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Tautiškumas pinklėse
Politines žmogaus pažiūras, ideologinę kryptį bei 

įsitikinimus paprastai atspindi jo veiksmai, skelbiamos 
mintys ar idėjos. Tačiau linkmė nesunkiai atpažįstama 
net iš tokių dalykų kaip pavadinimų pasirinkimas.

V
IS DAŽNIAU galima pastebėti, kad kai kurie Lie
tuvos veikėjai (gal ir eiliniai žmonės) gyvenančius 
tenai lietuvius mieliau ima vadinti Lietuvos gyven
tojais, vengdami tautybę nusakančio pavadinimo. Tauty

bės pabrėžimas, lietuvio vardas, tokiems turbūt ataidi 
kažkuo iššaukiančiu. Tautybė tuoj pat šliejama prie na
cionalizmo, o pastarasis gretinamas su nacizmu, fašizmu 
ir viskuo, kas pikta, negera, nedora. Nėra abejonės, kad 
tokia ar panaši pažiūra - sovietmečio paveldas, kada bu
vo aukštinamas internacionalizmas ir smerkiamas nacio
nalizmas. Nesunku suprasti, kad ilgametis komunistinės 
Maskvos diriguojamas režimas tautoje paliko ir gilesnių 
pėdsakų, kuriuos visiškai užlyginti turbūt tik laikas teį
stengs. O vis dėlto vien tik laiku pasikliauti nebūtų nau
dinga. Yra daug užduočių, kurios bendromis pastangomis 
gali būti greičiau įveikiamos. Tautiškumo auklėjimas 
tampa jau kone aliarmuojančiu reiškiniu, kai kuriose mo
kyklose visais atžvilgiais dar labai ryškiai matomas komu
nistinis palikimas. O, atrodo, jau būtų pats laikas pasukti 
kita linkme, nes nuo ko gi pradėsim kurti naują gyveni
mą, auginti naujos orientacijos kartą? Mokytojams ren
giami svetimų kalbų ir metodikų kursai, bet kiek buvo se
minarų, kuriuose svarstomi grynai tautinio auklėjimo 
klausimai? Ką reikš švietimo reformos be gerai paruoštų, 
tautiškai susipratusių mokytojų?

J
AUNIMO švietimas ir tautinis auklėjimas, žinoma, 
priklauso ne vien tik nuo mokyklų. Didelį vaidmenį 
šioje srityje atlieka šeima, tikinčiųjų bendruomenės, 
organizacijos bei aplinka. Tačiau vadovavimas ir planavi

mas valstybiniu mastu yra labai reikšmingas veiksnys, su
darantis vienokį ar kitokį pagrindą. Lietuvoje šiuo metu 
tą darbą vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, kurios 
priekyje neseniai stovėjo plačiai žinomas mokslininkas li
tuanistas prof. Zigmas Zinkevičius, savo darbo pradžioje 
aiškiai ir nedviprasminškai pabrėžęs tautinio auklėjimo 
reikšmę ir valstybinės lietuvių kalbos vietą Lietuvos mo
kyklose nedarant nuolaidų bei išimčių jokiems regionams 
ar miestams. Tas pareiškimas sukėlė smarkų nepasitenki
nimą Vilniaus krašto lenkų tarpe. Tuo pasinaudojo tikri 
ar tariami jų užtarėjai ir ministerio nuostatą pavertė poli
tiniu arkliuku, kuriuo jojo priešingų partijų vadovai ir 
ginklanešiai. Pasekmė - prezidento dekretu ministeris at
leistas dar net neturint tinkamesnio kandidato tai svarbiai 
vietai užimti. Politiniuose užkulisiuose Z. Zinkevičius ap
šauktas pavojingu eretiku, gadinančiu gerus santykius su 
kaimynais. Tai pavyzdys, kaip tautinės krypties kelias už
tveriamas kitų tautybių ar kosmopolitų barikadomis. Jei 
įvairūs nuolaidžiavimai kaimynams ar buvusiems komu
nistams vadinami geru sugyvenimu ar santarve, tai rodo, 
kad esame toli nuo aiškaus lietuviško kelio, kuriuo turėtų 
eiti nepriklausomybę atgavusi valstybė ir tie žmonės, ku
rie sunkiausiais kovų laikais netupėjo ant tvorų dairyda
miesi į kurią pusę geriau apsimoka šokti. Č.S.

“Tėviškės žiburių” spaudos vakare 1998 m. balandžio 18 d. savo dalyvavimu ir prisistatymu malonią 
staigmeną padarę Vilniaus mažojo teatro aktoriai, pasiruošę įteikti dovanėlę ROMUI VAŠTOKUI (ketvirtas 
iš kairės) Nuotr. B. Tarvydo

“Tėviškės žiburių” rėmėjų suaukoti loterijos laimikiai laukia laimėtojų spaudos vakaro metu (1998.IV.18)
Anapilio sodybos didžiojoje salėje Nuotr. B. Tarvydo

KANADOS ĮVYKIAI
Jungsis dar du bankai

Savaitė Lietuvoje

CIBC (Canadian Imperial 
Bank of Commerce) ir TD (To
ronto Dominion) bankai žada 
jungtis į vieną didelę finansinę 
instituciją. CIBC yra Kanados 
didžiausias bankas, o TD - 
penktasis savo dydžiu. Š.m. sau
sio mėn. kiti du bankai - Bank 
of Montreal ir Royal Bank taip
gi sudarė susivienijimo planus. 
Finansinių vadovų nuomone, 
sudarant didesnės apimties ins
titucijas bus sustiprintas bankų 
pajėgumas konkuruoti pasauli
nėje rinkoje.

CIBC ir TD bankai kartu 
turėtų $346 bin. aktyvo, 2,350 
skyrių ir 69,000 tarnautojų. Ta
čiau dėl sujungimo teks atleisti 
nemažai eilinių (clerical) tar
nautojų ir uždaryti kai kuriuos 
skyrius. (Bank of Montreal ir 
Royal Bank jau numato 9,200 
darbų sumažinti).

Kanados finansų ministeris 
Paul Martin laukia 1996 m. su
darytos bankų peržiūros komi
sijos išvadų pranešimo ir teigė, 
kad bankų susijungimai neturė
tų įvykti be vyriausybės aproba
vimo. Visuomenės atžvilgiu bai
minamasi, kad milžiniškos jung
tinės finansinės institucijos do
mėsis tik dideliais klientais, o 
nukentės mažieji verslininkai 
bei privatūs asmenys, nes kils 
paskolų ir patarnavimų kainos.

Kanados ministeris pirmi
ninkas Jean Chretien susilaukė 
dėmesio ir paramos dalyvauda

mas “Summit of the Americas” 
Čilės sostinėje, Santiago. Visų 
vakarų pusrutulio valstybių va
dovai dalyvavo ir pažadėjo iki 
2005 m. susitarti dėl “Free Tra
de Area of the Americas”, lais
vosios prekybos zonos, kuri ap
imtų visas valstybes nuo Alias
kos iki Argentinos. Tokia sutar
tis viršytų dabartines NAFTA ir 
kitas galiojančias sutartis.

Kanados pareigūnų teigi
mu, sutarties derybose bus lai
komasi tų pačių valdžios dėl 
Kanados kultūros apsaugojimo 
principų, kurie įtvirtinti NAF
TA sutartyje. Kanada vadovaus 
pirmosioms per 18 mėn. dery
boms, įvyksiančioms Miami, 
Floridoje ir surengs sekantį 
“Summit of the Americas” susi
tikimą po 4 metų.

J. Chretien pranešimu, kad 
jis vyks į Kubą susitikti su vie
ninteliu nedemokratinės valsty
bės vadovu Fidel Castro, liko 
nepatenkintas JAV prezidentas 
Bill Clinton. Pastarasis pabrėžė, 
kad J. Chretien vizito metu pri
simintų demokratinių principų 
puoselėjimo svarbą.

O F. Castro laisvosios pre
kybos konferencijoje nedalyva
vo ir ragino kitas pietų valstybes 
nesusidėti su “šiaurės milžinu”. 
Tačiau Meksika bei Argentina, 
Brazilija ir kitos Pietų Ameri
kos valstybės ketina jį prikal
binti dalyvauti sekančioje sesi- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

“Dainavos” ansamblis, vad. muz. DARIAUS POLIKAIČIO, 1998 m. balandžio 18 d. koncertavęs “Tėviškės 
žiburių” spaudos vakare didžiojoje Anapilio salėje, Mississaugoje Ont. Nuotr. B. Tarvydo

Lietuvos rūpesčiai Vokietijos žiniasklaidoje
Kandidatės į Europos sąjungą išrikiuotos pagal politinius ir ūkinius kriterijus. Lietuva ir 
kitos panašios valstybės turės laukti dar keletą metų. Baltiečių pastangas įsijungti į Šiaurės 
Atlanto sąjungą neigiamai vertina buvęs Rusįjos vicepremjeras Boris Nemcov. Latvijoje 
sproginėja bombos, vyksta demonstracijos, iššaukiančios rusų demonstracijas Maskvoje. 
Bandomas spręsti lietuvių Vasario 16 gimnazijos likimas, bet kol kas nesėkmingai.

Lietuvaitės viešuosiuose namuose

KAZYS BARONAS, Vokietija
Pasitarimai Belgijoje

Europos sąjungos pasitari
mai Briuselyje su vienuolika į ją 
norinčiom patekti valstybėm (jų 
tarpe ir Lietuva) rodo platų at
garsį Vokietijos žiniasklaidoje. 
Televizijoje, parodžius Europos 
žemėlapį, pirmiausia dideliais 
užrašais buvo pažymėtos - Esti
ja, Lenkija, Čekija, Vengrija, 
Slovėnija ir graikiška Kipro da
lis. Mat su tom valstybėm pra
dėti tiesioginiai pasitarimai. 
Vėl, parodžius skirtinga spalva 
nudažytas žemėlapyje valstybes 
- Lietuvą, Latviją, Slovakiją, 
Rumuniją, Bulgariją, - vokietis 
komentatorius pareiškė, kad jos 
kurį laiką (iki 2005 m?) turi 
“pasėdėti laukiamajame”.

Pirmojo Vokietijos televizi
jos kanalo komentatorius at
kreipė dėmesį į Estiją, kuri yra 
mažiausia Baltijos valstybė, ta
čiau pateko į laimingųjų sąrašą. 
Vokiečiai nukėlė žiūrovus į Ta
liną, kuris atrodo vakarietiškai: 
krautuvių langai apkrauti užsie
ninėm prekėm, prancūziškais 
kvepalais, Pietų Europos vaisiais.

Manding, ne viskas auksas, 
kas auksu žiba. Panašiai ir su 
estais: Talino senamiestyje, 
vargstančiųjų rajone - senukai, 
sudėję ant dėžių parduoda ba

tus, konservų dėžutes, cigaretes. 
Prekių pardavimu senukai nori 
papildyti savo pensijas, kurios, 
rodos, yra didesnės už Lietuvos.

Priešinasi neturtingieji
Vienuolikos valstybių pri

ėmimui priešinasi neturtingi 
Europos kraštai - Graikija, Por
tugalija ir iš dalies Ispanija, nes 
šiuo metu lėšomis jas stipriai 
remia Europos sąjunga, ypač 
Vokietija, skirdama didžiausią 
įnašą į ES iždą. Gerai lenkiškai 
kalbanti antrojo kanalo kores
pondentė (ji moka visas slavų 
kalbas) parodė lenko ūkį, kuris 
iš dalies primena apleistą Lietu
vos sodybą: šulinys, arkliuku 
tempiamas vežimas, tvarte trys 
karvutės, toliau “būdelė”. Vo
kietė (ji Maskvoje buvo ištekė
jusi už ruso) sako: vakarie
čiams, ypač Vokietijos ūkinin
kui, pamačius tokį ūkį, tikrai 
plaukai ant galvos pasišiauš.

Juk vakarietis ūkininkas na
muose turi šiltą, šaltą vandenį, 
prausyklą, puikius kombainus, 
traktorius ir t.t. Vakarų valsty
bėms reikės “išmesti” bilijonus 
ECU (Europos sąjungos nauji 
pinigai), nežinant, ar tie pinigai 
pasieks valstybių iždus, ar nu
plauks tamsiais kanalais. Bijo
ma mafijos įtakos Briuselyje, 

nors tikrovėje ten ji jau įleido 
savo šaknis.

Miuncheno dienraščio “Su- 
edeutsche Zeitung” korespon
dentas Briuselyje paminėjo 
Lenkijos, Latvijos, Čekijos ir 
Lietuvos užsienių reikalų minis- 
terių trumpus komentarus. Al
girdas Saudargas pareiškė: “Aš 
suprantu, kad ES narystė pri
klauso nuo politinės ir ūkinės 
brandos. Tačiau esame tikri, 
kad Lietuva netrukus priklausys 
prie artimiausių kandidačių. 
Mūsų vieta - Europos sąjun
goje”.

Maskva šnairuoja
Hamburgo “Die Woche” 

savaitraštis išspausdino platų 
pasikalbėjimą su buvusiu Rusi
jos ministerio pirm, pavaduoto
ju Borisu Nemcovu. Laikraščio 
bendradarbis palietė taip pat 
Baltijos valstybes tokiu klausi
mu: “Iki šiol Vakarų Europa sa
vo saugumą organizuoja be Ru
sijos, o buvusios sovietinės Bal
tijos respublikos veržiasi į ŠAS. 
Jūsų nuomonė?” Nemcov: 
“Blogai!” “Kodėl?” B. Nemcov: 
“Baltiečiai įstojimą į ŠAS su
pranta ne kaip apsaugos laimė
jimą, bet atsiribojimą nuo Rusi
jos. Gaila, nes rusai nustos daug 
privačių ryšių. Tiesa, rusai iki

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidento susitikimai
Balandžio 20 d. Lietuvos ir 

Latvijos prezidentai Valdas 
Adamkus ir Guntis Ulmanis su
sitiko Panevėžyje aptarti “Ry
gos pastangas sušvelninti paašt
rėjusius santykius su Maskva 
bei Baltijos valstybių bendra
darbiavimą sprendžiant šią 
problemą”, skelbia ELTA.

Tą pačią dieną Lietuvoje 
lankėsi Čekijos užsienio reikalų 
ministeris Jaroslav Šedivy, su 
kuriuo V. Adamkus kalbėjosi 
apie abiejų valstybių ruošimąsi 
stoti į Europos sąjungą ir ŠAS 
(NATO), dvišalių ryšių stiprini
mą kultūros, meno ir švietimo 
srityse. Svečias minėjo galimybę 
Lietuvai tiekti ŠAS standartus 
atitinkančius ginklus.

Susitikime su Izraelio am
basadoriumi Lietuvai Oded 
Ben-Hur buvo aptartas šių kraš
tų ekonominis, prekybinis ir 
mokslinis bendradarbiavimas. 
V. Adamkus buvo pakviestas į 
Izraelio valstybės 50-mečio mi
nėjimą, įvyksiantį Vilniuje gegu
žės 4 d. Jam taip pat pranešta, 
kad ketinama Vilniuje steigti 
Lietuvos ir Izraelio prekybos 
rūmus. Žydų genocidu kaltina
mų lietuvių *bylų nagrinėjimo 
klausimas nebuvo paliestas.

Seimo delegacįja Italijoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis su seimo 
narių delegacija vyko į Romą 
Italijos aukštesniųjų parlamen
to rūmų vadovo Nicola Manti
ne kvietimu. Kaip praneša “Lie
tuvos rytas”, pastarasis delega
cijai tvirtino, jog Italija remia 
Lietuvos siekius stoti į Europos 
sąjungą. Italijos senato vadovy
bė ir Lietuvos parlamento dele
gacija pripažino būtinumą steig
ti Vilniuje Italijos kultūros insti
tutą. V. Landsbergis buvo pri
imtas privačiam pokalbiui su 
popiežiumi Jonu Paulium II. 
Taip pat įvyko susitikimai su 
Italijos užsienio reikalų ministe- 
riu Lamberto Dini bei parla
mento deputatų rūmų pirminin
ku Luciano Violante.

Lankėsi štabo viršininkas
Kaip rašo ELTA, Lietuvoje 

lankėsi Lenkijos ginkluotųjų 
pajėgų Generalinio štabo virši
ninkas generolas leitenantas 
Henryk Szumski, kuris labai ge
rai vertina Lietuvos ir Lenkijos 
“intensyviai plėtojamą” karinį 
bendradarbiavimą. Susitikime su 
Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi buvo aptarti šių 
kraštų taikdarių bataliono LIT- 
POLBAT steigimo klausimai. 
Šis 700 narių batalionas bus su
darytas iki kitų metų pradžios. 
Rugsėjo mėnesį tikimasi su
rengti bendrus šių kraštų ka
riuomenių mokymus. LITPOL- 
BAT bus pirmasis bendras Lie
tuvos kariuomenės dalinys su 
ŠAS valstybės ginkluotosiomis 
pajėgomis, nes numatoma, kad 
1999 m. balandžio mėn. Lenkija 
turėtų tapti tikrąja ŠAS nare.

Šiame numeryje 
Tautiškumas pinklėse

Esame dar toli nuo to kelio, kuriuo turėtų eiti tauta
Lietuvos rūpesčiai Vokietijos žiniasklaidoje

Abejojama, ar pinigai pasieks valstybių iždus, ar nuplauks kitur?
Lietuvos kelias į Vakarus

Būtina visų lietuvių veikla siekiant Lietuvos saugumo
Iš Kanados - į Vilniaus Lazdynus

Yra kam didvyrių kančias ir žygius apdainuoti 
Nesėkmingi rinkimai

Lenkai mano, kad rinkimų apygardų sudarymas netobulas 
Lietuvių pėdsakai Argentinoje

Į Vasario 16 gimnaziją pasiuntė dvylika jaunuolių
“Už kalėjimo durų”

Stinga politinės valios dirbti su nusikaltėliais
Vatikanas žydų klausimu

Reikia daugiau pastangų apvalyti antisemitizmo istorijai 
Muzikinio atžalyno koncertas Vilniuje

Valstybei nusipelnę menininkai nesulaukia valstybės dėmesio

Lenkų sąjungos suvažiavimas
Vilniuje balandžio 18 d. įvy

ko septintasis Lietuvos lenkų 
sąjungos (LLS) suvažiavimas, 
rašo “Lietuvos rytas”. Šiai orga
nizacijai, mininčiai 10-sias įstei
gimo metines, priklauso apie 
1000 narių. Sąjunga rūpinasi 
lenkų kultūros ir kalbos išsau
gojimu Lietuvos rajonuose, ku
riuose daugumą gyventojų su
daro lenkai.

Suvažiavime daugiausia dė
mesio buvo skirta Lietuvoje gy
venančių lenkų švietimo, socia
linių problemų ir žemės grąžini
mo buvusiems savininkams 
klausimams. Rezoliucijose pa
reikalauta lenkų kalbai Vilniaus 
krašte suteikti regioninės kal
bos statusą, pareikšti reikalavi
mai dėl lenkų mokyklų Lietu
voje, Vilniaus krašto socialinio 
ir ekonominio atsilikimo įveiki
mo bei žemės reprivatizavimo.

Sąjungos pirmininku dar 2 
metams išrinktas Ryšardas Ma- 
ceikianecas.

Sutartis su Vokietija
Balandžio 21 d. Vilniuje bu

vo suderintas bei patvirtintas 
Lietuvos ir Vokietijos readmisi- 
jos sutarties tekstas, kuriame 
apibrėžtos nelegaliai kurioje 
nors iš šių valstybių gyvenančių 
asmenų grąžinimo sąlygos. Dar 
nenustatyta data, kada sutartis 
bus pasirašyta Lietuvos vidaus 
reikalų ministeriui viešint Vo
kietijoje.

Tikimasi, jog ši sutartis pri
artins derybas dėl bevizio reži
mo tarp Lietuvos ir Vokietijos. 
Šios valstybės ambasadorius U. 
Rosengarten teigė, kad toks re
žimas bus įvestas, tačiau dar rei
kia išspręsti kai kurias proble
mas. Kaip praneša ELTA, Vil
niuje vykusiame abiejų kraštų 
pareigūnų pasitarime pabrėžta, 
jog Lietuva turėtų pašalinti kai 
kuriuos vidaus reikalų sistemos 
trūkumus, pvz. silpną rytinės 
sienos apsaugą, nelegalią mig
raciją ir nepakankamas pastan
gas kovojant su organizuotu nu
sikalstamumu.

Pasitarimas dėl sienos
ELTOS žiniomis balandžio 

17 d., Karaliaučiuje įvyko Rusi
jos ir Lietuvos pasienio tarnybų 
atstovų susitikimas. Karaliau
čiaus pasieniečių grupės vadas 
generolas majoras Pavelas Pav- 
lenka pavadino Rusijos ir Lietu
vos sienos tarnybų bendradar
biavimą labai vaisingu, teigda
mas, jog šiame pasienyje nėra 
neišspręstų problemų. Susitiki
me susumuoti praėjusių metų 
rezultatai ir suderintas veiklos 
planas. Rusijos ir Lietuvos pa
sieniečiai ketina apsvarstyti, 
kaip greičiau per sieną praleisti 
transporto priemones, gabenan
čias greit gendančius produk
tus, nes sieną kertančių mašinų 
ir keleivių skaičius didėja. Ne
mažėja ir sienos pažeidimų - 
mėginama nelegaliai gabenti 
per sieną dideles narkotikų 
siuntas. RSJ
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9 RELIGINIAME GY ZEN IM E

Lietuvos rūpesčiai Vokietijos.

Kun. Stasio Ylos 90-tosios gi
mimo metinės paminėtos 1998 m. 
kovo 14 d. Panevėžyje K. Paltaro
ko katalikiškos vidurinės mokyk
los salėje. Minėjimas pradėtas 
vysk. J. Preikšo kreipimusi viena 
iš kun. St. Ylos sukurtų maldų j 
Šv. Dvasią. G. Mikelaitis, “Naujo
jo židinio” redaktorius, parengęs 
ir kun. St. Ylos knygą “Tolyn į 
laiką - gilyn j gelmę”, apžvelgė 
sukaktuvininko darbus, pabrėžda
mas jo asmens būdingiausias sa
vybes ir labai plačius veiklos lau
kus. Prof. Arvydas Žygas, sukak
tuvininko mokinys, kvietė visus 
atsinaujinti, ypač per ateitininkų 
organizaciją, kun. St. Ylos darbus 
ir veiklą sutraukė į 10 principų. J. 
Braidokas skaitė sukaktuvininko 
poeziją, giedojo Biržų Šv. Jono 
Krikštytojo kamerinis choras. Mi
nėjimas baigtas Mišiomis Panevė
žio Kristaus Karaliaus katedroje, 
giedojo konservatorijos ansamb
lis. Renginiui vadovavo ateitinin
kų vadovė A. Saladūnaitė.

Kauno mokyklų direktoriai 
1998 m. kovo 18 d. kunigų semi
narijoje susitiko su arkivyskupu S. 
Tamkevičiumi ir vysk. R. Norvilą. 
Manoma, kad jau atėjęs laikas 
plėsti Kat. Bendrijos ir mokyklų 
bendradarbiavimą. Pranešimą te
ma “Laisvė ir atsakomybė” skaitė 
dr. Arvydas Žygas, kviesdamas 
atidžiau pažvelgti į keliamas 
problemas; Laisvėn išėjusi tauta 
dar neturi aiškios sampratos, ko
kia jos misija. Kalbėtojas kvietė 
mokytojus pasisakyti. Kai kurių 
nuomone, religinis ir tautinis pra
das labiausiai ugdomas asmeniniu 
pavyzdžiu. Keltas rūpestis, kaip 
paveikti jaunus žmones, kad jie 
atsakingai naudotųsi laisve. Arki
vyskupas S. Tamkevičius kvietė 
pedagogus dažniau apsilankyti 
kurijoje ir pasidalinti mintimis; 
laukiami įvairių pažiūrų žmonės.

Gyvybės dienos minėjimui 
pasirengti Kaišiadorių vyskupijos 
kurijos salėje 1998 m. kovo 19 d. 
įvyko susitikimas, kuriame daly
vavo Kauno ii* Kaišiadorių rajonų 
vadovai, švietimo, medicinos, so
cialinės globos įstaigų atstovai, 
Lietuvos švietimo ir mokslo mi- 
nisteris Zigmas Zinkevičius, vice- 
ministeris Romualdas Pusvaškis, 
vyskupijos kunigai. Su Lietuvos 
vyskupų laiško svarbiausiomis 
mintimis susirinkusius supažindi
no vysk. J. Matulaitis. Švietimo ir 
mokslo ministeris Z. Zinkevičius 
pabrėžė, kad mokytojai privalo 
ugdyti jaunosios kartos suprati
mą, jog gyvybė yra viena didžiau
sių ir švenčiausių būties paslap
čių. Ją reikia saugoti ir ginti nuo 
prasidėjimo iki mirties. Ant. Bu- 
račas ragino skleisti gyvybės ver

PADĖKA
AtA

IRENA JUŠKEVIČIENĖ
iškeliavo į amžinybę 1998 m. balandžio 8 d.

Dėkojame Anapilio parapijos klebonui prel. J. 
Staškui už maldas prie karsto, Mišias ir palydėjimą į 
amžino poilsio vietą; Danguolei Radikienei už var
gonavimą ir giedojimą. Nuoširdi padėka giminėms Liudai 
ir Vytui Štuikiams už visokeriopą pagalbą velionės sun
kios ir ilgos ligos metu ir mūsų liūdesio valandomis. Ačiū 
draugams ir pažįstamiems, kurie užsakė gėles, užprašė 
Mišias, aukojo “Tremtinių grįžimo fondui”. Dėkojame 
ponioms už pyragus ir B. Stanulienei už skanių pietų 
paruošimą.

Nuliūdę - vyras Stasys, dukra Benita su vyru 
ir sūnus Paulius

tybių kultūrą. Gyd. N. Liobikienė 
iškėlė moterų nedarbo problemą. 
Pasisakyta dėl socialinės nelygy
bės, TV įtakos, paskleista daug 
įdomių minčių. Vakaro metu 
koncertavo muzikos mokyklos 
auklėtiniai. Vardinių proga pa
sveikintas vyskupas.

Penktąjame “Renew” progra
mos koordinatorių seminare, įvy
kusiame Kaune 1998 m. kovo 20 
d., dalyvavo 62 asmenys iš įvairių 
parapijų. Sės. Igne, šios progra
mos iniciatorė ir koordinatorė, 
aptarė koordinatoriaus vaidmenį 
bei pareigas ir veiklos kryptis. 
Nustatytos ir konkrečios užduo
tys, kurias reikėtų atlikti iki š.m. 
rugsėjo mėn. Pokalbyje su spau
dos atstovais sės. Igne pastebėjo 
gyvesnį kunigų susidomėjimą 
“Renew” veikla. Jau suvokiama 
šios veiklos svarba ir esmė. Pro
gramai vykdyti nereikia didelių 
patalpų. 8-10 žmonių grupelės ga
li rinktis privačiuose butuose. Pa
tirtis yra parodžiusi, kad įsijungu
sių į “Renew” programą parapijų 
tikėjimas sustiprėjo. Rudenį į 
programą žada įsijungti 15 naujų 
parapijų.

Vidurio Europos “Caritas” 
vadovų susitikimas įvyko 1998 m. 
kovo 10-11 d.d. Krokuvoje. Lietu
vai atstovavo gen. direktorius 
kun. R. Grigas, reikalų vedėja J. 
Kukauskienė bei kiti - iš viso 15 
asmenų. Dalyvavo ir Europos 
gen. sekretorius H. Icking. Disku
tuota bendradarbiavimo, vaid
mens bei galimybių vykdyti socia
linius poreikius klausimais. Pasi
džiaugta Vidurio ir Rytų Europos 
“Caritas” įsijungimu j Europos 
konfederaciją, naujų narių kieky
biniu bei kokybiniu augimu. Pasi
dalinta patirtimi apie “Caritas” 
kvalifikuotų darbuotojų paruošimą.

Tokio pobūdžio mokymo 
įstaigos Vidurio Europoje jau vei
kia Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijo
je ir Lietuvoje. Sės. A. Pajarskai
tės pastangų dėka 1993 m. buvo 
įsteigtas Socialinės rūpybos studi
jų centras. Su jo istorija ir proble
momis konferencijos dalyvius su
pažindino to centro absolventė J. 
Kukauskienė. Rudenį Lietuvoje 
įvyks Europos “Caritas” konfe
rencija, kurioje žada dalyvauti 
120 atstovų iš 40 kraštų. Bus ren
kamas konfederacijos preziden
tas, kuris pakeis dabartinį - Šve
dijos vysk. W. Kenney.

Krokuvos konferencijos daly
viai aplankė Nova Hutoje įsteigtą 
ir vienuolių bonifratrų globojamą 
moterų ligoninę. Kadangi antroji 
konferencijos diena buvo kovo 
11, Lietuvos atstovai dalyviams 
įteikė po menišką išeivijoje paga
mintą Šv. Kazimiero medalioną.

