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Vadovavimo klausimu
Strategija yra menas. Nuo gero suplanavimo, pa

sirinkto veiklos būdo priklauso ir pasisekimas. Didieji 
karvedžiai bei valstybių vadovai pasižymėjo ne tuo, kad 
žinojo, ką reikia daryti, bet tuo, kad sugebėjo įvykdyti, 
kas buvo numatyta.

VADOVAVIMAS ta prasme yra gana sudėtingas 
dalykas. Pirmiausia, vadovas pats vienas nedaug ką 
gali atlikti. Jam reikia tinkamos talkos. O talkinin
kų pasirinkimas itin reikšmingas ėjimas. Iš anksto numa

tyti, kas ir kam geriausiai tiktų, reikia neblogai pažinti 
žmones. Tam reikia truputį aiškiaregiškumo, dar daugiau 
psichologijos. Pasirinkus talkininkus, neišvengiamas ap
dairumas ir sugebėjimas ne tik kontroliuoti jų darbus, bet 
ir laiku atsekti jų mąstysenas, vedančias į vienokius ar ki
tokius nuosprendžius. Kokį besukurtume gero vadovo 
modelį, praktiškai kaip besidairytume, nelengva būtų su
rasti to modelio tikrai gyvenantį antrininką, idealų vado
vą. Visuomenė turi tenkintis tuo, ką turime. Antra vertus, 
vadovai ne iš kur kitur, o iš tos pačios visuomenės iškyla. 
Vis dėlto vienokia ar kitokia pažiūra į vadovavimą bei va
dovo kvalifikacijas, jei tik ji atviriau išdėstoma, nelieka 
balsu, tyruose šaukiančiu. Valstybių vadovai, kurie į va
dovavimą patenka per politines partijas, tam tikra dalimi 
ir prasme savo ėjimus turi derinti su tų partijų siekiais. 
Tai nelengvas uždavinys, ypač tose valstybėse, kuriose po
litinės partijos reiškiasi su labai stipriais savo partiniais 
tikslais, dažnai susikryžiuojančiais net ir su valstybės rei
kalais. Tuo atžvilgiu itin būdingos tautinių grupių ar šovi
nistinių ideologijų pagrindu veikiančios ir tik savo intere
sams tarnaujančios partijos.

KAIP LIETUVAI vadovaus naujasis prezidentas 
Valdas Adamkus, šiandien jau gana plačiai svars
toma. Pasigirsta balsų, kad jam bus nelengva jau 
vien dėl to, jog pusė balsuotojų norėjo kito prezidento; 

antra - V. Adamkus per mažai pažįsta senosios nomenk
latūros užkulisius, kurie kol kas nėra nereikšmingi politi
nio gyvenimo raidoje; trečia - išeivijoje gyvenęs ir lietu
viškoje veikloje dalyvavęs gali per daug idealiai žiūrėti į 
patriotinius (tradicine prasme) kai kurių bendradarbių 
nusiteikimus. Ateitis parodys, kiek šitokiose ar panašiose 
prielaidose buvo tiesos. Šiandien, kaip bebūtų šnekama ir 
spėliojama, naujajam prezidentui nieko kito nelieka kaip 
tik tvirtai pasiryžti penkerius metus vadovauti Lietuvai, 
tarnauti savajai tautai - atlikti istorinį įsipareigojimą. Po 
aštuonerių metų nepriklausomo gyvenimo dar vis gausy
bė skubesnių atliktinų darbų, taisytinų klaidų. Naujasis 
prezidentas po priesaikos savo kalboje pabrėžė keletą 
svarbių pirmumų. Neatidėliotinas jų peržiūrėjimas ir pa
gal galimybę vykdytinas. Tai finansinė tvarka, švietimo, 
mokslo ir kultūros plėtra, sveikatos priežiūros stiprini
mas, naujų rinkų lietuviškoms prekėms ieškojimas, kovos 
su nusikalstamumu stiprinimas. Štai kokie platūs neleng
vo darbo laukai. Kiek daug išravėjimo, kiek daug persodi- 
nėjimo. Kas besiimtų šitokio darbo, niekam nebūtų leng
va. Tarp visų tų pirminių uždavinių kova su nusikaltėliais 
itin svarbus reikalas, nes kol krašte veiks nerinktoji “val
džia”, rinktiesiems, ir geriausius norus turintiems, bus 
sunku siekti užsibrėžtų tikslų. Delsti nebegalima, nes tik 
ant teisėtvarkos (tikra to žodžio prasme) pamatų tėra 
įmanoma statyti rimtą valstybingumą ir kurti šviesesnę 
tautos ateitį. C.S.

Lietuva ir Šiaurės Atlanto sąjunga
Platesnės apimties konferencija Lietuvos priėmimui į ŠAS-gą (NATO) • Kalbėjo 
Lietuvos ambasadoriai • Dalyvavo Kanados spaudos ir valdžios atstovai • Priėmimo į 
ŠAS-gą klausimais pasisakyta diskusijų grupėse • Baigiamieji posėdžiai ir išvados

KANADOS ĮVYKIAI
Infliacija nekyla

Kanados statistikos depar
tamentas praneša, kad infliacija 
laikosi žemame lygyje - kovo 
mėn. tik 1.3%. Buvo tikėtasi, 
kad infliacija pakils, doleriui 
nukritus iki 68.25 et. (JAV), ta
čiau nesparčių tempu (below 
capacity) operuojanti ekonomi
ka neleidžia jai augti. Verslinin
kai neskuba kelti kainų, nes 
konkurencija šiuo laiku yra itin 
smarki.

Taip pat infliaciją paveikė 
naftos kainos, kritusios dėl eko
nominės krizės Azijoje - 31% 
nuo 1997 m. lapkričio mėn. iki 
1998 m. kovo mėn. Todėl ener
getikos kainos Kanadoje krito 
5.4% per praėjusius metus. 
Maisto kainos svyravo, daržovių 
kaina krito 11.2% vasarį, bet 
pakilo 7.8% kovo mėn. dėl ne
palankių sodinimo sąlygų, ku
rias paveikė “El Nino”. Ekono
mistų teigimu, kovo mėn. inflia
cija turėtų prilaikyti palūkanų 
nuošimčius, tačiau jeigu doleris 
kris, nuošimčiai turės būti keliami.

Ontario konservatoriai yra 
puolami už nepakankamą rū
pestį aplinkosauga. Metinį pra
nešimą padariusi “Environmen
tal Commissioner” Eva Ligeti 
įrodinėja, kad nors vyriausybė 
yra pasižadėjusi veikti pagal pa
teiktus siūlymus oro taršos su
mažinimui, dideli biudžeto su

varžymai neleidžia jų įgyvendin
ti. O net dabartines rekomen
dacijas įgyvendinant, po 20 me
tų oro kokybė vis tiek bus pras
tesnė, negu šiandien.

Dėl oro taršos nukenčia 
tūkstančių gyventojų sveikata, 
net 1,800 miršta kasmet. E. Li
geti teigimu, vyriausybės “Smog 
Plan”, kenksmingų dujų suma
žinimo programoje nenumatyta 
konkrečių priemonių, kaip jas 
sumažinti. Šiuo laiku oro taršos 
sumažinimas yra vykdomas sa
vanorišku pagrindu, nes minis
terija neturi nei įstatymų, nei 
personalo, kurie kontroliuotų 
firmų bei institucijų daromos 
žalos aplinkai. Taipgi Transpor- 
tacijos ir gamtos išteklių minis
terijos, kurių veikla irgi siejasi 
su aplinkosauga, dėl biudžetinių 
apkarpymų neturi lėšų rimtai 
imtis taršos mažinimo. Bloga ži
nia ir tai, kad “Ontario Hydro” 
ketina uždaryti 7 branduolinius 
reaktorius ir deginti pigesnį, bet 
aplinkai kenksmingesnį “fossil” 
rūšies kurą.

Albertoje Liberalų partijos 
vadovavimą perėmė Nancy 
MacBeth, buvusi sveikatos ir 
švietimo ministerė konservato
rių vyriausybėje (1986-1992 m.). 
Ji ryžtasi nuversti premjerą 
Ralph Klein, kuris jos nuomo-

(Nukelta į 8-tą psl.)

PLB-KLB surengtoje konferencįjoje gegužės 1-3 d.d. Anapilyje, 
Mississaugojez dėl Lietuvos priėmimo į Šiaurės Atlanto sąjungą 
(NATO) pranešimus skaitė Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai 
dr. STASYS SAKALAUSKAS (viršuje) ir Lietuvos atstovas prie ŠAS 
(NATO) Briuselyje LINAS LINKEVIČIUS, neseniai paskirtas ir 
Lietuvos atstovu Vakarų Europos sąjungoje (VES) Ntr. R. Jonaitienės

Savaitė Lietuvoje
Prezidentas Briuselyje

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus balandžio 22-23 
d.d. lankėsi Briuselyje, kur jis 
susitiko su Europos komisijos 
prezidentu J. Santer, ŠAS (NA
TO) generaliniu sekretoriumi J. 
Solana ir kitais aukštais Eu
ropos sąjungos (ES) ir ŠAS pa
reigūnais. Jo tikslas buvo dar 
kartą pabrėžti Lietuvos siekį 
įstoti į šias organizacijas. Kaip 
rašo ELTA, susitikimų metu 
“nebuvo duota tiesioginių ga
rantijų, kad Lietuva artimiausiu 
metu taps šių organizacijų nare, 
tačiau pažymėta labai didelė jos 
pažanga siekiant narystės”.

V. Adamkus taip pat susi
tiko su Belgijos ministeriu pir
mininku Jean Luc Dehaene, pa
ragino belgų vyriausybę Vilniu
je atidaryti savo ambasadą Bal
tijos valstybėms. Su flamandų 
verslininkais jis aptarė gali
mybes plėtoti dvišalius ekono
minius santykius.
Lankėsi Turkijos parlamentarai

Gegužės 4-7 d. d. Lietuvoje 
lankėsi Turkijos parlamento de
legacija Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos 
parlamentinėje asamblėjoje, skel
bia BNS. Svečiai susitiko su seimo 
pirmininku Vytautu Landsber
giu, jo pavaduotoju Romualdu 
Ozolu, užsienio reikalų minis
teriu Algirdu Saudargu bei ki
tais pareigūnais.

Delegacijos vadovas H. Te- 
kin Enerem pareiškė, kad vizito 
tikslas buvo pabendrauti su Lie
tuvos parlamentarais, pasikeisti 
nuomonėmis dėl saugumo siste
mos Europoje, žmogaus teisių, 
ES bei ŠAS (NATO) plėtros 
klausimais. Jo manymu, reikėtų 
plėtoti stipresnius dvišalius pre
kybinius ryšius, atsižvelgti į vizų 
režimą, kuris sudaro kliūčių 
Turkijos verslininkams.

Naujas švietimo ministeris
ELTA praneša, kad gegu

žės 5 d. Lietuvos seime prisiekė 
naujasis švietimo ir mokslo mi
nisteris Kornelijus Platelis, pa
skirtas prezidento Valdo 
Adamkaus dekretu. K. Platelis 

yra konservatorius, “Vagos” 
leidyklos direktorius, poetas ir 
vertėjas. Jis žada “sugrąžinti 
vaikus į mokyklas” (ministerijos 
duomenimis, mokyklų nelanko 
apie 7,000 mokyklinio amžiaus 
vaikų).

Tą pačią dieną prisiekė 
Juozas Bernatonis, naujas sei
mo narys, priimtas į LDDP są
rašą vieton mandato atsisa
kiusio naujojo sveikatos ap
saugos ministerio Mindaugo 
Stankevičiaus.

Seime šiuo metu yra 138 
nariai iš 141. Dviejose Vilniaus 
apygardose rinkėjai neišsirenka 
atstovų, o seimo nario Audriaus 
Butkevičiaus narystė nutraukta, 
teismui sprendžiant bylą dėl jo 
įtariamo sukčiavimo dideliu 
mastu. (Nukelta į 3-čią psl.)

