauno M. K. Čiurlio
nio dailės muziejaus fonduose 
saugomo kūrybinio palikimo. 
“Vartų” galerijoje įvykusioje dail. 
A. Galdiko parodoje jo kūriniai 
buvo sutelkti trijose salėse. Vie
noje salėje jie atstovavo jo kūrybi
niam darbui dar nepriklausomoje 
Lietuvoje, kitoje - jau išeivijoje. 
Trečiojoje buvo išstatyti priklau
santys privačiam Ingridos Meilu
tienės rinkiniui, parduodami pa
rodos lankytojams, kainavę nuo 
750 iki 7.500 litų. Prodoje dail. A. 
Galdikas buvo visiškai užmirštas 
kaip scenografas, knygų iliustra
torius, Lietuvos pirmosios tarpu
kario nepriklausomybės litų au
torius.

Alfonsas Nyka-Niliūnas, Lie
tuvos valstybinės premijos laurea
tas, pradžioje labai tylus, plačiau 
širdį atvėrė tik išvykdamas atvira
me pokalbyje su “Lietuvos aido” 
atstove Nomeda Gaižiūte. Paklaus
tas, kaip atrodė sovietinės Lietu
vos literatūra ir ar ji visa buvo skai
toma, aiškino: “Visko neskaitėme, 
kaip ir jūs ne viską skaitote. O kas 
išleidžiama, žinojome, bent jau aš, 
nes dirbau Kongreso bibliotekoje, 
tad matydavau visus laikraščius ir 
knygas, net A. Bieliausko roma
nus. Klaidinga būtų manyti, kad 
mes neigėme tai, kas buvo kuria
ma Lietuvoje. Neigėme tik valdiš
ką, valdžios padiktuotą, literatū
rą. O iki 1960 m. beveik visa lite
ratūra buvo padiktuota. Ir tie poe
tai, kurie dabar labai pamaldūs, 
ultrapatriotai anuomet prirašyda
vo pusę knygos eilių, tikinančių, 
kad jie absoliutūs komunistai, nei
gia nepriklausomą Lietuvą, netiki 
į Dievą ir pan.” A. Nyka-Niliūnas 
atmeta net ir atsivertimo galimy
bę: “O kodėl jie atsiverčia kartu su 
valdžia? Anoj Lietuvoj (iki 1940 m.) 
irgi buvo tokių, kurie keitėsi su 
valdžia. Tai žmogiška, nedraudžia
ma. Bet man konvertitai nepatin
ka. Ir ne tik lietuvių, bet ir visuo
tinėje literatūroje, nesvarbu dėl 
ko, kokiomis sąlygomis atsiversta. 
Nekalbu apie jų parašytus kūri
nius - gali būti paprasčiausias, amo
raliausias žmogus, bet jo kūriniai 
šedevrai. Žmogus ir jo kūryba yra 
absoliučiai skirtingi dalykai. Ne 
mano, skaitytojo, kompetencija ką 
nors teisti, tuo turi rūpintis valsty
binės instancijos...”

Veiklos keturiasdešimtmetį pa
minėjo Babtų kraštotyros muzie
jus Kauno rajone. Jam jau 1986 
m. buvo suteiktas liaudies muzie
jaus vardas. Rodiniai yra suskirs
tyti į keturis skyrius - “Babtai se
novėje”, “1863 m. sukilimo atgar
siai Babtų apylinkėje”, “Švietimas 
ir kultūra”, “Babtai šiandien”. 
Mokytojos Marijos Markauskie
nės vadovaujamą muziejų kasmet 
aplanko apie 5,000 Lietuvos ir už
sienio lankytojų.

Vasario šešioliktosios aštuo
niasdešimtmečio sukakties proga 
Vytauto Didžiojo karo muziejuje 
buvo pradėta atstatyti ilgam so
vietmetyje sujaukta tvarka. Vytau
to Didžiojo koplyčia tada buvo pa
vadinta Didžiąja sale, rezervuota 
Leninui bei kitiems didesniems so
vietinės kompartijos vadams. Sa
vo senojon vieton, pavadinton jo 
vardo koplyčia, vėl grįžo Vytautas 
Didysis - jo baltas paminklas, iš 
gipso sukurtas skulptoriaus Vla
do Grybo. Šį kūrinį sovietai buvo 
ištrėmę savo laikmečiu įrengton 
Feodalizmo epochos salėn. Kruopš
tų Vytauto Didžiojo gipsinio pa
minklo permontavimą senojoj vie
toj atliko kaunietis Juozas Slivins- 
kas ir architektas Algis Mikėnas. 
Uždaroji akcinė bendrovė “Dailu
sis menas”, atkurdama nepriklau
somybės metais muziejaus salėje 
buvusią Vytauto Didžiojo koply
čią, išskobė iš medžio ir ten buvu
sią autentišką lentą su Vytauto Di
džiojo valdymo metais. Ji dabar 
vėl pritvirtinta prie to istorinio 
paminklo pakylos.

Sol. Vincentas Kuprys, Lie
tuvos operos pagrindinis bosas, 
jos teatran Vilniuje įsijungė tik 
1968 m., nors yra gimęs 1937 m. 
kovo 25 d. Paskerdūmyje, dabar
tiniame Kėdainių rajone. Mat 
jam, ketverių metų berniukui, su 
tėvais 1941 m. birželio 14 d. iš
tremtam Sibiran, į Vilnių buvo 
tolimas kelias. Jį teko pradėti 1961 
m. baigtomis studijomis Sverdlovs- 
ko Uralo konservatorijoje, daina
vimu Sverdlovsko operoje ilgoką 
1959-68 m. laikotarpį. Vilniun jis 
atsivežė didelį kraitį 45 Sverd- 
lovske paruoštus pagrindinius bo
so vaidmenis operose. Jie dabar 
Lietuvos operos ir baleto teatro 
scenoje yra papildyti iki 80. Svar
biausia, kad dabar sol. V. Kuprys 
Vilniuje atlieka ir boso vaidmenis 
lietuviškose operose: Vytauto Klo
vos “Pilėnuose”, Juliaus Juzeliū
no “Sukilėliuose”, Algimanto Bra
žinsko “Kristijone”. Lietuvos ope
ra namo sugrįžusio sol. V. Kuprio 
amžiaus šešiasdešimtmetį pami
nėjo specialiu G. Verdžio “Don 
Carlos” spektakliu 1997 m. spalio 
mėnesį. Jį sveikino Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas, sei
mo pirm. Vytautas Landsbergis, 
ministeris pirm. Gediminas Vag
norius, teatro kolegos. Sukaktuvi
ninkas turi savo dainavimo klasę 
Lietuvos muzikos akademijoje, gast
roliuoja su buvusių Lietuvos par
tizanų “Girios aidų” grupe užsie
nio lietuvių kolonijose.

Vysk. Antano Baranausko 
“Raštų” I tomą, 1997 metams ar
tėjant prie pabaigos, Lietuvos skai
tytojams parūpino jų leidimą pra
dedanti “Baltų lankų” leidykla. 
Modernus tų raštų išleidimas jau 
buvo sutartas prieš kelerius me
tus, Anykščiuose atidengiant pa
minklą vyskupui, poetui, giesmių 
kūrėjui ir kalbininkui Antanui Ba
ranauskui. Pirmojo tomo sutiktu
vėms buvo skirta mokslinė jo kū
rybos konferencija Anykščių kop
lytėlėje, kur jis kadaise atnašau
davo Mišias. Mindaugo Kvietkaus- 
ko pranešimu, konferencijoje kal
bėjo Vilniaus universiteto prof. 
Viktorija Daujotytė, literatūros 
tyrinėtojos iš universiteto Dalia 
Čiočytė ir Aida Ažubalytė. Prane
šimus skaitė Anykščių muziejinin
kės ir mokytojos. Įdomus buvo Vi
dos Zasienės supažindinimas su 
vysk. A Baranausko muziejinės klė
telės lankytojų pastabomis jiems 
skirtose knygose. Tarp parašų yra 
ir tautinio pasididžiavimo šūks
nių, partizanauti išeinančių moks
leivių atsisveikinimų ir užsienin 
pasitraukiančių lietuvių pažadų. 
Sovietmečio ekskursantams yra 
būdinga trumpa pastaba: “Aš čia 
buvau”. Koncertinę programą at
liko Lietuvos muzikų draugijos 
styginių kvartetas, dainininkai Re
gina Maciūtė, Vladimiras Prudni
kovas, Edgaras Prudkauskas ir 
turbūt muzikologė Ona Narbutie
nė, įsipareigojusi anykštėnams pa
dėti surasti ir parsigabenti vysk. 
A. Baranausko smuiką. V. Kst
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999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind....................3.25%
180-364 d. term.ind.................. 3.50%
1 metų term, indėlius................3.75%
2 metų term, indėlius................4.00%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................4.50%
5 metų term, indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 3.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.55%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.55%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