Taip atrodo Taupomasis bankas Vilniuje Savanorių prospekte (naujas pastatas) Nuotr. V. Kapočiaus

Lietuvos kelias į Vakarus
Išeivijos talka Lietuvai, pasiryžusiai eiti šiuo keliu

ALGIRDAS K. VAIČIŪNAS, 
Torontas

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus yra pasakęs: “Tik 
narystė šioje Šiaurės Atlanto są
jungoje padės užtikrinti Lietu
vos saugumą”. Jis tai mato kaip 
Lietuvos prezidentas ir kaip as
muo, turįs vakarietišką pažiūrą. 
Jis taip sako sverdamas Rytų ir 
Vakarų pasaulio jėgų bei sferų 
santykį ir žinodamas, kaip trapi 
Lietuvos laisvė ir nepriklauso
mybė.

Prieš kelias savaites Toron
te ir Otavoje lankėsi keturi Lie
tuvos seimo atstovai. Jie susiti
ko su Kanados parlamento na
riais Kanados tarptautinės plėt
ros (CIDA) vadovais, įtakingais 
užsienio reikalų ministerijos 
atstovais. Visur buvo pabrėžtas 
Lietuvos ekonominio lygio kili
mas, žmogaus teisių laisvė Lie
tuvoje, tačiau Lietuvos atsto
vams svarbiausia tema buvo 
Lietuvos įstojimas į Šiaurės At
lanto sąjungą (NATO).

Narystė ŠAS yra Baltijos 
kelio tęsinys. Tai ne vien žmo
nių grandinė nuo Vilniaus iki 
Talino, tai ne vien tik esfaltuoto 
kelio platinimas ar tobulinimas. 
Čia glūdi nematoma spygliuota 
viela, kuri skiria Rytus nuo Va
karų. Jei tai neis per Baltijos 
kraštus, eis viduriu Baltijos jū
ros.

Rusiją vilioja Baltijos jūros 
uostai. Ji, įsikibusi į Karaliau
čiaus kraštą, visomis išgalėmis 
stengsis susijungti sausumos ko
ridoriumi. Kolonializmas jau at
gyveno savo laikus, bet kaip ki
taip galima vadinti Karaliau
čiaus sritį, jei ne Rusijos koloni
ja. Jokia tarptautinė sutartis ne
pripažino Rusijai Karaliaučiaus 
srities. 60% buvusios vokiš
kosios (1918-1944 m.) Rytprū
sių dalies, Potsdamo konferen
cijos nutarimu, atiteko Lenkijai. 

A+A
SOFIJAI ASTRAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus,
dukrai BIRUTEI EIDINTIENEI, jos šeimai ir 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime -

Otavos dr. Vinco Kudirkos mokyklos 
mokytojos, mokiniai ir jų tėveliai

AtA
RAIMUNDUI PAŠKAUSKUI 

mirus,
žmoną IRENĄ ir gimines liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiu -

Palmyra Kučinskaitė

A+A
JANINAI BIRGELIENEI 

baigus žemišką kelionę,
nuoširdi ir gili užuojauta dukroms - ALMAI ir 
RITAI su šeimomis -

Našlėnų šeima

Likusi dalis buvo laikinai 
palikta Rusijai administruoti iki 
taikos sutarties. Ji yra aiški Ma
žosios Lietuvos dalis, kuri kry
žiuočių, vėliau nacių buvo su
naikinta arba suvokietinta. Ru
siška tautžudystė pertvarkė gy
ventojų santykį taip, kad šiuo 
metu Karaliaučiaus krašte yra 
92% buvusios Sovietų Sąjungos 
kolonistų, 4% lietuvių ir tik 1% 
Pavolgio vokiečių, kuriuos rusai 
grąžino iš sibirinės tremties.

Lietuva neturi sienų su Ru
sija. Kaimyninės valstybės yra 
Latvija, Gudija ir Lenkija. Su 
Rusijos valdomos Karaliaučiaus 
srities likimu ir jos sienų nusta
tymu Jelcinas ir Rusijos seimas 
žaidžia kaip katinai su pele. Ši 
sritis jiems visai nepriklauso, ta
čiau turi labai svarbią strateginę 
reikšmę ir yra labai stipri, o gal 
ir vienintelė korta derybose su 
Vakarų Europos valstybėmis 
bei su Amerikos kraštais.

Žiūrint iš ŠAS narių pusės, 
matyti, kad stabilumas Europo
je yra svarbiausias jų siekis. 
Plėsdami ŠAS (NATO) ir įjung
dami Baltijos valstybes, jie nu
mato didelį pasipriešinimą iš 
Rusijos. Jelcinas nurodo į savo 
sosto trapumą, rusiškieji milita- 
ristai garsiai ir įžūliai žvangina 
savo medaliais, gąsdindami per
imti valdžią ir paversti Rusiją 
diktatorine valstybe, grėsminga 
jėga.

Kokia tad kaina Rusija atsi
sakytų Karaliaučiaus krašto? Jo 
likimas turėjo būti nuspręstas 
griūvant Berlyno sienai, tačiau 
tai nebuvo padaryta. Kaip toli į 
istorijos puslapius turi grįžti 
“taikdariai ir dalintojai”, kad 
įmintų šią sunkią mįslę? Rusijai 
šis kraštas niekad nepriklausė. 
Prūsai - aisčių gentis jau seniai 
išžudyta ar sunaikinta. Dėl di
delės tame krašte gyvenusios 
lietuvių daugumos dar prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą šis kraš

tas buvo vadinamas Mažąja Lie
tuva. Deja, nei Versalio, nei 
Potsdamo sutartimi šis kraštas 
nebuvo pripažintas Lietuvai. 
Jeigu, atitaisant šimtmetinę 
skriaudą, šiandien Lietuvai ati
tektų taip tirštai rusų kolonistų 
apgyvendintas kraštas, ji turėtų 
daugiau vargo, negu šiuo metu 
ji turi su Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose gyvenančiais lenkais.

Viena iš Vakarų Europos 
valstybių siūlomų išeičių iš šio 
akligatvio - padaryti Karaliau
čiaus kraštą laisva ekonomine 
zona. Kita - paskelbti šį kraštą 
autonomine valstybe. Tiems, 
kurie yra savo akimis matę Til
žę, Karaliaučių, Įsrutį ir Gumbi
nę, yra aišku, kad šio krašto 
ekonomija priklauso nuo kari
nių pajėgų, pagalbinio persona
lo ir juos visus aptarnaujančios 
pramonės. Nuo karinių pajėgų 
dydžio kyla ar smunka bendras 
žmonių pragyvenimo lygis. Tuo 
atveju, jei iš ten būtų išvesta 
kariuomenė, krašte likusi rusų 
dauguma turėtų persiorientuoti 
į kitą ekonominę bazę, reika
laujančią naujo kapitalo. Bet 
kas norėtų veržtis į taip miglotą 
šios srities ateitį su privačiu 
kapitalu?

Taigi plečiant ŠAS narystę, 
Europos ir Šiaurės Amerikos 
valstybės suka galvas dėl tos 
rakšties, kurią prieš 700 metų 
įsmeigė kryžiuočių ordinas, o 
šiuo metu ja naudojasi Rusija. 
Vis dėlto, nepaisant visų sunku
mų, Lietuvai yra būtina tapti 
ŠAS nare. Visų pasaulyje gyve
nančių lietuvių reikalas yra 
paveikti savo gyvenamojo kraš
to vyriausybes, kad jos pasisa
kytų už ŠAS plėtimą ir nenu- 
delstą Lietuvos įjungimo į ŠAS.

Kanadoje 1998 m. gegužės 
2 ir 3 d.d. Pasaulio lietuvių ben
druomenės valdyba rengia pasi
tarimą, kurį globos Kanados lie
tuvių bendruomenės valdyba. 
Yra jau pakviesti Kanados par
lamentarai, Lietuvos ambasado
riai Jungtinėm Tautom, JAV ir 
Kanadai. PLB yra pakvietusi 
daugelį visuomenininkų ir poli
tikų iš Vokietijos, Lietuvos, 
JAV ir Kanados, taip pat ir 
spaudos atstovų.

Šis pasitarimas neturės įpa
reigojančios galios PLB, JAV 
LB, KLB ar kitų kraštų ben
druomenių valdyboms. Jame 
bus mėginama nustatyti gaires 
politinei veiklai tų organizacijų, 
kurioms ši veikla yra priimtina 
ir nepažeidžia vietinių įstatymų. 
Yra būtina, kad kiekvienas lie
tuvis jaustų pareigą aktyviai pri
sidėti prie šios veiklos ir tuo 
padėti užtikrinti Lietuvos sau
gumą. To iš mūsų tikisi Lietuva 
ir to siekia Kanados lietuvių 
bendruomenė.

• Aš esu taikos žmogus. Dievas 
žino, kaip aš myliu taiką, tačiau ti
kiuosi, jog niekada nepasidarysiu 
toks niekšas, kad priespaudą pa
laikyčiau taika. (L. Kossuth)

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 

1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Prieš Lietuvių Namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

šiol negauna tose valstybėse pi
lietybių. Aš nebijau kokio nors 
karinio puolimo. Bijau tik vidu
rio Europoje naujos geležinės 
uždangos”.

Bombos prie sinagogos
Prie Rygos sinagogos spro

go bomba, apgadindama duris 
ir langus. Rabinas Mordechai 
Glącman vokiečių spaudai pa
reiškęs, esą piktadariai nežino
mi. Tuoj pat atvyko policijos 
viršininkas Alvars Valcis ir mi
nisteris pirm. Guntars Krats. Si
nagogoje buvo 40 žydų. Di
džiausias žydų telkinys Baltijos 
valstybėse yra Latvijoje - apie 
20,000.

Vokiečių spaudos agentūra 
(dpa) iš Rygos pranešė, kad jau 
sekančią dieną buvo atleistas 
policijos viršininkas ir kariuo
menės vadas Juris Dalbins. Po
licijos viršininkas kaltinamas 
nekreipęs dėmesio j perspėji
mus, o kariuomenės vadas, da
lyvavęs Latvijos SS karių eise
noje ir pasakęs kalbą. Buvę Lat
vijos ir Estijos SS kariai iš Vo
kietijos iždo gauna pensijas.

Maskvos meras grasina
Vokiečių spauda rašė, kad į 

Baltijos valstybių politinius ra
tus “kažkas” kaišioja pagalius. 
Išvaikius latvių policijai rusakal
bių demonstraciją Rygoje, Ru
sija numato imtis griežtesnių 
priemonių prieš Latviją. Atro
do, mūsų šiaurinė kaimynė yra 
pirmoji “auka”, nes po jos gal 
seks Estija. Mat abiejose valsty
bėse rusakalbiai sudaro didelį 
nuošimtį, o rusams sunkiai su
teikiama pilietybė.

Reaguodami į demonstraci
jos išvaikymą Rygoje Maskvos 
rusai surengė demonstraciją 
prie Latvijos pasiuntinybės Ru
sijos sostinėje. Pagrindinis kal
bėtojas buvo Maskvos meras 
Jurij Lužkov. Jis stipriais žo
džiais puolė Latvijos vyriausybę, 
palygindamas padėtį su Pol 
Pots Kambodijoje. Tai skaudi 
užgaulė, nes pilietybės nedavi
mo negalima lyginti su tautžu- 
dyste. Į J. Lužkovo grasinimus 
reikia labai rimtai žiūrėti, nes 
po dvejų metų jis numato kan
didatuoti į Rusijos prezidento 
vietą. Miuncheno dienraščio 
Varšuvos korespondentas To
mas Urban savo komentare pa
žymėjo, kad sausio mėnesio 
konferencijoje Rygoje numaty
tas pasikalbėjimas Latvijos mi- 
nisterio pirm. G. Krats ir V. 
Černomyrdino neįvyko. Latviai 
mato rusų nenorą spręsti kivir
čus ir tuo kenkti baltiečiams 
įstojimą į ŠAS.

AtA
inž. RAIMUNDUI PAŠKAUSKUI 

mirus,
jo sūnui RAIMUNDUI, buvusiam LN valdybos nariui, 
jo šeimai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime -

Toronto Lietuvių Namų valdyba

AtA
inž. RAIMUNDUI PAŠKAUSKUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai IRENAI, 
vaikams - ILONAI, RAIMUNDUI ir ANDRIUI bei 
jų šeimoms, seseriai ELENUTEI KRIKŠČIŪNIENEI 

ir jos šeimai -
J. R. Dūdos T. A. Sekoniai
D. L. Mačikūnai O. Senkuvienė

BRANGIAI MAMYTEI

AtA
SOFIJAI ASTRAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus,
jos dukrą BIRUTĘ EIDINTIENĘ ir jos šeimą giliam 
liūdesyje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime - 

dr. A. Šidlauskaitė E. P. Jurgučiai
D. J. Daniai E. J. Valiuliai
B. A. Eimantai S. V. Balsevičiai

Ottawa, Ontario

Gimnazijos ateitis
Vokietijos Krikščionių de

mokratų partijos parlamentaro 
H. Meister kvietimu, kovo 30 d. 
Bonoje įvyko posėdis lietuvių 
gimnazijos reikalu. Visi dalyviai 
pritarė gimnazijos išlaikymui, 
tačiau nerado lėšų. Atrodo, vie
nintelė išeitis yra privačią lietu
vių gimnaziją pervesti į “Er- 
satzschule”, įvesti joje daugiau 
vokiečių kalba pamokų ir gal 
tuomet galės gauti Hesseno 
krašto vyriausybės (sostinė 
Wiesbaden) paramą. Posėdyje 
dalyvavo Hesseno krašto švieti
mo ministeris H. Holzapfel, 
Lietuvos ambasadorius dr. Z. 
Namavičius, Lampertheimo me
ras E. Maier (Huettenfeldo 
miestelis priklauso Lamperthei- 
mui), užsienio, vidaus reikalų 
ministerijų, vyskupų konferen
cijos atstovai, gimnazijos direk
torius A. Šmitas ir gimnazijos 
kuratorijos atstovas. Gimnazi
jos direktorius A. Šmitas spau
dai pareiškė, kad dar reikia iš
spręsti kai kuriuos formalius 
klausimus, pvz. lietuvių ir vokie
čių kalbų dėstymą ir pan. Ne- 
lauktina iki rudens lietuvių gim
nazijos likimo išsprendimo.

Kitos žinios
Balandžio 29 - gegužės 4 d. 

d. Dachau koncentracijos sto
vykloje rengiama išlaisvinimo 
iškilmė. Atstovai atvyks iš Lie
tuvos, Gudijos, Ukrainos, Len
kijos, Rusijos ir kt. valstybių. Jų 
kelionę remia privatūs asmenys 
bei piniginės aukos. Miuncheno 
dienraštis atskirai pažymėjo, 
kad buvę Dachau kaliniai iš 
Lietuvos, Gudijos, Ukrainos 
gaus vaistų, akinius, klausiklius.

Vėl lietuvaitės viešuosiuose 
namuose, šį kartą Miunchene! 
Vietos dienraštis rašė, kad se
niausios pasaulyje moterų pro
fesijos sąvadautojas tadžikista- 
nietis buvo prasiskolinęs mote
rų “pirkliams”, nes įsimylėjęs į 
vieną lietuvaitę neleidęs jai to
liau uždarbiauti. Pasirodo, du 
pirkliai ir sąvadautojas puikiai 
gyveno iš trijų lietuvaičių uždar
bio. Kartu su tadžikistaniečio 
“mergaite” ir dvi likusios lietu
vaitės pabėgo į laisvę. Ar jos 
buvo lietuvaitės - didelis klaus
tukas. Jos turėjo Lietuvos pa
sus, tad vokiečiai tokiu atveju 
jas laikė lietuvaitėm.

Knygų rišykla 
lįįj “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

mailto:tevzib@pathcom.com


Eilėraščius partizaninių kovų tema deklamuoja Prienų “Žiburio” 
gimnazijos moksleiviai

Dainuoja Prienų moterų etnografinis ansamblis partizanų minėjimo 
popietėje Krašto muziejuje 1998.III.10 Nuotr. A. Krutulienės

Iš Kanados - į Vilniaus Lazdynus
Buvęs kanadietis JUOZAS ŠIAUČIULIS naujoje gyvenvietėje

Gyvenimas - sakalo skrydis
Prisimenant laisvės kovotoją Kazimierą Pyplį - Mažytį
ANTANINA GARMUTĖ
Pasaulyje daug gražių vietų 

- kalnų, ežerų, gojų, bet visų 
gražiausi Lietuvos miškeliai ir 
Nemuno slėniai, kuriuose įmin
tos tėvų ir protėvių pėdos. Daug 
garsių karvedžių ir užkariauto
jų, svetimas žemes grobusių, 
kraujo upelius praliejusių, bet 
už vis garsiausi mūsų žydinčios 
žemės sakalai, gimtąjį lizdą gy
nę ir už Tėvynės laisvę gyvybes 
atidavę. Vienas iš daugelio - ir 
Kazimieras Pyplys - laisvės kovų 
karžygis, žinomas partizano Aud
ronio, Mažyčio slapyvardžiais.

Vos 26 metus tetrukęs Kazi
miero gyvenimas - trumpas, bet 
aukštas sakalo skrydis - prasidė
jo 1923 m. žilų panemunės pi
liakalnių papėdėje Prienų rajo
ne, Kėbliškių kaime, netoli Pa
kuonio, kur maži, sraunūs Ta- 
mulšios ir Kuonės upeliai gilias 
rėvas į Nemuną rėžia, o šlaituo
se juodalksniais apaugusius, su
nykusius partizanų bunkerius 
slepia.

Kazimieras buvo labai ta
lentingas jaunuolis - puikiai brai
žė, piešė, mėgo poeziją, vairavo 
automobilį, taikliai šaudė, spor
tavo. Penkiolikos metų būda
mas vaikinas sulaikė tarptautinį 
nusikaltėlį - bankų plėšiką. Ru
dosios okupacijos metais varžy
bose nokautavo aukšto rango 
vokiečių boksininką ir už tai pa
teko Gestapo nemalonėn.

1941 m. Kazimieras aktyviai 
dalyvavo Birželio sukilime. Bai
gęs “Aušros” berniukų gimnazi
ją Kaune, studijavo mediciną. Ne
pakęsdamas bolševikų okupaci
jos, pasuko laisvės kovotojų ke
liu. Buvo aukšto ūgio - 216 cm., 
todėl pamėgęs humorą pasirin
ko slapyvardį - Mažytis.

Dalyvavo 18-je kautynių ir 
mūšių. Buvo 4 kartus sužeistas. 
1947 m., kartu su Juozu Lukša, 
perėjo sieną, nuvežė į Vakarus 
pagalbos šauksmą - Lietuvos ka

Ąžuolo paminklas laisvės kovotojui KAZIMIERUI-PYPLIUI atminti
Prienų krašto muziejaus sodelyje Nuotr. A. Krutulienės

talikų laišką popiežiui Pijui XII. 
Grįžęs į Tėvynę partizanavo 
“Tauro” ir “Dainavos” apygardo
se. Žuvo išduotas 1949 m. rug
sėjyje netoli Daugų, Kalesninkų 
miško bunkeryje kartu su bend
ražygiu Makarevičiumi - Žilvičiu, 
nukaudami 18 rusų kareivių.

Kazimiero Pyplio 75-erių gi
mimo metų sukaktis buvo pami
nėta Prienuose, Krašto muzie
jaus direktorės Antaninos Alek
navičienės iniciatyva. Didvyrio pa
gerbimas prasidėjo Prienų šven
tovėje, kurioje šv. Mišias ta pro
ga aukojo laisvės kovotojas ir 
politinis kalinys - monsinjoras 
Alfonsas Svarinskas. Po to mu
ziejaus sodelyje buvo pašventin
tas partizano atminimui skirtas 
ąžuolinis paminklas, kurį išdro
žė prieniškis tautodailininkas A. 
Sakalauskas su pagalbininkais. 
Jį užsakė vilniečiai dailininkai 
Onutė Pyplytė-Vincevičienė (par
tizano sesuo) ir jos vyras Vytau
tas. Iškilmingame mitinge daly
vavo keli šimtai žmonių, suva
žiavusių iš artimesnių ir toli
mesnių apylinkių.

Prisiminimais apie Kazimie
rą Pyplį dalijosi jo bendražygis - 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
pirmininkas J. Čeponis, seimo 
narys K. Bobelis, su juo studija
vęs mediciną. Partizano biogra
fijos momentus apžvelgė Prienų 
krašto muziejaus direktorė A. 
Aleknavičienė.

Muziejuje surengtoje prisi
minimų apie K. Pyplį popietėje 
kalbėjo jo kraštiečiai, patrioti
nius eilėraščius deklamavo Prie
nų “Žiburio” gimnazijos moks
leiviai, dainavo etnografinis mo
terų ansamblis ir šaulių choras.

Pavasaris. Atsigaunanti nuo 
okupacijos žemė pražysta visu 
savo grožiu. Ir neeilinių asme
nybių šviesa lydi mūsų darbus. 
Gyvenimas tęsiasi - aukos - gy
vybių kaina - sudėtos ne veltui. 
Lietuva - laisva!

ALFREDAS GUŠČIUS

1996 m. liepos 26 d. į Vil
niaus Lazdynų seniūnijos bend
ruomenę įsijungė Juozas Šiau- 
čiulis (Šilėnas), sugrįžęs iš Ka
nados Montrealio. Įsikūrė pas rū
pestingą dukrą Rimą, gyvenan
čią Žėručio gatvėje, visai netoli 
šių eilučių autoriaus.

Apie naują gyventoją Laz
dynų padangėje man prašneko 
mūsų bibliotekos vedėja Ilda 
Andriuškevičienė, nes pirmoji kul
tūrinė įstaiga, su kuria J. S. pir
miausia susipažino, buvo šis kul
tūros židinėlis. Laikraščių, žur
nalų, knygų aplinkoje įvyko ir 
pirmasis mudviejų susitikimas. 
Vedėja Ilda pristatė man soli
daus amžiaus, vidutinio ūgio, 
malonių veido bruožų, akiniuo
tą vyriškį...

J. Š. nesivaržė, iškart pradė
jo bendrą kalbą. Atkreipiau dė
mesį į jo gražią, taisyklingą kal
bėseną, į santūrų pasakojimo bū
dą. Pragyvenęs Lietuvoje viene
rius metus, jis jau turėjo pakan
kamai naujosios patirties, drą
siai reiškė pastabas apie preky
bos, bankų bei kitų įstaigų tei
kiamų paslaugų kokybę, apie 
kaimyninio bendravimo trūku
mus (laiptinėse susitikę vieni su 
kitais retai kada sveikinasi, aikš
telėse esama nešvaros). Apgailė
jo jis ir prastą šios bibliotekos 
materialinę būklę. Pasirodė be
sąs atidus ir demografiniams da
lykams - kai pirmąkart kaip tu
ristas 1991 m. lankėsi Lietuvoje, 
Vilniaus viešose vietose lietuvių

Lietuvos jūreivystės rūpesčiai
Atsiliepiant į Bazio ir Purvinų straipsnį, atvirai iškeliantį 

skandalingą Lietuvos žvejybos laivyno praradimą

B. STUNDŽIA, Torontas
1998 m. “TŽ” 2 nr. buvo iš

spausdintas jūrų inž. A. Bazio, dr. 
M. Purvino ir archit. M. Purvi- 
nienės rašinys “Lietuvos jūreivys
tės rūpesčiai”, kuriame keliama 
jūros ir laivyno svarba Lietuvai, 
minimos jėgos, siekiančios truk
dyti įsitvirtinti Lietuvai pajūryje, 
tvarkyti Klaipėdos uostą, išeiti 
jaunimui į jūrą.

Reikia sveikinti autorius, drį
susius atvirai iškelti negeistinus 
reiškinius.

Yra į jūrą žiūrinčių vaizbū
nų akimis, kaip nors, kad ir ne
teisėtu būdu uždirbti. Taip buvo 
sužlugdyta šešių bilijonų vertės 
žvejybos bendrovė “Jūra” su visu 
230 laivų laivynu. Dabar sten
giamasi nugriebti kelias dešim
tis metrų uosto krantinės, gal ko
kį netoli esantį jūros sklypą, ar 
remontuojamą namą, sandėlį.

Skubinama privatizuoti pre
kybos laivyną, apie kurį, kaip 
prisipažino Klaipėdoje pati mi- 
nisterė, neturinti supratimo apie 
jūrininkystę. Kas kita su įmonė
mis, nes jos yra Lietuvoje ir pri
vatizavus tik dalis pelno išeis į 
užsienį, o laivai išplauks ir gal 
nebegrįš.

Kažkoks nesąžiningas žmo
gus prisiplakė prie “Budžio” klu
bo ir stengėsi įsitvirtinti Danės 
upės krantinėse. Tos krantinės 
yra ideali vieta iš užsienio at
plaukusioms jachtoms, bei mo
torlaiviams, nes jos yra sena
miesčio centre, netoli įvairių krau
tuvių, nepaliečiamos laivų eis
mo ir vandenų bangavimo.

Atsikreipdamas į minėtų au
torių straipsnį, norėčiau papildy
ti informaciją apie “Budžio” 
klubą.

Pirmosios Lietuvos nepri
klausomybės laikotaipyje “Bu
džio” klubo nebuvo. Šiuo vardu 
vadinosi jūros skautų vienetas- 
draugovė ar laivas. Tam viene
tui priklausė jauni vyrai. Tarp 
pirmųjų jūros skautų budžių bu
vo, matyt, rašinio autorių gimi
naitis Erikas Purvinas.

Ir dabar užjūryje veikia lie
tuvių jūros skautų vienetai, ku
rių vyresnieji nariai vadinasi bu- 
džiais. Sudužus mokomojai jach
tai “Budys”, su Klaipėdos gu- 
bernatūros pagalba, buvo įsigy
tos jachtos “Budys I”, “Budys 
II” ir “Baltoji lelija”. Teko ir šių 
eilučių autoriui vienai iš tų jach
tų trumpai vadovauti.

Salia budžių laivo (draugo
vės) Klaipėdoje prie “Maisto” 
bendrovės, pik. V. Grudzinskui 

kalbą girdėdavęs dažniau.
Nuo vietinių aktualijų, nuo 

socialinių problemų pokalbis pa
krypo J. S. mielesne tema - apie 
jo gimtuosius Anykščius, kuriuo
se 1915 m. balandžio 6 d. atėjo į 
šį pasaulį. Sublizgėjo mano paš
nekovo akys. “Mano tikroji sos
tinė - Anykščiai!” - šūktelėjo. 
Anykščių jis niekada nepamir
šo, ir ne tik dvasiškai, bet ir ma
terialiai... 1993 m. į Lietuvą bu
vo pargabenta ir Anykščių Šv. 
Mato šventovei padovanota jo 
medžio mozaika “Dievo moti
na”, kuri Montrealyje surengto
je Auksinio amžiaus klubų pa
rodoje laimėjo II vietą (iš 300 
rodinių)...

Išeivijoje J. Š. dažnai bend
ravo su...medžiu, nes vertėsi dai
lidės amatu, o po tų valandų - su 
knygomis, įvairiais raštais. Daug 
metų jis bendradarbiavo “Lietu
vių enciklopedijoje”, redagavo 
1967, 1972, 1982 ir 1986 m. Ka
nados lietuvių dienų metraščius, 
Vilniaus šaulių rinktinės Kana
doje metraštį, Aušros Vartų pa
rapijos metraščius.

Savo pilietinį nusiteikimą, pat
riotinę valią J. S. aktyviai reiškė 
nuo pat pirmųjų pasitraukimo iš 
Lietuvos dienų - dalyvavo Vokie
tijoje, Anglijoje, Kanadoje vei
kusių visuomeninių, kultūrinių 
organizacijų veikloje. Didžiausių 
asmeninių ir tarnybinių aukštu
mų jis pasiekė veikdamas įvai
riose šaulių organizacijose. Nuo 
1991 m. jis - Lietuvos šaulių są
jungos išeivijoje garbės narys, 
nuo 1992 m. - Lietuvos šaulių 

parėmus, sudidarė “Kastyčio” lai
vas, kuriam priklausė jachtos 
“Kastytis” ir “Gražina”.

Norint jūros skautams daly
vauti regatose, reikėjo priklau
syti Buriuotojų sąjungai, todėl bu
vo oficialiai sudarytas Skautų bu
riavimo klubas, bet be “Budžio” 
vardo, nes priklausė ir “Kasty
čio” laivas (draugovė).

Dabartinis “Budžio” klubas 
nėra susirišęs su jūros skautais, 
jis tik pasirinko jūros skautų nau
dotą, Vydūno pasiūlytą vardą. 
Klubas rūpinasi Klaipėdos se
namiesčio tvarkymu, senų laivų, 
ypač buvusių Kuršmarių žvejų 
vadinamų “kurėnų” ir senų jach
tų atnaujinimu. Ne paskutinę 
vietą užima visokio jūrinio pa
veldo išlaikymas ir jūrininkystės 
idėjos skleidimas. Teko klubui 
tampytis po teismus su nesąži
ningojo asmens vadovaujama ne
va “Budžio” bendrove ir aiškin
tis su Klaipėdos meru Gentvilu. 
Prieš porą metų susitikau su 
“Budžio” klubo pirmininku K. 
Franku ir, rodos, iždininke dr. 
Astikiene. Jie papasakojo apie 
tuometinę klubo veiklą ir atei
ties planus.