Lietuvos ambasadorius Kanadai dr. ALFONSAS EIDINTAS (viršuje) 
ir ambasadorius prie Jungtinių Tautų dr. O. JUSYS, dalyvavę 
konferencijoje Nuotr. R. Jonaitienės

Politiniuose Lietuvos sluoks
niuose bei Pasaulio lietuvių bend
ruomenės veikloje pastaruoju 
metu Lietuvos priėmimo į Šiau
rės Atlanto sąjungą (NATO) 
klausimas yra labai gyvas ir 
įvairiais būdais keliamas, svars
tomas, propaguojamas. Jo ak
tualumą patvirtina ir 1998 m. 
gegužės 1-3 d.d. Toronte ir 
Mississaugoje įvykusi speciali 
Lietuvos diplomatinės tarnybos, 
PLB ir atskirų kraštų bendruo
menės veikėjų bei spaudos at
stovų konferencija, rengta PLB 
valdybos, globota KLB valdybos 
bei jos talkininkų. Gana gausus 
suvažiavimas pradėtas gegužės 
1 d. torontiečių surengtu pri
ėmimu Prisikėlimo parapijos 
posėdžių kambaryje. Tikslas - 
susipažinti, pasikeisti nuomonė
mis, savotiškai pasirengti konfe
rencijos sesijoms. Šitaip maž
daug suėjimą apibūdino KLB 
krašto valdybos pirm. Algirdas 
Vaičiūnas, kvietęs visus pasivai
šinti ir pabendrauti.

Į Anapilio parapijos salę 
gegužės 2-os vidudienį rinkosi 
konferencijos dalyviai, registra
vosi, vaišinosi kava ir užkan
džiais, šnekučiavo, susipažino 
su Lietuvos diplomatais.

Konferencijos sesijos
Jas pradėjo KLB krašto val

dybos pirm. A. Vaičiūnas, pa
sveikinęs atvykusius, pasidžiau
gęs nepriklausomos Lietuvos 
diplomatinės tarnybos atstovų 
dalyvavimu, pabrėžęs Lietuvos 
prezidento V. Adamkaus pa
reikštą viltį, kad pastarojo ka
dencijos laikotarpiu Lietuva bū
sianti priimta į ŠAS-gą. Sukal
bėjus kun. E. Putrimui invoka- 
ciją, pakviestas susirinkimo pre
zidiumas: pirmininke Irena 
Ross, sekretorėmis - Marija 
Vasiliauskienė ir Jolanta Stasiu- 
levičienė. Marius Vygantas per
skaitė Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus sveikinimą, o Matas 
Stanevičius - seimo pirmininko 
V. Landsbergio. PLB pirminin
kui V. Kamantui dėl ligos nebe
galėjusiam konferencijoje daly
vauti, jam atstovavo ir įvadinį 
žodį tarė PLB valdybos vyk
domoji vicepirmininkė Milda 
Lenkauskienė, kviesdama su
planuoti atitinkamą strategiją 
siekiant ŠAS-gos narystės.

Pirmojoje sesijoje išklausyti 
Lietuvos ambasadorių praneši
mai. Ribojamas darbotvarkės 
laikas neleido per ilgai kalbėti, 
todėl visi kalbėtojai stengėsi pa
sakyti pagrindines mintis.

Lietuvos respublikos atsto
vas prie ŠAS-gos (NATO) Briu
selyje ambasadorius Linas Lin
kevičius padėkojo KLB už pa
talpas, nušvietė pagrindines są
lygas kandidatams į ŠAS-gą. Pa
sakė, kad viskas ne vien nuo 
mūsų planų priklauso. Bet sie
kio iniciatyva turinti būti mūsų 
rankose. Politinės Lietuvos par
tijos priekaištauja, kad per ma
žai yra daroma. Iš tikrųjų siekio 
atidėlioti negalima, nes Lietuvai 
saugumo reikia šiandien.

Lietuvos respublikos am
basadorius Kanadai dr. Alfon
sas Eidintas pabrėžė, kad sau
gumo klausimas Lietuvai yra 
svarbus. Kanada esanti palanki 
Lietuvos siekiams. Tačiau naujų 
narių priėmimas į ŠAS-gą vyk
siąs lėtai. Lietuvos karininkai 
Kanadoje mokosi be pertrau
kos, ruošiasi, kad kariuomenė 
atitiktų ŠAS-gos normas. Lietu
vos priėmimas į ŠAS-gą dau
giausia priklausys nuo JAV po
zicijos. Išeivija kovoje dėl Lie
tuvos turinti didelę patirtį. Nors 
tai reikalo nenulems, bet svarbu 
rodyti vieningą laikyseną visur. 
Ambasadorius siūlo atnaujinti 
rengtus baltiečių vakarus Ota
voje, taipgi paskirti KLB įga
liotinį prie Kanados parlamen
to; be to, laiškų siuntinėjimas 
parlamentarams esąs naudingas 
dalykas.

Lietuvos respublikos amba
sadorius JAV ir Meksikai dr. 
Stasys Sakalauskas prisiminė 
savo pirmąją išvyką į Kanadą, 
kur radęs patriotinę lietuvių vi
suomenę. Pranešė, kad prieš dvi 
dienas buvęs patvirtintas Čeki
jos, Vengrijos ir Lenkijos pri
ėmimas į ŠAS-gą. Procesas dėl 
naujų narių nesustos - durys 
jau atidarytos. Bet JAV nuomo
nė labai svarbi. Nueita jau gana 
daug. Vieninga išeivijos parama 
esanti reikšminga.

Dr. Oskaras Jusys, Lietuvos 
respublikos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Niujorke, pa
stebėjo, kad priėmimo į ŠAS-gą 
viltį reikia stiprinti ir per JT tai
kos palaikymo veiklą. Nušvietė 
gana įdomius taikos palaikymo 
uždavinius. Tačiau Lietuvai pri
valu atlikti visus reikalaujamus 
veiksmus, kaip valstybės sienų 
nustatymą, sutvarkyti tautinių 
mažumų klausimus. Reikia būti 
pasiruošusiems tiksliai atsakyti į 
klausimus, kodėl norime jungtis 
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į ŠAS-gą. Reikia naudoti visus 
diplomatinius kelius ir nepa
miršti, kad Europos balsas taip
gi svarbus.

Kalbėjo Bendruomenės veikėjai
Antrojoje konferencijos se

sijoje pranešimą padarė JAV 
lietuvių bendruomenės tarybos 
prezidiumo pirm. Donatas Sku
čas. Pirmiausia pastebėjo, kad 
Čekijos, Vengrijos ir Lenkijos 
patvirtinimas esąs dar nepilnas. 
JAV-bėse esama balsų prieš 
ŠAS-gos plėtimą. Ypač nepa
lankūs kai kurie senatoriai. Nu
rodomas ir lėšų klausimas. Kol 
kas Lietuvai patekti į ŠAS-gą 
vilčių nesą daug. Lietuva tuo 
tarpu esanti patekusi į Rusijos- 
JAV bendradarbiavimo rėmus. 
Be to, JAV didžiųjų verslininkų 
balsas esąs reikšmingas. Kai kur 
tikslai gali būti tie patys, bet ke
liai skirtingi. Apie tai Lietuvai 
reikėtų taipgi pagalvoti. O 
JAV-bėse reikia teigiamai nu
teikti mažiausiai devyniolika se
natorių.

Asta Banionytė, JAV lietu
vių bendruomenės VRT narė, 
pratęsdama prieš ją kalbėjusio 
mintis, ilgesniu pranešimu aiš
kino galimybes ir kliūtis, pri
minė politiką atskiriant Lietuvą 
nuo Latvijos ir Estijos. Pasiruo
šimui stoti į ŠAS-gą svarbus 
veiksnys esanti kariuomenė. 
Lenkijos parama Lietuvai labai 
reikšminga. Lenkų diplomatai 
esą įsitikinę, kad sekanti valsty
bė į ŠAS-gą būsianti Lietuva. 
Didžiausias priešas yra Rusijos 
KGB. Jis laisvai veikiantis Lie
tuvos teritorijoje ir daro nema
žą įtaką. Visa tai rusai stebi ir 
siūlo savo argumentus. JAV po
litika vis dėlto esanti vidaus po
litika. Klausimus kelti reikia iš 
apačios, nuo rinkiminių apylin
kių. Čia jau kiekvienas balsas 
esąs svarbus ir girdimas. Taip 
pat politika bijanti spaudos. 
Reikia pasinaudoti ir šia gali
mybe.

Apie Europos padėtį ir pla
nus trumpą pranešimą padarė 
PLB valdybos vicepirmininkas 
ir Vokietijos krašto valdybos 
reikalų vedėjas Tomas Bartuse
vičius. Anot jo, Vokietija akty
viai remia Baltijos šalis. Taipgi 
ir kitų Europos valstybių pasisa
kymai baltiečių siekių atžvilgiu 
yra teigiami.

KLB krašto valdybos ryši
ninkas su Kanados visuomene 
Antanas Rašymas atkreipė dė
mesį, kad laikas jungtis į Kana
dos politines partijas ir per jas 
veikti Lietuvos naudai. Priešrin
kiminį laiką ypač svarbu išnau-

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Lietuvos kariuomenės paraduose taip pat atsimenama puikioji mūsų prieškario karininkų uniforma.
Dešinėje su tokia uniforma - šių dienų karininkas Nuotr. H. Paulausko<? RELIGINIAME GWEMME

Lietuvos ir pasaulio politikos vingiai
Dabartinė Lietuvos politika primena Italiją, kuri per 53 metus 
beveik kasmet keitė savo vyriausybes. Lietuva per aštuonerius 

nepriklausomybės metus turėjo devynias vyriausybes

Kun. Albertas J. Kontautas 
(Contons), JAV Lietuvių kunigų 
vienybės pirmininkas ir Bostono 
lietuvių parapijos klebonas, at
šventė savo kunigystės 50 metų 
sukaktį. Ta proga jis buvo pakel
tas prelatu. Iškilmėje dalyvavo ir 
vysk. P. Baltakis, OFM, įteikęs 
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II atitin
kamą raštą.

Lietuvos Biblijos draugijos 
(LBD) direktorius M. Mikalajū
nas pokalbyje su spaudos atsto
vais priminė, kad draugiją įsteigė 
astuonios krikščionių Bendrijos, 
kurios sudaro dr-jos pagrindą. Be 
to, draugijai priklauso apie 100 
narių, kurie domisi Šventuoju 
Raštu ir aktyviai prisideda prie 
leidybos propagavimo. Visą kitą 
darbą atlieka penki nuolatiniai 
Vilniaus būstinės darbuotojai. 
Redakcinė grupė dirba jau ket
virtus metus, peržiūri kun. A. 
Rubšio paruoštą Senojo Testa
mento vertimą ir kun. Č. Kava
liausko - Naujojo Testamento. 
Redakcinė komisija jau yra pa
ruošusi ekumeninės Biblijos va
riantą. Draugija organizuoja susi
tikimus su visuomene, kurios da
lis yra labai paveikta sovietmečio 
ir neieško Šventojo Rašto žodžių. 
Draugijos nariams tenka važinėti 
po namus, įstaigas, žmones su
kviesti į neutralią aplinką - kultū
ros namus. Taip Šventasis Raštas 
plinta tarp žmonių. 1992 m. išleis
to Naujojo Testamento jau išpla
tinta apie 100,000 egz. Išplatinta 
ir “Biblija vaikams” - 150,000 
egz. Draugija yra tarpkonfesinė 
organizacija, raginanti įsigyti ir 
skaityti Bibliją.