Q\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

Licence 
E-2392

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

■■■■■MBMHMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
l_E=F»A6£ 

■MHMHHBaaBMMmllllflllllllllllllll

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

l>H\l l)k
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733

narnų 766-5857 FAX 234-5187
INSURANCE BROKERS LIMITED 
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 STANULIUI
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS su “Žalgirio” krepšininkais, laimėjusiais Europos 
krepšinio taurę “LA” nuotr

LIETUVIŲ
KREDITO Y Y Y Y—
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

SPORTAS
Lietuvos krepšininkai JAV 

universitetuose
RIMAS GEDEIKA, N J

Šarūnas Marčiulionis! Arvy
das Sabonis! - tai žymūs vardai, ži
nomi visame pasaulyje. O Lietuvoje 
jų vardai užkelti į sportinį Parnasą. 
Legendos apie juos skamba plačiai 
ir garsiai, beveik kasdien. Visi žinom, 
kad jų puikūs pasisekimai tarptauti
nėse krepšio aikštėse iškėlė Lietuvos 
krepšinio lygį į pasaulio geriausių 
krepšinio komandų areną. Lietuva 
jų dėka laimėjo du olimpinius bron
zos medalius, Barcelonoje ir Atlantoje.

Žaisdami Amerikos NBA, jie 
sėkmingai įrodė, kad jie gali pui
kiausiai žaisti su pasaulio geriausiais 
žaidėjais. Jie pasižymėjo kaip pui
kūs Lietuvos ambasadoriai. Jų sėk
mė NBA padėjo atidaryti duris ir 
kitiems Lietuvos krepšininkams pa
tekti į JAV universitetus ir tenai to
bulinti savo krepšinio gabumus, kar
tu besiruošiant gyvenimui. Nors ne
norėtume matyti tos dienos, kai Ša
rūnui ir Arvydui reikės perduoti va
dovavimą jaunajai kartai, deja, ta 
diena ateis. (Šarūnas praeitais me
tais jau išėjo į “pensiją”.). Kokia bus 
Lietuvos krepšinio ateitis po Šarū
no ir Arvydo? Sunku tiksliai numa
tyti, bet atrodo, kad nebus bloga. 
Lietuva jau turi keletą jaunų krep
šininkų, kurie yra mums pažįstami. 
Daugelis esame skaitę arba girdėję 
apie Artūrą Karnišovą ir jo gerą pa
sirodymą Atlantos olimpiadoj ir apie 
Žydrūną Ilgauską, kuris šiomis die
nomis puikiai žaidžia NBA Klivlan- 
do “Cavaliers” komandoje. Be jų, Lie
tuva turi ir kitų jaunų krepšininkų, 
apie kuriuos mes mažai žinom. Bet 
jie jau sudaro branduolį, iš kurio 
kils kiti Šarūnai ir arvydai. Devyni iš 
šio branduolio šiuo metu žaidžia 
JAV universitetuose. Prašom su 
jais susipažinti.

Gintautas Vileita, 6’5” ūgio, iš 
Vilniaus, lanko Monmouth, NJ, un- 
tą, paskutinių metų studentas, žai
džia kraštiniu puolėju.

Gintautas yra antras studentas 
iš Lietuvos, gavęs krepšinio stipen
diją žaisti JAV gimnazijos komando
je. Pirmas buvo Giedrius Aidietis, 
baigęs universitetą 1997 m., žaidęs 
trejus metus kartu su Gintautu. Tai 
buvo pirmas atvejis, kai du studen
tai iš Lietuvos žaidė toj pačioje 
JAV krepšinio komandoje. Jie pa
dėjo Monmouth universitetui 1997

m. pirmą sykį patekti į NCAA žai
dynes, į kurias patenka tik pačios ge
riausios 64 universitetų komandos.

Gintautas gali iššokti gana aukš
tai, tartum jo kojos būtų ant spyruok
lių. Turi labai staigų pirmutinį žings
nį. Daug kartų atrodė, kad gynėjas 
yra prilipęs prie aikštės grindų. 1997 
m. Gintautas žaidė Lietuvos krepši
nio rinktinėje, kuri dalyvavo Tarp
tautinėse universitetų žaidynėse.

Šią vasarą jis baigs mokslus, 
bus isigyjęs bakalauro laipsnį iš vers
lo administracijos ir grįš į Lietuvą.

Kęstutis Marčiulionis, 6’2” ūgio, 
iš Kauno, lanko Delaware un-tą, ant
rų metų studentas, žaidžia gynėju. 
1994 ir 1996 m. Kęstutis žaidė Jau
nių komandoje, kuri tais metais lai
mėjo Europos krepšinio čempiona
tą. (1994 m. čempionate Kęstutis 
buvo išrinktas tų žaidynių pačiu ge
riausiu žaidėju). 1997 m. jis žaidė 
Jaunių komandoje, kuri dalyvavo 
Pasaulio jaunių krepšinio čempiona
te Australijoj. Daugumos nuomone, 
Kęstutis yra vienas geriausių jaunų 
krepšininkų-gynėjų. Delaware koman
doje Kęstutis dažniausiai žaidžia ant
ruoju gynėju ir yra geriausias tritaš
kių pelnytojas. Dažnai jam tenka 
dengti priešo komandos geriausiąjį 
gynėją.

Per visas rungtynes Kęstutis žai
džia su dideliu veržlumu ir sparta. 
Jo pasuotės yra tokios greitos ir tiks
lios, kad kartais net patys koman
dos žaidėjai nustemba nelauktai ga
vę kamuolį.

Šiais metais Kęstutis padėjo ko
mandai laimėti pirmą vietą ir patekti 
j NCAA žaidynes. Kęstutis yra pa
kviestas žaisti š.m. Jaunių koman
doje Europos jaunių čempionate.

Rimantas Kaukėnus, 6’4” ūgio, 
iš Kauno, lanko Seton Hall (New 
Jersey), antrų metų studentas. 1997 
m. žaidė Lietuvos jaunių komando
je, kuri dalyvavo Pasaulio jaunių 
čempionate Australijoj. Žaidžia kraš
tiniu puolėju. Jis taikliai mėto, ne
svarbu kurioje aikštės vietoje būtų. 
Taip pat yra labai veržlus gynėjas.

Marius Kovaliukas, 6’7” ūgio, 
iš Kauno, lanko Central Connecticut 
un-tą, pirmų metų studentas. Žaidžia 
kraštiniu puolėju. Yra geras kamuo
lio atkovotojas, taikliai mėto nuo 
maždaug 12 pėdų ir arčiau. Moka 
gerai spraustis tarp žaidėjų į krepšį. 
Yra komandos taikliausias metikas.

(Bus daugiau)

GINTAUTAS VILEITA, Monmouth, 
dos žaidėjas, meta kamuolį į krepšį

NJ, universiteto krepšinio koman-

Veiklos žinios
Kauno “Žalgirio” krepšininkai 

pasiekė neeilinę, garbingą pergalę. 
Po sunkių kovų laimėjo Europos 
krepšinio taurę. Pusbaigmio varžy
bose dvejų rungtynių išvestinėje nu
galėjo Saratovo “Avtodor” koman
dą 96:74 ir 63:77. Pirmose rungty
nėse S. Štombergas pelnė 30 tšk. 
Tiek pat taškų pelnė ir G. Einikis, 
kuris žaidžia “Avtodor” komando
je. Baigmines rungtynes teko žaisti 
Belgrade prieš Milano “Stefanel” 
komandą. Žalgiriečiai žaidė ryžtin
gai, laimėjo rungtynes 82:67 ir pir
mą kartą laimėjo Europos krepši
nio taurę. Šiose rungtynėse Saulius 
Štombergas sukrovė 35 krepšius.