Ne paslaptis, kad Klaipėdos 
mieste, ypač uoste, stipriai vei
kė “Jedinstva”. Rusakalbių gre
tose yra daug buvusių Raudo
nosios armijos karininkų ir ne
mažai buvusių KGB darbuoto
jų. Jų dauguma nieko gero Lie
tuvai nelinki ir tik pagal sovieti
nius papročius žiūri kur ką nu
griebti, tariamai “privatizuoti”. 
Jiems tai nėra sunku, nes uoste 
yra visokių jų aukštų pareigūnų.

Sovietinio auklėjimo jūri
ninkai ir gėdos ir bėdos užsieny
je pridaro. Pavyzdžiui, Lietuvos 
jūrų laivininkystei priklausanti 
jachta “Žilvinas” vasaros metu 
buriuoja su turistais. Vienoje ke
lionėje išplaukė į Daniją, ir ne
va dėl gedimų į Kopenhagą ne
nuplaukė, o sustojo Bornholmo 
saloje. Ten Danijos muitininkai 
rado krovinį kontrabandinių ci
garečių. Įgula buvo suimta, o 
jachta konfiskuota. Du keleiviai 
buvo išteisinti, o jachtos vadas su 
padėjėju gavo tris mėnesius ka
lėjimo ir 34,000 dolerių baudą. 
Lietuvos jūrų laivininkystė turė
jo daug vargo, kol tą jachtą atga
vo. Turėjo net generalinis Dani
jos prokuroras įsikišti, nes už 
kontrabandą tik jūrininkai buvo 
atsakingi. Viduryje žiemos, kai 
niekas neburiuoja, reikėjo sam
dytai įgulai vadovaujant, jachtos 
vadui A. Varnui jachtą atpluk
dyti atgal į Klaipėdą. 

sąjungos Lietuvoje garbės šau
lys. Už nuopelnus Šaulių sąjun
gai ir lietuvybei J. Š. apdovano
tas 1961 m. Šaulių žvaigždės or
dino medaliu, 1966 m. - Šaulių 
žvaigždės ordinu ir 1988 m. - 
Kanados baltiečių veteranų ly
gos medaliu, 1996 m. - Gedimi
no II1. ordino medaliu.

J. Š. 1991 m. padovanojo 
Anykščių miesto centrinei bib
liotekai 2,500 išeivijoje išleistų 
knygų! Mat Anykščių trauka po 
senovei stipri - savaitgalius, o 
vasarą ir porą savaičių, pralei
džia savo mažojoje “sostinėje”. 
Pažįstamas su Anykščių meru 
Sauliumi Nefu. Kartu su rajono 
taryba nori įgyvendinti didelį su
manymą - Anykščių Antano Ba
ranausko aikštėje pastatyti di
dingą paminklą žuvusiems už 
Lietuvos laisvę.

Netrukus po pirmojo mud
viejų susitikimo bibliotekoje bu
vau pakviestas į svečius. Susipa
žinau su rūpestinga dukra Ri
ma, su vaikaite - Aukštesnio
sios medicinos mokyklos stu
dente Irma, su namų sargu kud- 
lotu juodčkiu Argu. Vėl daug pa
sakojo, rodė ir komentavo savo 
dailės kūrinius, retus leidinius, 
apdovanojimus. Ir man padova
nojo - 1991 m. Kauno “Ajetos” 
leidykloje išspausdintą atsimi
nimų apie Antrąjį pasaulinį ka
rą knygą “Veidu į šiaurę”, 1990 
m. Kanadoje išleistą pirmąjį ei
lėraščių rinkinį “Gimtos žemės 
sauja”. Prisipažino turįs naują 
poezijos knygos rankraštį, ieš
kąs redaktoriaus ir leidėjo.

Tai buvo pernai. O dabar mu
du jau geri pažįstami. Parašiau 
apie J. S. apybraižą ir išspausdi
nau Lazdynų laikraštyje “Laz
dynų žiedas”. Tapau jo eilėraš
čių knygos redaktoriumi ir lei
dėju... Sausio mėnesį bibliote
kos vedėja Ilda Andriuškevičie
nė surengė pirmąjį skaitytojų su
sitikimą su šiuo Lazdynų bend
ruomenės nariu.

Kai kovo 10 d. seniūnija ren
gė Atminimo lentų Lietuvos lais
vės gynėjams, gyvenusiems Laz
dynuose, atidengimą, iškilmėn 
pakviečiau ir J. S. Buvo šaltoka 
nesibaigiančios žiemos diena, ta
čiau šaltis neišgąsdino mūsų gar
baus kaimyno. Atėjo ir prie Ar
chitektų 15-ojo namo susirinku
siems žuvusiojo Vido Maciule
vičiaus artimiesiems (dalyvavo 
ir našlė Aušra su sūneliu Simu), 
kaimynams skaitė savo patrioti
nius eilėraščius. Mačiau, kaip J. 
Š. jaudinosi, nes gerai suvokė, 
kad Vidas Maciulevičius, kaip ir 
kiti Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjai, žuvo už tuos idealus, ku
riuos savo gyvenime siekė įkū
nyti ir jo prosenelis Laurynas, da
lyvavęs 1863 m. sukilime, ir se
nelis knygnešys Jonas, ir tauti
niu pažangumu pasižymėjęs jo 
tėvas Motiejus, beje 1925-27 m.m. 
dirbęs Anykščių viršaičiu. Ir jis 
pats vardan Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės nei pusšimtį 
metų nešė nelengvą tremties naš
tą. Nešė, išlaikė, nepalūžo.

Verkia žemė ašarom lietaus, 
Krenta lapai, pakąsti šalnos. 
Kas jo vardą ir kas jo kančias, 
Kas jo žygius kada apdainuos ?

Šitaip viename savo eilėraš
čių J. Š. retoriškai apmąsto lie
tuvių kankinių ir didvyrių dalią. 
O man norisi neretoriškai atsa
kyti: yra kam mūsų didvyrių ir 
kančias, ir žygius apdainuoti, ap
rašyti, atvaizduoti. Yra!

Didžioji gatvė Vilniuje ir viešbutis “Astorija' Nuotr. V. Kukoraičio
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JUOZAS ŠIAUČIULIS skaito savo eilėraščius prie Architektų gatvės
15 nr. namo Vilniuje Nuotr. A. Guščiaus

SPAUDOS BALSAI

Nesėkmingi rinkimai
Dėl nesėkmingų Lietuvos 

lenkams papildomų seimo rin
kimų jie kaltina lietuvius. Lietu
vos lenkų sąjungos organas 
“Nasza Gazeta” š.m. balandžio 
1 d. laidoje rašo: “Kovo 22 d. 
trečią kartą dėl nepakankamo 
balsuotojų skaičiaus rinkimai 
Vilniaus-Trakų ir Naujosios Vil
nios rinkiminėse apygardose 
neįvyko. Vilniaus-Trakų apy
gardoje, dalyvaujant 28.3% rin
kėjų, įtikinančiai laimėjo Lietu
vos lenkų rinkimų akcijos kan
didatas W. Tomaszewski, surin
kęs 69.7% balsų. (...) Naujosios 
Vilnios apygardoje dalyvavo 36. 
4% balsuotojų ir pirmą vietą 
užsitikrino dar neseniai buvęs 
kandidatas į prezidentus Artū
ras Paulauskas (90%). T. Fili- 
powicz (LLRA) buvo antras, 
gavęs 3.8% balsų. (...) Kaip ro
do skaičiai, daugumoje valsčių, 
kuriuose lenkai sudaro per pusę 
gyventojų, rinkimuose dalyva
vusių skaičius peržengė magišką 
40% slenkstį. (...) Tačiau to
kiuose miesteliuose kaip Lent
varis, Salininkai, Pagiriai ir Tra
kų Vokė, kuriuose lietuvių yra 
tarp 50-80%, balsuotojų vidur
kis buvo 17%.

“Kurier Wilenski” kovo 25 
d. laidoje rašo: “Nepagrindiniai 
gyventojai rinkimus į seimą boi
kotavo. Iš rinkimų rezultatų ga
lima spręsti, kad rinkimų apy
gardų sudarymas yra netobulas, 
nes prijungus pvz. prie lenkų 
apgyventų sričių vietoves, ku
riose vyrauja kitokios tautybės 
žmonės, yra skaldomas lenkiš
kas elektoratas”.

Lietuviai Lietuvoje yra pa
grindiniai gyventojai, t.y. čia
buviai, autochtonai, o ne atvy
kėliai iš svetur. Nors Vilniaus- 
Trakų apygardoje pagal “K.W.” 
yra 40% lenkų, bet balsavime 
dalyvavo vos 28.3% rinkėjų. Šie 
skaičiai rodo, kad ir lenkai nesi
veržė prie balsavimo dėžių.

Baltijos kraštų solidarumas
Pastaruoju metu Rusijos 

spauda smarkiai puola Latviją 
dėl latviškos SS divizijos likučių 
parado ir rusų pensininkų de
monstracijos išvaikymo Rygoje. 
“Komsomolskaja Pravda” netgi 
gąsdina: “Pastarieji įvykiai gali 
privesti Latviją prie katastro
fos”. Apie Baltijos kraštų soli
darumą rašo rusų kalba leidžia
mas Taline dienraštis “Estonia” 
š.m. kovo 21 d. laidoje:

“Laikas parodyti iš Estijos 
ir Lietuvos pusės solidarumą 
nėra palankus. Lietuva jau se

niai stengiasi nebloginti santy
kių su Rusija dėl problemų Es
tijoje bei Latvijoje. ‘Brazausko 
linija’, atėjus naujam ‘amerikie
tiškam’ Lietuvos prezidentui V. 
Adamkui, kol kas nepatyrė ypa
tingų pakeitimų. Lietuvos pa
siuntinys Maskvoje Romualdas 
Kozirovičius tiesiai pareiškė: 
įvykiai Rygoje neturės įtakos 
Lietuvos-Rusijos santykiams. 
Lietuva daug tikisi iš savo min. 
pirmininko vizito Maskvoje va
saros pradžioje, kurio metu nu
matoma pasirašyti keletą svar
bių dokumentų”.

Prezidentų pensijos
Populiarus Maskvos savait

raštis “Argumenty i Fakty” š.m. 
kovo laidoje mano, kad Gorba
čiovas pavydi Brazauskui pensi
jos: “Buvęs Sovietų Sąjungos 
prezidentas Michail Gorbačiov, 
kuriam Nepriklausomų valsty
bių sąjungos galvos paskyrė 
4,000 senųjų rublių pensiją, gali 
pavydėti neseniai pensijon iš
ėjusiam Lietuvos prezidentui 
Algirdui Brazauskui, kuris gaus 
kas mėnesį pusei prezidento al
gos prilygstančią pensiją. Pagal 
JAV valiutą tai būtų 1750 dole
rių. Jau kovo mėn. buvęs Lietu
vos prezidentas, o dabar kuklus 
pensininkas, gavo 3.500 litų 
(875 dolerių).

Vis dėlto Brazausko prezi
dentinė pensija negali lygintis 
su 71-rių metų amžiaus dabarti
nio Lietuvos vadovo Valdo 
Adamkaus pensija. Per 40-ties 
metų darbą JAV-se jis pridera
mai aprūpino savo senatvę. Jo 
5,000 dolerių mėnesinė pensija 
yra daug didesnė, negu oficiali 
Rusijos prezidento alga”.

Nuomonė apie Adamkų
Plačiai aprašęs Lietuvos 

prezidento rinkimų eigą, Lenki
jos religinio pobūdžio mėnesi
nis žurnalas “Więz” (“Ryšys”) 
š.m. vasario mėn. laidoje paste
bi: “Adamkus kaip politikas bu
vo mažai Lietuvoje žinomas. 
Tik po Centro sąjungos para
mos atsidūrė politinėje Lietuvos 
scenoje. Jis neturi jokios politi
nės patirties ir menkai žino po
litinę Lietuvos realybę, taip kad 
jo politinės ir kitų sričių pažiū
ros susidarys einant prezidento 
pareigas. Štebėtojai pabrėžia, 
kad Adamkaus išrinkimas pre
zidentu sumažins įtampą tarp 
seimo ir prezidento, nes ligšioli
niai santykiai tarp prezidento 
Brazausko ir seimo dešiniųjų 
daugumos nebuvo geri. J.B.
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Lietuvos sąjūdžio tarybos pirm. 
Romas Batūra supažindina “Lie
tuvos aido” skaitytojus su artėjan
čiu šios organizacijos dešimtme
čiu. Gegužės 27-28 d.d., sukakties 
išvakarėse, yra suplanuota istori
nė ir mokslinė konferencija. Sąjū
džio narių suvažiavimas numaty
tas gegužės 30-31 d.d., o įsisteigi- 
mo minėjimas su koncertu - bir
želio 3 d. Lietuvos sąjūdžio dešimt
mečiui bus pagamintas atminimo 
ženklelis, pasiūlyta išleisti pašto 
ženklą, voką ir monetą. Tikimasi, 
kad dešimtmečio renginiai bus vals
tybiniai ir apims visą Lietuvą. Isto
riniu paminklu bus paskelbtas 
Lietuvos sąjūdžio pastatas Vilniu
je su jame įsteigtu šios organizaci
jos muziejumi. Taipgi norima, 
kad Vingio parko aikštė, kurioje 
1988 m. vasarą vyko pagrindinės 
sąjūdininkų demonstracijos, būtų 
pavadinta Lietuvos sąjūdžio vardu.

KONTAKTINIAI LĘŠIAI
Klaipėdoje Lietuvos ir užsie

nio rinkai gaminami akims skirti 
japonų firmos “Topcon” kontak
tiniai lęšiai. Akių gydytojai, kon
taktinių lęšių specialistai, dabar 
yra vadinami oftalmologais. Lie
tuvos oftalmologų draugija buvo 
įsteigta tik pernai rudenį ir dabar 
jau yra įjungta Europos oftalmo
logų draugijon. Lietuvos oftalmo
logų konferenciją Klaipėdoje su
rengė medicinos centras “Lorna”. 
Ji buvo skirta akių ligoms ir jų gy
dymo klausimams. Pirminis akių 
patikrinimas ir pasitarimas su gy
dytoju tame centre pacientui kai
nuoja 50 litų. Klaipėda yra vienin
telis miestas Baltijos respubliko
se, “Baltic lenses” laboratorijoje 
gaminantis minkštus kontaktinius 
lęšius. V. Zameckas, laboratorijos 
“Baltic lenses” vadovas, konfe
rencijos dalyvius supažindino su 
laboratorijos gaminiais, pabrėž
damas, jog toje laboratorijoje pa
gaminti kontaktiniai lęšiai savo 
kokybe atitinka pasaulinį lygį.

GYNĖJO BALSAS IŠ MASKVOS

Vilniuje šiemet tikimasi už
baigti ilgai trukusią sovietinės lie
tuvių kompartijos vadų Sausio 
tryliktosios bylą. Rusijos komu
nistų vadas Genadijus Ziugano
vas, BNS pranešimu, iš Maskvos 
atsiųsta telegrama bando guosti 
Juozą Jermalavičių gimtadienio 
proga: “Kalėjimas ne geriausia 
vieta pažymėti šią dieną. Tačiau 
jums ir jūsų draugams ir posėdžių 
salė tapo politinės kovos lauku. 
Todėl galime pasakyti, kad šį 
gimtadienį jūs sutinkate kovinėje 
aplinkoje...” Jis žada savo para
mą, kad J. Jermalavičius būtų iš
laisvintas, pridėdamas solidaru
mo linkėjimus ir kitam lietuvių 
tautą išdavusiam maskvinės kom
partijos nariui “draugui Mykolui 
Burokevičiui”. Pilną sveikinimo 
telegramos tekstą Lietuvoje pa
skelbė tik Vilniuje rusų kalba lei
džiamas laikraštis “Echo Litvy”.

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury
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CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch
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KOPLYČIA LIGONINĖJE
Šiaulių respublikinėje ligoni

nėje buvo įrengta ir pašventinta 
40 vietų turinti koplyčia. Pasak 
vyr. gydytojo Petro Simavičiaus, 
jau seniai buvo galvota, kad li
goninei reikia specialios patalpos, 
kurioje dvasinę ramybę galėtų 
rasti ligonis ar medikas. Lig šiol 
tik retkarčiais būdavo atnašau
jamos Mišios ligoninės salėje. Ko
plyčioje jos bus laikomos kiekvie
no mėnesio antros ir ketvirtos 
savaitės trečiadieniais.

MIRTIES BAUSMĖ

Lietuvos vyriausybė norėtų at
sisakyti mirties bausmės, bet to
kiai minčiai nepritaria gyvenojų 
dauguma. Viešosios nuomonės ty
rimų centro “Vilmorus” duome
nimis, tik 11.3% gyventojų pritar
tų mirties bausmės išbraukimui iš 
naujo Lietuvos baudžiamojo ko
dekso, o 60.9% nesutiktų su to
kios bausmės atsisakymu. Estijoje 
mirties bausmę remia 75% gyven
tojų, Latvijoje - net apie 85%. 
Tokia gyventojų nuotaika apsun
kina Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
įsijungimą Europos sąjungon. Mat 
viena jon įsileidimo sąlygų yra 
mirties bausmės išbraukimas iš jų 
baudžiamojo kodekso. M. Mažvy
do bibliotekoje netgi buvo sureng
ta speciali mirties bausmę smer
kianti paroda su tikra jai vykdyti 
elektros kėde, priklausančia Itali
jos žmogaus teisių gynimo organi
zacijai. Tai buvo įvadas Lietuvos 
seimo rūmuose įvykusion tarptau- 
tinėn konferencijon “Mirties baus
mė - bausmė visuomenei”. Kon
ferencijos dalyviai, savo praneši
muose svarstydami mirties baus
mės klausimą, rėmėsi keturiais 
aspektais - tarptautiniu, istoriniu, 
psichologiniu ir krikščioniškuoju. 
Lietuvos seimo nariai pavasario 
sesijoje turės nustatyti, ar Lietu
vos konstitucija leidžia skirti mir
ties bausmes.

KEISTA KRITIKŲ LOGIKA
Keistai skamba mirties baus

mės pašalinimo reikalaujančių kri
tikų logika net pačiame jų sureng
tos tarptautinės konferencijos pa
vadinime “Mirties bausmė - baus
mė visuomenei”. Su tokia minti
mi nesiderina “Lietuvos aide” pa
skelbtas Audrio Vaitkaus praneši
mas “Žiaurus plėšikų išpuolis Žir
mūnuose”. Ten kovo vienuolikto
sios naktį trys peiliais ginkluoti 
plėšikai, įsiveržę Snarskių butan, 
pareikalavo pinigų ir sunkiai su
žeidė visą šeimą. Policiją iškvietė 
61 metų Pranciška Snarskienė, pa
skutinėmis jėgomis pasiekusi tele
foną. “Lietuvos aido” atstovas A. 
Vaitkus skaitytojams pasakoja: “Įvy
kio vieton atskubėję kriminalinės 
policijos, Vilniaus miesto apylin
kės pareigūnai bei medikai kons
tatavo, kad P. Snarskienės vyras 67 
metų Bronius Snarskis nuo suža
lojimų mirė. Sūnus Dainius Snars
kis peiliu subadytas daugybę kar
tų, žaizdos pavojingos gyvybei. 
Dabar jis guli Šv. Jokūbo ligoni
nėje. Dėl sunkios žaizdos pilve į 
ligoninę paguldyta ir pati P. Snars
kienė”. Policija suėmė vilniečius 
22 m. Dimitrijų Lariną ir 24 metų 
Andrejų Panovą, priklausančius Vil
niaus Žirmūnų mikrorajone vei
kiančiai nusikaltėlių gaujai, plė
šiančiai butus ir vagiančiai auto
mobilius. Ieškoma trečiojo plėši
ko 23 metų Alekso Jačionio, gy
venančio Karmėlavoje. y. j<st.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus -r

(Esu “Union Gas” A& 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos mažieji Velykų šventėje su mokytojomis stebi kurio margutis 
toliausiai nuriedės Nuotr. V. Stanevičienės

Lietuvių kalbos kursai Hamilton, Ont.
Nuo 1990 m. Vilniaus uni

versitete rengiami įvairios truk
mės lietuvių kalbos kursai, pra
dedantiems, pažengusiems bei 
mokantiems lietuvių kalbą.

Lituanistinėse studijose da
lyvauja studentai, pradėję mo
kytis lietuvių kalbos savoje šaly
je. Galima pasinaudoti žiemos ar 
vasaros metu vykstančiais dvie
jų ar keturių savaičių kursais. 
Šiais metais vasaros kursai vyks 
birželio 30-liepos 28 dienomis. 
Trukmė 110 valandų. Mokestis 
2000 litų (4 litai-1 USD). Mokan
tiems lietuvių kalbą kursai vyks 
birželio 30-liepos 15 d. Mokestis 
1280 litų.

Grupės sudaromos iš ne dau
giau kaip 12 studentų. Esant rei
kalui (studentui pageidaujant) 
mokoma individualiai. Dirbama 
kasdien, išskyrus šeštadienius ir 
sekmadienius, po 4-6 akademines 
valandas (akademinės valandos 
trukmė - 45 minutės). Vilniaus

Kiivlando skautuos Kaziuko mugės dalyviai: (iš kairės) vengrų skau
tininke, s. V. Juodišiūtė-Pollak, kun. G. Kijauskas, SJ, Pilėnų tunto
tuntininkas v.s. R. Belzinskas, S. Nasvytytė-Klimienė

Britanijos
ŠEŠDIENININĖS MOKYKLOS 

VARGAI. Š. m. kovo 28 d. Londono 
lietuvių šeštadieninės mokyklos ve
dėjos Živilė Šlekytė ir Gajutė 
O’Brien su mokiniais atvykę į pa
mokas neseniai nupirktuose Lietu
vių Namuose Londono priemiesty
je Ealing, neberado įprastinės pa
talpos. Mokytojai ir mokiniai pa
matė išgriautą namo sieną tarp 
dviejų kambarių. Viename tų kam
barių buvo lentynos mokyklos kny
goms, ir kitai mokyklinei medžia
gai. Viskas sumaišyta su išgriautos 
sienos plytomis ir tinku.

Mokyklos vedėjos ir mokiniai, 
kiek jiems sąlygos leido, susirinko 
mokyklos turtą, apiplėšytas knygas 
ir kitus reikmenis. Tos knygos ir ke
li reikmenys per 11 metų mokyklos 
gyvenimo buvo gauti iš JAV lietu
vių švietimo tarybos ir kitų lietu
viškų kultūrinių institucijų.

Dideli senieji Londono Lietu
vių Namai buvo pačiame miesto 
centre. Vietos užteko visai lietuviš
kai veiklai. Šeštadieninė mokykla 
turėjo net tris kambarius ir buvo 
vietos apgyvendinti pavieniams 
žmonėms. Juos pardavus, šeštadie
ninė mokykla buvo prisiglaudusi 
Šv. Kazimiero parapijos centre. Su
remontavus didžiulius Lietuvos am
basados rūmus pačiame Londono 
centre, mokykla persikėlė į juos. 
Nupirkus dabartinius mažus namus 
Ealinge, Lietuvių sąjungos centro

Veido dažai
Berniukas, pamatęs kine, kaip 

indėnai dažo veidus, paklausė tėvo, 
kodėl jie taip daro. Tėvas atsakė, 
kad jie ruošiasi kariauti.

Vakare berniukas pribėgo prie 
tėvo šaukdamas:

- Tėte, bėkim! Mama ruošiasi 
kariauti!

universitetas parūpina apgyven
dinimą bendrabutyje arba uni
versiteto tarnautojų šeimose.

Kursai vedami lietuvių kal
ba, išskyrus būtinus komentarus 
pradedančiųjų grupėms.

Studentai, užbaigę pilną kur
są, gaus pažymėjimus, o sėkmin
gai išlaikę egzaminus - gaus bai
gimo diplomus (graduation dip
lomas) iš Vilniaus universiteto 
kursų vadovybės.

Greta mokymo kursų klau
sytojams siūloma kultūrinė prog
rama: ekskursijos autobusu į ki
tus miestus, žymesnes vietoves, 
pajūrį ir t.t.

Registracijos lapai bei pla
tesnė informacija gaunama: De
partment of Lithuanian Studies, 
Vilnius University, Universiteto 
3, 2734 Vilnius, LITHUANIA.

Registracijos lapai turi būti 
sugrąžinti 2 mėn. prieš kursų pra
džią. PLB inf.

Nuotr. V. Bacevičiaus

lietuviai
valdybos direktoriai pasiūlė mokyk
lai persikelti į naujuosius namus. 
Mokyklos vadovybė, tikėdama jų 
gražiais pažadais, persikėlė. Štai 
beveik po metų laiko šeštadieninė 
mokykla liko be patalpų.

LS centro valdyba nusprendė, 
kad mokyklos naudojamos patalpos 
geriau lietuviams pasitarnaus įren
gus spiritinių gėrimų barą. Nutarė 
du kambarius sujungti į vieną. Pasi
kvietė statybininkus, pradėjo darbą, 
nieko nesakydami šeštadieninės mo
kyklos vadovybei apie savo planus.

Minėtos šeštadieninės mokyk
los du mokiniai - Tomas Stanton ir 
Tomas O’Brien laikys britų egzami
nų komisijoje iš lietuvių kalbos eg
zaminus. Abiem mokiniam linkime 
geriausios sėkmės, nes jie turbūt 
bus paskutinieji šios mokyklos mo
kiniai, laikantys egzaminus. Prieš 
juos keliolika laikė egzaminus ir iš
laikė.

Iki šiol mokyklos vedėjos, mo
kytojai ir mokiniai daug gero pa
darė lietuviškai bendruomenei.

Stasys Kasparas

GAILYS
BALTIC EXPEDITING Tel: (905) 643-3334

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

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

“VAIKO TĖVIŠKĖS NA
MAMS” a.a. Nijolės Murphy atmi
nimui aukojo: $25 - A. J. Gedris, J. 
Merkevičius; $20 - D. Švažas; $10 
- R. Fronczak, R. Choromanskis.

HAMILTONO LIETUVIŲ ME- 
DŽIOTOJŲ.MEŠKERIOTO JŲ GIED
RAIČIO KLUBAS buvo įsteigtas 1963 
m. Šiemet sueina 35 metai nuo jo 
įsteigimo.

Klubo narių skaičius greitai 
augo. Po metų jau buvo daugiau 
kaip 100 narių. 1965 m. nupirkta 30 
akrų žemės apie 25 km. į pietus 
nuo Hamiltono, netoli Kaledonijos 
miestelio. Jaunieji savininkai-me- 
džiotojai ėmėsi darbo tvarkyti, įgy
vendinti savo svajonę - turėti nuo
savą šaudymo sportui sodybą. Tuoj 
buvo pastatytas mažas pastatas - 
šaudymo sporto mėgėjams užeiga. 
Gauti leidimai ir pagal nustatytas 
taisykles įrengtos trys aikštelės šau
dymui į skrendančias lėkštes. To
liau, prie ežerėlio įrengta 22-ojo 
kalibro šaudymui aikštelė. Sodyba 
visą laiką buvo gerinama. Dabar 
jau stovi gražus, erdvus pastatas su 
modernia virtuve-valgykla ir sale, 
talpininčia daugiau kaip 100 žmo
nių. Pagal statutą klubo nairiai gali 
būti tik lietuviai, lietuvių kilmės as
menys. Kiekvienas lietuvis gali būti 
klubo nariu. Narys turi sumokėti kas
metinį nario mokestį. Nesumokėjęs 
jo dvejus metus, nebelaikomas klu
bo nariu. Nario priėmimą ir pašali
nimą sprendžia klubo valdyba.

Valdyba renkama dvejiems me
tams visuotiniame narių susirinkime 
pusiau slaptu balsavimu.

Vasaros šventadieniais į medžio
tojų sodybą suvažiuoja lietuviai su 
šeimomis iš plačios apylinkės. Pa
grindinis klubo steigėjų tikslas buvo 
šaudymo sportas, be to, kiekvienas 
šūvis į taikinį atneša klubo išsilaiky
mui reikalingas pajamas. Daugumas 
šaudymo sporto mėgėjų dar yra dir
bantys ir tik laisvomis nuo darbo die
nomis gali šaudykla pasinaudoti. Pap
rastai savaitės dienomis klubo so- 
dyba būna tuščia, nors gana dažnai 
tėvukai-pensininkai su vaikaičiais 
atvažiuoja joje praleisti laiką.

Šią vasarą numatytos geguži
nės: liepos 5 d. - klubo, liepos 25 d. 
- “Talkos”, rugpjūčio 23 d. - kon
servatorių ir rugpjūčio 31 d. - klu
bo. Klubo narių metinis susirinki
mas įvyks gegužės 31 d. 2 v.p.p. klu
bo patalpose. J. K.