Popiežiškosios socialinio bend
ravimo tarybos nariu popiežius 
Jonas Paulius II penkerių metų 
kadencijai paskyrė Vilniaus arki
vyskupą A.J.Bačkį, kuris 1998 m. 
kovo 16-20 d.d. Vatikane dalyva
vo tos tarybos sesijoje ir skaitė 
pranešimą apie Kristaus skelbimą 
žiniasklaidos priemonėmis Lietu-

Mirties 
pranešimas

A+A
ONA JUŠKIENĖ

mirė po ligos St. Michael’s li
goninėje Toronte š.m. gegu
žės 6 d., sulaukusi 93 metų 
amžiaus. Liko liūdintys sūnus 
Viktoras Toronte, dukra Ele
na West Caldwell, N.J. (JAV), 
vaikaitės Asta ir Rūta, brolis 
Augustinas Sukauskas (To
ronte).

Velionė buvo pašarvota 
Earle Elliott laidotuvių na
muose (Dovercourt gatvėje). 
Laidotuvių Mišios buvo atlai
kytos Prisikėlimo šventovėje 
gegužės 11, pirjnadienį, 10 
v.r. Velionė palaidota Šv. Jo
no lietuvių kapinėse Missi- 
ssaugoje. 

Lietuvoje mirus mylimai sesei ir tetai 

a.a. AUFEMIJAI PUNDZIŪTEI- 
VĖLAVIČIENEI,

nuoširdžiai užjaučiame EMILIJĄ ZAKARŽEVSKIE- 
NĘ ir RŪTĄ SNOWDEN su šeima ir kartu liūdime - 
G. Kobelskienė N. Bates
D. Stundytė K. Beržanskis
G. R. Stepulaičiai V. A. Baltrušaičiai

voje, apžvelgdamas ir neseniai 
pradėtą projektą “Katalikų Baž
nyčia internete”. Pristatė katali
kiškąsias radijo bei televizijos 
programas, kalbėjo apie spaudos 
plėtojimo užmojus. Arkivyskupas 
taipgi pabrėžė Los Angeles arki
vyskupo kardinolo Roger Maho
ny svarstymus, kas gali kalbėti 
Katalikų Bendrijos vardu ragin
damas patyrinėti, kokį vaidmenį 
atlieka Šventoji Dvasia ir bend
ruomenė ir kaip apie tai joje kal
bama? Jis taip pat nurodė sparčią 
naujųjų žiniasklaidos priemonių 
plėtotę, ragindamas ją panaudoti 
evangelizacijos reikalams, įspėda
mas betgi, kad kompiuterinė kul
tūra sunkiau prieinama neturtin
giems.

“Lietuvos vienuolijos: XX a. 
istorijos bruožai” - tai istorikės 
dr. R. Laukaitytės knyga, kuri bu
vo pristatyta Vilniuje 1998 m. ko
vo 21 d. Pokalbyje autorė prisipa
žino, kad visada domėjosi vienuo
lijų istorija. Ir disertaciją apgynu
si iš šios srities. Autorė 1994 m. 
buvo pakviesta į tarptautinę 
mokslinę konferenciją Lenkijoje, 
kur buvo nagrinėjama Vidurio ir 
Rytų Europos X-XX šimt. vie
nuolijų istorija. Dr. R. Laukaity
tės pranešimas susilaukė didelio 
dėmesio, ir ji buvo pakviesta į 
Liublino katalikų universitetą. 
Aukščiau paminėtai knygai me
džiagą autorė rinko 15 metų. Pa
brėžiama, kad šito šimtmečio pra
džioje Lietuvoje vienuolijas atkū
rė daugiausia vokiečiai arba Itali
joje studijavę lietuviai. Vienuolijų 
plėtra kiekybine prasme šiuo me
tu spartesnė, negu tai buvo prieš 
karą.

Lietuvos katalikių moterų są
junga (LKMS) įsteigė dar vienus 
vaikų globos namus - mergaičių 
prieglaudą Vilniuje. Juos 1998 m. 
kovo 31 d. pašventino ir pažadėjo 
globoti kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, jėzuitų provinciolas. Atidary
mo apeigose dalyvavo Danijos ir 
Norvegijos ambasadoriai, seimo 
nariai, vyriausybės ir prezidentū
ros atstovai, katalikiškų organiza
cijų nariai. LKMS-gos pirmininkė 
pasakė, kad Lietuvoje per pasta
ruosius dvejus metus dėl įvairių 
priežasčių tėvų globos neteko 
apie 6000 vaikų. Ypač bloga pa
dėtis esanti Vilniuje. Beglobiai 
vaikai esą įpratę telktis geležinke
lio ar autobusų stočių rajonuose. 
Globos programa bus vykdoma 
pagal dvišalę savivaldybės ir pa
našių įstaigų sutartį. Laikinos vai
kų globos namams bei mergaičių 
prieglaudai Vilniaus savivaldybė 
paskyrė patalpas M. Daukšos 3/2 
bei reikalingų lėšų. Bus dirbama 
pagal Skandinavijos kraštuose 
praktikuojamą programą - su 
kiekvienu vaiku atskirai. Pirmieji 
tokie namai buvo įsteigti Žirmū
nuose, kur per metus prieglobstį 
rasdavo 93 vaikai. Vienuolika iš 
jų grįžo j šeimas. Mergaičių prie
glaudoje mokoma profesijos ir 
stengiamasi įnamėms rasti darbo 
bei gyvenamąją vietą.

Naujoji lietuvių ir lenkų draugystė
Sutartys viršūnėse, ginčai žemesniuose sluoksniuose. Tai ypač ryšku sprendžiant 

vyskupo Antano Baranausko paminklo statybą Seinuose
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ
Dar prieš Pirmąjį pasaulinį 

karą Sūduvos krašto lietuviai 
buvo sumanę pastatyti Seinuo
se paminklą vyskupui Antanui 
Baranauskui. Bet karas, o vė
liau audringas šiame krašte lai
kotarpis sumanymą sustabdė.

Devintojo dešimtmečio pra
džioje, kai Lenkija ir Lietuva iš
sivadavo iš komunizmo prie
spaudos ir pradėjo dėti naujus 
geros kaimynystės pagrindus, 
lietuviai sugrįžo prie šios idėjos. 
Atrodė, kad vyskupas Antanas 
Baranauskas, iškili asmenybė, 
nusipelnusi abiem tautom, gali 
būti čia gyvenančių tautų gra
žaus sugyvenimo simboliu. Juo
lab, kad anksčiau čia būta įvai
rių konfliktų, o ryškiausiu pa
vyzdžiu gali būti keliasdešimt 
metų trukusi Seinų lietuvių ko
va dėl lietuviškų pamaldų.

Komunizmo laikotarpyje apie 
tautinių mažumų problemas ne
buvo išvis galima kalbėti, ne
bent tiek, kiek leido komunistų 
partija. Net oficialus bendravi
mas su Lietuva, kad ir tarybine, 
galėjo vykti tik tarpininkaujant 
Lenkijos-Sovietų sąjungos drau
gijai. O ši, panašiai kaip ir ko
munistų partija, nebuvo suinte
resuota Lenkijos lietuvių tauti
nės savimonės išlaikymu ar kul
tūros puoselėjimu. Todėl Sei
nuose, kur iš 6,000 gyventojų 
mažiausiai kas trečias yra lietu
vis, nebuvo (ir dabar nėra) ne 
tik lietuviškos mokyklos, bet net 
negalima buvo vyskupo Antano 
Baranausko koplyčioje, jo palai
dojimo vietoje, pritvirtinti len
tos su lietuvišku įrašu.

Devintajame dešimtmetyje 
Lenkijos lietuviai, kartu su len
kų tauta, pajuto “tautų pavasa
rio” dvelksmą. 1991 m. Lietuva 
ir Lenkija atnaujino diplomati
nius santykius, buvo pradėta 
kalbėti apie abiejų tautų santy
kių gerėjimą, pradėta pasiraši
nėti įvairias dvišales sutartis, 
dėti gero kaimyninio bendra
darbiavimo pamatus. Seinuose 
iš naujo reikėjo siekti susitaiky
mo ir tarpusavio supratimo tarp 
čia gyvenančių lietuvių ir lenkų. 
Vietos lietuviai, neturėdami di
desnės įtakos Seinų švietimo 
įstaigoms, kultūriniam ir tikybi
niam gyvenimui (priminkime: 
1986 m. po 40 metų trukusios 
lietuvių kovos buvo leista Seinų 
bazilikoje melstis lietuviškai) 
pasiūlė kartu statyti paminklą 
vyskupui Antanui Baranauskui 
kaip bendros praeities ir krikš
čioniško susitaikymo simbolį. 
Buvo įsteigtas statybos komite

PADĖKA
A+A

IGNUI PETRAUSKUI,
1998 m. vasario 12 d. iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai 
dėkojame kun. Juozui Aranauskui, SJ, už Rožinį ir 
atlaikytas pamaldas, už atsisveikinimo žodį, Aušros Vartų 
parapijos chorui, Montrealio šauliams ir visiems dalyva
vusiems laidotuvių apeigose, užprašiusiems šv. Mišias ar 
paaukojusiems “Vaiko tėviškės namams” ir už pareikštas 
užuojautas žodžiu ar raštu.

Dėkojame Toronto šauliams, o ypatingai g.š. St. 
Jokūbaičiui už atsisveikinimo žodį ir pareikštą paskutinę 
pagarbą velioniui.

Buvusi gyvenimo draugė -Antanina Petraitytė, 
Bronius Kirstukas ir Leonas Balaišis

tas, kuris pradėjo organizacinį 
darbą. Susirado skulptorių - 
prof. Gediminą Jokūbonį, kuris 
sutiko atlikti svarbiausią darbą 
- paruošti paminklo projektą.

Skirtinga samprata
1993 m. Lenkijos lietuvių 

draugija kreipėsi į Seinų miesto 
valdybą, prašydama leidimo pa
minklo statybai. Lietuviai pasiū
lė tris, jų nuomone, tinkamiau
sias vietas, kur galėtų paminklas 
stovėti. Lenkijos lietuvių drau
gijos nuomone pati tinkamiau
sia vieta - Seinų bazilikos šven
torius arba netolima aplinka.

Po dviejų mėnesių atėjo 
neigiamas atsakymas. Seinų 
burmistras Andrzej Gryguc tvir
tino, kad miesto centre pamink
lo statyti negalima, nes tam ne
pritaria Suvalkų vaivadijos kon
servatorius. Pasak jo, vyskupo 
paminklas “pažeis architektūri
nę tvarką”. Tai oficialus varian
tas. Neoficialiai Seinuose buvo 
kalbama, kad paminklo idėjai 
nepritaria dalis lenkiškos visuo
menės bei Seinų miesto val
džios viršūnės.

Beje, didžiai lietuvių kultū
rai nusipelnusiuose Seinuose iki 
šiol nėra nė vienos gatvės pava
dinimo, nė vienos paminklinės 
lentos, jokio pėdsako, bylojan
čio apie lietuvių įnašą į šio 
miesto ir regiono istoriją, kul
tūrą.

Paminklas “už tvoros”
1992 m. Lietuvos vyriausy

bės pastangomis Seinuose pra
dėtas statyti Lietuvių kultūros 
centras. Toks sumanymas pasi
rinktas neatsitiktinai. Atnauji
nant Lietuvos ir Lenkijos santy
kius Seinuose buvo planuojama 
atidaryti Lietuvos konsulatą, 
kuriam reikėjo patalpų (šiuo 
metu jis įsikūręs trijuose ma
žuose kambarėliuose išnuomo
tose patalpose). Ateityje ten tu
rėjo prisiglausti ir lietuvių orga
nizacijos, gal ir lietuviška mo
kykla. Pradžią statybai davė 
Australijos, Amerikos ir Kana
dos bei kitų kraštų lietuviai, ku
rie surinko ir paaukojo pinigus, 
už kuriuos buvo nupirktas 
žemės sklypas. Dviejų aukštų 
pastatas turi būti aptvertas tvo
ra, o nedideliame kiemelyje bus 
vietos pastatyti keliems auto
mobiliams. Tuo tarpu tą kieme
lį, kaip tinkamiausią vietą vys
kupo paminklui, nurodo Seinų 
miesto, Suvalkų vaivadijos val
džia bei kiti veiksniai, kurie 
“pakeliui” įsijungė į šią istoriją.