Pasaulio ledo ritulio C klasės pir
menybėse Lietuvos ledo ritulinin
kai savo pogrupyje įveikė Kroatiją 
3:2, Jugoslaviją 2:0, bet pralaimėjo ru
munams 9:3. Pogrupyje laimėjo ant
rą vietą. Baigminiame žaidime Lie
tuva įveikė Kiniją 5:4 ir laimėjo bron
zos medalį. Pirmenybėse dalyvavo 8 
komandos.

Lietuvos dviratininkės dalyvavo 
tarptautinėse dviračių lenktynėse 
N. Zelandijoje ir Australijoje. Dia
na Žiliūtė N. Zelandijoje ketvirta
me tarpsnyje laimėjo antrą vietą. 
Bendroj išvestinėje Dianą buvo šeš
toje vietoje. Australijoje vykstančių 
5 dienų lenktynėse antrame tarps
nyje Rasa Polikevičiūtė buvo ketvir
ta ir bendroj išvestinėj antra. Lenk
tynėse dalyvavo 75 dviratininkės iš 
19 šalių. Tarp šalių Lietuvos rinkti
nė užėmė antrą vietą.

Prezidentas Valdas Adamkus 
lankėsi Lietuvos tautiniame olimpi
niame komitete, kur susitiko su ša
lies sporto vadovais. LTOK pirm. 
A. Poviliūnas dėkojo V. Adamkui už 
nuopelnus sportui ir pažymėjo, jog 
jo dėka 1988 m. Lietuvos sportinin
kai dalyvavo III-se pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse Australijoje.

Česlovas Kundrotas Hanoverio 
tarptautiniame maratono bėgime 
laimėjo antrą vietą. 42 km. nuotolį 
jis įveikė per 2 vai. 14 min. 37 sek.

Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėse Lietuvoje pareiškas dalyvauti 
padavė šių užsienio šalių lietuviai: 
Latvijos 119, Estijos 14, Anglijos 5, 
Kanados 54, JAV 46, Danijos 3, 
Lenkijos 41, Rusijos 190, Gudijos 
29, Ukrainos 6, Švedijos 4, Austra
lijos 40, Argentinos 17. Daugiausia 
dalyvių bus krepšinio varžybose - 
145. Žaidynėse numatytos varžy
bos: paplūdimo tinklinis, regbio, 
sportinės žūklės, kėglių ir keliauto
jų sporto.

Š. Marčiulionio mokyklos sep
tyniolikamečiai krepšininkai Aust
ralijos Kamberoje jaunių rinktinę 
įveikė 74:66 ir ITC komandą po tri
jų pratęsimų 84:83. Melburne pra
laimėjo Viktoria State komandai 
89:92, Sidnyje įveikė “Comet” krep
šininkus 114:55 ir su lietuvių sporto 
klubu “Kovas” sužaidė 44:44.

Darius Grigalionis pagerino du 
Lietuvos plaukimo rekordus. Pary
žiuje vykusiose pasaulio plaukimo 
taurės varžybose 100 m. nugara įvei
kė per 53.98 sek. ir buvo trečias. 50 
m. nuplaukė per 24.90 sek. ir buvo 
antras. A. S.

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

“TŽ” leidėjai

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų? Prieš norėdami pirkti ar parduoti 

namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Broker |

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

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

SKAMBINKITE:

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

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

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

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

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................6.15%
2 metų....................6.30%
3 metų....................6.45%
4 metų....................6.55%
5 metų....................6.60%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

Sutton
GROUP

ANTANAS 
GENYS

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

ALGIS 
MEDELIS

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

KELIONĖS I 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 OUEEN 
TRAVEL įstaigoje galite trečiadieniais tarp 11 v.r. ir 5 v.v. arba kitu Jums 
tinkamu laiku, iš anksto susitarus. Reikalui esant atvažiuosiu į jūsų namus. 
Pasirinkit Jums tinkamiausią būdą! ALGIŠ MEDELIS

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

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
___________ ALGIS ar STEFA MEDELIAI___________
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines ii 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!



Teisti ar suprasti?
Atoliepis į J. P. Kedžio straipsnį apie prezidentinių 

rinkimų laimėtojus ir pralaimėtojus

ERVINAS PETERAITIS, 
Evanston, IL.

Š.m. “TŽ” 11 nr. straipsny
je, kurį parašė J. P. Kedys iš Aust
ralijos “Ir pralaimėjimas turi vesti 
j laimėjimą”, yra keletas, mano 
įsitikinimu, netikslių teiginių, skir
tų Lietuvos seimo pirmininko 
prof. V. Landsbergio adresu.

J. P. Kedys laiko didžiule 
Landsbergio klaida tai, kad “pa
skyrė vyriausybei vadovauti po
litinius savo priešus: K. Prunskie
nę min. pirmininke ir A. Brazaus
ką jos pavaduotoju!”

Tuo laiku niekas net neįta
rė, kad jie galėtų tapti V. 
Landsbergio priešininkais. Nie
kam net mintis nekilo galvoje, 
kad K. Prunskienė su A. Bra
zausku pradės užsiiminėti daly
kais, kurie, deja, Lietuvai nau
dos neatnešė.

Juk K. Prunskienė savo tik
rąjį veidą parodė vienašališkai, su 
niekuo (juo labiau su V. Lands
bergiu) savo užmojų nederinda
ma. Rodos, prieš pat išvykdama 
į Australiją pakėlė nežmoniškai 
maisto produktų kainas! Tai ir 
iššaukė tuos baisius įvykius 1991 
m. sausyje. O juk prieš tai, kai 
ją priiminėjo aukščiausi pasau
lio valdžios vyrai, dauguma Lie
tuvos žmonių, ir ne tik Lietu
vos, didžiavosi tuo! Juk ją prii
minėjo kaip nepriklausomos Lie
tuvos atstovę... Pagaliau ir A. 
Brazauskas, kol Lietuva dar bu
vo priklausoma nuo Maskvos, kol 
buvo SSRS sudėtyje, niekad ne
prieštaravo, ėjo kartu, tiksliau iš 
paskos, Sąjūdžio ir V. Landsber
gio vedamas į nepriklausomybę!

Dėl nepalankaus pilietybės 
įstatymo užsienio lietuviams yra 
per daug sudėtinga lengvai spręs
ti, neturint to laiko seimo narių 
kalbų fonogramų. Žinau, buvo 
kalbama apie tai, kad įstatymas 
bus tobulinamas, nes anuo me
tu, prisimenant rusakalbių, len- 
komanų ir įvairiausių jedinstvi- 
ninkų, remiamų Maskvos, grąsi- 
nimų įtūžis buvo beribis.

Turime prisiminti visada ir 
tai, kad be daugelio seimo narių 
Vilniuje-tuo metu buvo nemažai 
ir užsienio lietuvių patarėjų. To
dėl nereikėtų kaltinti vieno 
Landsbergio už tai, ką visi nu-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

sprendė. Jei dabar pagaliau ir 
pagerėjo šis labai svarbus įstaty
mas, tai ne jaunalietuvių ar kitų 
smulkių partijėlių dėka. Gal ir 
todėl, kad šio įstatymo tobulini
mas ilgam laikui buvo sustojęs.

Pilnai suprantu J. P. Kedžio 
nerimą dėl Lietuvos-Lenkijos “al
janso”, kurį jis lygina net su uni
ja. Tai, ką Lietuva gali gauti sau 
naudingo, priklausys tik nuo Lie
tuvos seimo atstovų, dalyvausian
čių bendrose su Lenkijos seimo 
atstovais diskusijose. Žinoma, jei 
atstovaus lietuvių interesams to
kie, kuriems rūpės tik bet kokia 
kaina įsiropšti į pozicijas, už ku
rias lenkomanai tapšnos per pe
tį, - liūdni reikalai.

Galime prisiminti ir ekspro- 
kuroro, buvusio kandidato į pre
zidentus, pažadus dėl lenkų, ru
sakalbių teisių, pažeidžiant ne 
tik lietuvių kalbos įstatymus, bet 
ir Lietuvos konstituciją. Kalbos 
įstatymas buvo priimtas 1989 m., 
kuris ypač tada buvo lietuvių ne
draugų puolamas. Ir tik po ne
pagrįstų pažadų, dar netapus 
Paulauskui prezidentu, Vilniaus 
krašto lenkų valdininkėliai priė
mė antikonstitucinius nutarimus. 
Tai, beje, atvėrė akis ne vienam 
Lietuvos rinkėjui... Tikriausiai 
todėl ir pritrūko eksprokurorui 
to pusės nuošimčio balsų.