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

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais) 

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6

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

JA Valstybės
Naują Jaunimo centro valdy

bą Čikagoje kasmet sudaro meti
niame tarybos narių posėdyje jos 
pirmininko pasiūlytas kandidatas 
ar kandidatė į valdybos pirminin
kus. Dabartinis tarybos pirm. Vac
lovas Momkus valdybos pirminin
ke pasirinko Mariją Utz ir ją pa
siūlė tarybos nariams. Tad dabar 
naują Jaunimo centro valdybą, pa
siskirstę pareigomis sudarė: pirm. 
Marija Utz, jos pavaduotoja Kris
tina Likanderytė, ižd. Liudas Ra
manauskas, sekr. Daina Dumbrie- 
nė, techninių reikalų vadovas An
tanas Paužuolis ir ilgametis pata
rėjas Jonas Paronis. Kasdieniais ad
ministraciniais reikalais rūpinsis Skir
mantė Jakštaitė-Miglinienė, prof, 
dr. Jono Račkausko pakviesta iš 
Lietuvos tvarkyti Lituanistikos ty-, 
rimo ir studijų archyvų. Jaunimo 
centro vadovybė stengsis, kad jis 
dar ilgai galėtų gyvuoti.

Dr. Aldona J. Birutienė, pas
taraisiais metais gyvenusi Plrn. 
Matulaičio slaugos namuose Put- 
name, ten mirė pirmąją 1997 m. 
Kalėdų dieną, sulaukusi devynias
dešimt devynerius metus. Velionė 
buvo pašarvota Shalins laidotu
vių koplyčioje, palaidota gruodžio 
30 d. iš Apreiškimo parapijos Šv. 
Karolio kapinėse Farmingdale, 
LI, NY. Liko trys sūnūs Stasys, 
Algirdas ir Jurgis su liūdinčiomis 
šeimomis.

Brazilija
Šv. Kazimiero šventę Sao Pau

lo lietuviai prisiminė kovo 8, sek
madienį, iškilmingomis Mišiomis 
Šv. Juozapo parapijos šventovėje 
Vila Zelinoje. Lietuvos jaunimo glo
bėjo šventėn skautai ir ateitinin
kai įsijungė su savo vėliavomis. 
Jie taipgi skaitė tikinčiųjų maldas 
kartu su pirmajai Komunijai besi
ruošiančiais vaikais. Pamoksle lie
tuvių klebonas kun. Petras Ruk- 
šys, SDB, priminė, kad šiemet yra 
šv. Kazimiero mirties 540 metų 
sukaktis, o Brazilija mini tik savo 
atradimo 500 metų sukaktį. Šv. 
Kazimieras yra liudininkas Lietu
vos istorijos, kuri yra senesnė už 
Brazilijos. Po Mišių visi jų daly
viai susirinko suneštinei arbatėlei 
Jaunimo namuose. Buvo sugiedo
ta “Ilgiausių metų” parapijietei Elz
bietai Madeikienei, sekančią die
ną šventusiai devyniasdešimt šeš
tąjį gimtadienį.

Marcia Pavilionytė ir Jonas 
Butkus su padidėjusia šeimynėle 
aplankė savo tėvus S. Paule, atvy
kę iš tolimos Minas Gerais vieto
vės. Prieš porą metų tokios vieš
nagės metu buvo pakrikštytas jų 
sūnus Tomukas, o dabar krikšty
noms buvo atsivežtas jo broliukas 
Nikoliukas. Lietuviškose pamal
dose dalyvavo trys šeimos ir krikš
to tėvai. Krikštas buvo atliekamas 
su paaiškinimais, kad visiems bū
tų aiški jo prasmė. Krikštynų vai
šes savo namuose Vila Alpinoje 
surengė pakrikštyto Nikoliuko se
neliai Elena ir Jonas Butkai. Da
lyvavo daug svečių, gražiai pralei
dusių sekmadienio popietę.

Brazilijos lietuvių sąjunga 
įteikė savo diplomą kun. Petrui 
Rukšiui, SDB, dabartiniam lietu
vių kapelionui, už jo didelius nuo
pelnus šiai lietuvių organizacijai.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje., 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iiTAT lietuvių kredito
A rVL/IVrV kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki...... 1.75% Asmenines nuo.......... 6.25%
santaupas.............................. 2.25% neklln. turto 1 m..........6.250%
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.................5.00% 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................................... 5.00%

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

INTERAC KORTELĖ

Angelė Grigaravičiūtė-Kropie- 
nė, gimusi Kaune 1905 m., Brazi
lijon su tėvais, broliais ir seseri
mis atvykusi 1927 m., mirė vasario 
8 d. Jabaquaros ligoninėje. Palai
dota tos vietovės S. Pedro kapinė
se, religines apeigas atlikus kun. 
P. Rukšiui, SDB. Velionės vyras 
Antanas Kropą buvo miręs jau 
anksčiau.

Vokietija
VLB tarybos posėdyje, apta

rus atktyviuosius reikalus, naujo- 
jon VLB valdybon buvo išrinkti ir 
ją sudarė: pirm. Antanas Šiugždi- 
nis, jn„ vicepirm. Vincas Bartuse
vičius, sekr. Dalia Baliulytė, ižd. 
Edmundas Jankūnas ir narys And
rius Šmitas. Samdomu reikalų ve
dėju buvo paliktas Tomas Bartuse
vičius. VLB kontrolės komisiją su
darė kun. Alfonsas Kelmelis, Adol
fas Margevičius ir Elena Kaufma- 
nienė.

Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos (PLJS) valdybos pirmasis 
posėdis 1997 m. gruodžio 19-23 
d.d. įvyko Hamburge. Jame iš aš- 
tuonių valdybos narių dalyvavo še
ši - Daina Batraks, Renata Grei- 
maitė, Marius Vygantas, Mario 
Kalainis, Klaus Žulys ir pirm. Ri
mas Baliulis. Posėdyje buvo pasi
ruošta liepos mėnesį Lietuvoje 
įvykstančiam PLIS sąskrydžiui.

Kun. Jono Dėdino deimanti
nė amžiaus sukaktis sausio 10 d. 
buvo paminėta Vasario šešiolikto
sios gimnazijos valgykloje. Sukak
tuvininkas, studijavęs Eichstaette, 
kunigu yra įšventintas Belgijoje 
1949 m. liepos 31 d. Darbui su 
Vasario šešioliktosios gimnazija 
jis atvyko 1959 m. Tad gimnazijai 
jau yra atidavęs trisdešimt aštuo
nerius metus, o ir dabar dar kar
tais ateina talkon. Apie sukaktu
vininko veiklą kalbėjo gimnazijos 
direktorius Andrius Šmitas, išvar
dijęs plačią jo gabumų skalę. Pats 
kun. J. Dėdinas sakėsi turįs tris 
“žmonas” - Lietuvą, gimnaziją ir 
vietinę parapiją.

Argentina
Lietuvių susivienijimas Argen

tinoje (SLA) išsirinko naują val
dybą šiems ir 1999 metams. Ją su
darė pirm. Jose R. Stalioraitis, vi
cepirm. Arnaldo Vezbickas, I sekr. 
Alicija Mikučionytė, II sekr. Evan
gelina Varela, I ižd. Juan Kalpokas, 
II ižd. Jorge Brazaitis, nariai - 
Carlos Benitez, Maximo Vogi, 
Roberto Vekelis, Antonio Miku- 
čionis, Jose Schaffer ir Marija 
Carmen Stukas. v. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę 
Salvaitytę, B A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428



Muz. DARIUS POLIKAITIS, “Dainavos” ansamblio vadovas ir 
dirigentas, su “Tėviškės žiburių” spaudos vakaro (1998.IV.18) vadove 
KLK kultūros dr-jos “Žiburiai” valdybos pirmininke RAMŪNE 
SAKALAITE-JONAITIENE Nuotr. B. Tarvydo

Lietuvių pėdsakai Argentinoje
Pokalbis su tenykščio “Laiko” redaktoriumi kunigu marijonu AUGUSTINU STEIGVILU

Vilniaus mažojo teatro režisierius RIMAS TUMINAS (prie mikrofono), 
įteikęs dovanas KLB krašto valdybos pirm. ALGIRDUI VAIČIŪNUI, 
sveikinusiam vilniečius teatralus, dalyvavusius “Tėviškės žiburių” 48- 
tąjame spaudos vakare Anapilio salėje 1998 m. balandžio 18 d.

Nuotr. B. Tarvydo

“Tėviškės žiburių ” spaudos vakaras
Svečiai iš Vilniaus, svečiai iš Čikagos • Naujos pažintys, staigmenos • Publiką 

sužavėjęs koncertas • Daug laimikių ir laimėtojų

Taip metai po metų. Vos tik 
pasibaigus vienam spaudos va
karui, aptarus jo šviesulius ir še
šėlius, susumavus nuotaikas ir 
padarytas išlaidas, rengėjai, kal
bamu atveju “Tėviškės žiburių” 
leidėjai ir darbuotojai, tuoj pra
deda galvoti apie busimąjį spau
dos vakarą, įvyksiantį kitą pava
sarį, gal vėl saulutei šviečiant, gal 
vėl kokiam šauniam ansambliui 
atvykus koncertuoti?

Svečiai ir staigmenos
Tradicinis metinis ir jau 48- 

tasis “Tėviškės žiburių” spaudos 
vakaras, įvykęs 1998 m. balan
džio 18 d. didžiojoje Anapilio 
salėje, Mississaugoje, Ont., įsi
jungė jau skubančio laiko prisi
minimų grandinėn ir tiems, ku
rie šį vakarą rengė, ir tiems, ku
rie į jį atsilankė, parėmė savąją 
spaudą, pabendravo, pasidžiau
gė su svečiais iš tolimų vietovių, 
net iš Vilniaus. Ir tiems, kuriems 
atrodė, kad ne viskas buvo taip 
kaip laukta ar įsivaizduota. Žo
džiu, visiems liko vienoks ar ki
toks prisiminimas, dar neatvė
sęs, dar garuojantis...

Prieš šeštą valandą vakaro 
įvažiuojant į Anapilio sodybą, 
saulei dar virš stogų pakibus - 
vaizdas geras. Mat išsirikiavu
sios automobilių eilės sakyte sa
kė: svetelių prigužėjo nemažai. 
O čia pat prasikišęs Čikagos au
tobusas patvirtino, kad “Daina
va” tikrai dainuos.

Išsipuošę svečiai rinkosi į 
puošnią salę. Viskas suderinta, 
viskas puiku. Susitikti su pažįs
tamais, susipažinti su nepažįsta
mais - kas begali būti pokylyje 
įdomiau. O dar daugelio dėme
sys krypo į niekada nematytus, 
dar nesenus ir kažkaip kitaip at
rodančius svečius. Visiems ne
trukus paaiškėjo - tai Vilniaus 
mažojo teatro profesiniai akto
riai su režisieriumi Rimu Tumi
nu, atvykę į Tarptautinį teatrų 
festivalį Toronte po užtarnautų 
laimėjimų Varšuvoje ir Maskvo
je. Tą malonią staigmeną spau
dos vakaro dalyviams surengė 
prof. Romas Vaštokas su savo 
bendradarbiais, kurie rūpinosi 
Vilniaus teatralų atvykimu ir 
globa.

Koncertas

Vakaro programą pradėjo 
KLK kultūros draugijos “Žibu
riai” valdybos pirmininkė Ramū
nė Sakalaitė-Jonaitienė, pasvei

kindama susirinkusius ir kon
certui pakviesdama “Dainavos” 
ansamblį, kuris ir jo vadovas di
rigentas muz. Darius Polikaitis bu
vo sutikti susidomėjimą ir džiaugs
mą išreiškiančiais plojimais.

“Dainavos” ansamblis ne vie
nam žiūrovui yra išlikęs kaip sa
vas ir nepavargstantis dainos vie
netas, ištikimai išeivius lydėjęs 
visais jų vingiuotais keliais. Va
karo programoje rašoma: “Dai
navos” ansamblis yra ilgiausiai 
išsilaikęs lietuviško meno sam
būris ne tik išeivijoje, bet net ir 
Lietuvoje (...) gyvuoja jau 53 me
tus (...) įsteigtas 1945 m. Hanau 
stovykloje Vokietijoje”. Šiuo 
metu ansambliui priklauso apie 
40 asmenų, kuriems nuo 1988 me
tų energingai vadovauja muz. D. 
Polikaitis. Ansamblis ruošiasi 
dalyvauti šių metų Dainų šven
tėje Lietuvoje.

Į tolimą senovę klausytojus 
nukėlė pati pirmoji daina “Jau
nimo giesmė” (žodž. Maironio, 
muz. J. Naujalio). Po jos švelniai 
nuvilnijo poeto H. Nagio ir muz. 
F. Strolios sentimentali “Poeto 
svajonė”. Ji savotiškai įdomi, dau
geliui gal visai nė negirdėta, at
rodė truputį lyg “atsargiau” pri
imta. Bet užtat po to “Ar aš ne 
vyšnelė”, P. Sližio harmonizuo
ta liaudies daina, paskui dar 
“Oi, kas sodai” (harm. St. Šim
kaus) su solistais Janina Adic- 
kaite, Mariumi Polikaičiu ir Ri
ma Polikaityte turbūt ne vieno 
klausytojo ausin atsiliepė neuž
mirštų laikų žaliuoju kaimu. Pri
dėjus dar J. Švedo harmonizuo
tą “Tykus buvo vakarėlis”, galė
jai pasijusti panemuniais begrįž
tąs iš kaimyninio sodžiaus vaka
ruškų.

Po to “apšilimo” prasidėjo 
kopimas aukštyn. Puikiai nuskam
bėjo “Raiba paukštelė” (žodž. 
V. Baranausko, muz. A. Raudo
nikio), labai sudomino “Dainuos 
mums šaltinis” (žodž. L. Matu- 
zevičiaus, muz. B. Gorbulskio), 
o jau B. Brazdžionio ir muz. J. 
Govėdo “Iš Tavo rankos”, įsi
jungus sol. R. Polikaitytei, pa
dvelkė išeivijos kūrybine jungti
mi, žodžiais ir sąskambiais išsa
kančia kitonišką, nebepakarto- 
jamą žmogaus jauseną po sveti
mom padangėm. Linksmai pra
skambėjo trys vaikų liaudies dai
nos, harmonizuotos J. Tamulio- 
nio, dainuotos tarmiška tartimi.

Koncertą norėta užbaigti vo

Argentinos lietuvių laikraš
tis “Laikas” leidžiamas nuo 
1948 m. rugsėjo 1 d. Šis periodi
nis leidinys iš pradžių ėjo kas 
mėnesį, bet po dvejų metų pra
dėtas leisti kas antra savaitė. Iki 
1951 m. kiekvieną numerį leido 
atskiras garbės leidėjas, iš kurių 
pirmasis - Pr. Ramanauskas. 
Laikraštis daugiausia laikėsi iš 
prenumeratorių. Visa organiza
cija, leidyba ir kitais reikalais 
rūpinosi lietuviai marijonai, 
1953 m. įsigiję savo spaustuvę. 
Laikraščio redaktoriais yra bu
vę kun. dr. Pr. Brazys, kun. Pr. 
Garšva, kun. dr. A. Kleiva ir ki
ti. Laikraštyje būdavo keli sky
riai: moterų, skautų, sporto ir 
t.t. Iš svarbesniųjų bendradar
bių galima paminėti: kun. J. 
Venckų, SJ, kun. J. Bružiką, SJ, 
agr. A. Šantarą, gen. T. Dau
kantą, L. Sruogą, J. Kėkštą, K. 
Čibirą, kapitoną V. Diminskį, 
B. Kerbelienę, J. Vedegį, A. Vi- 
lutį ir kt.

- Kaip atsirado pirmieji 
“Laiko” numeriai?

- Pati pirmoji laikraščio lei
dimo mintis gimė 1948 m., kai 
Buenos Airese darbavosi kun. 
Pr. Brazys, buvęs tas veiklusis 
lietuviškos spaudos pradininkas 
Argentinos sostinėje. Pirmąsyk 
“Laikas” išleistas kaip mėnraš
tis, tik paskui jis pasidarė dvisa
vaitiniu laikraščiu. “Laiką” pa
ėmęs iš p. Sviderskio rankų, 
pats pradėjau jį redaguoti nuo 
1959 metų.

- Kokie šio laikraščio užda
viniai buvo prieš 50 metų ir 
nūnai?

- Svarbiausieji laikraščio 

kiečių liaudies daina “Aš gir
džiu dainos garsus”, harmoni
zuota E. Sapranavičiaus. Tačiau 
publika su tuo nesutiko - reikė
jo pridėti dar porą lietuviškų. O 
tas išprašymas labai darniai su
sijungė su nesibaigiančiais ploji
mais. Įteiktos gėlės išreiškė ren
gėjų padėką, prie kurios su svei
kinimu dar prisijungė “Volungės” 
choro vadovė muz. Dalia Vis- 
kontienė. Volungiečių vardu do
vanėlę ansambliui įteikė A. Nau
sėdas. Dainaviečiams akompa
navo Vidas Neverauskas. Prog
ramoje pažymėtas dirigento pa
vaduotojas Audrius Polikaitis.

Vilniaus teatralai
Vakaro slinktyje jie daugiau 

nebebuvo staigmena. Visi juos 
matė išskirstytus ir sėdinčius prie 
stalų su kitais vietiniais svečiais. 
Apsipažinta, kiek laikas leido, 
pasikalbėta, pasikeista įspūdžiais 
ir pasipasakojimais. Beliko lauk
ti, ką gi jie parodys, ką pasakys, 
ką suvaidins?

Ir štai tas laikas atėjo prie 
mikrofono pakvietus režisierių 
R. Tuminą. Pastarasis turbūt ne 
vieną nustebino. O kas laukė to
kio įžymaus žmogaus kokios 
griausmingos prakalbos, galėjo 
ir labai “nusivilti”. Mat kuklus, 
santūrus, mažakalbis. Reikalą 
“pataisė” suėję krūvon aktoriai. 
Pašliaužioję “tankmėj rikiuotėj” 
pirmyn-atgal, staiga iššoko kiek
vienas atskirai prisistatyti. Na, 
čia jau užteko ir garso, ir juoko, 
ir gražaus originalumo. Ačiū už 
šią valandėlę vaidybinio meno 
specialistams. Po tų įdomių pri
sistatymų pasikeista sveikinimais. 
Aktoriai išsišaukė R. Vaštoką, pa
dėkojo, įteikė dovanėlę. KLB 
krašto valdybos pirm. Algirdas 
Vaičiūnas pasveikino teatralus 
ir įteikė jiems po KLB ženkliu
ką. Aktoriai atsilygindami - jam 
lietuviškos duonos kepalą ir šam
pano butelį. O viena aktorė aukš- 
taitė, tarmiškai prisistačiusi, “TZ” 
redaktoriui Č. Senkevičiui įtei
kė džiovintų baravykų pintinėlę 
iš Aukštaitijos miškų.

Po to tarsi viskas susipynė į 
vieną bendrą, pakilią vakaro nuo
taiką. Gurkšnojant vyną vaišin
tas! B. Stanulienės paruoštais lie
tuviškais valgiais, šnekučiuota, 
bandyta laimė loterijose, žibu- 
rietėms platinant bilietus. Už
grojus K. Deksnio “Žagarams”, 
palengva įsisiūbavo šokių sūku
riai, ir pokylis tęsėsi į laikro
džius nebežiūrint... Snk. 

uždaviniai išliko kone ligi mūsų 
dienų: kuo daugiau ugdyti lietu
višką ir krikščionišką dvasią sa
vo tautiečių širdyse, palaikyti 
lietuviškumą Argentinoje ir iš 
viso Pietų Amerikoje, supažin
dinti su reikšmingiausiomis mū
sų kultūros, meno, religijos ir 
politikos žiniomis, parapijų, 
draugijų ir organizacijų veikla. 
“Laikas” ir toliau spausdinamas 
Avellanedos mieste.

- Kokias paminėtumėte įdo
miausias ir reikšmingiausias šio 
spaudos organo gyvavimo aki
mirkas?

- Reikšmingiausias mūsų 
leidžiamo laikraščio metas - 
1960 m. pradėti organizuoti 
Pietų Amerikos lietuvių kong
resai, trukę vos ne iki Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo. 
Visų aštuonių kongresų raida ir 
nutarimai buvo išspausdinti 
mūsų laikraštyje.

- Ką galite pasakyti apie 
anksčiau Rosario mieste dirbusį 
lietuvį marijoną kun. Juozą 
Margį?

- T. Juozas Margis, darba
vęsis Šv. Kazimiero parapijoje 
29 metus, yra nusipelnęs kny
gos. Galima tik labai trumpai 
paminėti pačius svarbiausius jo 
veiklos barus: 1. Jis įsteigė Lie
tuvos respublikos vardu pava
dintą pradžios mokyklą. 2. Ne 
tik palaikė, bet ir skatino visą 
lietuvių bendruomenės veiklą. 
3. Sukūrė lietuviškų šokių an
samblį “Šaltinis”. 4. Vokietijon į 
Vasario 16-osios gimnaziją pa
siuntė dvylika jaunuolių, kurie 
vadovauja šokių rateliui, iki šiol 
tebeveikiančiam.

- Kokios nuomonės esate (Nukelta į 6-tą psl.)

“Tėviškės žiburių” spaudos vakare 1998 m. balandžio 18 d. “TŽ” admi
nistratorė Aušra Trussovv, (kairėje), dovaną laimėjęs Algis Medelis ir 
KLKK dr-jos “Žiburiai” pirm. Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė Ntr. B. Tarvydo

Susitikimas su naujuoju konsulu
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Lietuvos gen. konsulas Gied
rius Apuokas Čikagoje 1998 m. 
balandžio 4 d. “Seklyčioje” susi
tiko su lietuviškų organizacijų va
dovais bei jų atstovais.

Garbės gen. konsulas V. 
Kleiza pasveikino susirinkusius 
bendram pokalbiui ir pasidžiau
gė, kad pirmą kartą po ilgų me
tų turime pilną LR generalinį 
konsulatą Čikagoje. Susitikimo 
tikslas esąs susipažinti su konsu
lato darbais, rūpesčiais ir atei
ties planais.

V. Kleiza trumpai apžvelgė 
Lietuvos konsulato Čikagoje is
toriją. Konsulatas buvo įsteigtas 
1924 m. vasario 16 d. Suminėjo 
buvusius konsulus. Kalbėjo ir 
apie konsulato patalpas, kurios 
iki 1953 m. buvo miesto centre. 
Dėl lėšų stokos kons. P. Dauž- 
vardis perkėlė konsulatą į savo 
namus (61-ji ir Artesian g.). Mi
rus P. Daužvardžiui, jo pareigas 
ėjo žmona Juzė Daužvardienė 
(iki 1985), o po to - V. Kleiza.

V. Kleiza pristatė LR gen. 
kons. G. Apuoką, jau 7-jį, ei
nantį šias pareigas.

G. Apuokas trumpai papasa
kojo apie save. Jo jaunystės idea
las buvo Vincas Kudirka. Buvo 
įsijungęs nuo pat pradžios į Są
jūdžio veiklą, yra baigęs mate
matikos mokslus. Jis pabrėžė no
rįs kalbėti ativrai, nušviesti kon
sulato padėtį ir išklausyti visuo
menės atstovų pasisakymus. Jis 
sakė turįs keturias užduotis: teikti 
konsulines paslaugas, dirbti su 
liet, organizacijomis, skatinti eko
nominius ryšius su JAV ir per
kelti konsulatą iš dabartinių pa
talpų (6500 S. Pulaski Rd., Bal- 
zeko liet. kult, muziejuje) į mies
to centrą. Konsulato skyrius lik
tų Balzeko muziejaus patalpose 
ir dirbtų 2-3 k. savaitėje.

apie Rasario lietuvius?
- Šiame mieste dar veikia 

lietuvių bendruomenės klubas, 
jaunimo šokių ratelis “Šaltinis”, 
bet šiaip Rosario mieste lietu
vių veikla jau menksta.

- Kadangi Jūs atsidūrėte Ro
sario mieste, tai kai kas pasikeitė 
ir lietuvių marijonų vienuolijos 
gyvenime? Koks Jūsų kitų lietu
vių marijonų likimas?

- Iš Rosario Šv. Kazimiero 
parapijos gyventi į Aušros Var
tų parapiją Avellanedoje persi
kėlė du kunigai - kun. Eduardo 
Alvarez ir Cristian Ugarte. Kar
tu su jais į tą pačią vietą nusikė
lė keturi klierikai ir trys studen
tai. Avellanedoje liko trys lietu
viai marijonai: kun. Mykolas 
Juodka, Antanas Lubickas ir 
Vitas Šimanskis. Jie visi, jau 
peržengę pensijos amžių, nebe
gali eiti atsakingų pareigų.

- Ar dabar lietuviškoji Auš
ros Vartų parapija, kur 1939 m. 
įsikūrė marijonai, jau išnyks? Ar 
išliko lietuviškas muziejus?

- Lietuviška parapija, lietu
vių marijonų įsteigta 1942 m., ir 
toliau veikia iki šiolei. Kiekvie
ną pirmą mėnesio sekmadienį 
yra aukojamos šv. Mišios (su
ma), paskui lietuviai susirenka 
išgerti kavos, arbatos. Toliau 
parapijoje veikia ALOS taryba, 
susirenkanti kiekvieną mėnesį. 
Lietuvių muziejų ir biblioteką 
prižiūri moterų komisija.

- Kur šiuo metu yra lietuvio 
menininko M. Menčinsko me
džio skulptūros? Ar galima būtų 
jas grąžinti Lietuvon, kur jos bū
tų geriausiai įvertintos?

Miesto centre konsulatas įsi
kurs, kad Lietuva turėtų pilna
vertį, tarptautinius standartus ati
tinkantį konsulatą ekonominiams 
ir politiniams ryšiams plėsti. Toks 
konsulatas esantis investicija Lie
tuvos ateičiai. Konsulate dirbs 
3-4 diplomatai ir techninis dar
buotojas. Patalpos bus nuomo
jamos 5-riems, o gal net 10-čiai 
metų, nes taip pigiau. Patalpos 
yra kampinės, 39-ame aukšte, 1 
E. Wacker Drive. Jos bus sure
montuotos. Į nuomą įeis ir kon
sulato įrangos perkėlimas. Nuo
ma mėnesiui - $4000-4,500. Kon
sulatas esantis įstaiga, kuri turi 
būti pasiekiama 24 vai. ir dėl to 
vicekonsule Renata Darulienė 
turės gyventi netoli, kad, reika
lui esant, konsulatą galėtų grei
tai pasiekti. Konsulas gyvens kur 
nors šiauriniame priemiestyje, 
kad vaikai galėtų lankyti viešą
sias mokyklas, nes valstybei tai 
pigiau kainuos.

Organizacijų atstovai patei
kė daug įvairių klausimų, į ku
riuos Gen. Konsulas atsakinėjo.

Vienas įdomesnių klausimų 
buvo apie ekonominius rodik
lius Lietuvoje, lyginant juos su 
Latvija ir Estija. Gen. Konsulas 
nušvietė juos optimistiškai. Pvz. 
infliacija Lietuvoje - 6.4%, Latvi
joje 6.1%, o Estijoje - 14.2%. Lie
tuvoje vidutinė senatvės pensija 
išaugo 125%, Latvijoje - 112%, 
Estijoje - 114%. Vidutinis už
darbis Lietuvoje - 229 dol.

Į klausimą, kiek dabar yra 
naujai atvykusių lietuvių Čika
gos apylinkėse, Konsulas sakė, 
kad niekas tikrai nežino, spėja
ma, kad jų yra 16-20,000.

Atrodo, šis susitikimas išsklai
dė gandus.

Jį baigiant, Gen. Konsulas 
kvietė ir toliau panašiai bend
rauti.
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Lietuvos ambasadoriai Romoje, dalyvaujantys lietuvių rengiamose iš
kilmėse. Kairėje - ambasadorius Italijai ROMANAS PODAGĖLIS, 
dešinėje - ambasadorius Vatikanui - KAZYS LOZORAITIS

“Už kalėjimo durų”
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos 
respublikos Teisingumo ministerijos ir Kanados federacinės 

valdžios pataisos įstaigų ministerijos

Lietuvos respublikos Teisin
gumo ministeris Vytautas Pakal
niškis, Kanados federacinės val
džios pataisos įstaigų ministerio 
(Correctional Services of Cana
da) kvietimu, 1998 m. kovo vidu
ryje dalyvavo Ontario Kingsto- 
ne vykstančioje tarptautinėje kon
ferencijoje “Už kalėjimo durų” 
(“Beyond Prisons”). Ta proga pa
sirašyta dviejų ministerijų bend
radarbiavimo sutartis, kurios pa
grindu Lietuvos Teisingumo mi
nisterija ir Kanados Pataisos įstai
gų ministerija keisis specialistais 
bei valdžios tarnautojais, suda
rys galimybes ministerijos dar
buotojams, dirbantiems pataisos 
darbų srityje tobulintis Kanado
je, organizuos dvišales darbines 
konferencijas, dalinsis tyrimų duo
menimis bei kita informacija, 
techninėmis žiniomis, programo
mis, kartu rūpinsis tyrimais bei 
studijomis.