Vyskupo paminklui “už tvo
ros” nepritarė nei skulptorius 

Gediminas Jokūbonis, nei ar
chitektas Čekanauskas, kuris 
parengė paminklo aplinkos pla
ną, nei statybos komitetas. Be 
argumento, kad ten nėra vietos 
kelių metrų aukščio paminklui, 
Lenkijos lietuvių draugija dar 
nurodė: vysk. A. Baranauskas 
tarnavo ir lenkams, ir lietu
viams, tad nejaugi Seinų mieste 
nėra geresnės, tinkamesnės vie
tos, nei ta nedideliame kiemely
je, už tvoros, šalia turgavietės?

Negavę pasaulietinių val
džių leidimo, lietuviai kreipėsi į 
Elko vyskupą, prašydami leisti 
pastatyti paminklą vyskupui 
Seinų Bazilikos šventoriuje. 
1994 m. lapkričio 25 d. Elko 
vyskupas W. Ziemba atsakė: 
apie paminklo vyskupui A. Ba
ranauskui statybą bazilikos 
šventoriuje reikia tartis su Sei
nų klebonu. O klebonas manda
giai atsakė: reikalingas Elko 
vyskupo sutikimas.

Antilietuviška propaganda
Tuo pat metu lenkų spau

doje, ypač Suvalkų ir Balstogės, 
pasirodė pikti straipsniai. Jų au
toriai įrodinėjo, kad vyskupą A. 
Baranauską į Seinus atsiuntė 
caras tam, kad susidorotų su 
lenkais. Kai kurie laikraštinin
kai tvirtino, kad paminklas vys
kupui bus pirmas lietuvių žings
nis “atlietuvinant” Seinus.

Daugiausia “pasidarbavo” 
Seinų savivaldybės laikraštis 
“Przegląd Sejnenski”. Čia buvo 
išspausdinta aibė lietuvių-lenkų 
santykiams kenkiančių straips
nių, kurie buvo skelbiami kaip 
pasipiktinusių žmonių laiškai. 
Viename jų pasiūlyta statyti 
Seinuose... paminklą lenkams, 
nukentėjusiems nuo lietuvių 
“okupantų”. Spauda pradėjo 
formuoti “lietuvio-priešo” įvaiz
dį. Todėl neatsitiktinai ant Sei
nų miestelio sienų padaugėjo 
antilietuviškų užrašų, kažkas 
dažais aplaistė pastatą, kur įsi
kūręs Lietuvos konsulatas, kaž
kas Berzynko kapinėse sudaužė 
paminklinę lentą ant Lietuvos 
savanorių, žuvusių 1920 m. ko
vose dėl Seinų kapų.

Domisi politikai
A. Baranausko vardas pra

dėtas linksniuoti įvairių Lietu
vos ir Lenkijos politikų susitiki
muose. Lietuvos atstovai palai
kė Lenkijos lietuvių sumanymą, 
oficialioji Varšuva taip pat tvir
tino, kad neprieštarauja vysku
po paminklo idėjai. Kartu buvo 
pabrėžiama, kad paminklas ne
gali “skirti”, jis turi “jungti” abi 
tautas. Lietuvių organizacijoms 
patarta aiškinti lenkų visuome
nei, kuo buvo vyskupas seinie- 
čiams. O Seinų valdžia vis “ne
rado” vietos paminklui. Beje, 
jos “ieškoti” pradėdavo papras
tai prieš kokį nors svarbų Lietu
vos ir Lenkijos politikų susitiki
mą. Antai 1997 m. pavasarį, 
prieš Lenkijos ministerio pirmi
ninko vizitą į Lietuvą, surado 
vietą naujame miesto rajone, 
aikštelėje, kur įrengtas vandens 
ir kanalizacijos vamzdžių tink
las. Pusiau rimtai, pusiau juo
kais miesto šeimininkai pasiūlė 
paminklo projekto autoriui... 
pasodinti vyskupą į karietą, kad 
išvengtų užliejimo vandentiekio 
avarijos atveju.

Buvo ir daugiau panašių pa
siūlymų, po kurių tiek Lietuvos, 
tiek Lenkijos laikraščiai jau bu
vo paskelbę “Ginčai dėl Bara
nausko paminklo baigti”. Vė
liau pasirodė, kad “pasaka”

(Nukelta j 3-čią psl.)

J. P. KEDYS, Australija
“Lietuvos rytas” 1998.IV.3 

praneša, kad jau daug metų 
Lietuvos vidaus reikalų ministe
rija išmoka vienkartines Kalė- 
dų-Naujų metų pašalpas buvu
siems aukštiems Sovietų S-gos 
pareigūnams. Taigi ir praėjusių 
Kalėdų-Naujų metų proga, pa
gal Vidaus reikalų ministerijos, 
propagandos skyriaus viršinin
ko Kazio Bileičio paruoštą sąra
šą ir ministerio Vidmanto Žie
melio įsakymą buvo išmokėtos 
pašalpos po 900 litų net 6 gene
rolams, buvusiems komunisti
nio režimo ministeriams, jų pa
vaduotojams: Alfonsui Puliui, 
Alfonsui Gailevičiui, Algirdui 
Kairiui, Stasiui Lisauskui, Mi
chailui Pročiuchanovui, Vaclo
vui Benguliui ir pulkininkui 
Juozui Balkui. Ypač iš jų pasi
žymėjo gen. S. Lisauskas, žiau
riai malšindamas Atgimimo ir 
Lietuvos Laisvės lygos sueigas.

Politinis Lietuvos gyveni
mas panašus j Italijos. Pastaroji 
jau 53 metai, kai pralaimėjo ka
rą, ir apie tiek pat metų pralei
do keisdama kasmet vyriausybes.

Lietuva neatsiliko ir įsives- 
dama itališką mafiją, kurią nė 
vienam vidaus reikalų ministe- 
riui nesiseka įveikti.

Mokyklos Vilniuje
“Vilniaus krašto mokyklos 

šaltojo karo liepsnose!” Tokią 
straipsnių virtinę “Lietuvos ai
das” visą savaitę spausdino apie 
lietuviškas mokyklas. Štai kele
tas ištraukų.

“Kare dalyvauja mokiniai, 
tėvai, mokyklų vadovai... len
kai, lietuviai, Lietuvos-Lenkijos 
parlamentų asamblėja, Lietu
vos-Lenkijos užsienių reikalų 
ministerijos, buvusieji autono
mininkai, antihitlerinės koalici
jos veteranai, Lenkų rinkimų 
akcijos ir kai kurie Lietuvos len
kų s-gos veikėjai, suinteresuoti 
asmenys, norintys, kad po karo, 
kai, jų nuomone, šis kraštas 
taps Lenkijos dalimi, jų vardais 
būtų pavadintos aikštės, gatvės 
ir mokyklos. Dėl to karo nelie
ka laiko ekonomikos proble
moms spręsti ir psichinei svei
katai saugoti.”

“Kodėl Lietuva elgėsi ne 
kaip Valstybė? Visas Draučių 
kaimas išžudytas... buvo daug 
renginių, bet nei viename susi
rinkime niekas neatsistojo ir ne
pagerbė aukų... gal nenorėjo, 
kad tuo metu nepatogioje padė
tyje neatsidurtų tomis dienomis 
Lietuvoje viešėjęs Lenkijos pre
zidentus A. Kwasniewskis”.

Toliau rašoma, kad šio kai
mo žudikas lenkas Zavistonovi- 
čius buvo pripažintas sergąs 
“haliucinacijom”, išžudęs visus 
kaimo gyventojus, bet palikęs 
arčiausiai gyvenančią savo moti
ną, ir nepamiršdavęs sakyti: 
“Nešdinkitės litvinai iš mūsų 
žemės...”

Šie “LA” savaitės puslapiai 
daug ką pasako. Tas šaltasis 
tautinis karas vyksta Vilniaus 
krašte po to, kai jau pasirašyta 
per 70 įvairių sutarčių tarp Lie
tuvos ir Lenkijos vyriausybių, 
įskaitant ir garsųjį Lietuvos- 

PADĖKA
A+A

TERESĖ TAMOŠAUSKIENĖ
1998 m. balandžio 25 d. iškeliavo į amžinybę.

Nuoširdžiai dėkojame prel. J. Staškui už maldas, 
kalbėtas koplyčioje už mūsų mylimą žmoną ir mamytę. 
Nuoširdi padėka kun. V. Volertui už gedulines Mišias ir 
palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū brangiems draugams, Paulionių šei
mai, už visą pagalbą, suteiktą per šį sunkų laiką ir ypatingai 
Rimui už jausmingą giedojimą, Giedrai už gražius, pras
mingus atsisveikinimo žodžius, Linai už puikų skaitymą 
Mišių metu ir Audrai už įvairiopą pagalbą. Dėkojame L. 
Marcinkutei už vargonavimą ir giesmes. Liekame labai dė
kingi karsto nešėjams - V. Paškui, A. Paskui, J. Karasiejui, 
V. Sičiūnui, T. Stanuliui.

Esame labai dėkingi visiems mūsų giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už pareikštas užuojautas, dalyvavimą 
koplyčioje ir velionies palydėjimą į amžino poilsio vietą. 
Dėkojame už gražias gėles ir užprašytas Mišias bei aukas. 
Ačiū ponioms už pyragus ir B. Stanulienei už taip skaniai 
paruoštus pietus.

Liekame dėkingi ir liūdintys - vyras Liudas,
dukros - Lilija ir Danutė

Lenkijos “aljansą” tarp abiejų 
valstybių seimų, prezidentūrų ir 
vyriausybių. Jau laikas atėjo 
Lietuvai visas politines ir ūkines 
pastangas nukreipti į ŠAS (NA
TO) ir Europos Š-gą, kurios ga
li užtikrinti tautinį gyvybingu
mą, palikti Lenkiją kaip istorinę 
kaimynę, kuri dar siekia tų pa
čių tikslų kaip ir Lietuva - įstoti 
j ŠAS ir ES.

Jelcino vingiai
Rusijos prezidentas jau ke

lintą kartą kaitalioja savo minis- 
terius, bet vargas nemažėja. 
Niekas nepasikeis ir S. Kiryen- 
kos naujai vyriausybei valdant, 
nes seimo daugumą sudaro ko
munistai. Jie ministerių paruoš
tus įstatymus pakeis arba atmes, 
ir vargas toliau klestės Rusijoje.

Didžiųjų nesutarimai
Artėjant bendro Europos 

pinigo įvedimui vienuolikos Eu
ropos s-gos narių tarpe (4 nariai 
atsisakė arba neišpildė sąlygų) 
iškilo nesutarimas tarp Vokieti
jos ir Prancūzijos dėl naujo vi
sos Europos banko direkto
riaus. Vokietija siūlo olandą W. 
Duisenberg’ą, Prancūzija - pran
cūzą J. C. Trichet’ą. (Po ilgų ir 
sunkių derybų buvo rastas 
kompromisas - olandas vado
vaus Europos bankui ketverius 
metus, o kitus ketverius - pran
cūzas. Red.).

Tai tik pradžia. Nesutarimų 
iškilo aibės, kai 15 narių s-goj 
11 narių bus pilnateisiai su 
bendra valiuta euro ir 4 su skir
tingom valiutom!

Nauja žvaigždė
Anglijos socialistų vadas T. 

Blair prieš metus laiko nustebi
no anglus ir pasaulio politinius 
stebėtojus triuškinančiai laimė
damas rinkimus. Prieš porą sa
vaičių jis nustebino Airijos ka
talikus ir protestantus, vedusius 
50 metų teroristinį karą: Blair 
pastangomis jie pasirašė taikos 
susitarimą!

Šias eilutes rašant T. Blair 
paskelbė bandysiąs sutaikinti 
žydus su palestiniečiais, kurie 
kariauja jau 50 metu. T. Blair 
pasiuntė pakvietimus Izraelio 
min. pirmininkui B. Netanyahui 
ir Palestinos prez. Arafatui at
vykti į Londoną. JAV bandė iz
raelitus ir palestiniečius sutai
kinti ir net keletą susitarimų yra 
pasirašę, bet taikos nėra. Ame
rikos atstovas į Londoną taip 
pat buvo pakviestas. Pasaulis 
laukia su nekantrumu šių dery
bų pasekmių.