Lenkų jedinstvininkai ir au
tonomininkai pakėlė galvas ne 
tada, kai buvo sudarytas Lietu
vos-Lenkijos “aljansas”, o tada, 
kai Lietuva tvirtai pasuko nepri
klausomybės keliu.

Prieš penkerius metus, atvy
kus Lenkijos prezidentui Valen
sai vizito į Lietuvą, Armijos kra- 
jovos ir Pilsudskio garbintojai 
verkšlendami skundėsi kaimyni
nės šalies prezidentui, kad esą 
skriaudžiami, lietuviai niekina 
jiems brangius dalykus. Preziden
tas Valensa, aišku, žinojo ir ži
no, kodėl Lietuva ir lietuviai tam 
priešinosi, todėl diplomatiškai 
jiems atsakė: “Armijos krajovos 
veikla Lenkijoje - man šventas da
lykas, tačiau čia, Lietuvoje, jūs 
galite kreiptis tik į vyriausybės, 
kurioje gyvenate, institucijas”.

Teisingi žodžiai, ir malonu, 
kad Lenkojoje atsiranda dau
giau žmonių, suvokiančių, kiek 
Lietuvos lenkų reikalavimai yra 
nepagrįsti.

O Lietuvos žmonės taip pat 
žino, kad lietuvių padėtis kai
myninėje šalyje toli gražu nėra 
gera. Tam, tikėkimės, gali pasi
tarnauti ir Lietuvos seimo narių 
veikla bendrose diskusijose, su
sitikimuose su Lenkijos seimo at
stovais.

Malonu, kad J. P. Kedys su
sirūpinęs V. Landsbergio, jo va
dovaujamos partijos reikalais, 
linki tik gero, siedamas visa tai

Toronto Maironio mokyklos tėvų komitetas, organizuojantis mokyklos 
50-čio sukakties renginius. Iš kairės: Paulius Šarūnas, Rūta Rusi- 
nienė, Romas Puteris, Irena Petrauskienė, Vilija Punkrienė, Jurgis Se
deravičius, Dana Gudelytė, Algis Vanagas, Birutė Batraks. Trūksta 
Andriaus Paulionio

& SKAITYTOJAI PASISAKO
REIKALINGA PAGALBA SU LENKAIS BESIAIŠKINANT

Esu I grupės invalidas, 44 me
tų. Neturiu nei giminų, nei artimų
jų, gyvenu vienui vienas. Liga ir vi
sokie nepritekliai baigia palaužti 
mano sveikatą. Sergu cerebraliniu 
paralyžiumi, gerai nevaldau nei ko
jų, nei rankų, vaikščioju į ką nors 
įsikibęs. Gydytojai norėtų daryti 
operaciją, bet tam reikia 1000 dole
rių, kurių nėra. Gaunu pensiją 250 
Lt. Jos vos užtenka maistui. Man 
labai praverstų drabužiai, avalynė, 
maisto gaminiai. Mano drabužių 
dydis - 48, avalynės 42. Būsiu dė
kingas už bet kokią pagalbą.

Kazys Armonas, 
Klaipėdos 29- -2, Šilutė, Lithuania

PAGUODA VIENATVĖJE
Radau “TŽ” straipsnelį pažįs

tamo tremtinio Vytauto Stelmoko, 
kuris duoda žmonėms pasiskaityti 
“TŽ”. Tie žmonės pasiskaitę grąži
na laikraštį švarų. O mano kaimy
nai kitokie - jie grąžina skaitytą 
laikraštį suterštą - kaip skudurą, 
neturi jokios pagarbos spaudai. 
Nors jau peržengiau 70 metų 
slenkstį, pasigendu spaudos, ypač 
religinės. Kai sužinau knygų auto
rių adresus, kreipiuosi į juos ir gau
nu dovanų jų knygas. Jei nebūtų 
mūsų pensijos ubagiškos galėtume 
ir katalikiškų leidinių užsisakyti. 
Ačiū “TŽ” leidėjams už man siun
čiamą laikraštį ir jo rėmėjui prel. J. 
Prunskiui. Kai žmogus lieki vieni
šas, nori vis daugiau skaityti. Ačiū 
užsienio lietuviams už jų laikraš
čius. Tik jų laikraščiai šviečia it ži
buriai mūsų vienatvėje.

Bronė Ruginienė, Kupiškis

LIETUVIŲ GIMNAZIJA 
EICHSTAETTE

su Lietuvos ateitimi.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1998
Teiraukitės apie mūsų žemas SUPER SAVING kainas

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

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

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

Registracijos # 02556148

Gintautas Tumosa 
tel. 41(5 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man. 

Aš jums sąžiningai patarnausiu.

Lietuvių spaudoje Amerikoje 
ir Kanadoje buvo paskelbtas atsi
šaukimas apie mano pastangas pa
minėti lietuvių gimnazijos Eichsta- 
ett penkiasdešimtmetį. Gimnazija 
veikė nuo 1945-jųjų iki 1949-ųjų 
metų. Tai reiškia, kad už metų su
kaks pilni penkiasdešimt metų nuo 
jos uždarymo.

Iki šiol sulaukiau labai gero 
atoliepio. Ir buvę mokytojai, ir mo
kiniai papasakojo apie savo įspū
džius ir atminimus. Man būtų labai 
malonu, jeigu galėčiau gauti dar 
daugiau atsiliepimų. Man būtų 
ypač įdomu sužinoti, kaip klojasi 
buvusių mokytojų ir mokinių gyve
nimas po gimnazijoje praleisto lai
ko. Iš anksto dėkoju visiems, kurie 
man padės.

Rašykite tokiu adresu: Alfred 
Bammesberger, Richard-Strauss- 
Strasse 48, D-85072 Eichstaett, 
Germany.

A. Bammersberger, Vokietija

nęZMKV West Realty Inc., REALTOR* 
KXXf V 1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Į mano straipsnį bei antrą atsa
kymą dr. Z. Ponarski “Žižmaro le
genda ir tikrovė (“TŽ” 1997 m. lap
kričio 25 d.) vėl atsiliepė Toronto 
“Nowy Kurier” plačiu įvadu, kurį 
gimnazijos bičiulis J.B. išvertė ir 
“TŽ” išspausdino š.m. kovo 3 d. 
straipsnyje “Nesibaigianti drums
tis”. Tad man tenka paliesti tik ant
rą “Nowy Kurier” straipsnio dalį, 
kurią redakcija pavadino “Jungti, o 
ne skirti”, vėl grįždama prie žodžio 
“priešas”, tačiau pabaigoje tik iš 
dalies pritardama mano tvirtinimui, 
kad “wrog” (kabliukas virš “o” rai
dės) ir “przeciwnik” turi tą pačią 
reikšmę.

Į mano klausimą, kokiais ar
chyviniais duomenimis remiasi dr. 
Z. Ponarski, tvirtindamas, kad Pr. 
Žižmaras 1941 m. “Osoboje Sovieš- 
čanie” buvęs nuteistas 8 m. kalėji
mu, atlikęs bausmę Komi stovyklo
je ir miręs 1944 m. spalio 27 d. - 
“Nowy Kurier” redakcija nurodo 
1992 m. Vilniuje išleistą “Lietuvos 
gyventojų genocidas” t.I 1939-1941 
m., psl. 776.

Į antrą mano klausimą, kam 
Pr. Žižmaro sekundantas Pranas 
Ancevičius (Frank Ancevich) per
davė daug įdomių atsiminimų, gau
name taip pat atsakymą: Čikagos 
“Naujienų” redakcijai. Lenkiško 
laikraščio redakcija, remiasi pik. K. 
Škirpos atsiminimais “Lietuvos ne
priklausomybės sutemos”. Bet Či
kagos “Naujienų”! jau nėra! Tad 
kur yra Pr.A. atsiminimai? Gal juos 
turi dr. Z. Ponarski? Gerai būtų 
juos atskleisti plačiai visuomenei 
bei jo bičiuliui Nobelio premijos 
laureatui poetui Č. Milosz-Milašiui. 
Straipsnis baigiamas gudiškais rei
kalais. Juos vengta kelti spaudos 
psl., tačiau redakcija numato juos 
gvildenti, nes Toronte gyvena gan 
daug “kresų” (Lenkijos pakraščių) 
gudų tautybės žmonių. “Nowy Ku
rier” pradėjo antrą dvidešimtmetį 
ir nori toliau tarnauti lenkams išei
vijoje prisimenant, kad istorija yra 
gyvenimo mokytoja. Nėra jokių 
abejonių, kad už “Nowy Kurier” re
dakcijos parašo glūdi dr. Z. Ponars
ki, sekantis ne tik “TŽ”, bet ir mū
sų leidinius.