Šio bendradarbiavimo tiks
las - abiem šalim pagerinti pe
dagoginį darbą su nusikaltėliais. 
Abi ministerijos sudarys bendra
darbiavimo projekto komitetą iš 
6 asmenų. Sutartį pasirašė min. 
Vytautas Pakalniškis ir Ole Ings- 
trup (Commissioner of the Cor
rectional Services of Canada).

Konferencija, kurion buvo 
pakviesti ministerių lygio daly
viai iš 38 šalių, įvyko kovo 15-18 
d.d. Ontario Kingstone, Queen’s 
universiteto patalpose. Dalyvavo 
atstovai iš Anglijos, Argentinos, 
Australijos, Belgijos, Brazilijos, 
Čekijos, Danijos, Estijos, Itali
jos, Japonijos, JAV, Kanados, Ki
nijos, Latvijos, Lietuvos, Naujo
sios Zelandijos, Olandijos, Soma- 
lijos, Suomijos, Švedijos, Vengri
jos, Vokietijos ir kitų šalių.

Konferenciją organizavo Ka
nados Pataisos įstaigų ministe
rija, Queen’s universitetas kartu 
su CIDA (Canadian Internation
al Development Agency).

Diskusijomis bei įvairių ša
lių praktinės patirties pagrindu 
buvo ieškoma būdų kaip sėkmin
giausiai dirbti su nusikaltėliais iš
vengiant įkalinimo, nes pripažin
ta, kad įkalinimas be pataisos ne
duoda teigiamų rezultatų. Konfe
rencija įvertino tris pagrindines 
stadijas, per kurias nuteistas nu
sikaltėlis pereina, t.y. priešteis- 
minė, teisminė ir poteisminė.

Konferencija ieškojo būdų 
sumažinti gausėjantį įkalintų as
menų skaičių globaline prasme. 

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 !

Daugelyje šalių įkalinimas yra 
pirmoji ir vienintelė priemonė, 
kurios imamasi susidorojant su 
nusikaltėliu. Daugelyje šalių vi
suomenė nesuvokia, kad žmo
gaus užrakinimas yra tik laikinis 
visuomenės nuo jo apsaugoji
mas. Iš kalėjimo paleistas žmo
gus daugeliu atvejų pasidaro 
dar grėsmingesnis tai visuome
nei, į kurią grįžta.

Konferencijoje buvo gvilde
namas nusikaltėlio jungimas į 
visuomenę. Atitinkami žinovai su
pažindino dalyvius su įvairiomis 
metodikomis, kurios įgalina šiek 
tiek anksčiau pramatyti bręstan
čias problemas ir ieškoti būdų 
paveikti nusikaltėlį prieš jo įka
linimą, kuris yra paskutinė sta
dija. Dažnai tai ženklas, kad stin
ga politinės valios dirbti su nu
sikaltėliais arba skirti daugiau 
dėmesio išankstinei apsaugai. Sa
vo atidaromajame žodyje Ole 
Ingstrup citavo anglų filosofą Ed
mund Burke, kuris sakė: “Blo
gio triumfui reikia vieno dalyko 
- kad geri žmonės patylėtų”. Jis 
konferencijos dalyvius ragino ne 
tylėti, bet grįžus į savo šalis 
remtis šios konferencijos daly
viais, jų patirtimi bei naujai su
darytomis pažintimis ir įtaigoti 
savo krašto politinę bei visuo
menės valią naujai pažvelgti į 
nusikaltėlį ir skirti daugiau dė
mesio į jo perauklėjimą vietoj 
užrakinimo.

Ministerio Pakalniškio kon
ferencijos įvertinimas buvo tei
giamas. Dviejų ministerijų bend
radarbiavimo sutartis yra laimė
jimas, kuris konkrečiai padės 
Lietuvos Teisingumo ministeri
jai įgyvendinti nelengvas teisin
gumo sistemos reformas. Teisin
gumo ministerija tenka iš Vidaus 
reikalų ministerijos perimti Lie
tuvos kalėjimų sistemą, kuri dar 
nuo sovietinių laikų užsilikusi ir 
gerokai atsilikusi savo pažiūro
mis į žmogų.

Gabija Petrauskienė

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais
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Šv. Tėvas JONAS PAULIUS II apaštalinės kelionės metu lėktuve
Nuotr. L’Osservatore Romano

Vatikanas žydų klausimu

Viena šeima - viena tauta
Pasiklausius muzikinės programos parapijos sukakties šventėje 

SLAVA ŽIEMELYTĖ
Šeimyniškas jausmas apgau

bė vos įžengus j Toronto Prisi
kėlimo parapijos 45 metų su
kakties šventę 1998 m. kovo 28 
d. Daugybė dalyvių, kalbančių 
vien lietuviškai. Tai lyg mažas 
Lietuvos kampelis.

Muzikinė programa šio va
karo buvo įvairi - jaunų ir vy
resnių menininkų pasirodymai, 
jungtinis choras (Ročesterio, 
Prisikėlimo parapijos ir “Vo
lungė”).

Akompanuojant Ilonai Be- 
resnevičienei, Rūta Melkienė 
smuiku atliko J. Brahms’o 
“Scherzo C-moll”. Šis kompozi
torius yra romantikas, jo kom
pozicijos pasižymi sudėtinga ne- 
praprasto grožio klasikine har
monija. Išskyrus operą, Brahms 
yra parašęs visų galimų formų 
kūrinių.

Ilona Beresnevičienė pa
skambino taip pat solo nelegvą 
F. Liszt’o kūrinį “Mefisto valsas 
No. 1”.

Sol. Algis Simanavičius pa
dainavo ariją iš “Simon Bocca- 
negra”. Jis turi didelį, švelnaus 
tembro tikrą bosą. Gaila, kol 
jaunas buvo, dėl šeimos rūpes
čių, ilgų darbo valandų, ne
galėjo skirti laiko siekti aukš
tesnės dainavimo formos.

Pasirodė du jauni daininin
kai - Indrė Viskontaitė ir Arū
nas Radkė. Tikiuosi, jiedu suras 
gerus mokytojus, kurie ne vien 
dainavimo techniką, bet ir dai
navimo meną, supratimą bei in
terpretaciją įkvėps. Tai neleng
vas kelias, reikalaujantis didelių 
pastangų.

Jungtinis choras padainavo 
keturias dainas, kurios bus dai
nuojamos dainų šventėje Lie
tuvoje šią vasarą. Parinkta pro
grama dainų šventei tiko ir šiam 
vakarui. Visos dainos persunk
tos tėvynės meile ir ilgesiu. Ro
dos, atkėlė Lietuvos kiemo var
tus ir leido man pavaikščioti 
Vilniaus gatvėmis, aplankyti vėl 
nepaprasto grožio šventoves...

Išklausę Raudonikio “Jū
rą”, Martinaičio “Žemaičių 
plentą”, Vilkončiaus “Neturėk 
kitos žemės” ir Ritos Kliorienės 
kūrinį “Viena šeima - viena 
tauta”, plojimais padėkojome 
choro dalyviams ir dirigentams 
- Daliai Viskontienei, Raimun
dui Obaliui (Ročesterio choro 

Šv. Pauliaus bazilika Romoje, kurią lanko ir dažni maldininkai iš Lietuvos Nuotr. V. Staškevičiaus

vadovui) ir akompaniatoriui 
muz. Jonui Govėdui.

Kovo 29 d. Prisikėlimo pa
rapijos šventovėje turėjau pro
gos išklausyti Virginijaus Bar
kausko vargonų koncertą. Pir
moje dalyje girdėjome Danijos 
kompozitoriaus D. Buxtehude 
“Prelude” ir “Fugue” (kompo
zicija, turinti daugelį formų), 
“G-minor” ir “F-sharp minor”. 
Buxtehude Europoje buvo pla
čiai žinomas ne tik kaip religi
nės muzikos kūrėjas, bet ir kaip 
vargonų virtuozas. Muzikos is
torijos puslapiuose pasakyta, 
kad net Johann Sebastian Bach 
ieškojo įkvėpimo Buxtehude 
kūryboje. Pirmoji dalis baigta J. 
S. Bach’o kūriniu “Prelude” ir 
“Fuge in E-flat major”.

Antroji koncerto dalis, im
presionistinio stiliaus, buvo pra
dėta su kompozitoriaus Louis 
Vierne “Carillon de Westmins
ter”. Labai realiai skambėjo 
Westminster Abbey’s varpų py
nė. Kompoz. Vierne gimęs ak
las, bet tai netrukdė jam gastro
liuoti Europoje ir Amerikoje su 
vargonų koncertais. Girdėjome 
Amerikos kompozitorių Char
les Ives “Variations on Ameri
ca”. Jis buvo dar jaunutis, kai 
parašė šį kūrinį. Buvo labai įdo
mu paklausyti jo ankstyvą kūry
bą. Jo vėlesnėje kūryboje gana 
stipriai reiškiasi daugiatonišku- 
mas ir daugiaritmiškumas.

Lietuvių kompozitoriaus J. 
Juzeliūno “improvizacija vargo
nams” - imponuojantis kūrinys.

Programa baigta C. M. Wi
der “Symphony No. 6 - Al
legro”. Šis prancūzų kompozi
torius, pasižymėjęs improvizuo- 
tojas, yra parašęs kelias operas, 
daugelį simfonijų, chorinės kū
rybos.

Pirmą kartą girdėjau vargo
nų virtuozą Virginijų Barkaus
ką. Buvo labai malonu susipa
žinti su jo grojimo puikia tech
nika ir interpretacija tokios tur
tingos programos. Vargonų 
koncertai retėja kanadiečių ir 
taip pat lietuvių parengimuose. 
Naujesnės šventovės apsieina su 
elektroniniais vargonais, nes jų 
pilnai užtenka pamaldoms ir 
choro giedojimams. Tačiau to
kiai koncertinei programai gal 
šie vargonai ne visiškai buvo 
tinkami.

Vatikano neseniai paskelb
tas dokumentas apie krikščio
nių laikyseną žydų atžvilgiu 
Antrojo pasaulinio karo metais 
“Mes atsimename, mintys apie 
Shoah”, taip pat Šventojo sosto 
siūlymas kovo pabaigoje suda
ryti mišrią katalikų ir žydų ko
misiją savitarpio santykių raidai 
tirti, Italijoje ir kitur sukėlė 
naujų diskusijų apie katalikų ir 
žydų santykius.

Popiežinės religinio dialogo 
su judaizmu komisijos sekreto
rius kun. Remi Hoeckman italų 
katalikų žinių agentūrai SIR pa
reiškė, kad katalikai turi semtis 
daugiau žinių iš judėjų istorijos, 
dvasinio gyvenimo ir tikėjimo, o 
judaizmo išpažinėjai turėtų 
siekti glaudžiau susipažinti su 
katalikų tikėjimu ir dvasiniu pa
sauliu. Kun. Hoeckman pažy
mėjo, kad iš pastaruoju metu 
Romoje įvykusių katalikų ir žy
dų atstovų susitikimų buvo aki
vaizdu, kad abipusio susiprati
mo labiausiai stokojama Šven
tojoje Žemėje. Visiems aišku, 
kad didžiausias Artimųjų Rytų 
iššūkis yra taika. Tačiau švieti
mas, per kurį ugdomas savitar
pio susipratimas, taip pat yra 
svarbus įrankis, galintis padėti 
to regiono visuomenei atrasti 
būdą kaip sugyventi taikiau.

Vatikano dokumentas apie 
“Shoah”, tęsė Popiežinės religi
nio dialogo su judaizmu komisijos 
sekretorius kun. Remi Hoeckman, 
sulaukė priešiškos ir palankios 
kritikos. “Bet esu tikras, kad po 
kelerių metų apie šį dokumentą 
bus kalbama kaip apie svarbų il
go dialogo ženklą”. Jis pridūrė, 
kad visi Vatikano dokumentai 
žydų klausimu susilaukė teigia
mos ir neigiamos kritikos, pra
dedant nuo Vatikano II susirin
kimo deklaracijos “Nostrae 
aetate” apie K. Bendrijos santy
kius su nekrikščioniškomis reli
gijomis. Vėliau visi buvo ir yra 
laikomi labai svarbiais katalikų 
ir žydų dialogo dokumentais.

Taip pat kardinolas Achille 
Silvestrini, Rytų Bendrijų kon
gregacijos prefektas, per Italijos 
televizijos trečiąją programą

Lietuvių pėdsakai...
(Atkelta iš 5-to psl.)

- Mato Menčinsko kūriniai 
yra saugojami lietuviškame mu
ziejuje. Tuo tarpu apie jų gabe
nimą Lietuvon nebuvo tartasi 
ALOS taryboje, kuri rūpinasi 
lietuvių kultūros palaikymu Ar
gentinos lietuvių kolonijoje.

-Ar neketinate kartu su savo 
bendrabroliais grįžti Lietuvon ir 
ten darbuotis?

- Mano trys bendražygiai 
patenkinti savo likimu Avella- 
nedoje ir neketina grįžti Lietu
von. O man dar reikia aptar
nauti Argentinoje likusius lietu
vius: aukoti šv. Mišias, dirbti 
ALOS taryboje, redaguoti laik
raštį “Laikas”.

- Kokį vaidmenį Jūsų gyveni
me atlikusi Švč. Mergelė Marija?

- Ji yra mano Motina ir 
Globėja, lydinti mane nuo pat 
vaikystės dienų. Švč. Mergelė 
mane atvedė į marijonų vienuo
liją ir visada man padeda atlikti 
kunigiškas pareigas. Apie Mari
jos vaidmenį savo gyvenime ga
lėčiau daug ką pasakyti, nes iš
ties iš Jos daug esu gera patyręs 
Vokietijoje ir Argentinoje.

- Ką galėtumėte tarti Lietu
vai ir visiems lietuviams šiais 

kalbėjo apie katalikų ir žydų 
santykius Vatikano dokumento 
apie “Shoah” šviesoje. “Manau, 
sakė kardinolas, kad dabartiniu 
metu labai tinkama dialogo su 
žydais tema būtų pripažinimas, 
jog Jėzus yra Izraelio pranašas 
nepaisant to, kad žydai nepripa
žįsta, jog Jėzus yra žmogumi ta
pęs Dievo sūnus. Mums, katali
kams, santykiai su žydais yra la
bai svarbūs jau vien todėl, kad 
Jėzus buvo žydas. Popiežinės 
religinio dialogo su judaizmu 
komisijos dokumentas “Mes at
simename, mintys apie Shoah" 
yra didelis žingsnis j priekį, bet 
kaip toks jis yra tik pirmas 
žingsnis, po kurio bus žengiama 
pirmyn”. Jis pastebėjo, kad be 
jokio abejonės šešėlio reikia 
daugiau pastangų apvalyti anti
semitizmo istorijai. Be kitko, to 
siekia ir popiežius Jonas Pau
lius II, šią temą nurodęs kaip 
vieną temų į trečiąjį tūkstant
metį žengiančiai krikščionybei. 
Šventasis Tėvas moko, jog rei
kia apvalyti atmintį atleidimu, 
kurio mes ir prašome, sakė kar
dinolas Silvestrini.

Žydų atleidimo už Antrojo 
pasaulinio karo metais patirtas 
kančias paprašė Slovakijos vys
kupai kovo 26 d. paskelbtame 
pareiškime. Jie paragino savo 
tautiečius katalikus prisiminti 
Slovakijos žydų tragediją, nuro
dė ir pripažino, kad kai kurie 
katalikai dalyvavo deportuojant 
Slovakijos žydus. Žydų perse
kiojime esą dalyvavo ir kai ku
rie slovakai, kiti liko nuošalyje, 
bet tylėjo.

Savo pareiškimą Slovakijos 
katalikų vyskupai pavadino pir
mu žingsniu siekiant sukurti ge
resnius religinius santykius su 
Slovakijos žydais. Vyskupai nu
rodė, kad geresniems santy
kiams padėtų Slovakijos žydų 
istorijos ir žydų persekiojimų 
Slovakijoje tyrimas. Ne pirmą 
kartą Slovakijos vyskupai prašo 
atleidimo dėl “Shoah”. Pirmas 
panašus pareiškimas 1990 m. 
buvo paskelbtas Čekoslovakijos 
vyskupų vardu. Vatikano radijas

priešpaskutiniais artėjančio 2000- 
ųjų jubiliejaus metais?

- Šie metai yra svarbūs ne 
tik po visą pasaulį išsiblaškiu
siems lietuviams, bet ir visam 
krikščioniškajam pasauliui. Ypa
tingai jie svarbūs mūsų tautai ir 
visai išeivijai. Turime šiai di
džiai sukakčiai rimtai pasireng
ti, atsinaujinti dvasia, skirti dau
giau laiko maldai, labdarai, pa
sislinkti arčiau prie nedžiūstan- 
čių malonių šaltinio - sakra
mentų, palaikyti tarpusavio vie
nybę, kuo nuoširdžiau ir daž
niau prašyti Mergelę Mariją 
ypatingos globos ir užtarimo, 
kad mus visus prikeltų naujam 
gyvenimui.

- Jūsų nuomonė apie dabar
tinę lietuvių moralinę, ekonomi
nę ir kultūrinę padėtį?

- Argentinos lietuviai stovi 
ant tvirtų pagrindų. Žinoma, 
pažangos galėtų būti kur kas 
daugiau. Apie Lietuvos morali
nę, ekonominę ir kultūrinę pa
dėtį galėtų pasakyti Lietuvoje 
gyvenantys kunigai, nes aš per 
mažai apie tai ką žinau.

- Kokia Jūsų darbotvarkė?

- Kiekvieną mėnesio pirmą
ją savaitę skiriu Buenos Aires 
lietuvių sielovados reikalams, 
Avellanedoje kompiuteriu ren
giu naują “Laiko” numerį, nes 
rankomis švino raidžių jau dau
giau neberenkame. Tenai, kur 
buvo spaustuvė, dabar įrengta 
biblioteka. Rosario sielovadai 
atiduodu visas kitas savaites.

Redakcijos ir savo vardu 
linkime prasmingai paminėti 
“Laiko” penkiasdešimtmetį, to
liau rūpestingai ugdyti pamal
dumą į Švč. Mergelę Mariją, 
puoselėti lietuviškumą savo 
bendruomenėse ir dvasiškai at
sinaujinus sulaukti 2000-ųjų 
metų. Ypatingai Jums linkėtu
me kuo daugiau rašyti į Lietu
vos periodiką, būti ne tik Ar
gentinos lietuvių, bet ir visos 
Pietų Amerikos lietuviškosios 
spaudos atašė, nes Jūsų kraš
tuose nedaug kas prisirengia 
parašyti apie religinę, kultūrinę, 
ekonominę, literatūros, meno ir 
kitų sričių lietuvių veiklą.

Kalbėjosi -
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ

Po lietuviškos simfoninės muzikos koncerto Venezuelos sostinėje Caracas. Iš kairės: ambasadorius dr. 
Vytautas A. Dambrava, vidaus reikalų viceministeris dr. Paul Dominquez Castellanos, Unda A. Dambravienė, 
dirigentas Juozas Domarkas ir simfoninės muzikos draugijos direktorius Igor Lanz

Daug dirbo, daug ir kentėjo
PETRAS ŠALČIUS (1893.1.23-1958.IV.22) ir ANTANINA MAGDALENA GUSTAITYTĖ- 
ŠALČIUVIENĖ (1894-1958.IX.23), mirę prieš 40 metų, paliko mokslinį ir literatūrinį 

lobį, kuris tebėra gyvas ir dabar, liudijantis jų darbus ir kentėjimus

Jau keturios dešimtys metų, 
kai Kaune, “Šalčių namuose” 
(Putvinskio 12) sovietinių parei
gūnų niekinti, sunkių ligų pa
kirsti, mirė šie du Vinco Kudir
kos raginimu lietuvių tautos vei
kėjai, kartoję savo mokslo, žur
nalistikos ir grožinės literatūros 
darbais iki paskutinio atodūsio: 
“Kelkite, kelkite, kelkite...”

Tikėdami tautos dvasine iš
tverme, taurumu, slapstydamie
si nuo stalinistų ir nacių depor
tacijų bei teroro, jie tautai pali
ko mokslo, žurnalistikos ir gro
žinės literatūros raštų lobį.

P. Šalčius paliko testamen
tinį Lietuvos ekonomistams-ko- 
operatininkams vadovą “Ko
operatinė ekonomika”.

Jie abu netikėjo, jog Antra
jam pasauliniam karui pasibai
gus “lietuvis belaisviu bus”, jog 
vakariečiai, skelbę Atlanto ir ki-

Prof. PETRAS ŠALČIUS. Dail.
V. K. Jonyno piešinys

Nuotr. Almaus

Didžiosios “TŽ” loterijos aukotojai ir laimėtojai
1. Petro Mališausko dovanotą 

dekoratyvinę lėkštę laimėjo J. 
Stankus, Sudbury, Ont., nr. 5373.

2. Broniaus Juodelio dovanotą 
Zigmo Dobilo paveikslą - J. Nor
vilą, Brooklyn, NY, JAV, nr. 3008.

3. Stefanijos Kalvaitienės dova
notą Vytį ir p.p. Kazilių dovanotą 
servetėlių komplektą - V. Petraus
kienė, Toronto, Ont., nr. 11555.

4. Dr. Juozo ir Angelikos Sun- 
gailų dovanotą Romo Viesulo pa
veikslą - nr. 15602.

5. Stasio Matulionio dovanotą 
medžio drožinį - D. Valiulis, To
ronto, Ont., nr. 1588.

6. Aldonos Karosaitės paveikslą 
ir dovanotą dekoratyvinę plokštę - J. 
Geras, Mississauga, Ont., nr. 9241.

7. Lilės ir Algio Smolskių dova
notas linines užuolaidas - nr. 14157.

8. Sofijos Šviesaitės dovanotą 
paveikslą iš Lietuvos - V. Pra- 
sauskas, Mississauga, Ont., nr. 
12021.

9. Karolio Abromaičio medžio 
drožinį - P. Kuras, London, Ont., 
nr. 13380.

10. Loretos Rutkauskienės do
vanotą austą paveikslą - dr. V. D. 
Kvedaras, Hamilton, Ont., nr. 
6896.

11. Galerijos “Nemunas” savi
ninkų dovanotą Roberto Jonavi- 
čiaus paveikslą - O. Balaišis, 
Mississauga, Ont., nr. 9260.

12. Aldonos Vaitonienės megztą 
skarą ir Siginos Katkauskaitės do

tokias chartas, istorines Euro
pos tautas užleis tironams, o iš
silaisvinus paliks jas “perkam- 
parduodam” demokratiškai rin
kos laisvei.

Petro Šalčiaus archyvisto 
prof. Mindaugo Strukčinsko pa
stangomis netrukus pasirodys 
“Petro Šalčiaus raštų” III to
mas, “Lietuvos prekybos istori
ja”, leidžiama Valstybinių 
mokslo ir studijų fondo ir Lie
tuvos švietimo ministerijos lėšo
mis. Baigiamas ruošti, tikimasi 
dar šiais metais pasirodys, ir 
paskutinysis IV tomas “Lietu
vos žemės ūkio istorija”. Visa 
tai buvo sukurta “Ostlando” ir 
maskvinių metų pogrindyje, 
nors prisiplakusieji prie svetimų 
politinių valdžių buvę jo kole
gos ir net studentai jį skundė, 
niekino net užsienyje, priekaiš
taudami, esą “Šalčius nesugeba 
suprasti naujųjų laikų santvar
kos dogmų”. Tik Chruščiovo 
“perestroikos” laikotarpiu išdrį
so jį patyliukais priimti Akade- 
mijon, bet be teisės dėstyti, kad 
galėtų tęsti mokslinį darbą. Tai 
buvo patikėta prof. Sarai Ginai- 
tei-Rubinzonienei ir kitiems.

Lietuvos ekonomikos istori
kas doc. Vincentas Lukoševi
čius ruošia monografiją “Petras 
Šalčius”. Stengiamasi išleisti 
memorialinį Petro Šalčiaus paš
to ženklą.

Iki šiol Lietuvoje likusių ir 
tik jai dirbusių Petro ir Antani
nos Šalčių palikuonims nėra 
grąžinami “Šalčių namai’ Kau
ne (Putvinskio 12) statyti archi
tekto V. Žemkalnio projektu, 
šalia esantis sodas-parkas bei 
sklypas.

vanotą paveikslą - J. Gabrys, To
ronto, Ont., nr. 1666.

13. Antano Suprono medžio 
drožinį - Antanas Šileika, Toronto, 
Ont., nr. 10500.

14. A. a. Albinos Stuopienės do
vanotą L. Nakrošienės paveikslą - 
R. Bulovas, Hagersville, Ont., nr. 
8835.

15. Valentinos Balsienės deko
ratyvinį indą - U. Baltrėnas, Tus
tin, CA, JAV, nr. 1404.

16. A. a. Jono Šulco dovanotą 
paveikslą - L. Skripkutė, Hamil
ton, Ont., nr.7506.

17. Liudos Sendžikienės tautinę 
lėlę - T. Gražulienė, Toronto, Ont., 
nr. 2315.

18. Galerijos “Nemunas” savi
ninkų dovanotą Pocienės paveikslą
- H. Stepaitis, Toronto, Ont., nr. 
1525.

19. Louis Dagienės dovanotą 
a.a. J. Dagio skulptūrą - P. Yone- 
liunas, Elk Point, AB, nr. 5105.

20. A.a. Vlado Miceikos dova
notą Antano Tamošaičio paveikslą
- J. Kamaitis, Hamilton, Ont., nr. 
9557.

21. Piniginę dovaną $250 - B. 
Krukis, Burnaby, BC, nr. 4422.

22. Piniginę dovaną $500 - A. 
Karaliūnas, Cicero, IL, JAV, nr. 
4030.

Mažojoje loterijoje buvo tradi
cinis “Napoleonas”, kurį jau dau
gelį metų iškepa S. Rakštienė; “Pa
ramos” kredito kooperatyvo dova

Rašytoja ANTANINA GUSTATTY- 
TĖ-ŠALČIUVIENĖ kūrybos metais 
Palangoje

Tuose namuose Lietuvos 
nepriklausomybės metais gyve
no akad. Z. Žemaitis, užs. reik, 
min. St. Lozoraitis, prof, advo
katas A. Tumėnas, prof, biolo
gas Petras Kaladė, prof. P. Pa- 
ramskas su šeimomis, diploma
tė M. Avietėnaitė. Prieglaudą 
juose rado ir caro didikas-pąbė- 
gėlis garsiojo Petrapilio pulko 
pulkininkas Preobrožanskis. Per 
karą juos rekvizavo vokiečiai, 
vėliau NKVD ir sovietų aviaci
jos karininkai.

Petrui Šalčiui mirus, po 
penkių mėnesių mirė ir jo žmo
na. Stalinistinė vyriausybė jokiu 
būdu jos vienišos ligonės neiš
leido užsienin pas karo išblokš
tus vaikus. Net prezidentienės 
Eleonoros Rooseveltienės užta
rimas nepadėjo.

(Alsa International)

• Menininkas gali vaizduoti blo
gį, bet taip, kad jis atgrasintų, stum* 
tų nuo savęs, neleistų manyti, jog 
tai gera, neskatintų kitų jo kartot) 
ar pamėgdžioti. (Jonas-Paulius I)

notas krepšys su skanėstais bei dar 
keli gėrimų bei skanėstų laimikiai.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA 
didžiosios ir mažosios loterijos lai
mikių aukotojams.

“Tėviškės žiburiams” 
aukojo

“Tėviškės žiburiams” aukojo: 
$200 - KLKM dr-jos Lietuvos kan
kinių parapijos skyrius, KLK mo
terų dr-jos Delhi skyrius; $47 - L. 
Daunius; $42 - Č. V. Obcarskas; 
$38 - S. V. Kneitas; $25 - W. L. 
Hoffman; $20 - A. Tušas, J. Ru
gys; $16 - E. Kazakevičius; $10 - 
M. Mikelėnas-McLoughlin, P. Mi
kalauskas, I. Čuplinskaitė; $7 - B. 
Barisas; $5 - N. Ward-Čerekas; $3 
- K. Gaputis.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $57 - J. Gataveckas, E. Udrai- 
tis; $55 - P. V. Kuzma; $52 - J. 
Genys, L. Stosiūnas, J. Pusvaškis, 
J. Putrius, S. Martinaitienė, Z. 
Romeika, A. Žemaitaitis, J. Za- 
bieliauskas, J. Gris, M. Gudjurgis, 
J. Lelis, J. Lėveris, J. Mikalauskas, 
G. Sirutis, O. Jakimavičius; $50 - 
P. Armonas, M. Urbas.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $100 - P. Lapinskas; $65 - A. 
Lukoševičiūtė; $62 - S. V. Kneitas, 
A. Povilauskas, L. Steponavičius, 
dr. R. Zabieliauskas, S. Baršketis, 
S. Rukša.