Blair ir Europos sąjunga
Pirmą kartą Anglijos min. 

pirmininkas 1998.III.26 kalbėjo 
Prancūzijos parlamente. Savo 
35 min. trukusioje kalboje pran
cūziškai jis pabrėžė, kad Anglija 
yra už laisvesnę narių tautinę 
veiklą ir prieš griežtą Europos 
s-gos administraciją. Griežtumą 
jis pripažįsta tik tvarkant nusi
kaltimus ir gamtą. Dėl to Angli
ja atsisakė įsijungti į bendrą Eu
ropos piniginę santvarką. Jo 
kalba buvo sutikta plojančių, 
stovinčių, prancūzų parlamen
tarų! Blair pažiūra į ES yra pa
lankesnė mažoms tautoms.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Lietuviškosios Trispalvės gynėja PETRONĖLĖ LADUKIENĖ, 
gyvenanti Rusionių km., Rumšiškių apyl., Kaišiadorių rajone

Nuotr. A. Garmutės

Kai bėgom iš Klaipėdos krašto
Tai buvo 1939 metų kovo 22 dieną tebesant 

lietuviškoje pradžios mokykloje

Tremties pavasario alyvos
ANTANINA GARMUTĖ
Vėl pavasaris. Atveriu vaikys

tės vartus, bet sugrįžti į ją širdis 
netrokšta... O reikia... Susitikti 
Petronėlę, kurios nemačiau 50 
metų! Nuo to 1948-jų tremties 
pavasario žydinčių alyvų.

Tad sugrįžtu mintimis ten, 
kur teka Nemunas, kaip mūsų 
gyvenimas. Mano atveju - j nuo
stabų Piliuonos kaimo slėnį, snau
džiantį senų piliakalnių delnuo
se. Čia, pokaryje, ant sudegusios 
sodybos pamatų tėvai, gyvenda
mi rūsyje, statėsi kuklius trobe- 
sėlius. Ant to paties aukšto Ne
muno skardžio.

Apylinkėse kūrėsi partizanų 
būriai. Mūsų sodyboje po tvar
tuku jie išsikasė bunkerį. Ir pra
sidėjo. .. kratos, tardymai, kažkie
no skundai, paskiau suėmimai, 
kuriuos “vainikavo” Sibiras. (Apie 
tai smulkiai rašiau savo knygoje 
“Tėvo vasara” 1996. Psl. 262-279 
apybraižoje “Vieša paslaptis”).

Kaip parodė Saugumo ar
chyvuose surasti dokumentai, į 
mūsų sodybą neatsitiktinai pri
klydusiam “našlaičiui” - skundi
kui S. M., ryžtingai, pasiauko
jančiai ir gana sėkmingai “kor
tas maišė” pas mus tarnavusi 
dora neturtingų pamiškės kai
mynų Karčiauskų dukra Petru- 
tė. Rami, niekuomet nenusime
nanti mergina buvo labai drąsi, 
nepasimetanti sudėtingiausiose 
situacijose. Ji ne tik laiku pa
maitindavo partizanus, bet ir 
įžvalgiai stebėdavo apylinkės pie
vas, ar nesiartina stribai su rusų 
kareiviais nuo Kaunakalnio.

Stribai aptiko bunkerį, kai 
jis buvo tuščias. Mėtėsi šovinių 
gilzė. Petrutė nesumišo ir jiems 
aiškino, kad tai esąs burokų san- 
delys. O gilzė? Vaikai primėtė - 
juk sprogdina piemenys, kūren
dami laužus, apkasuose paliktas 
karo “dovanas”.

Kai stribai, krėsdami rūsį, 
surado Trispalvę ir ėmė iš įnir
šio ją trypti purvinais rusiškais 
batais, Petrutė perėjo į gynybą 
nelaukta forma: tai esanti jos 
nusipirkta iš šeimininkės už 50 
rublių vėliava, iš kurios ji “bied- 
na kaimo mergaitė” pasisiūs pa
laidinukę! Bliuskutę. “Ir prašom 

AtA
JOANAI PLEČKAITIENEI 

mirus,
jos vyrą VLADĄ, brolį VACĮ RAČĮ, žmoną KAY ir 
jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

Ona ir Jonas Kirvaičiai

AtA
JOANAI PLEČKAITIENEI 

pasitraukus amžinybėn,
jos vyrą VLADĄ, brolius ir kitus artimuosius 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

Sondų šeima

netrypt mano medžiagos!”
Žydint alyvoms ir krapno- 

jant švelniam gegužės 22 d. lie
tučiui, stribai su enkavedistais, 
ieškodami pabėgusių tėvų, per 
kaimą vežė mane 13-metę į Sibi
rą, o Petrutę - tardymams į Kau
no Saugumą.

Daug vandens nuo to laiko 
nutekėjo į tikrąsias marias bol
ševikinių “marių” sužalotu Ne
munu. Tėvai ir kiti artimieji po 
gimtinės velėna atgulė. Žinojau
- Petrutė gyva. Tik kur ją liki
mas nubloškė? ... Balsas telefo
no ragelyje buvo nepažįstamas:

- Čia Petronėlės duktė skam
bina, Dalia. Mama pasiilgo Jū
sų. Atvažiuokite, - pasakė pa
vardę ir adresą.

Pažliugusiu nuo žiemos ke
liu tolimame Kaišiadorių rajono 
kaime Petrutės Ladukienės tro
belę radome ne iš karto - tai už 
kalnelio, tai į pamiškę nuklysda- 
vome. O ji - gyvenvietėje, prie 
pat plento bestovinti.

Petrutė... Tos pačios mels
vos akys, balsas, šypsena. Ir 
plaukai - tik šiek tiek prapilkė- 
ję, o ne balti, manųjų spalvos. 
Juk pasikeičia žmogus per 50 
metų. Nuo savo saulėtekio iki 
saulės kelio žemyn - visas bran
dus žmogaus gyvenimas. Apsi
kabinome. Nebuvo jėgų verkti.

- Ar prisimenat, Petrute, - 
ištariau savo ilgai laikytą mintį,
- kaip gynei lietuviškąją Tri
spalvę prieš stribus: “palaidinei 
pasisiūti nusipirkau”? Ir bunke
rį - “burokams”? Ar prisimeni?

- Norėčiau užmiršti... - sako 
tyliai Petrutė, - bet negaliu... 
Tada stribai su rusais mane, 
kaip didžiausią nusikaltėlę, su 
dvylika vežimų į Kauną vežė. O 
jau tardė Saugume, žvėrys!... 
Geriau nekalbėkim. Gyvos likom.

Gyvos. Kaip pempės pava
sarį. Per tuos penkis dešimtme
čius nepasikeitusios - tegu tik vie
na vienintele prasme - ištikimy
be Tėvynei. Tegu. Bėgs metai, nu
sinešdami dienas ir naktis. Te
kės plačiai išsiliedamas į pane
munės lankas gimtasis Nemu
nas. Ir dar ne kartą žydės alyvos 
po Petrutės langais - ačiū Die
vui--jau laisvoje Lietuvoje!

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ, 
Čikaga

Gyvenome Pagėgių apskr., 
tarp Vilkyškių ir Lauksargių, vai
kystės prisiminimuose išlikusiam 
gražiausiam žemės kampelyje - 
M. Šleževičiaus Uplankių malūno 
dvare (trumpai - Uplankiuose).

Tėvelis (Petras Krikščiūnas) 
su M. Šleževičiaus pritarimu ir 
leidimu 1937 m. dvare įsteigė 
privačią lietuvišką pradžios mo
kyklą. Iš pradžių buvo tik vienas 
kambarys, dvaro rūmų salonas, 
kuriame tilpo visi “skyriai”. Tik 
vieną mokytoją teturėjom. Dar 
vienas kambarys buvo paskirtas 
žiemos meto pertraukoms-žaidi- 
mams. Gėlyno vietoje buvo įreng
ta krepšinio žaidimų aikštelė.

Greitai mokyklai buvo ati
duotas dar vienas kambarys, nes 
mokinių skaičius augo. Juos su
darė lietuvių ūkininkų kaimynų 
vaikai. Mokyklą lankė dar ir vie- 
nas-kitas vokietukas. Prisimenu 
išdykėlį Otto ir berniuką su ma
ža kuprele - Kurtą.

Lietuvos valdžia labai rėmė 
tokias lietuviškas mokyklas. Tu
rėjome nemažą bibliotekėlę ir 
vargonėlius, o svarbiausia - pasi
aukojusius, idealistus patriotus 
mokytojus. Ta mokyklėlė tapo 
apylinkės kultūriniu švyturiu. Čia 
buvo rengiamos įvairios šven
tės, minėjimai, vaidinimai, Ka
lėdų eglutės, vakariniai kursai 
suaugusiems. Ypač iškilmingai 
švęsdavome Vasario 16-ją. Eks
kursijoms irgi buvo skiriama lė
šų. Buvome net Kaune, sostinė
je, kur praleidome trejetą dienų.

Dalyvaudavome sporto šven
tėse, Joninių šventėje Ramby- 
ne. Tai būdavo lyg atlaidai - visi 
važiuodavo į Rambyną. Mokyk
loje lankydavosi žymūs veikėjai 
iš Klaipėdos. Prisimenu p. Tru- 
kaną, Martyną Purviną.

Iš mokytojų teprisimenu p. 
Kairytę, p. Lyną, p. Omkį ir Ed
vardą Smieliauską, paskutinį tos 
mokyklos vedėją.

PLB valdybos narys iš Vokietijos TOMAS BARTUSEVIČIUS (kairėje) 
su kitais ŠAS (NATO) konferencijos dalyviais Anapilio sodybos salėje 
Mississaugoje Nuotr. R. Jonaitienės

Lietuva ir Šiaurės Atlanto...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

doti. Kalbėtojas pateikė keletą 
konkrečių planų, kaip galima 
būtų veikti kanadiečių tarpe.

Klausimai kanadiečiams
Prieš trečiąją sesiją, kuri vy

ko anglų kalba, buvo neilgos 
diskusijos, pateiktas vienas kitas 
klausimas pranešėjams. Angliš
koje dalyje (panel discussion) 
forma buvo paliesti klausimai 
apie Kanados požiūrį plečiantis 
ŠAS-gai ir kokią įtaką galėtų tu
rėti Kanados piliečiai šitame 
procese, kuriame ir Lietuva su
silaukianti problemų? Kalbėjo 
John Reynolds, parlamento na
rys iš Vankuverio, Rob Norris, 
atstovaujantis Albertos parla
mentarui Bob Mills, Joe Pes- 
chosolido, Reformų partijos na
rys, Bernadeta Kuncevičiūtė, 
“Financial Post” redakcijos na
rė ir Andrius Gedris, politinių 
mokslų studentas iš Hamiltono. 
Tarp visų kitų klausimų kana
diečiams gali visada pirmiausia 
kilti klausimas, kodėl lietuvių 
kilmės kanadiečiai nori, kad 
Lietuva įsijungtų į šią karinę or
ganizaciją, kuri buvusi reikalin
ga “šaltojo karo” metu? Lietu
vos saugumo reikalai daugeliui 
kanadiečių ne visai aiškūs. Vy
riausybės laikysena esanti tei
giama.

Mes turėjome tų laikų ge
riausius vadovėlius. Mokiniams 
nemokamai būdavo duodamos vi
sos mokslo priemonės. Viena die
nos pamokų būdavo vokiečių k. 
pamoka. Tais laikais skaitėme ir 
rašėme senuoju vokiečių šriftu, 
o rašyti juo dar ir dabar nepa
miršau.

Vokietininkai jau 1938 m. ru
denį mėgdavo pademonstruoti sa
vo galią: iškeldavo Hitlerio vė
liavas, vilkėdavo juodomis uni
formomis.