Vilnietiškas ačiū Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnazijos bičiuliui 
ir “TŽ” bendradarbiui J.B. už siun
čiamas lenkiškų laikraščių iškarpas. 
Retai nuvažiuoju žiemos metu į 
Mannheimo ar Heidelbergo mies
tus, kurių geležinkelio stotyse nusi
perku lenkiškos ir angliškos spau
dos. Ji Vokietijoje labai brangi, o 
kanadiškas dol. vertas tik 1 markę 
ir 23 pf!

Taip pat mes, vilniečiai, sveiki
name J.B. “bendradarbiaujantį”... 
lenkiškoje spaudoje! Jis puikiais 
komentarais atsako lenkams lietu
vių-lenkų klausimais, ypač Toronto 
“Związkowiec”, Vilniaus “Kurier 
Wilenski”, Čikagos “Dziennik Chi- 
kagowski”, “Dziennik Nowojorski” 
ir kt. Lenkiški laikraščiai “TŽ” 
bendradarbio J.B. komentarus 
spausdina be jokių pakeitimų ir pa
taisų. Pastaruoju metu lenkų spau
da yra gan korektiška, labai aistrin
gų puolimų prieš Lietuvą nesimato.

K. Baronas, Vokietija

str a Travel_________
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA JŪSŲ PASLAUGOMS!

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

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

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

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA !.

KANADOS
ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
gerinti patarnavimai pirkėjams 
ir imtasi priemonių stabdyti ne
legalų alkoholio pardavinėjimą.

Iš Kvebeko provincijos tarp 
1991 ir 1996 m. emigravo 37, 
445 gyventojai, du trečdaliai jų 
(24,125) - angliškai kalbantys. 
Kitakalbių (ne prancūzų) išvyko 
13,895. Iš viso išvykusių skaičius 
sudaro tik 9% visų Kvebeko gy
ventojų. Jų išvykimo priežastis 
gali būti įsidarbinimo galimybių 
išnaudojimas bei augantys sun
kumai dėl priverstinio prancūzų 
kalbos vartojimo.

Iš kitų provincijų į Kvebeką 
imigravo 1,680 prancūzakalbių. 
Šio dešimtmečio pirmoje pusėje 
jie taip pat kėlėsi iš Ontario 
(6,100), o 5,800 vyko į Britų Ko
lumbiją.

Ontario savivaldybės galės 
pačios apsispręsti ar “charity 
casinos” - labdaros organizaci
joms pelną nešantys lošimai - 
galės veikti jų ribose. Vyriausy
bė buvo numačiusi duoti leidi
mus 20,000 vaizdinių loterijų 
mašinų (“video lottery termi
nals”) naudojimui, bet tam pro
jektui nebuvo pritarta. Jų vietoj 
bus 13,200 “slot machines” lei
džiamos lošimų ir arklių lenkty
nių patalpose. Tikimasi, kad iš 
lošimų bus surenkama $1.1 bin. 
pajamų. Iš tos sumos išlaikymas 
gali siekti $415 mln., o $200 
mln. bus skiriama labdarai, $25 
mln. lošimą globojančioms savi
valdybėms, $460 mln. naujoms 
sveikatos priežiūros programoms.

Guy Paul Morin Kanadoje 
yra gerai žinomas nuo 1985 m., 
kada jis buvo nuteistas dėl 9 m. 
mergaitės Christine Jessop nu
žudymo. Vėliau buvo atrasta, 
kad jis jos nenužudė. Jis buvo 
išteisintas ir jam išmokėta $700, 
000 kompensacija už be priežas
ties praleistą laiką kalėjime.

1997 m. buvo sudaryta tyri
mo komisija, kuriai vadovavo 
Justice Fred Kaufman. Komisi
jos išvados rodo, kad policijos 
naudoti metodai renkant žinias 
ir fizinius parodymus buvo ne
tikslūs, neteisingi, rezultatai net 
iškreipiami. Taip pat “Forensic 
Science” centras nerūpestingai 
atliko savo darbą. Komisija š. 
m. balandžio 9 d. paskelbė savo 
siūlymus, kurių buvo iš viso 119. 
Norint išvengti tokių teisinių 
netikslumų (pavyzdžių pasta
ruoju laiku buvo ir daugiau) 
reikėtų įsteigti valstybinio mas
to “DNA” duomenų banką; su
stiprinti “Forensic Sciences” 
centro personalo parengimą; nu
statyti griežtesnes taisykles paro
dymų kaupimui ir išlaikymui.

Kanada sutiko suteikti 
$250 mln. kredito garantijas In
donezijai, kad šis žlugančios 
ekonominės būklės kraštas ga
lėtų supirkti numatytą kiekį ka- 
nadiškų kviečių. Užsienio 
reikalų ministeris Lloyd Axwor- 
thy pranešė, kad taip pat tei
kiama $20 mln. kreditų ekspor
tavimui esminių reikmių, pvz. 
vaistų į Indoneziją, kur yra 
didelis trūkumas maisto.

Suteikti kreditai padės ir 
Kanados ūkininkams, kurie per
nai Indonezijai kviečių pardavė 
už $337 mln. Šis kraštas 1996 m. 
buvo ketvirtasis kviečių pirkimo 
kiekiu, po Kinijos, Japonijos ir 
Brazilijos. Kanados dvišalė pre
kyba su Indonezija siekia $1.6 
bin., o tiesioginių investicijų 
vertė yra $6 bin. Kviečiai suda
ro 8% eksporto į tą kraštą. RSJ

Lietuviu vaikai be lietuvių kalbos 
— nuostolis šeiniai ir tautai.
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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.

West Realty Inc.

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

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

Tel. 531-19OG
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)

Tek: 416 530-1070

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

(Orthodontist)
Telefonas

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

Advokatas

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

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

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

CMD Insurance Services Inc.

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

Tel. 416 233-3334

DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

- Balandžio 19, sekmadienį, 
per 9.30 v.r. Mišias mūsų šventovė
je giedojo Čikagos lietuvių meno 
ansamblis “Dainava”, vadovauja
mas muz. Dariaus Polikaičio. Tose 
Mišiose iškilmingai su savo vėliavo
mis dalyvavo Toronto skautų “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntai, savo 
globėjo Šv. Jurgio šventės proga. 
Po Mišių jie rinkosi į savo sueigą 
Anapilio salėje.

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

- KLK moterų draugijos sky
rius gavo žinią, kad motinos Tere
sės seselėms Kretingoje, kurios glo
boja senelius ir vargingas šeimas, 
reikalinga pagalba. Jei kas turėtų 
neblogoje būklėje paklodžių, užval
kalų, vaikams bei suaugusiems dra
bužių, prašome pristatyti sekmadie
niais į parapijos drabužinę. Sky
riaus valdyba taipgi dėkoja visiems, 
prisidėjusiems aukomis prie švento
vės puošimo gėlėmis per Velykas.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 26, Lietuvos kankinių švento
vėje: 9.30 v.r. už a.a. Stasį Gailevi- 
čių (metinės); 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Albiną Bočkų.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, balandžio mėn. 

26, po 11.15 v.r. pamaldų įvyks Mo
terų draugijos susirinkimas švento
vės patalpose.

- Gegužės mėn. 3 d., 11.15 v.r. 
pamaldose bus dalinama Šv. Ko
munija.