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



Du vertintojai apie “Septynis žodžius”
ALĖ RŪTA

Tai literatūriškai parašyta 
teologinė knygelė, patraukli išo
re ir leidėjų žodžiu, o svarbiau
sia - intensyvi religiniu turiniu, 
naudingu tikintiesiems ir žmo
nėms išblėsusio tikėjimo.

Autorius Vytautas A. Damb- 
rava yra teisės daktaras, diplo
matas (Lietuvos ambasadorius 
Pietų Amerikoje), publicistas, aiš
kiai turįs ir literato gabumų. Tai 
matyti iš jo knygų ir straipsnių.

Būdamas kūrybingas ir veik
lus, dr. V. A. Dambrava, atrodo, 
nemažai domėjęsis ir filosofija 
bei teologija. Užtat giliai mąs
tančio ir tikinčio autoriaus kny
ga “Septyni žodžiai”, jos popu
liarumas yra suprantami daly
kai. Ši svarbi knygelė buvo jau 
trimis laidomis išleista ispanų 
kalba Pietų Amerikoje ir dviem 
laidomis lietuvių kalba Vilniuje.

Turinys? Tik septyni Kris
taus žodžiai ant kryžiaus prieš 
jo mirtį. Štai jie:

1. “Tėve, atleisk jiems, nes jie 
nežino ką darą” (Luko 23, 24).

2. “Aš tau pažadu: dar šian
dien su manim būsi rojuje (Lu
ko 23, 43).

3. “Moterie, štai tavo sūnus... 
Štai tavo motina (Jono 19, 26).

4. “Mano Dieve, mano Die
ve, kodėl mane apleidai?” (Ma
to 27, 46). 5. “Trokštu” (Jono 
19, 28). 6. “Atlikta” (Jono 19, 
10). 7. “Tėve, į Tavo rankas ati
duodu savo dvasią (Luko 23, 
46).

Po kiekvieno tų žodžių yra 
paties autoriaus V. A. Dambra- 
vos apmąstymai ir maldos. Ap
mąstymai - remiantis Evangeli
jos ištraukomis, filosofiniais-re- 
liginiais svarstymais. Maldos - 

ČESLOVAS VALDEMARAS OBCARSKAS

Pavasario kaštonai
Nieko nėr pasaulyje gražiau, 
Kaip žiūrėt į sprogstančius pavasario kaštonus; 
Jų žaliai gleivėti pumpurai gyvybę semia 
Iš pabudusias pavasarinės žemės.

Ak praeis dar kelios dienos ar savaitės, 
Ir suoš jų žalios šakos saulėje ir vėjuos, 
Ir pavasario vaikai, į lygumas atėję, 
Žais, apšviesti spindulių, auksinėmis pašlaitėm.

Liverpulis
Tai bažnyčių ir tavernų uostas, 
Prisiglaudęs prie beribio vandenyno. 
Jo alėjos pilnos žydinčių gėlynų, 
Mėlynų balandžių ir varnų, ir kuosų.
Čia prabėgo visos mano dienos ir jaunystė, 
Man bežiūrint į atplaukiančius laivus.
Ir didinga Kristaus katedra, iškilus į skliautus, 
Kaip didžiulė žvaigždė sapnuose manuos vis švyti. 
Čia biblioteka tavoji, senas uoste, 
Gal didžiausia visame pasauly, 
Įvairių kalbų, žmonijos atneštų.
Čia rasi ir Balį Sruogą, ir Milašių, 
Ir Maironį, Binkį, “Pirmuosius vainikus", - 
Visos knygos mylima kalba lietuvių.

Notingamas
Prie miesto vartų jau pavasaris, ir vėjas, 
Atklydęs iš toli, vis šaukia neramus;
Jis blaškos po laukus, keliauja per alėjas, 
Ir eidamas paglosto medžių pumpurus kvapius.

Aš stoviu prie Notingamo pilies varinių vartų, 
Žiūrėdamas į tolumas skaidrias;
Čia joj lankiausi jau ne vieną kartą 
Ir realybėj ir sapne.

Lėtai į šiaurės jūrą plaukia Trento upė;
Gelmėj jos atsispindi miesto bokštai ir dangus,
Ir baltos gulbės nardo vandeny,
Ir garbanoti gluosniai palaidais plaukais 
Lėtai linguoja upės pakrašty.

Mančesteris
POETO VLADO ŠLAITO ATMINIMUI
Pro ilgą metų virtinę ir rudeninį vėją
Matau tave, o Mančesteri mielas! - 
Čia tavo fabrikuos aš sukdavau plienines vielas, - 
Dabar man tavo veidas rodos pragiedrėjęs.

Tiek daug jau metų praeitin nuslinko, 
Kai vaikščiojau aš tavo gatvėm jaunas ir žvalus, 
Ir Prestvičy žiūrėdavau į žydų sinagogos užrašus Kristus, 
Man nesuprantama kalba hebrajų užrašytas.

Tai ten miestely Ecseles tave, brangus Vladai, sutikau. 
Trečio namo aukšto pilkoje palėpėj 
Tu man skaitydavai savo sukurtas eiles.
Kalbėdavai apie Niliūno, Aisčio, Nagio, Kėkšto 
Poeziją, ir kaip gyvenimą vertai šioj žemėje gyvent, 
Ir jį mylėt.

paties autoriaus nuoširdus reli
ginis atsivėrimas.

Parašyta taisyklinga literatū
rine kalba, suprantama ir, ma
nau, reikalinga kiekvienam susi
pažinti bei atsinaujinti.

VINCAS KOLYČIUS
Kyla klausimas, kodėl am

basadorius V. Dambrava, nebū
damas teologas, ėmėsi to darbo? 
Tai paaiškina knygutės gale kun. 
Manuel Diaz Alvarez laiškas, pa
vadintas “Įsipareigojęs pasaulie
tis”. Kun. Alvarez Venezuelos 
dviejuose valstybinės televizijos 
kanaluose vadovauja religinėms 
programoms. Jis paprašė amba
sadorių V. Dambravą parengti 
knygelę Didžiojo penktadienio 
Jėzaus kančios apmąstymams.

Įžangos žodyje ispaniškai lai
dai kun. Alvarez rašo: “Vytautas 
Antanas Dambrava, kilęs iš pui
kiosios Lietuvos, Venezueloje ži
nomas kaip diplomatas ir kaip 
tikrai įsipareigojęs krikščionis. 
Daug metų jis bendradarbiavo 
daugelyje šio krašto dienraščių, 
veikė per radiją ir televiziją, kad 
(anksčiau) gintų priespaudą ken
čiančios savo tėvynės laisvės troš
kimą, o dabar - jos garbę ir tei
ses pasaulio valstybių bendruo
menėje.”

Pirmoji laida ispanų kalba 
buvo išleista 1989 m., po to buvo 
išleistos dar dvi laidos. Knyge
lės pasisekimas toks didelis, kad 
ji jau laukia ketvirtos laidos.

Lietuvių kalba knygutę iš
leido “Dienovidis”, verstą iš is
panų kalbos. Pirmoji laida pasi
rodė 1996 m., o šiais metais jau 
išleido ir antrąją laidą 2000 tira
žu. Kaip “Dienovidžio” leidėjai 
rašo, “Pirmoji laida leidykloje 
neužsigulėjo; ji iškeliavo į Lie

tuvos tikinčiųjų bendruomenę”.
Norisi pacituoti lietuviško 

leidinio įvadinius žodžius: “Am
basadorius V. A. Dambrava žino
mas diplomatiniame pasaulyje ne 
tik Amerikos, bet ir kituose že
mynuose. O Lietuvai - tai tikra 
Dievo dovana, nes kaip niekas 
kitas jis moka garsinti Lietuvos 
vardą ir kurti patrauklų jos įvaiz
dį. Būdamas giliai tikintis kata
likas, jis sukūrė pas mus neį
prastą ir netikėtą religinio esė 
žanrą. Tuo galima įsitikinti per
skaičius čia pristatomus tekstus, 
parašytus naudojant Evangeli
jos citatas ir garsiuosius septy
nis Kristaus žodžius, pasakytus 
mirštant ant kryžiaus”.

Prieš akis turiu anglų k. Ag
nes Sanford parašytą “Seven 
Words”. Lygindamas abi knygu
tes, stebiuosi V. Dambravos gi
lia įžvalga, perduodant skaityto
jui Jėzaus kančią ant kryžiaus 
tokiais paprastais žodžiais, ku
riuos gali suprasti ir iš jų pasi
mokyti kiekvienas tikintysis.

Ne tik Venezueloje, Lietuvo
je, bet ir išeivijoje mums visiems 
reikalinga panaši religinė litera
tūra, kad pakiltume iš kasdieny
bės, pažvelgtume dažniau į Tą, 
kuris iš meilės mums mirė ant 
kryžiaus. (“Dienovidis”, Pilies 
23a, Vilnius 2001, Lithuania)

Muzikinio atžalyno koncertas Vilniuje
IRENA SKOMSKIENĖ
Lietuvos muzikos akademi

jos kamerinio ansamblio kated
ros koncerte 1998 m. kovo 26 d. 
nuskambėjo išeivijos kompozi
toriaus kūrinio premjera - Vlado 
Jakubėno “Legenda” smuikui ir 
fortepionui. Atliko penkto kur
so studentė smuikininkė Asta Sin
kevičiūtė ir pianistė Aušra Pet- 
ronytė. Jas abi parengė profeso
rė Kornelija Kalinauskaitė. Ra
mi kantileninė “Legendos” me
lodija praturtino koncerto prog
ramą romantine nuotaika, o nuo
širdi jaunųjų atlikėjų interpreta
cija sužadino klausytojų norą pa
kartotinai išgirsti mielą kūrinį. 
Tai yra numatyta radijo progra
moje “Tautiečių balsai” (gegužės 
16 d., 13 vai. per 2-ąją programą).

Įspūdinga buvo viso koncer
to programa, kurioje be minėto 
kūrinio išgirdome J. Gruodžio, J. 
Pakalnio, B. Kutavičiaus, J. Ba
šinsko, J. Domarko bei jaunų 
kompozitorių R. Biveinio ir stu
dento R. Kisevičiaus kūrybą. 
Galbūt ir ne visi šio koncerto da
lyviai pasirinks atlikėjo kelią, bet 
šiaip ar taip kiekvienas iš jų im
ponavo išugdytu muzikiniu bend
ravimu tikrąja to žodžio prasme, 
nes toks subtilus žanras kaip ka
merinis ansamblis daug reika
lauja iš koncertuojančių. Malo
nu buvo klausyti kaip muzikuo
jantis jaunimas žadina vieni kitų 
kūrybinį atsiskleidimą ir reiškia

Nuotr. R. KisieliausPražydęs krokusas ankstyvą pavasarį

Čelistas ARVYDAS GRIŠKEVIČIUS iš Lietuvos, dalyvavęs Vasario 16- 
tosios iškilmėse Venezueloje

savo meninę individualybę ne
nustelbiant partnerio, o girdint 
jį, dialogizuojant sonatos for
mos kūrinius.

Ypač gražiai šios savybės iš
ryškėjo studento Rimanto Kise- 
vičįaus kūrinyje “Muzika smuikui 
ir fortepionui”. Autorius daug 
laimėjo, kad fortepiono dalį at
liko pats. Jis tiesiog iškibirkščia- 
vo jaunatvišką temperamentą sa
vo taip poetiškai žaismingoje for
tepiono dalyje, jog šiuolaikinės 
muzikos fone jo kūrinys nuskam
bėjo itin ryškiai meniškai ir bran
džiai techniškai. Tai profesoriaus 
Petro Kuncos parengtas ansamb
lis: smuiku griežė Rima Švėgž- 
daitė fortepionu pritariant pa
čiam autoriui. Klausytojams taip 
pat buvo didžiulė staigmena, kad 
programoje tarp tokių kompozi
torių įtrauktas niekam nežinomo 
studento kūrinys. Ir kaip pa
siteisino, užsitikrino perspektyvą!

Pats faktas liudija, tokią 
aukštą meninio meistriškumo ir 
kūrybinio ugdymo mokyklą ka
merinio ansamblio klasėje kaip 
paveldą iš savo dėstytojų gauna 
mūsų studentai. Jos dėstytojai 
yra atlikėjai, garsinantys Lietu
vos vardą užsienyje. Nepaisant 
turtingų savo koncertinių bio
grafijų, vis dėlto jie yra priversti 
koncertinį darbą derinti su pe
dagoginiu. Yra net kuriozinių at
vejų. Pvz. tris šio koncerto nu
merius parengusi ir nuo 1948 m. 

dirbanti konservatorijoje profe
sorė Kornelija Kalinauskaitė, da
bar pensininkė, dirba be atlygi
nimo, savo malonumui. O šis ro
mantizmas pagrįstas tuo, kad ne
valia “prisidurti” prie savo profe
soriškos pensijėlės tiems, kas gau
na ne valstybinę, o senatvės pen
siją. Apmaudu, kad taip daug 
valstybei nusipelnę menininkai 
nesulaukia valstybės dėmesio.

Šis koncertas taip pat yra 
gražus ir vertingas įrašas į moks
linę konferenciją “Dailė, muzi
ka ir teatras” valstybės gyveni
me 1918-1998 m.

Prisiminus sunkų istorinį lie
tuvių kamerinės muzikos kelią, 
kai ir po 20-ties nepriklausomy
bės metų problemų buvo daug,
- akivaizdūs didžiuliai teigiami 
poslinkiai tiek lietuviškų kūrinių 
gausos, tiek savo tautos atlikėjų 
skaičiaus atžvilgiu. Bet svarbiau
sia, jaunasis muzikos atžalynas 
bręsta meniškai ir neša džiaugsmą 
klausytojams ir jų pedagogams.

Koncerto tęsinys buvo ba
landžio 22 d. Naujoje progra
moje skambėjo vien lietuvių iš
eivijos kompozitorių kūriniai.

Atsiųsta paminėti
Vytautas Landsbergis LŪŽIS 

PRIE BALTIJOS, politinė autobio
grafija, 340 psl. ir viršeliai. Gausiai 
iliustruotas “Vagos” leidyklos leidi
nys. Redaktorė M. Dautartienė, 
dail. A. Žvilius. Spausdino A. Jakš
to spaustuvė, Girelės 22, 4230 Kai
šiadorys. Tiražas nepažymėtas. Kai
na sutartinė.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS IS
TORIJA, antroji dalis, 320 psl. ir 
viršeliai. Iš vokiečių kalbos vertė 
Dalia Čekatauskienė. Išleido “Ka
talikų pasaulis”. Redagavo Giedrė 
Sodeikienė. Dail. Jokūbas Zovė. 
Spausdino Adomo Jakšto spaustu
vė, Girelės g. 22, 4230 Kaišiadorys. 
Tiražas 3000 egz. Kaina Sutartinė.

Bronius Povilaitis, LIETUVOS 
ŽEMĖS ŪKIS 1918-1940. Jo raida 
ir pažanga. Antras leidimas. Pirmą
ją laidą išleido dr. Br. Povilaičio 
knygos leidimo fondas Toronte 
1988 metais. Antrąjį knygos leidi
mą rėmė Tautos fondas. Pagal da
bartinius lietuvių kalbos reikalavi
mus tvarkyta rašyba, skyryba ir šiek 
tiek kalba. Išleido “Tėvynės sar
gas”. Vilnius, 1997 m., 311 psl.

Jonas A. Kučinskas-Kučingis, 
ŠVENTINIAI IR PROGINIAI PA
MOKSLAI. Viršelio dailininkė - 
Ingrida Umbrasaitė. Viršelyje pa
naudota Žilvino Jasio nuotrauka. 
Leidėjas - “Logos” leidykla. Vilnius 
(Laisvės pr. 60), 1998 m. 287 psl.

GENOCIDAS IR REZISTEN
CIJA, 1997 m. 2 nr. Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos ty
rimo centras. Vilnius, 1997. Tiražas
- 1000 egz. (Adresas: Didžioji g. 
17/1, LT-2001, Vilnius). Vyr. re
daktorė - Dalia Kuodytė. Redak
cinė kolegija: dr. Arvydas Anušaus- 
kas, dr. Algirdas Jakubčionis, doc. 
dr. Antanas Kulakauskas, dr. Vy
tautas Tininis, prof, habil. dr. Anta
nas Tyla, prof, habil. dr. Liudas 
Truska.

Tėviškės žiburiai . 1998.IV.28 « Nr.18 (2513) « psl. 7

C KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Vasario šešioliktosios aštuo

niasdešimtmečiu! skirta paroda 
“Iš Lietuvos istorijos”, trukusi tik 
vieną savaitę, įvyko Čikagoje, M. 
K. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Ją ten surengė Lituanisti
kos tyrimų ir studijų centras, Pa
saulio lietuvių archyvas, Lituanis
tikos institutas ir Lietuvos krašto
tyros draugija. Pagrindinis šios 
parodos iniciatorius bei organiza
torius buvo prof. dr. Jonas Račkaus
kas, Lituanistikos tyrimų ir studi
jų centro vadovas. Tris galerijos sa
les užpildžiusiai parodai buvo su
telkti 786 rodiniai: 601 nuotrau
ka, 175 dokumentai ar jų kopijos, 
10 akvarelių ir grafikos darbų. 
Pagrindinis rengėjų dėmesys teko 
1918 m. įvykiams, brendusioms ne
priklausomybės idėjoms, vadams, 
kariuomenei. Parodos rengėjai ne
užmiršo ir kitų istorinių faktų - 
1941 m. birželio sukilimo, žudy
nių Rainių miškelyje, okupacinio 
teroro Lietuvoje, tremties ir ver
gijos Sibiro stovyklose, partizani
nių kovų už Lietuvos laisvę. Jaut
riausi žodžiai parodos atidaryme 
buvo Aldonos Jurkutės: “Ačiū Tau, 
Viešpatie, už knygnešius, kurie 
nugalėjo ‘graždanką’, ačiū už Va
lančių, kuris švietė ir blaivino Lie
tuvą, ačiū už savanorių ryžtą ap
ginti Lietuvos nepriklausomybę, 
ačiū už partizanų kraują, ačiū už 
Sibiro tremtyje nepalaidotą viltį, 
ačiū už prisikėlimo stebuklą prieš 
aštuonerius metus”. Baigdama pa
rodos atidarymą, A. Jurkutė jos 
organizatorius ir rengėjus apdo
vanojo šviežiais duonos kepalė
liais - draugystės, vienybės ir stip
rybės simboliu.

Dail. Akvilės Zavišaitės (1962- 
1991), anksti Australijoje miru
sios rašytojo Juozo Baltušio vai
kaitės, kūrybinis palikimas pernai 
buvo parvežtas Lietuvon, nors so
vietmetyje jos, neįsijungusios kom- 
jauniman, studijoms nepriėmė Vil
niaus dailės institutas. Meilę dai
lei Akvilė, atrodo, buvo paveldė
jusi iš anksti išsiskyrusių tėvų - 
architekto Zavišo ir žurnalistės Bal
tušytės, Juozo Baltušio dukros Ri
tos, jau išvykusios Australijon. Ak
vilė Zavišaitė, išleista pas motiną, 
dailę studijavo Newcastle univer
sitete, dirbdama'naktiniuose klu
buose. Jaunos dail. A. Zavišaitės 
gyvenimą nutraukė nepagydoma 
liga. Lietuvon 1997 m. grįžo tik 
jos kūrybinis palikimas ir motinos 
Ritos Baltušytės-Ormsby paruoš
ta knyga “Akvilė”, išleista “Tyto 
Albos” Vilniuje 1997 m. Knygon 
buvo įtraukta spalvotų Akvilės 
kūrinių nuotraukų ir jos laiškų 
fragmentų, susietų su tais kūri
niais. Velionė daugiausia tapė keis
tokai atrodančias moteris. Iš laiš
kų sužinom, kad tos moterys nėra 
jos autoportretai, tik jos nuotaikų 
atspindžiai, turbūt susieti su artė
jančia mirtimi. Knygos “Akvilė” 
sutiktuvės Vilniuje įvyko Meninin
kų rūmuose. Ten taipgi buvo su
rengta ir dail. Akvilės Zavašaitės 
Dailės muziejui dovanotų kūrinių 
pomirtinė paroda.

Vargonų virtuozo Jono Žuko 
triguba sukaktis buvo paminėta 
Niujorke susirinkusių jo artimes
nių bičiulių ratelyje 1997 m. lap
kričio 16 d. P. Palio pranešimu 
“Darbininke”, jo amžiaus devy- 
niasdešimtmetin tada pas jį iš 
Baltimorės buvo atvykęs sūnus 
dr. Jonas Žukas, marti Ona, vai
kaičiai Vincas ir Viktorija. Vaišes 
paruošė ištikima sukaktuvininko 
gyvenimo palydovė Elena Žukie- 
nė. Vargonininkas J. Žukas yra 
Kauno konservatorijos auklėtinis, 
1933 m. baigęs prof. J. Naujalio 
vargonų klasę. 1933-37 m. jis to
bulinosi Paryžiaus konservatorijo
je, kur jo mokytojas buvo Marcei 
Dupre. 1937-44 m. J. Žukas var
gonus, improvizaciją ir privalomą 
fortepijoną dėstė Kauno konser
vatorijoje. Antrajai minėjimo su
kakties daliai priklausė Sv. Pran
ciškaus Ksavero jėzuitų šventovė
je Kaune 1937 m. lapkričio 26 d. 
pirmasis J. Žuko vargonų muzi
kos koncertas, kuriame skambėjo 
J. S. Bacho, F. Mendelssohno, C. 
Francko ir Ch. M. Widoro kūri
niai. Jėzuitų šventovė tada turėjo 
geriausius vargonus Kaune. Tad 
koncertus transliuodavo Kauno 
radijas. Pernai su J. Žuko am
žiaus devyniasdešimtmečiu buvo 
prisiminta ir šio koncerto 60 metų 
sukaktis. Prie jos buvo pridėtas ir 
dešimtmetis nuo sukaktuvininko 
paskutinio koncerto Vašingtone, 
Nekalto Prasidėjimo šventovėje, 
kai buvo minima Lietuvos krikš
čionybės šešių šimtų metų sukaktis.

Kaune buvo įsteigtas M. K 
Čiurlionio dailės muziejaus ka
merinis ansamblis. Šį naują klasi
kinės muzikos trijų atlikėjų kolek
tyvą sudarė violončele grojantis S. 
Bartulis, fleita - A. Radziukynas, 
klavesinu ir fortepijonu skambi
nanti R. Neverdauskaitė. Patal
pas repeticijoms ir koncertams 
M. K. Čiurlionio kameriniam an
sambliui sutiko parūpinti Mykolo 
Žilinsko dailės galerija.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
1997 m. premija jų klube Vilniu
je Trijų karalių dieną buvo įteikta 
poetui Donaldui Kajokui už tais 
metais “Vagos” išleistą jo poezi
jos rinkinį “Meditacija”. Rinki
nyje yra sutelkti pastarųjų pen
kiolikos metų laikotarpyje para
šyti eilėraščiai. D. Kajokas yra jau 
septintasis šios 1991 m. įsteigtos 
premijos laureatas. Anksčau ja 
buvo įvertinti: Leonardo Gutaus
ko romanas “Vilko dantų karo
liai”, Antano A. Jonyno eilėraščių 
rinktinė “Nakties traukinys”, Jur
gio Kučino romanas “Tūla”, Hen
riko Čigriejaus eilėraščių knyga 
“Po laiko juokas - vėlyva met
ūgė”, poetės Nijolės Miliauskai- 
tės-Bložienės “Uždraustas įeiti 
kambarys” ir poetės Onės Baliu- 
konytės “Bokštai”.

Biržų vadovai nori susigrą
žinti Šiaurės karo metu Švedijos 
karių išsivežtas kelias dešimtis 
patrankų, kurios yra neatsiejama 
dalis atnaujintos Biržų tvirtovės. 
Esą tos patrankos dabar laikomos 
Stockholm© muziejaus fonduose 
ir nerodomos lankytojams. Šve
dams jos nereikalingos. Biržų 
krašto muziejaus “Šėla” vadovas 
A. Baublys pasakoja, kad patran
kų grąžinimas jau buvo sutartas 
1989 m., kai Biržai ruošėsi švęsti 
400 metų sukaktį. Esą tada tuo 
reikalu į Švedijos konsulatą Le
ningrade kreipėsi Lietuvos moks
lų akademijos vicepirm. A. Žu
kauskas. Tada Švedijos konsulas 
pažadėjo jas sugrąžinti. Tačiau 
tais laikais problemą sudarė pa
trankų parsivežimas. Be to, buvo 
baimintasi, kad jas gali pasiimti 
Leningrado artilerijos muziejus. 
Biržų rajono burmistras Vytautas 
Zurba dabar nenumato jokių sun
kumų patrankų parsivežime į Bir
žus. Mat naftos transporto įmonė 
“Naftotiekis” sutinka šiam tikslui 
išnuomoti jūrų keltą. Tik galbūt 
reikėtų tarpininko kreiptis į Šve
dijos karalių. Mat Biržų patran
kos yra karo grobis, laikomas 
valstybine karališkąja nuosavybe.

Kovo dvidešimt septintąją, 
tarptautinę teatro dieną, Lietuvos 
operos ir baleto teatre Vilniuje bu
vo įteiktos skulptoriaus Stasio Kuz
mos sukurtos “Kristoforais” pava
dintos statulėlės ir penkių tūks
tančių litų premijos, paskirtos Lie
tuvos teatrų atstovams, labiausiai 
pasižymėjusiems teatrinio meno 
darbais 1997 m. Šį renginį šiemet 
globojo Lietuvos kultūros ministe
rija, Lietuvos teatro sąjunga, Teat
ro ir kino rėmimo fondas ir akci
nė bendrovė “Anykščių vynas”. Iš
kilmingam 1997 m. “Kristoforų” 
ir premijų įteikimo vakarui vado
vavo žurnalistas Rokas Petkevičius 
ir aktorė Lina Budzeikaitė. Pre
mijas ir įteiktus “Kristoforus” lai
mėjo: geriausias lėlininkas - Ri
mas Drėžis (režisūra Vilniaus “Lė
lės” teatre), geriausia operetės 
sol. Irena Zelenkauskaitė (J. Straus- 
so “Vienos kraujas”, Pepi vaid
muo), jauniausias menininkas Gin
taras Liutkevičius (Haroldo Pin- 
terio “Sargo” režisūra), geriausia 
operos sol. Sofija Jonaitytė (Aida 
ir Tosca G. Verdžio, G. Pučinio 
operose), geriausia balerina Rūta 
Jezerskytė (P. Čaikovskio, S. Pro- 
kopjevo, M. Ravelio baletuose), ge
riausias teatro kompozitorius Gin
taras Sodeika (“Roberto Zucco” 
spektaklis Vilniaus dramos teat
re), geriausias pagalbinis aktorius 
Algis Dainavičius (Brolis “Rober
to Zucco” spektaklyje), geriausia 
pagalbinė aktorė Rasa Samuolytė 
(Mergaitė taipgi “Roberto Zucco” 
spektaklyje), geriausias pagrindi
nis aktorius Vytautas Paukštė 
(Duonkepis M. Panjolio komedi
joje “Duonkepio žmona” Klaipė
dos dramos teatre), geriausia pa
grindinė aktorė Viktorija Kuody
tė (Ofelija W, Shakespeare’o “Ham
lete”), geriausias rež. Eimantas 
Nekrošius (taipgi “Hamletas”), ge
riausias scenografas Žilvinas Kem- 
pinas (scenovaizdžiai Vilniaus dai
lės teatro spektakliui “P. S. Byla 
O. K”). “Kristoforas” buvo įteiktas 
ir kaunietei aktorei Rūtai Staliliū
naitei už jos didžiulius nuopelnus 
lietuvių teatro menui. V. Kst.
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PRISIKĖLIMO
ARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, 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.lnd..... 4.00%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd..... 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%

Neklln. 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 ui 
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
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL Licence
DVL ENGINEERING E2392

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.

Li EDA S HEniHrlEHA TIOM
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)

Je/ 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

IHIAIDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187

INSURANCE BROKERS LIMITED
CHOLKAIN 3836 BLOQR 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 $289,000.__________________________________
KIPLING ir PRINCE GEORGE 6 kamb. vienaaukštis.
Prašo $259,000.

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

S PORTAS

ALVYDAS TENYS (dešinėje) gina krepšį

Lietuvos krepšininkai JAV
universitetuose

RIMAS GEDEIKA, NJ 
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Alvydas Tenys, 6T1” ūgio, iš 
Viekšnių, lanko Rutgers un-tą (New 
Jersey), pirmų metų studentas, žai
džia centro puolėju, šios grupės 
antras aukščiausias žaidėjas.

Pirmus metus žaidžiant centro 
puolėju, Alvydui reikėjo laiko pri
prasti prie įvairių amerikietiškų gy
nimo variantų. Jų čia yra daug dau
giau, o pats gynimas yra daugiau fi
zinis, negu Europoj, ypatingai cent
re. Sezonui baigiantis, buvo aiškiai 
matyti, kad Alvydas suprato taktiką 
ir pradėjo žaisti su nauja galvosena.