Klaipėdos krašte buvome 
įpratę sveikinti kiekvieną sutik
tą suaugusį žmogų. Kai sušuk
davome tiems vokietininkams 
“Sveiks, pirmyn!”, jie stengda
vosi uždrožti botagu, bet mes 
pabėgdavome...

1939 m. kovo 22 d. mokyto
jas E. Smieliauskas pranešė, kad 
mokyklos nebebus. Dar nuėjo
me į sodą nusifotografuoti. Visi 
vaikai buvo nusiminę. Mes tik 
suvokėme, kad įvyko kažkas ne
gero, kad praradome kažką bran
gaus, nesugrąžinamo.

Mokytojas (atsargos karinin
kas) tuoj išvyko į Tauragę.

Pas tėvelį atėjo keli vokieti
ninkai - kaimynai juodomis uni
formomis su svastikų raiščiais 
ant rankovių. Jie tėveliui liepė 
nukabinti Lietuvos vėliavą, Lie
tuvos kunigaikščių ir prez. A. 
Smetonos paveikslus ir sudegin
ti. Tėvelis atsisakė tai padaryti. 
Jie grasino jį nušausią. Tėvelis 
pasakė “šaukite”, nes nujautė, 
kad kaimynai nešaus. Davė 
mums 3 dienas iš Uplankių iš
važiuoti. Galėjome pasinaudoti 
dvaro arkliais ir vežimais, bet 
tik iki Lietuvos sienos prie 
Lauksargių.

Tą naktį Lauksargių mokyk
loje miegojome ant grindų. Tai 
buvo pati pirmoji pabėgėlio da
lies patirtis... O kiek tokių nak
tų ir dar skaudesnių bėgimų bu
vo po kelerių metų... Bet tada 
dar to nežinojome.

Klausimai grupėse
Po vakarienės klausimai bu

vo gvildenami grupėse. Svarsty
ta: kas draugai ir kas priešai, 
kaip veikti, kad galima būtų nu
galėti priešišką nusistatymą, 
kaip suorganizuoti politinę 
veiklą? Tai nelengvi klausimai, 
ir jiems apsvarstyti, pateikti 
bent vieną primtiną išvadą per 
trumpą laiką nebuvo įmanoma. 
Tai daugiau klausimai ateičiai. 
Prie panašių klausimų reikės 
turbūt dar ne sykį sugrįžti.

Baigiamoji sesija įvyko ge
gužės 3 d. Jai pirmininkavo H. 
Žibąs. Kalbėta apie gaires atei
čiai, padaryta išvada: PLB su
rinks atitinkamą medžiagą, kuri 
būtų naudinga Lietuvos pri
ėmimo į ŠAS-gą reikalui; visos 
atskirų kraštų Bendruomenės 
apylinkės priėmimo klausimą 
turėtų judinti savo rinkiminėse 
apylinkėse prašant parlamenta
rus paremti Lietuvos siekius. 
Konferencija baigta PLB valdy
bos vykdomosios vicepirminin
kės M. Lenkauskienės žodžiu. 
Lietuvos kankinių šventovėje 
pasimelsta, kad Aukščiausiasis 
laimintų Lietuvą. Snk.

• Reikia žvelgti į ateitį toliau negu 
siekia praeities šešėliai.

- Lech Walesa

Uplankių lietuviška privati mokykla 1939 m. kovo 22-ą dieną su mokyklos vedėju E. SMIELIAUSKU

Naujoji lietuvių ir lenkų draugystė
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

prasideda iš naujo: miesto šei
mininkų nurodyta vieta - tai 
privatus žemės sklypas, kurio 
savininkas net nesapnavo išsiža
dėti (“už jokius pinigus” - pa
tikslino).

Z. Brzezinskio nuomonė
Žymus JAV lenkų kilmės 

politikas, 1995 m. aplankęs Sei
nus, po susitikimo su tuometi
niu Lietuvos konsulu Seinuose 
Vidmantu Povilioniu, rašė: “Aš 
manau, kad vyskupo Antano 
Baranausko paminklo statyba, 
Seinų vietos valdžiai ir Bažny
čiai pritarus, būtų puikus pavyz
dys tolesnei lietuvių ir lenkų 
santykių raidai. Draugystė ir ge
ru sugyvenimu grindžiami san
tykiai reikalauja teigiamų pa
vyzdžių. Seinai galėtų tam pasi
tarnauti...”

Tuo tarpu ne tik Lenkijoje, 
bet ir Lietuvoje atsirado vysku
po paminklo idėjos priešininkų. 
Lietuvos spaudoje pasirodė 
nuomonių, atseit, lietuvių užsi
spyrimas dėl Baranausko pa
minklo gali pabloginti gerus 
abiejų tautų santykius. Buvo ir 
tokių lietuvių, kurie įrodinėjo: 
jeigu lietuviai nepritaria pa
minklo Pilsudskiui Druskinin
kuose idėjai, tai “neetiška” rei
kalauti, kad lenkai leistų statyti 
paminklą Baranauskui Seinuo
se. Vyskupas turbūt net nesap
navo, kad jo ir lenkų maršalo, 
kurio kariuomenė užėmė Lietu
vos sostinę, nuopelnai bus mesti 
ant vienų svarstyklių. Beje, len
kų garbei reikia pripažinti, kad 
jie šio abejotino argumento ne
panaudojo.

Varšuva ir Vilnius
Vyskupo paminklu susido

mėjo ir Lietuvos-Lenkijos par
lamentų atstovai. Š.m. sausio 
mėnesį Varšuvoje įvyko II sesi
ja. Joje buvo pareikšta, kad pa
minklo statybos eiga domėsis 
abiejų valstybių parlamentai.

Kuo skubiau išspręsti šį 
klausimą Lenkijos valdžias pa
ragino ir Lietuvos seimo pirm, 
prof. Vytautas Landsbergis. 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, viešėdamas š.m. ba
landžio 1-2 d.d. Lenkijoje, nors 
tiesiogiai neužsiminė apie vys
kupo paminklą, savo kalboje 
Seinuose aiškiai davė suprasti, 
kad Lietuva suinteresuota iš
saugoti savo kultūros paveldą 
Seinuose, kaip kad Lenkija sau
goja savą kultūrą Lietuvoje.

Tie veiksmai rodo, kad arti
miausiu laiku reikia tikėtis gerų 
poslinkių. Tuo suinteresuotas 
ne tik Vilnius, bet ir Varšuva, 
nes “nepastatytas vyskupo pa
minklas” nesiderina su dekla
ruojamu gerų lietuvių-lenkų 
santykių pareiškimu.

Kaip paprastai, kai reikalai 
eina geryn, atsiranda ir “nepra
šytų advokatų”, kurie stengiasi 
susikrauti politinį kapitalą. Pa
vyzdžiu gali būti Lietuvos-Len
kijos bičiulių draugijos pirm. L. 
Brodowski, kuris, neturėdamas 
nei Lenkijos lietuvių draugijos, 
nei statybos komiteto įgalioji
mų, nuskubėjo pas prezidentą 
Valdą Adamkų dėstyti pamink
lo statybos reikalų. (Ar vėl grįž
tama prie socialistinio modelio, 
kai Lenkijos lietuviai draugauti 
su Lietuva galėjo tik tarpinin
kaujant lenkiškoms organizaci
joms?)

Kritikuoja lietuvius
Lenkų menininkas Andrzej 

Strumillo, kuris neseniai iš Var
šuvos persikėlė j Seinų kraštą 
(Lietuvos-Lenkijos bičiulių klu
bo simpatikas), Suvalkų laikraš
tyje “Krajobrazy” kritikavo tiek 
Lietuvių kultūros centro, tiek 

paminklo idėją. Jo nuomone, 
lietuviai per daug “šakojasi”: 
stato per didelį pastatą, “kurio 
sovietinė architektūra tiesiog 
sprogdina miestelio istorinę ar
chitektūrą” (priminkime: tai 
Lietuvos architektų projektas), 
užsigeidė paminklą vyskupui 
būtinai pastatyti kur nors mies
telio centre.

A. Strumillo, kaip ir Seinų 
burmistras, tvirtina, kad pa
minklui geriausia vieta Kultūros 
centro kiemelyje, “už tvoros”. 
Atseit, “reikia skaitytis su tuo, 
kad miestelio gyventojai (len
kai, aut.) niekad nepritars pa
minklo idėjai, ir gali prireikti 
policininko jam saugoti”. A. 
Strumillo (Lietuvoje jis laiko
mas lietuvių bičiuliu) tvirtina, 
kad lietuviai ir Lietuva elgiasi 
netaktiškai: stato per didelį 
Kultūros centrą (“ką jie ten 
veiks?”) ir per aukštą paminklą.

Visai kitaip A. Strumillo 
žiūri į lenkų kultūros vietą Lie
tuvoje. Tame pat laikraštyje jis 
dėsto, kad lenkų kultūra, kaip 
pranašesnė, buvo lietuviams la
bai patraukli sovietmečio laiko
tarpiu. Vėl reikėtų jai sugrąžinti 
tokią vietą. Beje, A. Strumillo 
nekyla abejonių, ar Lenkijos vy
riausybės pastangomis, Vilniuje 
statomi Lenkų namai (du su
jungti septynių aukštų pastatai) 
priderinti prie istorinės miesto 
architektūros, ir neklausia, kaip 
į tai žiūri lietuviai? Nejaugi tai, 
kas galima lenkams Vilniuje, 
lietuviams neleistina Seinuose?

Lenkų menininkas kaltina 
Lietuvos valdžias nacionalizmu 
(“Lietuva daro viską, ką nori” 
su lenkų mažuma, aut.). Jo nuo
mone, Lietuvos lenkų padėtis 
pagerės atėjus į valdžią emig
rantui iš JAV. Savotiškai A. 
Strumillo vertina ne tik Lenki
jos, bet ir Vakaruose gyvenan
čių lietuvių veiklą: “Lietuvos 
emigracija Vakaruose ne kartą 
pademonstravo prasčiokišką na

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Nuosavybių grąžinimo 
statistika

Kaip praneša ELTA, per 
pastaruosius 7 metus Lietuvoje 
nuosavybės teisė atiduota 4,200 
savininkų (pernai - 186-iems). 
Nuo 1991 m. birželio mėn., ka
da įsigaliojo įstatymas “Dėl pi
liečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atstatymo 
tvarkos ir sąlygų” buvo iš viso 
8,500 prašymų. Iškeldintos 2, 
376 nuomininkų šeimos, kurių 
74% apsigyveno miestų ir rajo
nų savivaldybių suteiktuose bu
tuose, o kiti pasistatė savo na
mus. Šeimų iškeldinimui 1991- 
1997 m. skirta 30.5 mln. litų. 
Daugiausia gyvenamųjų namų, 
kuriuos nori susigrąžinti buvę 
savininkai š.m. pradžioje buvo 
Kaune (1037). Vilniuje - 125, 
Telšių rajone - 167, Mažeikių - 
118, kitur - mažiau šimto.

Paminėta Izraelio sukaktis
Kaip skelbia BNS, Lietuvos 

žydų bendruomenė balandžio 
26 d. šventė Izraelio valstybės 
nepriklausomybės paskelbimo 
50-ąsias metines. Iškilmėse kal
bėjo bendruomenės pirminin
kas S. Alperavičius, valdybos 
narys I. Lempertas, Lietuvos ir 
Izraelio draugijos pirmininkas 
kino dramaturgas P. Norkus.

Gegužės 4 d. Vilniaus mies
to rotušėje buvo surengtas kon
certas ir priėmimas, kurį orga
nizavo Rygoje įsikūrusi Izraelio 
ambasada Baltijos kraštams. 
Dalyvavo Lietuvos prezidentas 

cionalizmą, (...) remdama kraš
tutines nacionalistines formaci
jas, kurios kolaboravo su fašisti
ne Vokietija”. Taip rašo laikraš
tyje “Krajobrazy” lenkų meni
ninkas.