Lietuvių Namų žinios
- LN valdybos posėdis - gegu

žės 7 , ketvirtadienį 7 v.v.
- Balandžio 19, sekmadienį, 1 

v.p.p. LN Karaliaus Mindaugo me
nėje įvyko iškilmingi velykiniai pie
tūs. Dalyvavo apie 300 asmenų. LN 
moterų būrelio pirmininkė V. Bal
sienė pasveikino susirinkusius, pri
statė kviestus svečius ir padėkojo 
už atsilankymą. Nuotaikingą me
ninę programą atliko Maironio mo
kyklos jaunos kanklininkės, vado
vaujamos Žibutės Janeliūnienės ir 
Julijos Adamonytės, tarp skambe
sių jpindamos eilėraščių ir dainų. 
Velykų stalą palaimino ir invokaci- 
ją sukalbėjo kun. Eug. Jurgutis, 
OFM. Vaišės buvo paruoštos Vyt. 
Birštono. Baigiant pietus, atvyko 
Velykų senelė (Aldona Dargytė- 
Byszkiewicz), kuri apdovanojo ma
žuosius dovanėlėmis. LN valdyba 
nuoširdžiai dėkoja moterų būreliui 
už ypatingai gražiai papuoštą Kar. 
Mindaugo menę ir už triūsą ruo
šiant Velykų stalo renginį.

- Valentinos Balsienės kera
mikos darbų paroda iš balandžio 18 
ir 19 dienų perkelta į gegužės 9 ir 
10 d.d. Paroda įvyks Lietuvių Na
mų seklyčioje. Atidarymas gegužės 
9, šeštadienį, 2 v.p.p.

- LN kultūros komisija yra įsi
gijusi nemažai įvairaus žanro vaiz
dajuosčių iš Lietuvos: tai spektak
liai, koncertai, įžymių Lietuvos 
žmonių biografijos bei kūrybos, is
torinė medžiaga bei filmukai vai
kams. Taip pat turi Lietuvos TV 
sukurto filmo “Giminės” pilną rin
kinį (40 serijų) bei Lietuvos respub
likos prezidento Valdo Admkaus 
inauguracijos vaizdajuostę. Visos 
vaizdajuostės pagamintos pagal 
paskutinę techniką. Skambinti tel. 
416 762-5419 S. Pabricienei arba 
V. Kulniui tel. 416 769-1266.

- Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St.W., 
Toronto Ont. M6P 1A6.

“Caritas” sambūriui Lietu
voje aukojo: $50 - J. Staškevi
čius.

A. a. Irenos Juškevičienės 
palikimu paskirta “Tėviškės ži
buriams” auka $100.

f

Nuoširdžiai dėkoju visoms rengėjoms ir 
tokį puikų man suruoštą mergvakarį. Buvau labai nustebinta 
salės gražumu ir dovanų gausumu. Kiek buvo įdėta darbo ir 
pastangų! Ypatingas ačiū mano krikšto mamytei Danai Ša
kienei, vyriausiai rengėjai Marytei Skrinskienei, mano pirmai 
pamergei Audrai Paulionytei, pamergei Vilijai Karkaitei, pra
nešėjai Aurelijai Karasiejūtei, Rūtai Poškienei, Giedrai Pau- 
lionienei, Julijai Yčienei, Vandai Vaitkienei, Birutei Batraks, 
Eglei Huminilowycz ir mūsų mamytėms ir senelėms. Labai 
ačiū mano pamergėms Arijai Batūraitei, Audrai Puzerytei ir 
Indrei Sakutei. Dėkoju B. Stanulienei ir visoms, prisidėju
sioms prie maisto parengimo ir salės papuošimo. Tap pat dė
koju sesei Danai Biskienei, Gintarei Sinskaitei ir visoms ki
toms, tariusioms sveikinimo žodžius. Esu dėkinga fotogra-

i prisiminsime šį gražų įvykį. Ačiū visoms 
Jūsų nuoširdumo Paulius ir aš niekad ne-\

Daina Batūraitė

fams, kurių dėk 
^atsilankiusioms. 
O| pamiršime.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Penktadieniais, 6.30 v.v. pa

rapijos maldininkai renkasi Rožinio 
kalbėjimui ir Mišioms.

- Šį sekmadienį balandžio 26 
per 10.15 v. Mišias giedos jungtinis 
Lietuvos kankinių ir šios parapijos 
choras.

- Parapijos metinis susirinki
mas įvyks balandžio 26, sekmadie
nį, 12.30 v.p.p. parodų salėje. Bus 
padaryti parapijos tarybos įvairių 
sekcijų, persikėlimo komiteto ir pa
rapijos finansų pranešimai ir renka
ma pusė parapijos tarybos narių. 
Visi prašomi susirinkime dalyvauti.

- Parapijos Pirmos Komunijos 
iškilmės vyks gegužės 3 d., o Sutvir
tinimo sakramento per Sekmines, 
gegužės 31 d., 10.15 v. Mišių metu.

- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimą rengia parapijos tarybos 
labdaros sekcija balandžio 29-30 d.d. 
parapijos salėje. Daiktus prašo atvežti 
dieną prieš išpardavimą į salę.

- Balandžio 20 d. palaidotas 
a.a. Raimundas Paškauskas, 76 m. 
Paliko žmoną Ireną, dukrą Iloną, 
sūnus - Raimundą ir Andrių bei 
seserį Eleną Krikščiūnienę ir šeimą. 
Lietuvoje mirė J. Vitkūnienės mama 
Pranciška Levanauskienė; Antano 
Ulbos brolis Kazimieras; Čikagoj mirė 
Stasys Kazlauskas, N. Adams brolis.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 26; 8.15 v.r. už a.a. Gudavičių 
ir Neverauskų šeimų mirusius; 9.15 
v.r už a.a. Joną Gegužį; 10.15 v.r. 
už a.a. Kazimierą Čepaitį; 11.30 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Balandžio 18 d. įvyko abitu

rientų tėvų susirinkimas, kuriame 
aptarta diplomų įteikimo iškilmių 
eiga.

- Buvusios mokytojos Vaida 
Kuprevičiūtė-Petrauskienė ir Aušra 
Karkienė sutiko mokinius paruošti 
50-mečio koncertams-pasirodymams.

- Gilią padėka reiškiame Ana
pilio sodybai už nemokamai duoda
mas patalpas 50-mečio iškilmėms 
gegužės 23 d.

- Dėkojame aukojusiems šven
tės renginiams paremti. Aukojo: 
$100 - G.R. Paulioniai, J. Bakis; 
$50 - V. Matulaitis (iš Lietuvos).

Muziejaus-archyvo žinios
- Dėmesio, muzikai! Muziejus 

yra gavęs didelį rinkinį senų, retų 
muzikos knygų, pvz. “Dainos” (Til
žė, 1902 m.), “Girių karalius” (Bos
ton, 1919 m.), “Trimitas” (Tilžė, 
1902 m.). Taip pat gavome muz. St. 
Gailevičiaus veiklos dokumentaci
jos ir “Varpo” choro nuotraukų. 
Muziejaus bibliotekoje yra daug 
muzikams naudingų knygų, tarp jų 
“Lietuvių liaudies muzikos instru
mentai” (Vilnius, 1991 m.) su visų 
liaudies instrumentų diagramomis, 
nuotraukomis, moksliniais aprašy
mais ir pritaikyta muzika.

- Dėkojame E. Bajoraitienei 
už $250 auką a.a. J. Bajoraičio at
minimui ir Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvui už $2,000 au
ką muziejaus-archyvo išlaikymui.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo valdyba pa
skyrė “Tėviškės žiburiams” pa
remti $2,000. Už auką savaitraš
čio leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

A. a. Irenos Juškevičienės 
atminimui pagerbti “Kovai su 
vėžio liga Lietuvoje" aukojo: $15 
- B. Pranienė, $10 - E. Benetie- 
nė. M.P.

A. a. Antaninos Asmenavi- 
čienės atminimui, užjausdama 
visą šeimą, Alina Kšivickienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $250 - E. Bajoraitienė 
(savo vyro a.a. Juozo mirties 
metinių proga); $100 - R. Lu
koševičienė ir V. Lukoševičiūtė- 
Valinskienė (a.a. Juozo Lukoše
vičiaus pirmųjų mirties metinių 
proga); $50 - A. Kažemėkas.