Alvydas gerai ir lengvai meta į 
krepšį, jo pasuolės yra taiklios, ka
muolio atkovojimas ir gynimas ge
rėja su kiekvienu žaidimu. Šiais me
tais Alvydas padėjo Rutgers univer
sitetui pirmą sykį patekti į “Big 
East” turnyro priešbaigmę.

Komandos treneris, įvertinęs Al
vydo pirmų metų pažangą, pareiškė 
kad ateinančiais metais Alvydas tu
rėtų būti vienas iš geriausių koman
dos žaidėjų, kuris galės valdyti žai
dimą.

Šarūnas Jasikevičius, 6’5” ūgio, 
lanko “University of Maryland”, pa
skutinių metų studentas. Žaidžia kraš
tiniu puolėju. 1997 m. žaidė Lietu
vos vyrų komandoje Europos čem
pionate.

Šarūnas yra geriausias koman
dos baudų ir tritaškių metikas. Taip 
pat jis yra geriausias pasuotojas.

Šiais metais jis padėjo Mary
land komandai pasiekti 22 vietą ir 
patekti į NCAA turnyrą, kuriame 
Šarūnas gerai žaidė. Padėjo koman
dai patekti į paskutiniųjų 16 geriau
sių komandų grupę.

Mindaugas Lydedka, 6’8” ūgio, 
iš Kauno, lanko “Daytona Beach 
Community” kolegiją (Florida), ant
rų metų studentas. Žaidžia krašti
niu puolėju. 1997 m. žaidė Lietuvos 
jaunių komandoje.

Antanas Vilsinskas, 7’0” ūgio, 
(šios grupės aukščiausias žaidėjas), 
iš Vilniaus, lanko Valparaiso un-tą 
(Indiana), paskutinių metų studen
tas. Žaidžia centro puolėju. Šiais 
metais jis padėjo komandai pelnyti 
pačius geriausius rezultatus jos is
torijoj. Laimėjo savo grupėj pirmą 
vietą, pateko į NCAA turnyrą ir 
pirmą kartą į turnyro pačių geriau
sių 16 komandų grupę. Antanas ypa
tingai gerai žaidė antrose rungtynė
se. Žaidime buvo likę mažiau negu 
minutė laiko. Komanda buvo atsili
kusi vienu tašku. Antanas atkovojo 
kamuolį ir tarp Mičigano milžinų, 
metė jį atbulai, kamuolys sėkmin
gai įkrito į krepšį. Valparaisas lai
mėjo.

Per 1997 m. krepšinio sezoną aš 
turėjau daug progų pamatyti, kaip 
dalis šių krepšininkų žaidžia, pasi
kalbėti su jais apie jų mokslą ir

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto Ont., MflV 1R3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

krepšinio rungtynes Amerikoj. Visi 
jie atvyko į JAV norėdami pasito
bulinti krepšinio sporte ir baigti moks
lus. Jie sakė, kad pasiekti šiuos tiks
lus yra lengviau Amerikos universi
tetuose negu Lietuvoje.

Jiems nebuvo lengva. Dauguma 
jų atvažiavo į Ameriką baigti gimna
zijas. Tie metai buvo gana sunkūs. 
Reikėjo greitai ir gerai išmokti ang
lų kalbą, sėkmingai baigti gimnazi
jos kursą, išlaikyti egzaminus sto
jant į universitetus. Tuo pačiu metu 
reikėjo gerai žaisti krepšinį, nes tik 
taip atkreipsi universitetų trenerių 
dėmesį ir gal būsi pasiūlytas stipen
dijai.

Gavus stipendiją, nereiškia, kad 
tavo kelias rožėmis išklotas! Reikia 
sunkiai dirbti, kad jos neprarastum! 
Reikia sėdėti prie knygų, ir gerai 
žaisti. Mokslas - tai vienas dalykas, 
o krepšinio aikštė, kuri turėtų būti 
gera draugė, vis dėlto sudaro savo
tiškų kliūčių. Reikia priprasti, prisi
taikyti prie Amerikos krepšinio žai
dimo stiliaus. Amerikoj yra žymiai 
daugiau reikalaujama gerai žaisti 
gynėju. Lietuvoj žaisti gynimą nėra 
taip svarbu. Visas dėmesys yra at
kreiptas į puolimą, į taškų metimą. 
Amerikoj gynimas turi tokią pačią 
svarbą kaip ir puolimas, o kartais, net 
svarbesnis. Amerikos universitetuo
se gynimas turi daug įvairių varian
tų ir yra žaidžiamas daug agresy
viau negu Lietuvoj, ypatingai cent
ro pozicijoj, kuri reikalauja daug fi
zinės ištvermės. Prie to jie turėjo 
greitai prisitaikyti.

Pasibaigus NCAA turnyrui, 
Amerikos spauda, televizija turėjo 
progų įvertinti žaidynes. Jų įvertini
mas buvo toks: meta kamuolį gerai, 
ypatingai nuo trijų taškų nuotolio, 
gerai meta baudas, puikiai moka 
pasuoti, gerai orientuojasi, bet gyni
mas ne koks - reikia daugiau darbo.

Studentų ir sporto entuziastų tar
pe, lietuviai gana populiarūs. Daug 
sykių po rungtynių, esu matęs, kaip 
nemažai studentų, jaunų vaikų atei
na ir prašo jų parašų. Taip pat daž
nai esu matęs vyresnius žmones, atei
nančius prie jų pasikalbėti, palinkė
ti jiems sėkmės.

Visi jie geri studentai. Pora iš jų 
buvo pasiūlyti “All Academic” žai
dėjų kandidatais. Per žaidynes, darbš
tumą jie skleidžia Lietuvos vardą 
universitetuose ir visur, kur jie tebūtų.

Nors jie čia labai užsiėmę, vis 
dėlto randa laiko pabendrauti su 
vietiniais lietuviais. Atvažiuoja į ne
tolimos Filadelfijos Šv. Andriejaus 
parapiją. Tenai jie aplanko Vinco 
Krėvės šeštadieninę mokyklą, pasi
dalina su mokiniais savo įspūdžiais 
iš Lietuvos ir Amerikos.

Matoma, kad Lietuva turi ne
blogą branduolį žaidėjų, iš kurių at
siras tokių, kurie galės eiti Šarūno 
ir Arvydo keliais ir toliau tęsti Lie
tuvos garsinimą.

Lietuvoj, jei nori padaryti kar
jerą krepšinio sporte, reikia patekti 
į klubus, kur treniruotės vyksta die
nos metu. Tuo pačiu laiku lankyti 
universitetą ir sėkmingai jį baigti 
yra labai sunku. O Amerikoj, padė
tis yra kita - universitete gali pui
kiai tobulinti savo krepšinio gabu
mus ir kartu mokytis.

Marius Janulis, 6’5” ūgio, lan
ko Syracuse, NY un-tą, paskutinių 
metų studentas. Žaidžia gynėju. 
1996-1997 m. žaidė Lietuvos jaunių 
komandoje, kuri laimėjo Europos 
čempionatą ir dalyvavo Pasaulio 
jaunimo čempionate.

Marius yra geriausias koman
doje tritaškių ir baudų metikas. Šie 
metai buvo Mariaus sėkmingiausie- 
ji. Jo geras žaidimas padėjo Syra
cuse komandai pasiekti 15 vietą tarp 
visų JAV universitetų krepšinio ko
mandų. Taip pat jis padėjo Syra
cuse patekti į NCAA turnyrą. Ma
rius gerai žaidė per visas tas žaidy
nes, ypač pirmame žaidime, kai be
likus tik 1.3 sekundei, gavęs ka
muolį tuo pačiu judesiu jį įmetė į 
krepšį, ir Syracuse laimėjo savo pir
mą žaidimą.

Ir antrame žaidime jis gerai 
žaidė. Įmetė daug svarbių tritaškių 
rungtynėms besibaigiant. Syracuse 
laimėjo ir pateko j paskutiniųjų 16 
komandų grupę (Sweet Sixteen).

Marius taip pat yra labai pui
kus studentas. Per visus keturis me
tus jo vidurkis yra 3.84 (iš 4). Baigęs
mokslus, gaus bakalauro laipsnį iš 
“Computer Science” ir ekonomikos.

Krepšinio žaidėjas MARIUS JA
NULIS iš Klaipėdos, pasižymėjęs 
JAV Sirakūzų miesto žaidynėse.

Veiklos žinios
- Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 

rungtynės tarp Kauno “Žalgirio” ir 
Kauno “Atleto” dėl LKL žiedų bei 
nugalėtojų taurės prasidės balandžio
30 d. Dėl trečios vietos kova vyks tarp 
Vilniaus “Sakalų” ir Vilniaus “Sta
tybos - Lietuvos ryto”.

- Europos “Grand Prix” dvira
čių lenktynėse 2-tram tarpsny 84 km. 
užbėgime Rasa Polikevičiūtė užė
mė 5 vietą - 2:24:08. (Pirma vieta - 
2:23:57).

- Minske pasibaigusiame 45-aja- 
me Europos graikų-romėnų imtynių 
čempionate 21 metų kaunietis M. 
Ežerskis svorio kategorijos iki 97 kg 
varžybose užėmė 5 vietą. Pirmenybė
se dalyvavo apie 180 sportininkų iš
31 šalies.

- Buvęs LK “A” Lygos Marijam
polės klubo krepšininkas Darius Son
gaila įstojo į vieną geriausių NCAA 
(JAV studentų lygos) Veik Forest 
universitetą. V. P.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun

tai bal. 19 d. atšventė visų skautų 
globėjo Šv. Jurgio šventę. Po Mišių 
Lietuvos kankinių šventovėje iškil
minga sueiga įvyko Anapilio paro
dų salėje. Sueigai vadovavo ps. A. 
Saplys. Įnešus vėliavas, perskaitytas 
tunt. s. M. Rusino sveikinimas. LSS 
tarybos pirmijos pirm. v.s. B. Ba
naitienės įsakymą perskaitė rajono 
vadė v.s. fil. R. Žilinskienė. Juo 
“Geležinio vilko” ordinu apdova
notas v.s. VI. Morkūnas. Žymenį 
įteikė v.s. V. Skrinskas.

“Rambyno” tunto vilkiukų 
draugininkui S. Kuliavui ir globėjai 
s. E. Namikienei pristačius, vilkiu
ko įžodį atliko J. Paliulis, E. Ka- 
maitis, A. Wasowicz. Iš vilkiukų d- 
vės į skautų d-vę pervesti M. Tirilis, 
T. Yčas. “Mindaugo” sk. draugovės 
d-kui ps. R. Kalendrai pristačius, 
sk. įžodį atliko: V. Bražukas, A. 
Hopkins, V. Kaminskas, P. Krikš
čiūnas, A. Ruslys, D. Saplys, V. 
Steer, J. Tarvydas, G. Valiulis, S. 
Wasowicz.

“Šatrijos” tunte įžodį atliko: A. 
Krakauskaitė, E. Saplytė, K. Smai- 
lytė, V. Valaitytė. Visus ir visas, 
įžodį davusius, pasveikino tuntinin- 
kai. Sueiga baigta “Ateina naktis” 
malda. F.M.

st r a Travel_________
& Services Ine.

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

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

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

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

L,ETUVILJ
KREDITO Y T Y J—
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

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

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

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................. 6.05%
2 metų.................. 6.20%
3 metų.................. 6.35%
4 metų.................. 6.45%
5 metų.................. 6.50%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard 
l j 1PLUS

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

ANTANAS 
GENYS

Suttmt
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė.,
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 FINNA1R, LUFTHANSos, 
KLM ar lenkų LOT bilietus. Išskrendantiems iki gegužės 31 d. galioja žiemos 
sezono kainos!

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

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

Bilietus pristatau EXPRESS paštu. Asmeniškai su manimi susitikti 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
7^5* 45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7

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



SKAITYTOJAI PASISAKO
RYŠIAI SU IŠEIVIAIS

Jus sveikina Vabalninko krašto 
muziejaus steigėjai. Muziejų įstei
gėme 1995 m. rudenį. Mūsų veiklos 
tikslas - sugrąžinti į gimtąjį kraštą 
tuos žmones, apie kuriuos beveik 
50 metų nebuvo kalbama. Vabal- 
ninkietis poetas Leonardas Žitkevi
čius, gyvenęs JAV, viename savo 
eilėraščių rašė:
Rašau aš broliui gimto krašto, 
jo ir svetur nepamiršau, 
bet jis neskaito mano rašto 
ir net nežino, kad rašau.

Taip ir buvo. Dabar šitie kraš
tiečiai sugrįžo. Mes paruošėme 
jiems parodą, organizuojame po
kalbius apie juos, minime jų su
kaktis.

Kadangi dirbame visuomeni
niais pagrindais, mes džiaugiamės 
įvairia parama. Kanadoje, Toronto 
mieste, gyvena mūsų kraštietė 
Pranciška Matulytė-Norušienė. Ji - 
poetė-mėgėja (taip pati save apibū
dina). Mūsų muziejui ji atsiuntė net 
300 išleistų knygų, parėmė materia
liai - 1000 dolerių. Tai parama, ku
ri mums padeda plėsti muziejaus 
veiklą. Ona šob|inskienė

Vabalninko krašto muziejaus vadovė

GIMTINĖS BALSAS
Gerbiama Ponia Pranciška Matuly- 
te-Norušiene,

Iš Lietuvos, iš Jūsų gimtojo 
Vabalninko krašto, į Torontą at
skuba sveikinimas Jums, švenčian
čiai garbingą 80-metį.
Džiaugsmo ugnelės, ašarų kekės lydi 
ne vieną kely.
Lyg atminimą brėžia raukšlelę 
metai, išėję toli.
Krečia į plaukus žiedlapius vyšnios - 
siaučianti metų pūga.
Te neužpūs ji jaunatviško ryžto 
Jūsų geroj širdyje.

Šventės proga dėkojame Jums 
už atsiųstas savo knygas, net 300 
egzempliorių, ir 1000 dolerių mūsų 
muziejui. Jūsų knygos - tai Jūsų šir
dis, kuri plaka ir Vabalninko kraš
te. Didžiuokitės, kad rašote, kad 
tai, kas susikaupė Jumyse, sudedate 
į knygas, kurias skaito ne tik Kana
doje, bet ir Lietuvoje. Materialinė 
Jūsų parama mums padeda plėsti 
muziejaus veiklą. Ačiū už nuoširdų 
bendravimą su savo gimtuoju kraš-' 
tu. Nešiokite ir toliau savyje šviesą 
ir dalinkite ją kitiems.

Vabalninko krašto muziejaus 
darbuotojai, Lietuva

AUKOS PAMINKLUI
Graži Anykščių žemė šilų 

ir Šventosios upės vingių glėby išau
gino ir padovanojo Lietuvai ir pa
sauliui daug iškilių ir taurių savo 
sūnų, garsinančių tėviškę ne tik li
teratūriniu žodžiu, bet ir begaline 
meile, atsidavimu bei narsa ginant 
jos laisvę ir nepriklausomybę. Daug 
anykštėnų sudėjo savo gyvybes ant 
Lietuvos laisvės aukuro. Jų atmini
mo įamžinimas - šventa kiekvieno 
mūsų pareiga.

Pradžioje buvo tik mintis, 
jog reikėtų įamžinti už Lietuvos 
laisvę kritusių Tėvynės sūnų ir duk
rų atminimą. Greit šiai minčiai bu
vo lemta sudygti ir augti - ji buvo 
pradėta realizuoti konkrečiais dar
bais. Paminklo statybos komitetas, 
kurį sudaro gera valia pasiūlyti na
riai ir savo noru įsitraukę anykštė
nai, parinko vietą ir vieną projektą 
iš pateiktųjų konkursui. Paminklas 
stovės Anykščių miesto centre, vys
kupo ir poeto Antano Baranausko 
aikštėje. Jis yra skiriamas žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. Jį statyti nutarta 
iš lėšų, surinktų aukų būdu. Todėl pra
šome visus tautiečius paaukoti. 
Nuoširdžiai būsime Jums dėkingi.

Saulius Nefas, 
Anykščių rajono meras,

Paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę Anykščiuose statyti komiteto 

pirmininkas

Red. pastaba. Šiam tikslui 
JAV Baltimorėje yra atidaryta Ban
ko sąskaita (Chesapeake Bank). Če
kius prašoma rašyti: “Paminklas au
koms ULL”, Kęstutis Laskauskas, 
1312 Birch Ave., Baltimore, MD 
21227, USA. Kanadiečiai galėtų siųs
ti savo įnašus tiesiai minėto komi
teto pirmininkui S. Nefui.

REIKIA DIPLOMATINĖS 
TALKOS

“Toronto Star” dienraštyje bu
vo išspausdintas ilgas ištiso pusla
pio straipsnis apie tarptautinį tero
rizmą. Jame buvo paminėta, kad 
lietuviai Alexander Darchev ir 
Alexander Porgrehski bandė Flori
doje parduoti branduolinius gink
lus. Parašiau laišką tam dienraščiui, 
bet jo nespausdino. Esą reikia įro
dyti, kad jie nelietuviai.

Tokiu ir panašiais atvejais dip
lomatiniai Lietuvos pareigūnai tu
rėtų reaguoti, nes paprastų skaity
tojų laiškų neužtenka. Taip pat Lie
tuvos atstovybės turėtų mus infor
muoti apie nuosavybių atgavimą 
Lietuvoje ir panašiais mums rūpi
mais klausimais.

Stasys Prakapas, Toronto, Ont.

PARAPIJOS “ŠVIESA”
Kazlų Rūdos klebono kun. T. 

Valliano dėka leidžiamas mėnesinis 
parapijos laikraštėlis “Šviesa”. Jame 
daug naudingų patarimų, žinių, pa
aiškinimų apie šventes, straipsnelių, 
eilėraščių, iliustracijų. Daug medžia
gos parapijiečiai pateikia didžiųjų 
švenčių progomis. Smulkiai nurodo
ma jų tvarka. Aprašoma stiprėjanti 
katalikiškų organizacijų veikla. Reiš
kiamos užuojautos netekusiems ar
timųjų. Rašoma apie naujagimius, 
mirusius, sutvirtintus. Laikraštėlį skai
to ir kitų parapijų nariai. Kun. T. 
Vallianas subūrė keletą bendradar
bių, surado rėmėjų ir dėl to laikraš
tėlis platinamas nemokamai.

JeronimasŠalčiūnas,
Marijampolė.

RINKIMAI IR IŠEIVIJA
Ignas Medžiukas “TŽ” 1998 m. 

14 nr. aprašo Los Angeles mieste 
š.m. sausio 24 d. įvykusį tradicinį po
litinių studijų savaitgalį. Jame buvo 
gvildenama, tarp kitų temų, praėju
sių Lietuvos prezidento rinkimų te
ma. Į savo klausimą “kodėl taip įvy
ko kas įvyko”, Jonas Kojelis atsakė: 
“Išeivijos dauguma pasisakė už V. 
Landsbergį, o Lietuvoje išeivijos ne
mėgsta”. Taipgi kaltino ir nedemok
ratišką konservatorių partijos struk
tūrą.

Prieš rinkimus neteko užtikti 
jokių apklausos duomenų, kas Lie
tuvoje buvo daugiau nemėgstami, iš
eivija ar seimo pirm. prof. Vytautas 
Landsbergis, todėl apie tai nespė- 
liosiu.

Tačiau, jeigu būtume geriau 
pažinę Lietuvos padėtį ir jos žmo
nes, ar būtume savo energiją ir lė- 

1 šas telkę rinkimų vajui kandidato, 
kuris neturėjo galimybės laimėti. 
Kad nepažinojome, sužinome iš Vy
tauto Volerto, kuris nagrinėdamas 
Amerikos lietuvių politinę talką bend
raminčiams Lietuvoje, teigė: “Mes, 
užsienyje gyvendami, nepažįstame 
Lietuvos gyvenimo ir žmonių nusi
teikimo”.

Jeigu taip ištikrųjų yra, tai tie, 
kurie nepažįsta Lietuvos padėties 
bei jos “žmonių nusiteikimo”, netu
rėtų kėsintis į Lietuvos žmonių pa
žiūras su nurodymais juos paveikti. 
Neturėtų klaidinti užsienio lietuvių 
pateikdami savo subjektyvią nuo
monę kaip tiesą.

Leonidas Ragas, 
Itasca, Illinois, JAV

ATSILIEPKITE I PATIKSLINIMĄ
“TŽ” 1998 m. vasario 24 d. nr., 

skyriuje SKAITYTOJAI PASISA
KO, Argentinos lietuvis Artūras 
Mičiūdas aiškina, kad kitame “TŽ” 
nr. neteisingai jam primetamas tar
pininkavimas sudarant Lietuvos 
žvejybos įmonės “Jūra” ir Argenti
nos firmos “Pescar” sutartį. Taip 
pat aiškina apie tos sutarties žalin
gumą Lietuvos įmonei.

Gaila, kad paneigdamas savo 
dalyvavimą sutarties sudaryme ir 
tarpininkavimą priskiria man. Su
tartis tikrai buvo Lietuvos įmonei 
pražūtinga. Kiek man žinoma, A. 
Mičiūdas tos sutarties sudaryme 
nedalyvavo, nors vėliau - 1994 m. 
rugjūčio mėnesį - gavo LR Žemės 
ūkio ministerijos įgaliojimą atsto
vauti “Jūros” įmonei Argentinoje, 
taigi ir vesti įvairias derybas su ar- 
gentiniečiais. Mano “tarpininkavi
mas” apsiribojo konsulinių pareigų 
atlikimu, kai kurių dokumentų, 
tarp jų ir A. Mičiūdo įgaliojimo, 
patvirtinimu. Lietuvos prokuratūra 
jau kuris laikas tiria “Jūros” žlugi
mo priežastis, tarp kurių yra ir jos 
veikla Argentinoje. Leiskime jai 
nustatyti, kas ir kur tarpininkavo.

Algimantas Rastauskas, 
garbės konsulas Argentinoje 

Red. pastaba. Pasisakius 
abiem pusėm belieka laukti Lietu
vos prokuratūros išvadų. Dėl to at
puola reikalas aiškintis iškilusias 
painiavas spaudoje. Daugiau pasisa
kymų tuo klausimu nespausdinsime.

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

“TŽ” leidėjai

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Brokerį

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
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Dalis svečių 48-tajame metiniame “Tėviškės žiburių” spaudos vakare 1998.IV.18. Iš kairės: Lietuvos gen. 
garbės konsulas H. LAPAS, Anapilio parapijos klebonas prel. J. STAŠKUS, Vilniaus mažojo teatro rež. R. 
TUMINAS, L TUMINIENĖ, dr. S. ČEPAS, KLB krašto valdybos pirm. A. VAIČIŪNAS, A. VAIČIŪNIENĖ ir 
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KANADOS ĮVYKIAI ,
____________________________________________________ _ fc - ■ . -

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
joje. Jos, kartu su Vatikanu, re
mia Kanados pastangas priešin
tis JAV-bių griežtam nusistaty
mui prieš Kubą.

Kanados provincijų tarpvy
riausybinių reikalų ir kitų mi- 
nisterių susitikimas įvyko To
ronte balandžio 17 d. Jų tikslas 
buvo aptarti “Social Union Fra
mework”, arba gaires dėl naujų 
socialinių programų steigimo ir 
dabartinių programų vykdymo.

Kvebeko tarpvyriausybinių 
reikalų ministeris Jacques Bras
sard dalyvavimas buvo netikė
tas, nes Kvebekas priešinasi 
Otavos pastangoms kurti naujas 
programas, kurios turėtų būti 
provincijų nuožiūroje. Yra ir ki
tų provincijų, kurios šiuo klausi
mu sutinka su Kvebeku, jų tar
pe ir Ontario.

Ontario finansų ministeris 
Ernie Eves paskelbė naują pen
sijos amžiaus apskaičiavimą 
provincijos mokytojams. Nuo 
š.m. birželio 1 d. pilną pensiją 
galės gauti mokytojai, kurių am
žiaus ir atidirbtų metų skaičių 
suma siekia 85 (anksčiau rei
kėjo 90). Šiuo potvarkiu $54.5 
bin. turinčiam mokytojų pensi
jos fondui provincijai neberei
kės skirti daugiau lėšų, o mo
kesčių mokėtojams nešti finan
sinės naštos, kurią užkrovė gy
ventojams NDP vyriausybė pra
ėjusio dešimtmečio pabaigoje 
fonde atsiradus trūkumų.

Nauja apskaičiavimo for
mulė paliks apie 18,200 pozicijų 
jaunesniems mokytojams per 
ateinančius 4.5 metus, sutaupys 
provincijai kasmet apie $500 
mln. nuo 1999 m. Į pensiją galės 
išeiti per 18,200 mokytojų.

Saskatchewan partija (SP) 
išsirinko naują vadovą - Elwin 
Hermanson, buvusį Reformų 
partijos žemės ūkio srities žino
vą. Saskatchewan partija yra tos 
provincijos naujausia, įsteigta 
praėjusių metų rugpjūčio mėn., 
kada 4 konservatoriai ir 4 libe
ralai išstojo iš savo partijų norė-

Tautos fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks 1998 m. ge
gužės mėn. 9 d. Kultūros židiny
je, 361 Highland Blvd., Brook
lyn, NY. Tėvų pranciškonų kop
lyčioje 9 v.r. bus laikomos Mi
šios Tautos fondo rėmėjų inten
cija. Metinio susirinkimo pra
džia 10 v. ryto. Pakvietimai su 
įgaliojimo lapeliais visiems na
riams jau išsiuntinėti. Tautos 
fondo administracijai trūksta 
Kanados tautos fondo narių ad
resų. Tautos fondo nariai, nega
vę pakvietimo su įgaliojimu, 
prašome kreiptis j Tautos fondo 
raštinę, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, tel./fax 
718 277-0682. Visi Tautos fon
do nariai ir svečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti. Inf. 

darni suvienyti dešiniųjų balsus. 
Naujoji partija perėmė oficia
liosios opozicijos vietą, nes par
lamente liko tik 6 liberalų atstovai.

Premjero Roy Romanow 
vadovaujama Naujųjų demokra
tų partija turi 42 vietas parla
mente. Saskatchewan partijos 
pirma užduoti^ bus atsiriboti 
nuo buvusios konservatorių “di
nastijos” palikto skandalo, ku
riame 20 konservatorių nariai 
buvo apkaltinti sukčiavimu. Yra 
manančių, kad nereikėjo skal
dyti liberalų, nes naujasis SP va
das mažai kam pažįstamas ir 

stiprią dešinės poziciją paėmęs 
nepajėgs nugalėti NDP.

TORONTO
Muz. studentų koncerte ge

gužės 17 d. dalyvauja: Povilas 
Grigaitis, Viltė Grigaitytė, Ve- 
nesa Juzėnaitė, Arija Batūraitė, 
Ramunė Jonušonytė, Eglė Sa- 
kalaitė, Tomas Sakalas, Krystal 
Riekutė, Simonas Sližys, And- 
rėja Punkrytė ir pianistas Tadas 
Vainius. Norintieji programoje 
dalyvauti yra prašomi skambinti 
sol. Slavai Žiemelytei tel. 905 
823-7261.

“Tėviškės žiburių” redakci
ją pasiekė Šakių vidurinės mo
kyklos kvietimas į Šakius “Žibu
rio” gimnazijos 80-mečio šven
tę, kuri įvyks 1998 m. gegužės 23 
d. Programoje: Mišios, parodos, 
konferencija, koncertas ir gegu
žinė. Adresas: “Žiburio” viduri
nė mokykla, Šaulių 1-33, LT-4460 
Šakiai, tel. ir faksas 247-52-54.

“Vilniaus” rūmų pensinin
kų klubo Atvelykio pietūs, ba
landžio 15 d. praėjo pakilia 
nuotaika. Susirinko vietiniai gy
ventojai ir iš miesto, daugiau 
kaip 80 žmonių. Pensininkų klu
bo pirmininkas A. Sukauskas 
pasveikino susirinkusius su Ve
lykomis ir palinkėjo visiems 
stiprios sveikatos ir džiaugsmin
go pavasario. Klubo renginių 
pirmininkės T. Kobelskienės 
iniciatyva stalai buvo papuošti 
gyvomis, gražiomis gėlėmis ir 
įvairiai dekoruotais margučiais. 
P. Norušienė paskaitė savo kū
rybos apie Velykas. Po Vytauto 
Birštono skaniai paruoštų pietų 
vaišintas! kava su gausybe pyra
gų, pyragaičių, grybų, tortų ir 
net “Napoleonu”. Pensininkai 
dėkingi valdybai už šventiškai 
praleistą laiką. P.N.

Vilniaus mažasis teatras, 
vadovaujamas rež. Rimo Tumi
no, dalyvaudamas Tarptautinia
me dramos festivalyje Toronte, 
balandžio 21, 22, 23 d.d. Ryer- 
sono teatre tris kartus labai sėk
mingai pasirodė su M. J. Ler
montovo (1814-1841) “Maska
radu”. Susidomėjimas spektak
liais buvo didelis. Jų pasižiūrėti 
suvažiavo lietuvių iš Toronto, 
apylinkių ir net kitų vietovių. 
Daugumą publikos betgi sudarė 
įvairių tautybių teatro meną 
mėgstantys žmonės. Toronto 
dienraščiuose “The Toronto 
Sun” ir “The Toronto Star” - 
paskelbti gana išsamūs kritikų 
atsiliepimai, tarp kitko nuro
dantys, kad Europos teatrai sa
vo veikalų pasirinkime ir jų pa
statymuose yra skirtingi nuo 
amerikietiškųjų, tačiau tas ne
nuvertina meninio lygio.