Kokia bus baigmė?
Stebintiems vyskupo Bara

nausko paminklo statybos pa
stangas aišku, kad ginčo esmė 
yra gilesnė. Jos baigmė parodys, 
ar lietuviai ir lenkai yra lygia
verčiai partneriai, ar pabrėžiami 
geri santykiai yra pagrįsti abipu- 
sia pagarba bei supratimu, ar 
tai tik tuščia deklaracija. Tai, 
kokiam variantui pritars Varšu
va ir Vilnius (ar sutiks, kad jis 
būtų pastatytas “už tvoros’, ar 
ieškos geresnio sprendimo), bus 
geresnis abiejų tautų santykių 
liudijimas, nei dešimtys drau
gystės sutarčių.

Prez. Valdas Adamkus, kal
bėdamas susitikime su Seinų gy
ventojais, pabrėžė, kad tik abi
puse pagarba, supratimu ir ly
giaverte partneryste grindžiami 
geri tautų santykiai. Jis priminė, 
kad Vilnių puošia nusipelnusių 
lenkų kultūrai žmonių pamink
lai, jų vardais pavadintos gatvės. 
Lenkijos lietuvių bendruome
nės tarybos pirm. Algirdas Ne- 
vulis, sveikindamas Lietuvos 
prezidentą, išreiškė viltį, kad ir 
Seinams ateis tokie laikai, kad 
ir čia gyvenantys lietuviai galės 
pasakyti, jog lietuvių-lenkų san
tykiai yra tikrai geri. Kad taip 
įvyktų, turi pasikeisti visų pirma 
lenkų požiūris į kaimyninę tau
tą. Ne tik eiliniai lenkai - Seinų 
miestelio gyventojai, bet ir len
kų intelektualai turi suprasti, 
kad nėra “geresnės” ir “bloges
nės” kultūros. Tai bus tuomet, 
kai lenkai liausis įrodinėję, kad 
iškiliauso Lietuvos poeto ir 
abiem čia gyvenančiom tautom 
nusipelnusio katalikų vyskupo 
paminklui tinkamiausia vieta 
yra “už tvoros”.

Valdas Adamkus, seimo ir vy
riausybės nariai, kiti politiniai 
pareigūnai bei kultūros veikėjai.

Gerės verslo sąlygos
Lietuvos ekonominės plėt

ros agentūros pirmaisiais metų 
mėnesiais atlikta apklausa rodo, 
kad šiais metais verslo sąlygos 
Lietuvoje gerės. Užsienio inves
tuotojų 87% vėl investuotų į 
Lietuvą. Šiais metais yra 4% 
daugiau jų, patenkintų palan
kiomis sąlygomis - kvalifikuota 
ir nebrangia darbo jėga, palan
kia geografine padėtimi, poli
tiniu stabilumu, geru susisieki
mu su Vakarais.

Maitinimo įstaigas, kultūros 
renginius, apgyvendinimo sąly
gas bei transporto sistemą in
vestuotojai vertino patenkina
mai, tačiau jų nuomone, teleko
munikacijos, informacija užsie
nio kalbomis, sąlygos sportuoti 
galėtų būti geresnės, praneša 
BNS. Pabrėžta, kad “valdinin
kai turėtų skatinti užsienio ka
pitalo atėjimą į Lietuvą, o ne 
tverti biurokratinius barjerus”. 
Palankiai vertinamas lito kur
sas, palanki aplinka reklamai, 
ypač per žiniasklaidą.

Tiesioginės užsienio investi
cijos j Lietuvą šių metų pra
džioje sudarė 4.2 bin. litų, iš jų 
1.14 bin. litų gauta iš tiesioginių 
užsienio investuotojų. Pagrindi
niai investuotojai yra JAV 
(25.9% visų investicijų), Švedija 
(12.3%), Vokietija (11.5%), 
Jungtinė Karalystė (7.8%), Da
nija (6.1%). RSJ
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Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas savo garbės nariais 
yra paskelbęs populiarųjį vilnietį 
kunigą mons. Kazimierą Vasiliaus
ką ir Lietuvos statybininkų drau
gijos pirm. Adakrą Šeštakauską. 
Jie abu turi glaudžius ryšius su 
Vilniaus Gedimino technikos uni
versitetu. Mons. K. Vasiliauskas, 
ilgametis Sibiro tremtinys, yra pa
šventinęs pirmąją šios aukštosios 
moklyklos vėliavą, šventu vande
niu ir šiltais žodžiais atidaręs var
dinę akademiko Algirdo Žukausko 
šilumos mainų mokomąją labora
toriją. Universiteto pagarbą liudi
jantis pažymėjimas mons. K. Va
siliauskui buvo įteiktas Vasario 
šešioliktosios Lietuvos aštuonias
dešimtmečio minėjime ir kelių inž. 
Petro Vileišio, žymaus lietuvių tau
tos atgimimo veikėjo, vardu pava
dintos laboratorijos atidaryme. Lie
tuvos statybininkų draugijos pirm. 
A. Šeštakauskas, nuolatinis šio uni
versiteto renginių rėmėjas, pagra
žinęs centrinių rūmų pagrindinį 
įėjimą, tą dieną buvo užsienyje, 
tad jį teks pagerbti kita proga.

IEŠKO NAFTOS ŽEMAITIJOJE
Į pietvakarius nuo Plungės, 

netoli Vieštovėnų kaimo, akcinė 
bendrovė “Geonafta” ruošiasi 
pradėti bandomuosius naftos grę
žinius. Šiuo metu melioratorių 
akcinė bendrovė “Plungės lagū
na”, laimėjusi konkursą, jau įren
gia specialią naftos paieškų aikš
telę. Pirmąją naftą iš žemės 
gelmių geologai tikisi išsiurbti jau 
rugsėjo mėnesį. Jos ten yra aptik
ta ir netoli Platelių, 35 km ilgio ir 
25 km pločio teritorijoje tarp Pa- 
langos-Šiaulių plento, Alsėdžių, 
Barstyčių, Mosėdžio, Salantų ir 
Kūlupėnų. Kadangi pusę šios te
ritorijos užima valstybinis Žemai
tijos parkas, o pagal jo nuostatus 
naujų iškasenų eksploatacija 
draudžiama, naftos gręžiniai ten 
nebuvo įrenginėjami.

ŠAULIŲ SURENGTA PAMOKA

Adolfo Jucio vardo viduri
nėje Plungės mokykloje šio rajo
no kuopos šauliai Stasys Jundu- 
las, Regina Kajutienė ir Juozas 
Bidva surengė istorijos pamoką 
moksleiviams apie lietuvių pasi
priešinimo kovas su okupantais, 
žuvusiųjų laisvės kovotojų išnie
kintų palaikų surinkimą bei jų 
perlaidojimą kapinėse, paminklų 
pastatymą žūties vietose. Tokių nuo
traukų parodą pamokoje dalyvau
jantiems moksleiviams buvo su
rengęs fotomenininkas Alfonsas 
Beresnevičius. Jis betgi apgailes
tavo, kad visi šie paminklai yra 
laikomi tarsi pogrindyje. Į juos 
nėra kelią ženklinančių rodyklių. 
Net ir kryžiai bei koplytstulpiai 
neturi užrašų, kad jie yra valsty
bės saugomi paminklai žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. Tokias istori
jos pamokas jaunimui šauliai jau 
yra surengę Sedoje, Žemaičių Kal
varijoje, Alsėdžiuose, Rietave.

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

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

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

8 VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

8 PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

8 PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

8 PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

8 STERILŪS ĮRANKIAI

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

IŠDAILINTAS PUŠYNO SLĖNIS

Lietuvos tautodailininkų se
minaras pernai buvo surengtas 
gražiajame Punios šile, Alytaus ra
jone. Menininkė Gintarė Švagž- 
dytė-Markevičienė pasiūlė kitiems 
dalyviams to pušyno slėnį pava
dinti Žaltės vardu. Mat šioje vie
tovėje yra piliakalnių liekanų, sie
kiančių tolimus laikus dar prieš 
Kristaus gimimą. Pasak G. Švagž- 
dytės-Markevičienės, pagonys lie
tuviai tikėjo, kad mirusiųjų vėlės 
apsigyvena žalčiuose. Esą jie yra 
tarpininkai tarp gyvųjų ir mirusių
jų. Tautodailininkai pritarė jos pa
siūlymui. Žaltės slėnyje jie įrengė 
aukurą, pastatė medines Perkū
no, keturių vaidilučių skulptūras.

DIRBTINIS ALKŪNĖS SĄNARYS

Vilnjaus universitetinės Rau
donojo kryžiaus ligoninės chirur
gai pirmą kartą Lietuvoje atliko 
dirbtinio alkūnės sąnario įsodini
mo operaciją. Šioje ligoninėje yra 
įsteigtas Kaulų patologijos cent
ras. Pasak medicinos dr. Gedimi
no Degučio, šiame centre ligoniai 
chirurginiais metodais gydomi nuo 
surastų kaulų auglių bei kitų pa
vojingų pakitimų. Taip ir šiam pa
cientui, kurio pavardė neskelbia
ma, buvo pašalintas alkūnės kau
lo auglys, pakeistas įsodintu dirb
tiniu alkūnės sąnariu. Jo rankai pri
taikytą protezą, kainavusį 10,000 
litų, pagamino viena vokiečių fir
ma. Taip pacientas buvo išgelbė
tas nuo rankos amputacijos. Jei 
kaulo auglys nėra sąnario zonoje, 
padaryta tuštuma užpildoma iš to 
paties žmogaus paimtu dubens ar 
kitos vietos kaulo stulpeliu. To
kios operacijos taipgi gelbsti žmo
nes nuo amputacijų. Taip bus ga
lima pakeisti ne tik klubo, kelio, 
alkūnės, bet ir plaštakų bei pirštų 
sąnarius. Problemą tesudaro pro
tezų brangumas. Prie tokio ope
racinio gydymo Lietuva dar nėra 
įpratusi. Tad jai šiuo metu pakan
ka vienos ligoninės su Kaulų pa
tologijos centru.

NEUŽTEKS KINO TEATRŲ?

Laisvę pradedančioj Kovo vie
nuoliktosios Lietuvoj apsukrūs vers
lininkai greit nusinešė suprivatin- 
tus kino teatrus ir pirtis. Mat jų 
patalpas lengvai buvo galima pri
taikyti pelningesniems reikalams. 
Jau sekantį rudens ir žiemos se
zoną buvo pasigesta sumažėjusios 
viešųjų pirčių paslaugų pasiūlos. 
Pasigesti kino teatrams reikėjo dau
giau laiko. Juk filmus rodo ir tele
vizijos stotys bei kabelinės prog
ramos. Žiūrovų grįžimą į kino te
atrus liudija Romo Kvietkevičiaus 
pranešimas iš Alytaus “Lietuvos ai
de”. Alytus turėjo tris veikiančius 
kino teatrus, o dabar iš jų yra išli
kęs tik vienas “Dainavos” kino te
atras. Kiti buvo paversti parduo
tuvėmis. Išlikusia “Dainava” jau 
džiaugiasi jos vadovas Kęstutis 
Repečka, nes pernai šiame kino 
teatre apsilankė dvigubai daugiau 
alytiškių nei 1996 m. “Alytaus te- 
lekinui” priklausančioje “Dainavo
je” dabar jau rodomi naujausi fil
mai kasdien po tris seansus. Ruo
šiamasi šiemet pasiskolinti 300,000 
litų ir su jais atnaujinti “Daina
vos” garso bei vaizdo aparatūrą. 
Paskolos garantiją suteiks Alytaus 
miesto savivaldybė. Atrodo, tada 
“Dainava” susilauks trigubai dau
giau žiūrovų. y. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus »

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Lietuvos seimo pirmininkas prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS, lankęsis š.m. balandyje Romoje, kalba 
susitikime sujos lietuviais

Įamžintas kunigo Zdebskio atminimnas I Windsor, Ont. I
Balandžio 18, šeštadienį, į 

Prienų šventovę rinkosi Tikin
čiųjų teisių gynimo komiteto 
nario, politinio kalinio kunigo 
Juozo Zdebskio bendražygiai, 
jo sesuo Marytė, gerbėjai, 
šauliai. 12 vai. Mišias aukojo 
Kauno arkivyskupas S. Tamke- 
vičius su trimis konfratrais. 
(Anksčiau atvykusieji prieangio 
vitrinoje stebėjo jauno vikaro J. 
Zdebskio padidintą nuotrauką 
ir biografijos santrauką; nuo 
1952 m., kai Panevėžio vysku
pas K. Paltarokas įšventino ku
nigu, buldozerinio ateizmo tar
nų blaškytas po 8 parapijas, kol 
neišaiškintoj ligi šiol eismo ne
laimėje žuvo klebonaudamas 
Rudaminoje).