Kviečiame kartu atšvęsti Toronto Maironio mokyklos

1998 m. gegužės 23, šeštadienį 
Anapilyje, Mississaugoje

12 v. - Šv. Mišios Lietuvos kankinių šventovėje, 
kryžiaus pašventinimas Sv. Jono kapinėse

1.30 v.p.p. - mokinių koncertas "Mūsų metai"
6 v.v. - pažymėjimų įteikimas
T v.v. - iškilminga vakarienė su programa ir šokiais
Švietimo paroda - gegužės 23-24 d.d. KLB archyve-muziejuje
Bilietus užsisakyti skambinant Birutei Batraks tel. 905 271-1640

KLB Toronto apylinkės rin
kimų komisija praneša, kad 
kandidatų pristatymas apylinkės 
tarybos rinkimams pratęsiamas 
iki balandžio 21 d. Rinkimai 
įvyks gegužės 3 d. visose lietu
vių parapijose, Lietuvių Na
muose ir “Vilniaus Manor’.

F. Mockus, 
rinkimų komisijos pirmininkas

Metinis “Tėviškių žiburių” 
spaudos vakaras praeitą šešta
dienį, balandžio 18, didžiojoje 
Anapilio salėje, be vietinių, To
ronto apylinkės bei kitų Kana
dos lietuvių, šį kartą susilaukė 
daug svečių iš Čikagos ir Vil
niaus. Koncertavo “Dainavos” 
ansamblis, vad. Dariaus Polikai
čio. Maloni staigmena buvo Vil
niaus mažojo teatro, vad. rež. 
Rimo Tumino, originalus akto
rių prisistatymas, sužavėjęs, 
gausius vakaro dalyvius, kurie 
meninei daliai pasibaigus, ban
dė laimę dviejose loterijose, so
tinosi lietuviškais valgiais, vaiši
nosi, šoko ir linksmai pabendra
vo. Tai jau 48-tasis “TŽ” spau
dos vakaras. (Plačiau kt. nr.)

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo moterys, gyvenančios 
“Vilniaus Manor”, surengė ve
lykinius pietus”. Atsilankė kun. 
Eugenijus Jurgutis, OFM, kun. 
V. Valdemaras. Įžanginį žodį 
tarė Laima Mačionienė, padek
lamavusi ir šių namų gyventojos 
O. Norušienės eilėraštį “Velykų 
rytą”. Padėkojo kunigams, už 
apsilankymą. Kun. Eugenijus 
Jurgutis, OFM, pakalbėjo apie 
šv. Velykų prasmę, jų įtaką 
žmogui, sukalbėjo maldą, palai
mino žmones ir vaišių stalą.

Kun. V. Valdemaras trum
pai papasakojo apie šv. Velykas, 
pasveikino visus susirinkusius, 
palinkėjo kuo stipriausios svei
katos ir ramybės. Ant stalo ga
ravo karšti, skanūs D. Chodo- 
činskienės pagaminti valgiai. 
Buvo ir vyno. Pietų metu vyko 
velykinių skrybėlių paroda. Ją 
pradėjo L. Balsienė. Po jos pasi
rodė L. Mačionienė, V. Rupkal- 
vienė, vis keisdamos naujus ki
tus modelius. Daugiausia ploji
mų susilaukė madingiausiai ap
sirengusi S. Dervinienė, vaiz
duodama senovinę Anglijos ponią.

Vyko loterija. Kampe stalas 
buvo apkrautas dovanėlėmis. 
Beskanaujant valgius buvo ma
lonu ištraukti numerį su dova
nėle, tarpe jų pasitaikė ir gana 
vertingų. Vėl L. Mačionienė 
deklamavo kitus įvairiom kal
bom eilėraščius, dainavo, gra
žiai visus linksmino. Pietus su
rengė S. Dervinienė, L. Mačio
nienė, G. Žulpienė, V. Rupkal- 
vienė. B. Vyžintaitė

A. a. Marytės Garkūnienės 
5 metų mirties sukakčiai pami
nėti Danutė ir Juozas Trečiokai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$25.

A.a. Vinco Januškos atmini
mui, užjausdama žmoną Eliutę, 
dukrą Danguolę ir sūnų Vidą, 
“Tėviškės žiburiams” $20 auko
jo Aldona Aleliūnienė.

A.a. Raimundo Paškausko 
atminimui, užjausdami žmoną 
Ireną ir visą šeimą bei gimines, 
Gerda ir Albinas Tarvydai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vilniu
je aukojo: $50 - E. Lorencienė, 
J. K. Žabai; $20 - V. Sendžikas, 
H. Stepaitis. Mokinius drabu
žiais apdovanojo Ž. S. Ignatavi- 
čiai. Ačiū labai.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos girdimos 8 v.v. 9855 kHz 
dažniu.

Atitaisymas. “TŽ” 13 nr. dantų 
klinikai “Perlas” Palangoje $70 au
kojo A. ir J. Lajukai, ne Labukai 
kaip klaidingai išspaudinta. Atsi
prašome.

Maloniai kviečiame atsilankyti 66 ■ ■ a f f
/ Toronto vyrų choro /Į D f| K 

metų veiklos minėjimo rtllnv

1998 m. gegužės 3, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W.

Bilietai bus gaunami prie įėjimo

Visus maloniai kviečiame į Punsko 
lietuvių namų kaimo kapelos

koncertus, kurie įvyks:
Toronto Lietuvių Namuose, didžiojoje salėje 

gegužės 9, šeštadienį, 7 vai. vak.
Vasagoje, Gerojo Ganytojo misijos salėje 

gegužės 10, sekmadienį, po Mišių
Hamiltone, Jaunimo centre,

gegužės 15, penktadienį, 4 vai. p.p.
Organizacinis komitetas

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

įvairūs 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

Toronto vyrų choras “Aras”, 
vad. muz. L. Turūtaitės, kovo 
29 d. koncertavo dienraščio 
“Draugas” spaudos vakare. 
Apie koncertą ilgoką straipsnį 
parašė muz. kompozitorius 
Faustas Strolia (“Draugas, 
1998.III.31).

Kai kurios dainos atliktos 
“a cappella”, kitoms profesio
naliai akompanavo E. Morkū
nienė. Pastarosiose daugiau 
unisonų ir dvibalsio dainavimo. 
Kitose atskambėjo liaudies an
samblių stilius. Dzūkiškoji “Tris 
dienas” pasižymėjo išbaigtomis 
keturbalsio slinktimis. Apgai
lestaujama, kad nebuvo pažy
mėti autoriai, harmonizavę kai 
kurias dainas. Dirigentė Lilija 
Turūtaitė įvertinta kaip didelio 
talento moteris. Pati solo dai
nuodama, nepamiršdama cho
ristų į bendrą sąskambį gražiai 
įjungdavo savo balsą. Pasisaky
ta ir dėl repertuaro. Kritiko 
nuomone, per daug lėtų, svajin
gų dainų. Čikagai “Aras” turbūt 
bus palikęs nostalgišką įspūdį. 
Dėkojama chorui už gražų dvi 
valandas trukusį dviejų dalių 
koncertą. *

“Voruta”, Vilniuje išeinan
tis savaitraštis, 1998 m. 14 nr. 
perspausdino iš “TŽ” 1998 m. 6 
nr. paimtą straipsnį “Lietuvos ir 
Lenkijos diplomatija”. Jame 
gvildenami dabartiniai Lietu
vos-Lenkijos santykiai, ypač de
rybos su Lenkijos vyriausybe, 
kuriose išryškėjo Lietuvos diplo
matų nuolaidžiavimas. Remia
masi daugiausia buvusio Lenkijos 
konsulo Vilniuje J. Vidackio 
atsiminimais, paskelbtais žurna
le “Kultūra”, kurią Paryžiuje re
daguoja J. Giedroyc.

MOTERIS ieško darbo dienos me
tu. Skambinti tel. 416 767-7987.

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

KLB Toronto apylinkės 
valdyba, vadovaujama Danutės 
Garbaliauskienės, baigdama ka
denciją, dėkoja plačiajai apylin
kės visuomenei už aktyvų daly
vavimą lietuviškoje veikloje, o 
tarybai už bendradarbiavimą ir 
atliktus visuomeninius darbus. 
Visus kviečiame dalyvauti gegu
žės 3 d. tarybos rinkimuose ir 
gegužės 12 d. Lietuvių Namuo
se naujos tarybos susirinkime 
renkant KLB Toronto apylinkės 
valdybą.