Toronto jaunimo ansamb
lio “Gintaras” metinis koncer
tas praeitą sekmadienį, balan
džio 26 d. didžiojoje Anapilio 
salėje sutraukė labai daug žiū
rovų, kurie žavėjosi kruopščiai

Kanados statistikos depar
tamentas teigia, kad mirtingu
mas nuo ŽIV viruso yra suma
žėjęs pirmą kartą nuo AIDS pa
plitimo pradžios. 1996 m. mir
tingumas krito 26% ir dar dau
giau 1997 m. taip, kad mirtingu
mas nuo ŽIV gali būti sumažė
jęs net dviem trečdaliais nuo 
aukščiausių skaičių, kurie pasi
rodė 1995 m.

Deja, šie skaičiai nereiškia, 
kad mažiau gyventojų užsikre
čia ŽIV virusu. Kasmet dar yra 
apie 5,000 užsikrėčiančių per 
narkotikams vartojamas adatas 
ir lytinius santykius. Tačiau 
naujausi vaistai padeda sulaikyti 
virusą nuo išsivystymo. jyjj 

parengta įdomia programa “Ir 
užaugo rugeliai”. Ansamblis yra 
pasiruošęs vykti į Dainų šventę 
Vilniuje. (Plačiau kt.nr.)

“Tėviškės žiburių” leidybą 
savo palikimais parėmė: a.a. Jonas 
Riauba (Toronto, Ont.), paskyręs 
testamentu $1000 ir a.a. Kazys 
Dulkys (Kelowna, B. C.), paskyręs 
$500. Dėkingi savaitraščio leidė
jai ir darbuotojai mirusius tau
tiečius prisimins savo maldose.

A. a. Pranui Ališauskui mi
rus, užjausdami jo žmoną Ele
ną, Sofija ir Vytautas Balsevi
čiai “Tėviškės žiburiams” auko
jo $10.

A. a. Prano Ališausko atmi
nimui pagerbti Janina Dab
rowski “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

Muz. Stasio Gailevičiaus 
vienerių metų mirties prisimini
mui Stasė Radzevičienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Artūro Grabošo de
šimties mirties metinių atmini
mui žmona Janina ir duktė Ire
na Ross “TŽ” aukojo $75.

A.a. Sauliaus Steigvilo 
ir a.a. Jono Elvikio, nelaimingai 
žuvusių prieš 25 metus gegužės 
5 d., prisiminimui ir šios liūdnos 
sukakties paminėjimui Antanas 
ir Stasė Steigvilai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

A. a. Raimundo Paškausko 
atminimui pagerbti “Tėviškės ži
buriams” aukojo: $50 - G. H. La
pai; $40 - T. Liačienė; $25 - J. V. 
Paseckai (JAV); $25 - P. Kučins
kaitė, A. R. Kalendros, A. P. Ka- 
ziliai, R. Sirutienė, B. V. Saulė- 
nai, J. Z. Mažonai, J. V. Matule
vičiai, J. Pacevičienė, P. V. Jan
kaičiai, dr. J. E. Čuplinskai; $10 - 
B. Maziliauskienė, J. Dūda, G. 
Balčiūnienė, A. R. Ulbos, Ste
phan Gula. Aukas surinko M. Po- 
vilaitienė.

juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

Wont Realty Ine.

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

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

Tel. 416 331-1906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

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

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

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
D r. 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 41g 763-5677
(Prie Jane St.)

Advokatas

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

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

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 102

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visų rūsiu 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 *
IJRAfDA -
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



10 psi. » Tėviškės žiburiai » 1998.IV.28 . Nr.18 • (2513)

TO RO N T O
Anapilio žinios

- Gegužės 1 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Mišios, o po Mišių Šventoji va
landa prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Motinos dienos pietūs bus 
gegužės 10, sekmadienį, 12.30 v.p. 
p. Anapilio salėje. Rengia parapija. 
Bilietų kaina: suaugusiems - $15, 
jaunimui (13-18 m.) - $10, vaikams 
(7-12 m.) - $8, vaikučiams (iki 6 
m.) - nemokamai. Bilietai platina
mi sekmadieniais parapijos salėje. 
Kitomis dienomis bilietų galima įsi
gyti pas Reginą Celejevvską tel. 416 
231-8832.

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

- Anapilio sodybos metinis na
rių susirinkimas šaukiamas gegužės 
20, ketvirtadienį, 7 v.v. parapijos 
salėje. Nesusirinkus reikiamam 
skaičiui narių, susirinkimas bus nu
keltas į 7.30 v.v. ir bus laikomas ga
liojančiu.

- Mišios gegužės 3, sekmadie
nį, Lietuvos kankinių šventovėje:
9.30 v.r. už Stripinių ir Valadkų mi
rusius; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 2 v.p. 
p. už a.a. Igną Prakapą.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį šeštadienį gegužės 2, 9 v. 

ryto vyks pavasario darbai aplink 
šventovę. Kviečiame savanorius 
prisidėti.

- Ateinantį sekmadienį geg. 3, 
11.15 v. ryto pamaldos bus su Šven
ta komunija. Pamaldų metu taip 
pat įvyks krikštas.

- Pamaldos gegužės 17 d. įvyks 
2 v.p.p. Jose į klebono pareigas bus 
įvesdintas kun. Alg. Žilinskas. Pa
maldose pamokslą pasakys ir apei
gas atliks svečias iš Čikagos vysku
pas Ansas Dumpys. Ta pačia proga 
bus pristatyta 1998 m. parapijos ta
ryba. Iškilmingose pamaldose gie
dos choras. Po pamaldų bus vaišės.

- Moterų draugijos metinis ba- 
zaras įvyks gegužės 23, šeštadienį 
nuo 8 v. ryto iki 2 v.p.p. Daiktus bei 
drabužius pardavimui prašome pri
statyti šventovės salėje penktadienį, 
gegužės 22 nuo 6 iki 8 v.v. Daugiau 
informacijos teikia pirm. Vilma 
Steponienė tel. 416 622-5896.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, balandžio 26 

popietėje dalyvavo 138 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė: Vilniaus 
mažojo teatro režisierius Rimas 
Tuminas, aktorė Inga Burneikaitė, 
Ona Volungevičienė - Jonava, Re
gina Stonienė iš Vilniaus, Sara 
Cates, S. Smith, Steve Scheldrick. 
Bal. 23 d. LN aplankė teatrų kritikė 
R. Noreikaitė, atvykusi į Torontą 
kartu su Vilniaus mažuoju teatru. 
Pranešimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN moterų būrelio at
stovė Gražina Butkienė.

- LN valdybos posėdis - gegu
žės 7, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Gegužės 10, sekmadienį, Ka
raliaus Mindaugo menėje įvyks tra
diciniai Motinos dienos pietūs. Mo
tinas sutiks su gėlėmis ir vynu LN 
vyrų būrelio nariai.

- Valentinos Balsienės kerami
kos darbų paroda įvyks gegužės 9- 
10 d.d. LN seklyčioje. Atidarymas 
gegužės 9, šeštadienį, 2 v.p.p.

- LN kultūros komisija yra įsi
gijusi įvairių vaizdajuosčių iš Lietu
vos; taip pat turi filmo “Giminės” 
pilną rinkinį (40 serijų) bei Lietu
vos respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus inauguracijos vaiz
dajuostę. Kreiptis į S. Pabricienę 
tel. 416 762-5419 arba V. Kulnį 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.

Šv. Jono lietuvių kapinės 
gavo iš a.a. Jono Riaubos pali
kimo $1,000.

“Angeliukų” chorui $50 au
kojo J. Staškevičius.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, bal. 26 

per 10.15 v. Mišias giedojo Lietu
vos kankinių parapijos choras, vad. 
muz. J. Govėdo, kartu su parapijos 
choru, kuriam vadovauja D. Vis- 
kontienė..

- Gegužinės pamaldos vyksta 
šiokadieniais 7 v.v., šeštadieniais li
tanija skaitoma po 9 v. Mišių, o 
sekmadieniais litanija giedama kar
tu su choru po 11.30 v. Mišių.

- Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Pirmais penktadieniais 
yra Šv. valanda ir Mišios 7 v.v. Ge
gužės mėnesį tai sutampa su gegu
žinėm pamaldom.

- Gyvojo rožinio draugija pir
mais mėnesio šeštadieniais renkasi 
Rožiniui ir Mišiom 10.30 v.r.

- Pirmos Komunijos iškilmės 
vyks šį sekmadienį, gegužės 3 per
10.15 v. Mišias.

- Antroji rinkliava Toronto ar
kivyskupijos “Share Life” vajui bus 
daroma gegužės 10 d.

- Pakrikštytas Stefanas-Sciya- 
Paulius, Daniaus ir Jun (Toyama) 
Povilaičių sūnus.

- Balandžio 24 d. palaidota 
a.a. Marija Girčienė, 84 m. Paliko 
sūnėnus Romą ir Stasį Vaštokus. 
Balandžio 22 d. mirė a.a. Janina- 
Vanda Birgelienė, 59 m. Lietuvoje 
paliko dukras Almą ir Ritą bei bro
lį ir seserį.

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

- Metiniame parapijos susirin
kime buvo renkama pusė tarybos 
narių. Naujai išrinkti yra: B. Čepai
tienė, dr. J. Čuplinskienė, R. Jaglo- 
witz, L. Kuliavienė, V. Kulnys, A. 
Nausėdas, L Petrauskienė, V. Ta- 
mulaitis, V. Taseckas ir J. Vingelie- 
nė. Visos tarybos susirinkimas, ku
riame bus išrinkti tarybos ir sekcijų 
pirmininkai, įvyks gegužės 11 d., 7 
v.v. T. Bernardincr kambaryje.

- Mišios sekmadienį, gegužės 3:
8.15 v.r. Z. A. Dobilų padėkos in
tencija; 9.15 v.r. už a.a. Magdaleną 
Seliokienę; 10.15 v.r. už novenai 
pavestas gyvas ir mirusias motinas, 
už a.a. Antaniną ir Antaną Du- 
nauskus ir Pirmos Komunijos ei
nančių vaikučių ir jų tėvelių in
tencija; 11.30 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Praeitą sekmadienį, bal. 26 

prieš “Gintaro” koncertą muziejų 
aplankė daug jaunimo pasižiūrėti 
parodos apie Kanados lietuvių jau
nuolį, kuriam sudarėme progą daly
vauti archeologinėse ekspedicijose 
Kernavėje ir Trakuose. Taip pat at
silankė ir vaikų. Dviem “Maironio” 
mokinėm pasisekė - mūsų bibliote
koje jos rado mokinių ruošiamam 
projektui reikalingų knygų apie se
novės lietuvių drabužius ir tas kny
gas pasiskolino. Mėginam tarnauti 
ir toliau gyvenantiems - faksu pa
siuntėme žinių apie tautinius lietu
vių drabužius, valgius ir vestuvių 
papročius lietuvaitei gimnazistei^ 
gyvenančiai Barrie mieste.

- Dėkojame Vyt. Montvilai už 
$100 auką muziejaus-archyvo išlai
kymui.

Maironio mokyklos žinios
- A. a. R. Paškauskui iškelia

vus amžinybėn, užjaučiame jo mar
čią mokytoją Indrę Paškauskienę ir 
visus artimuosius.

- Maironio mokyklos 50-mečio 
proga lietuviškomis spalvomis 
marškinėlių pagaminimą finansavo 
lietuvių kredito kooperatyvas “Pa
rama”. Marškinėliai buvo išdalinti 
visiems mokiniams balandžio 25 d. 
Mokiniai prašomi jais apsivilkti ge
gužės 2 d. nuotraukai ir gegužės 23 
d. per mokyklos šventę bei visais ki
tais šeštadieniais iki mokslo metų 
pabaigos.

- Nuoširdžiai dėkojame auko
jusiems mokyklos 50-mečio proga. 
Aukojo: $1,000 - J. A. Bušinskai; 
$100 - S. Šetkus, M. V. Kušlikiai, 
R. J. Žiūraičiai, dr. A. D. Barkaus
kai, NN, E. Delkus, D. D. Šablinskai. 
$50 - D. R. Sondos, dr. V. ir K Jus- 
key.

Anapilio sodyba gavo iš a.a. 
Jono Riaubos palikimo $1,000.

“FOUR VILLAGES”
SVEIKATOS CENTRUI

(“Vilnius Manor”pastate)
reikalinga medicinos

sekretorė,_____
mokanti naudoti diktavimo aparatą (DICTA-PHONE), 
žinanti mediciniškus terminus, mašinėle rašanti 60 Ž.P.M. 
ir mokanti svetimą kalbą (lietuvių, lenkų, rusų ir t.t.)

Resume siųsti fakso nr. 416 604-3367

Tarptautinė konferencija
LIETUVOS PRIĖMIMUI Į ŠIAURĖS ATLANTO SĄJUNGĄ (NATO)

1998 m. gegužės 2, šeštadienį. Pradžia 12 vai
Lietuvos kankinių parapijos salėje Registracija - $50

Rengėjai:
Pasaulio lietuvių 

bendruomenė
Kanados lietuvių 

bendruomenė
Visuomenė kviečiama dalyvauti

MONTREAIs’ue

Svarbi konferencija
Pasaulio lietuvių bendruo

menės (PLB) valdyba rengia 
Bendruomenės veikėjų, jauni
mo atstovų, visuomenės dar
buotojų ir Lietuvos respublikos 
pareigūnų konferenciją Šiaurės 
Atlanto sąjungos (NATO) klau
simais 1998 m. gegužės 2-3 d.d. 
Toronte. Organizacinius darbus 
atlieka ir renginį goboja KLB 
krašto valdyba su talkininkais.

Konferencijos programoje 
' numatoma: išvakarėse, gegužės 

1 d., 7 v.v. priėmimas Prisikėli
mo parapijos patalpose; regist
racija $50 asmeniui ir užkan
džiai - gegužės 2d., 12 v. Lietu
vos kankinių parapijos salėje; 
pranešimai 1-5 v.p.p., vakarie
nė, diskusijos, darbo grupės; ge
gužės 3, sekmadienį, 7.30 v.r. 
pusryčiai “Radisson Suite Ho
tel”, 640 Dixon Rd., Etobicoke, 
Ont., 8-10.30 v.r. posėdžiai vieš
butyje; 11 v. ryto Mišios Lietu
vos kankinių šventovėje, Missi- 
ssaugoje, Ont.; po jų įspūdžių 
pasidalinimai, pokalbiai, pietūs 
parapijos valgykloje.

Konferencijoje pranešimus 
padarys PLB valdybos pirm. V. 
Kamantas, Lietuvos respublikos 
atstovas prie ŠAS-gos (NATO) 
Briuselyje Linas Linkevičius, Lie
tuvos ambasadorius Kanadai 
dr. Alfonsas Eidintas, Lietuvos 
ambasadorius JAV ir Meksikai 
Stasys Sakalauskas, Lietuvos 
ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų Niujorke dr. Oskaras Ju- 
sys, Vokietijos LB reikalų vedė
jas Tomas Bartusevičius, Kana
dos LB krašto valdybos narys 
Antanas Rašymas.

Konferencijos programos rei
kalais galima kreiptis per e-mail 
į vieną iš šių asmenų: kun. Edis 
Putrimas (kunedis@ican.net), 
Antanas Rašymas (arasymas- 
@VNET.IBM.COM), Vytautas 
Kamantas (kamantas@aol.com), 
siunčiant laiško kopiją kitiems 
dviems iš šių asmenų. Inf.

PRANEŠIMAS
KLB Toronto apylinkės rin

kimų komisija praneša, kad rin
kimai į Apylinkės tarybą įvyks 
1998 m. gegužės 3 d., visose lie
tuvių parapijose, Lietuvių Na
muose ir “Vilniaus rūmuose”. 
Rinkimų laikas 10 v. ryto iki 2 v. 
p.p. Visi Toronto lietuviai nuo 
18 metų amžiaus turėtų jausti 
pareigą rinkimusoe dalyvauti ir 
išsirinkti gerą tarybą, pajėgią tą 
darbą dirbti.

Kandidatuoja: Abromaitytė 
Angelė, Bubelis Vytautas, But- 
kys Vladas, Empakeris Algis, 
Jankaitis Vladas, Garbaliaus- 
kienė Danutė, Kairienė Irena, 
Kazlauskas Sigitas, Kazlauskie
nė Angelė, Keršytė Linda, Ki- 
linskienė Aldona, Kynas Algir
das, Namikas Simonas, Nau
džiūnas Bruno, Pajaujis Kazys, 
Palys Vaidotas, Pečiulis Vytau
tas, Prakapas Stasys, Rimkienė 
Kristina, Rovas Juozas, Saplys 
Bronius, Šerienė Danguolė, 
Sinskaitė Gintarė, Slapšys My
kolas, Sližienė Rita, Sriubiškis 
Bonifacas, Stasiulevičius Gin
tautas, Stanulis Teodoras, Ste
ponas Ernestas, Stundžia Bro
nius, Punkris Edis, Vaičiūnas 
Algirdas.

Naujai išrinktos Toronto 
apylinkės tarybos susirinkimas 
šaukiamas gegužės mėn. 12 d., 
7.30 v.v. Lietuvių Namuose, Ge
dimino menėje (trečiame aukš
te). Kviečiami susirinkime daly
vauti su balsavimo teise ir buvę 
tarybos nariai bei visų Toronte 
veikiančių organizacijų pirmi
ninkai. Visų dalyvavimas svar
bus, nes bus renkama nauja val
dyba. Rinkiminė komisija

Valentinos Balsienės 
keramikos paroda 

(Motinos dienos proga) 
1998 m. gegužės 9 ir 10 d.d.

Toronto Lietuvių Namų seklyčioje
Parodos atidarymas - gegužės 9, šeštadienį, 2 v.p.p.

Rengia LN moterų būrelis

j Visus maloniai kviečiame į Punsko į 
j lietuvių namų kaimo kapelos Į

koncertus, kurie įvyks: i 
5 Toronto Lietuvių Namuose, didžiojoje salėje ) 
J gegužės 9, šeštadienį, 7 vai. vak. (
/ Vasagoje, Gerojo Ganytojo misijos salėje i 
J gegužės 10, sekmadienį, po Mišių a i
f Hamiltone, Jaunimo centre, ĄjJ Z
K gegužės 15, penktadienį, 4 vai. p.p. VV* ‘
( Organizacinis komitetas į

■f , —■
^SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 

maloniai visus kviečia praleisti ##
vakarą kartu su Punsko j\| jt JpIb 

ansambliu

1998 m. gegužės 16, šeštadienį, 6 v.v.,
Anapilio parapijos salėje, Mississaugoje

* Susirinkusius linksmins “Klumpės" muzikantai ir dainininkai
* Šiltą vakarienę su vynu paruoš J. Gurklienė
* Šokiams gros V. Povilonis talkinant “Klumpės" muzikantams
* Veiks baras, loterija Bilieto kaina - $15

Bilietus galima užsisakyti iš anksto pas T. Spudulienę tel. 
905 566-0245 arba D. Puzauskienę tel. 905 274-2915.

r
t3s*a»s«n3suB3swBSMsa»Ksugcs<azsassuBanat»at3satx>sBaaiza«icsMZtt>icii

Kviečiame kartu atšvęsti Toronto Maironio mokyklos

1998 m. gegužės 23, šeštadienį, B
Anapilyje, Mississaugoje S

8 12 v. - Šv. Mišios Lietuvos kankinių šventovėje . ” |

1.30 v.p.p. - mokinių koncertas "Mūsų metai" s rzT# 
s 6 v.v. - pažymėjimų įteikimas įjj »j
įį 7 v.v. - iškilminga vakarienė su programa ir šokiais jį 

| Bilietus užsisakyti skambinant Birutei Batraks tel. '•į

L905 271-1640 arba A. Rašymui tel. 416 233-7757 A

Mažiems ir dideliems! 
Jauniems ir ne vien tik jiems!..

Gegužės 9, šeštadienį, 12 v.p.p.- 6 v.v.
Prisikėlimo parapijoje, jos kampeliuose ir kiemuose 

vyks STEBUKLINGAS

Jūsų laukia:
* Žaidimai vaikams
* Policininkai ir gaisrininkai rodys savo automobilius
* Veidų dažymas bei draugiškos karikatūros
* Cukrinė vata, sprogūzai ir balionai
* Loterija
* Birutės virtuvė
* Lauko aludė
* Kino filmas - "Lietuvos vaizdai"
* Toronto lietuvių chorų pasirodymai
* Meno ir rankdarbių mugė
* Klounai ir kitokios linksmybės!

ĮĖJIMO KAINA-TIK $5
* 8 v.v. - "ŠOKIAI SUAUGUSIEMS!“ su KARAOKE

BILIETO KAINA-$8
Kviečiame visus! Ateikite pamatyti, ko dar tikrai 

NESATE NEI REGĖJĘ, NEI GIRDĖJĘ!

GALIMYBĖ INVESTUOTI ar pirk
ti 4 ha žemės šalia Likėnų gydomo
jo kurorto, Biržų rajone. Kreiptis 
adresu: Elzė Martinkienė, Vytauto 
33A - bt. 13, Biržai, Lietuva.

Aušros Vartų parapijoje 1998 
m. gegužės 10 (Motinos dienos sek
madienį) per iškilmingas 11 vai. 
Mišias atvažiavęs išeivijos vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, teiks Su
tvirtinimo sakramentą. Vaikučiai ta 
proga priims pirmąją Komuniją.

Katalikių moterų per Atvelykį 
suruoštas velykinis stalas pritraukė 
pilną Aušros Vartų parapijos salę 
dalyvių. Salė buvo papuošta gėlėmis 
ir “katinėliais”. Saitas ir įvairus 
maistas buvo skoningai išdėstytas 
ant ilgiausio stalo. O ant kito stalo 
puikavosi gražiausi pyragai, tortai 
ir šiek tiek nukentėjęs per ilgą At
lanto kelionę lietuviškas šakotis.

Rengėjų vardu visus susirinku
sius maloniai pasveikino pirminin
kė Genovaitė Kudžmienė ir pakvie
tė lietuviškos mokyklos mokinius 
atlikti programą. Visiems labai pa
tiko, kai mažiukai mokiniai drąsiai 
į garsiakalbį deklamavo eilėraštu
kus ir dar smagiau padainavo kele
tą dainelių. Po jų buvo pakviestas 
kun. Juozas Aranauskas, SJ, palai
minti valgius. Svečiai, paeiliui pa
kviesti nuo savo stalų, labai tvarkin
gai rinkosi jiems patinkamą maistą. 
Pabaigoje dar vyko loterija, kuri, 
kaip visada, ne visiems buvo laimin
ga. Rengėjos liko patenkintos, kad 
toks didelis svečių skaičius savo da
lyvavimu įvertino jų darbą.

Vieno žymiausių Europos reži
sierių Eimunto Nekrošiaus sukur
tas “Hamletas” atvyksta į Montrea- 
lį. Tai bus vienas vaidinimas iš trijų, 
atrinktų Amerikų teatro festivaliui. 
“Hamletas” Montrealyje bus vaidi
namas gegužės 13-16 d.d., 8 vai. va
karo 1345 rue Lalonde, Usine “C” 
teatre. Bilietų kaina $32, studen
tams ir pensininkams - $27. Bilietų 
galima gauti 300 de Maisonneuve 
Blvd. East. “Hamletas” bus vaidina
mas du kartus ir Kvebeko mieste.

A.a. Julius Jurėnas, 90 m. am
žiaus, mirė balandžio 19 d. Iš Auš
ros Vartų šventovės balandžio 21 d.

palaidotas Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Po karo jis buvo pirmasis 
lietuvis, iškviestas giminių iš Vokietijos 
pabėgėlių stovyklos, atvykęs j Mont
real}. Liko našlė sesuo, jos sūnus su 
šeima ir daug bičiulių Kanadoje bei 
sesuo ir du broliai Lietuvoje. B. S.

“The Gazette”, Montrealyje 
leidžiamas laikraštis 1998 m. balan
džio 1 d. laidoje paskelbė Alexan
der Norris pranešimą apie Libijos 
diktatoriaus Moammar Gadhafi 
knygas, kurių vertimus spausdina 
vietinė leidykla, vadovaujama Alain 
Stankė (Aloyzo Vyto Stankevi
čiaus). Nurodoma, kad pastarasis 
neseniai anglų kalba išleido 50,000 
tiražu Gadhafi knygą “Escape to 
Heli” (Pabėgimas į pragarą) bei ki
tas trumpesnes knygeles, skirtas 
platinti Šiaurės Amerikoje. Straips
nyje rašoma, kad Stankė ką tik grį
žęs iš Libijos, kur tarėsi dėl galimos 
spaudos konferencijos su Gadhafi, 
sakęs Donald Smith, leidyklos di
rektorius, tvarkantis anglų kalba 
leidžiamų knygų skyrių. Jo nuomo
ne, diktatorius Gadhafi esąs origi
nalus mąstytojas. Jis taipgi atmetė 
pasisakymus, kad jo firma propa
guojanti Libijos diktatorių. Pastara
sis nė cento nėra davęs knygos išlei
dimui. Profesoriaus D. Smith nuo
mone, Gadhafi žino kaip rašyti ir 
turi gerą vaizduotę.

Jis tikrai nesąs toks kaip jį kiti 
įsivaizduoja ar vertina. Smith ir Stan
kė su Libijos diktatoriumi buvo su
sitikę net du kartus per pastaruo
sius du mėnesius. Prof. D. Smith 
manantis, kad Gadhafi pasitikįs 
Stankė, kuris esąs geras knygų lei
dėjas, ir jis tik vienas rizikavęs ne
seniai pasirodžiusią knygą išleis
damas.

Mūsų žiniomis, Aloyzas Vytas 
Stankevičius (Alain Stankė) gimęs 
Kaune 1934 m. Gimnaziją baigęs 
Paryžiuje 1951 m. Žurnalistas, teks
tų rašytojas radiofone, laikraščių 
reporteris, šiuo metu gyvenantis 
Montrealyje. Snk.

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

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

PETRAS ADAMONIS, C. I. B.

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

Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija 

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

“Tauragiškių balsas” 1988 
m. kovo 5 d. laidoje išspausdino 
pokalbį su Jurbarke veikiančio 
K. Glinskio teatro režisiere Da
nute Budryte-Samiene. Įdomu 
tai, kad ji Jurbarke tris kartus 
pastatė^ Gasparo Veličkos vei
kalą “Žmonės prie vieškelio”, 
pasinaudodama “TŽ” bendra
darbio Andriaus Mirono knyga 
“Žydėjusi veikla”, kurioje tas 
veikalas buvo išspausdintas. 
Knygoje taipgi buvo išspausdin
tas G. Veličkos garsusis pokari
nis veikalas “Nemunas žydi”. 
Galimas dalykas, kad jis dar 
laukia eilės. Kaip atrodo, išeivi
jos autorių kūriniais Lietuva do
misi.

Patikslinimas. Antano Šileikos 
knygos ištraukas galima išgirsti per 
740 AM ir 99.1 FM stotis šiokiadie
niais 2.40 v.p.p. ir 10.45 v.v. iki ge
gužės 8 d., o ne “TŽ” nr. 16 pasi
kalbėjime nurodytu laiku.

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ galima 
skųstis skambinant 416 979-8822 arba 
1-800-267-1177. Palikti adresą su paš
to kodu. Kuo daugiau bus užregist
ruota adresų, kuriems vėluojasi laik
raščio pristatymas tuo bus atkreiptas 
didesnis dėmesys.

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

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).

IEŠKOME vidutinio amžiaus mo
ters atlikti namų ruošos darbams, 
kuri gyventų su mumis. Skambinti 
tel. 905 886-6963.

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.

ENERGINGA PORA, gerai mo
kanti angliškai, su patirtimi ir 
rekomendacijomis, Bayview/Law- 
rence rajone gali gyventi kartu 
arba atvykti į namus ruošos dar
bams; vairuotojas/parankus meist
ras. Skambinti Susan 416 447- 
4008.

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.

DĖMESIO! Casselman Seguibourg 
Road parduotu 2 sklypus - 2.85 
akrų + 0.97 akrų. Sklypai įvertinti 
$43,300. Skubiai parduoda. Kaina 
tik $27,000, sutaupoma $16,500, 
todėl reikėtų pamatyti ir siūlyti sa
vo kainą. Žinotina, kad 3.82 akrai 
žemės tik 40 km nuo Otavos. Rašy
ti Broniui Liskui, 630-78 St. Miami 
Beach, FL. Skambinti tel. 305 864- 
7322. Informacija: “Lot 11 eone. 5 
958 Route 500, West R.R.3, 
Casselman Cambridge Township”.

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.

mailto:kunedis@ican.net
VNET.IBM.COM
mailto:kamantas@aol.com