Kanados lietuvių 
fondui aukojo:

Hamiltone - a.a. Antaninos 
Asmenavičienės atminimui po $50 
- A. Didžbalienė, A. Erštikaitienė, 
V. A. Stanevičiai; po $20 - P. Ar- 
monas, Z. Čečkauskas, St. Dalius,
R. J. Gimžauskai, R. J. Pleiniai, J. 
J. Stanaičiai, J. Stankus, M. Z. 
Stonkai, I. P. Zūbai, L. J. Stungevi- 
čiai, G. P. Breichmanai, V. Svilas,
S. P. Kanopai, D. G. Melnykai, J. 
Repečkienė, V. Sakas, G. J. Krišto
laičiai.

Vinipege - a.a. Vinco Januškos 
atminimui $139.85 - M. Krauchu- 
nas; $100 - E. Januškienė ir šeima; 
$70 - A. Tuskenis ir J. J. Biliūnas; 
$60 - P. Stankevičius; po $30 - E. 
Kalasauskas, V. Rutkauskas; $25 - 
V. Zavadskas; $20 - E. Federavi- 
čius, E. Šarauskas, V. Lion, T. 
Timmerman; $15 - P. Zirnickas; po 
$10 - J. Riaubienė, J. Driaunevi- 
čius, A. Lingė, J. Kuncaitis; $5 - L. 
Samulaitis.

Toronte - po $100 - A. Paškus, 
A. Juozapavičius; $50 - B. Staške
vičius; $1,500 - kredito kooperaty
vas “Parama”.

Visiems už aukas dėkoja - KLF

Patikslinimas. “TŽ” 1998 m. 
16 nr. išspausdinto straipsnio “Ar 
vertėjas irgi kūrėjas?” autorius yra 
Vytautas P. Zubas. Pavardė pra
leista per neapsižiūrėjimą. Atsipra
šome.

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

MONTREAL
Velykų rytą Prisikėlimo pamal

dos Aušros Vartų šventovėje vyko 6 
vai. 30 min. Buvo gražus, bet šalto
kas oras. Žmonių, ypač jaunų šei
mų, prisirinko artipilnė šventovė. 
Iškilmingai procesijai šventovės vi
duje vadovavo parapijos klebonas 
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ. Jis 
su kun. Juozu Aranausku, SJ, ir kun. 
J. Lipski koncelebravo Mišias ir pa
sakė pamokslą. Pamaldų metu gie
dojo parapijos choras, kai kurias gies
mes ir gregorioniniu stiliumi. Savo 
skambiais balsais giedojimą papildė 
solistai Gina Čapkauskienė ir An
tanas Keblys.

Po pamaldų parapijos salėje šv. 
Velykų proga visi sveikinosi su daž
nai matomais parapiječiais ir su 
svečiais, atvažiavusiais iš įvairių Ka
nados ir JAV vietovių. Čia visi para
pijos komiteto buvo vaišinami vy
nu, kava ir mažais užkandžiais.

VYTAUTO ir ALFREDOS BUČIONIŲ šeima, išgyvenusi Montrealyje 
penkerius metus, valdžios potvarkiu turėjo grįžti Lietuvon. Ant tėvo kelių - 
sūnus VYTAUTAS, 11 metų, aklas, ant motinos kelių - duktė MEDEINĖ. 
Abu tėvai yra medikai. Tėvas turėjo leidimą dirbti Kanadoje kaip 
Montrealio universiteto studentas. Šeima bandė pasilikti Kanadoje kaip 
pabėgėliai ir kitokia dingstimi, bet imigracijos ministerija nesutiko. Sūnus 
VYTAUTAS pasižymėjęs kaip gabus muzikos mokinys. Šeima tikisi 
imigruoti Kanadon įprastiniu keliu

LITAS
4U %

4A Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827

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

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAM ONYTĖ, A.I.B. DONNA SV RAKA, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas ne|pareigoja apsidrausti.

Aukos Kanados lietuvių bendruomenei
KLB valdyba nuoširdžiai dėko

ja Toronto kredito kooperatyvui 
“Parama” už $6,000 auką.

KLB - Londono apylinkė (iš 
viso paaukota $720): $100 - A. Ši
leika, P. Kuras; $50 - A. Petrašiū- 
nas, S. Navickas; $40 - J. Butkus; 
$20 - J. Bendoraitis, Z. Didžbalis, 
A. Dragūnevičius, S. Keras, P. Ki- 
sielis, P. Kuzma, J. Mišius, D. Mita
las, R. Mitalas, J. Mulevičius, S. 
Pargauskas, L. Radzevičius, P. Ru- 
sinskas, P. Sergautis, P. Babeckas, 
kun. K Kaknevičius; $10 - J. Auš
rotas, J. Brazlauskas, A. Kalnėnas, 
A. Šiaučiūnas, A. Švilpa, B. Zabu
lionis.

KLB - Windsor© apylinkė (iš 
viso paaukota $430): $50 - J. Bari- 
sas, Br. Barisas, S. D. Naikauskas, 
Č. Kuras; $30 - L. Leparskas, $25 - 
Z. Mištautas; $20 - St. Pakauskas, 
E. Pakauskienė, B. Balaišis, R. 
Dumčius, Alb. Tautkevičius, Al. 
Aukštikalnytė, M. Kižis; $15 - Vyt. 
Barisas; $10 - Vaid. Barisas, V. 
Pundžius.

KLB - Delhi-Tillsonburg apy
linkė (iš viso paaukota $590): $60 -
T. P. Pargauskas, A. K. Ratavičius; 
$40 - V. P. Lapienis; $30 - A. B. 
Stonkai; $20 - O. Pr. Nėžauskas, B. 
Lukošius, A. Klemka, V. B. Cvir
kos, kun. L. Kemėšis, V. Vindašius, 
L. J. Vitas, St. Augustin, J. Jurėnas,

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

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

416 609-5108 (pager).

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, į 
Aušros Vartų parapiją atvyksta ge
gužės 10 d. Tą dieną bus vaiku
čiams Pirmoji Komunija ir teikia
mas Sutvirtinimo sakramentas. Se
selė Judita jau senokai vaikučius tai 
šventei rengia. Parapijiečiai yra kvie
čiami šiose iškilmėse gausiai daly
vauti ir susitikti su vyskupu, kuris ne 
taip jau dažnai Montrealį aplanko.

Velykų pirmąją dieną pakrikš
tytas dr. Aleno ir Rasos (Vaidylai- 
tės) Pavilanių trečias kūdikis Chris- 
tian-Vytauto-Bruno vardais.

A.a. Marija (Buzaitė) Žemai
tienė, 85 m. amžiaus mirė balan
džio 12 d. Po pamaldų Aušros Var
tų šventovėje balandžio 15 d. palai
dota Cote dės Neiges kapinėse. Li
ko duktė su šeima, keturi vaikai
čiai, keturi provaikaičiai, brolis su 
šeima ir kiti giminės. B. S.

FAX: 766-1349

B. VI. Vytas, A. V. Čiuprinskas, J. 
Jocas, J. Mačiulis, M. Stankaitis, J. 
Gudinskas; $10 - Aid. Aleliūnas, 
M. Obelėnas, D. Bartulis, R. Berži
nis, P. Pekarskas, V. Jakubickas, St. 
Vilimas, St. Tadurskis, E. Rugienis, 
O. Čeika.

KLB - Oakvillės apylinkė (iš 
viso paaukota $1,915): $200 - Z. 
Vaičeliūnas, J. R. Žiūraitis; $100 - 
F. Arnold, R. V. Dementavičius, J. 
Jakaitis, A. Kupitis, B. A. Liškaus- 
kas, P. Z. Linkevičius, kun. J. Staš
kevičius, L. Moorby, H. Vaičeliū
nas, A. Vale, O. Pulkauninkas; $50
- V. Grabauskas, M. N. Jonušaitis, 
dr. S. Kazlauskas, E. Sargautis, J. P. 
Vegelis; $40 - B. Bagdonas, O. Kri
vickas; $35 - J. Mckenna; $30 - K. 
Juodviršis; $20 - M. Žemeckas.

KLB Sault Ste. Marie apylinkė
- aukojo $300.

KAUNE, ŽALIAKALNYJE, par- 
duodamas dviejų aukštų, vienos 
šeimos namas su garažu; didelis 
800 kv. metrų sklypas, paskendęs 
medžiuose. Oazė mieste. Malonėki
te teirautis tel. 904-677-5747.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 

. Įrengiu pirtis (saunas), dengiu sto
gus. Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323. Pager 416 715-4783.

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