Metropolitas savo pamoks
le pabrėžė, kaip tobulai a.a. 
kun. Juozas Zdebskis vykdė sa
vo misiją, nenukrypstamai, 
šventai, pasiryžęs net mirti liu
dijo Kristų. Įvairiomis progomis 
siekė bendrauti su jaunimu, su
augusiais ir, kiek galėdamas, vi
sus parėmė. Laimingi priemė
čiai, turėję tokį atsidavusį vi
karą. Tai čia už vaikučių ka- 
techizavimą jis nuteistas antrą 
kartą. Velionis turėjo Dievo do
vaną skelbti Gerąją naujieną. 
Kai mudu už tikėjimo, už tiesos 
gynimą netekome darbo pažy
mėjimų ir kerštingų ateistų bu
vome priversti vergiškai kasti 
griovius, kun. Juozas po ka-. 
muojančios dienos niekuomet 
nesiskųsdavo nuovargiu, slapto
mis atlikdavo kunigiškas prie
dermes, lankė ligonius net nak
timis. Jo kelyje buvo daug au
kos dedant Evangelijos pama
tus. Mokė mylėti Viešpatį ne 
žodžiais, o Apvaizdai skirtu gy
venimu. Jis išliks pavyzdžiu ir 
vyresnio amžiaus, ir ypač jau
niems kunigams. Po Golgotos 
ateina prisikėlimas. Tas velyki
nis prisikėlimas - tai jo leidžia
mi raštai.

Arkivyskupas pašventino prie 
šventovės sienos pritvirtintą 
ąžuolinę lentą su įrašu: “Stovime 
ant kankinių krauju aplaistytos 
žemės”. Kunigas Juozas Zdebskis 
Prienų bažnyčios vikaras 1970.- 
03.05 - 1972.06.26 tragiškai žuvo 
1986.02.05, būdamas 27 m.a.

Savo posmus “Žodžiai Ku
nigui” skaitė šio straipsnio au
torius. Kalbėjo seimo pirm, pa
vaduotojas F. Palubinskas ir 
LKD partijos Prienų pirm. Pr. 
Morkūnas.

Neilgą gatvę, atvedančią 
pro šarvojimo pastatą ligi šven
toriaus, pašventino monsinjoras 
A. Svarinskas. Jis nurodė, kad 
pavadinimas “J. Zdebskio g”.

r-BAMocmyS Knygų rišykla
faj “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

EAIEVS
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

A.a. kun. JUOZAS ZDEBSKIS

nederamai patrumpintas. Ap
gailestavo, kad mažokai tikin
čiųjų atėjo, pasigedo jaunimo.

Velykinio kryžiaus su Po
piežiaus vėliava ir Trispalvė iš 
šalių vedama procesija, giedo
dama “Dievas mūsų prieglau
da” nuėjo į neapšildomą Kultū
ros centro salę. Gražiai pasvei
kino skautai pakaitom dainomis 
ir prasmingomis eilėmis. Sugie
dotas Lietuvos himnas. Apie 
bendravimą su velioniu kalbėjo 
mons. A. Svarinskas, LKDP 
frakcijos seniūnus seime P. Ka
tilius, F. Palubinskas, Šlienavos 
klebonas Vyt. Vaičiūnas. Pr. 
Morkūnas padėkojo mons. A. 
Svarinskui už įamžinimo inicia- 
tvyą. Jeronimas Šalčiūnas

Hamilton,
GEGUŽĖS 26, ANTRADIENĮ, 

First Place Pharmacy (350 King St. 
E., Hamilton) rengiama kaulų stip
rumo (osteoporosis) patikrinimo 
klinika. Dalyvaus tos srities specia
listai. Tikrinimai bus vykdomi 10 
v.r. ir 2 v.p.p. Maloniai kviečiame 
visus atsilankyti. Dėl tolimesnės in
formacijos prašome skambinti tel. 
540-8877. V.R.

VAIKŲ DIENOS CENTRAI 
Lietuvoje laukia išeivių pagalbos. 
Jie yra įsteigti prie parapijų. Ten 
priglaudžiami alkani ir sušalę gat
vės vaikai. Kai kurie jų turi tėvus ir 
šiokią tokią pastogę, bet grįžę na
mo neranda nei tėvų, nei duonos 
kąsnio. VD centruose tie vaikai 
praleidžia dieną, yra pavalgydina
mi, nuprausiami, mokomi rašyti, 
skaityti, dainuoti, melstis ir gražiai 
elgtis.

Lėšų, telkimui paremti šį svar
bų centrą balandžio 25 d. įvyko var
totų daiktų išpardavimas Jaunimo 
centro salėje. Komitetas nuošir
džiai dėkoja klebonui kun. J. Liau- 
bai, OFM, už pritarimą ir leidimą 
pasinaudoti sale. Nuoširdus ačiū 
daiktų aukotojams ir daiktus atve- 
žusiems. Ypatinga padėka po
nioms, vyrams ir gražiajam jauni
mui už sumanymus, sutvarkymą ir 
pardavinėjimą.

Pagelbėkime Lietuvai ir jos 
žmonėms - ten mūsų tėvai, broliai 
ir sesės. Junkimės į komitetą su 
naujais sumanymais. Komiteto su
dėtis: EI. Liaukienė, Br. Skverec-

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6

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

A. a. STASYS NAIKAUSKAS, 
peržengęs 85-sius savo gyvenimo 
metus, amžinai užmerkė akis. Mū
sų KLB apylinkė neteko vieno iški
liausio veiklaus ir pareigingo nario, 
o parapija - stipraus rėmėjo, ilga
mečio parapijos k-to darbuotojo. 
Jam prie širdies buvo visi tautiniai 
reikalai.

Velionis gimė 1913 m. Kelmės 
valsč., Raseinių apskr. Baigęs 
mokslą, ilgesnį laiką dirbo Petrašiū
nų popieriaus fabrike. Lietuvai ne
tekus laisvės, Stasys pasitraukė į 
Vokietiją. Daug vargo matęs Vo
kietijos stovyklose, išvyko į Kana
dos Hamiltoną, kur trumpai apsi
stojo, o nuo 1959-jų visą laiką gy
veno ir dirbo Vindsore, Ont.

Velionis mirė balandžio 25, 
buvo pašarvotas “Janisse Brothers” 
laidotuvių namuose. Šeimos, drau
gų ir Vindsoro lietuvių bendruome
nės gėlės puošė jo karstą. Paskutinę 
atsisveikinimo dieną vadovaujant 
klebonui kun. K. Butkui sukalbėjo
me Rožinį. R. Dumčius parapijie
čių vardu pareiškė užuojautą velio- 
nies žmonai dr. Danai su šeima ir 
visiems giminaičiams.

Laidotuvių dieną gedulines pa
maldas aukojo kleb. kun. K. But
kus, mūsų parapijos šventovėje, 
prie kurios įsisteigimo ir išlaikymo 
velionis buvo daug pastangų ir šir
dies įdėjęs. Sudeginti palaikai yra 
palaidoti Šv. Jono kapinėse Missi- 
ssaugoje. Velionis paliko liūdinčius 
žmoną dr. Daną, dvi dukteris - Ri
tą ir jos vyrą Paulių Šarūną, Almą 
ir jos vyrą Algį Slapšį bei vaikaičius 
Danielių, Aleksandrą ir Tomą. Lie
tuvoje jo liūdės sesuo Marija ir bro
lis Vladas. Po laidotuvų šeima daly
vius pakvietė pietų j gražią “Other 
place” valgyklą. Emilija Barisienė

On tario
kienė, Roma Pleinienė - ižd., Alb. 
Pilipavičienė - sekr., Aid. Norkienė 
ir Zosė Rickienė. Priimamos ir pi
niginės aukos.

VAIKŲ DIENOS CENTRAMS 
aukojo: a.a. Nijolės Beniušytės-Mur- 
phy atminimui: po $20 - P. Styra, J. 
A. Norkai; a.a. Antaninos Asmena- 
vičienės atminimui: po $25 — J. Z. 
Rickai, O. S. Žvirbliai; po $20 - A. 
Mačiulaitienė, S. A. Aleksai, P. Z. 
Sakalai, P. Styra, L. J. Koperskiai, 
A. E. Liaukai. A. a. Jadvygos Liaug- 
minaitės atminimui $20 - A. A. Pi
lipavičiai. L. Stukienės auka $20. 
Visiems nuoširdus ačiū.

VDC komitetas

Bishop Ryan katalikų gimnazi
ja ruošianti Kanadai ambasadorius. 
Taip rašoma direktoriaus žiniaraš
tyje 1998 m. vasario mėn. Ten nu
rodoma. kad šios gimnazijos abitu
rientė, Stoney Creek gyventoja, 
Aleksandra Bugailiškytė neseniai 
tapusi Kanados ambasadore Syrijo- 
je, kaip ir buvęs tos gimnazijos abi
turientas Marius Grinius dirba Ka
nados ambasadoriumi Vietname.

Žuvys
Kodėl žuvys nebylios?
- O ar tu daug vandeny pakal

bėtum?
Vaistas

- Ak, kad žinočiau kokį burta
žodį, galintį pagelbėti mano nega
luojančiai mylimajai!

- Pasakyk jai, kad jos liga yra 
senatvės požymis. Kaip mat pa
sveiks!

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

JA Valstybės
Šv. Kazimiero lietuvių para

pija Brocktone, Mass., šiais me
tais mini savo šimto metų sukaktį. 
Minėjimas truks ištisus metus. Da
bartinis klebonas kun. Jonas Prū
saitis minėjimo iškilmes pradėjo 
vasario 1 d. atnašautomis Mišiomis 
ir iškilmingais pusryčiais parapi
jos salėje. Kovo 1 d. parapiją aplan
kė vysk. Paulius Baltakis, OFM, at
vykęs sukaktį mininčion parapijon 
į jos globėjo šv. Kazimiero šventę. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo pakvies
tas istorikas kun. Vincas Valkavi- 
čius. Šventėn įsijungė ir Brockto- 
no burmistras John T. Yunits. Ba
landžio 19 d. šimtmetį mininti pa
rapija savo šventovėje surengė re
liginės muzikos koncertą. Progra
mą atliko solistai - sopranas Ma
rytė Bizinkauskaitė, mezzo-sopra
nas Danutė Mileikienė, tenoras Al
gimantas Strasunskas, bosas Bene
diktas Povilavičius ir vargoninin
kas Robert Love. Šimtosios sukak
ties minėjimą numatoma užbaigti 
iškilmingomis Mišiomis lapkričio 
22 d. Į jas įsijungs ir Bostono kar
dinolas Bernard Law.

Urugvajus
Urugvajaus lietuvių katalikų 

sekmadienio biuletenis balandžio 
12 d. laidoje rašo apie Š. Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinės “Amer
ican-Lithuanian” 1959 m. įvykusį 
apsilankymą Argentinoje, Urugva
juje ir Brazilijoje. Urugvajuje lie
tuvius krepšininkus sutiko minis- 
teriu vadinamas Kazimieras Grau
žinis, tada jau paskirtas Lietuvos 
atstovu Urugvajuje. Lietuviai krep
šininkai, Urugvajuje laimėję visas 
rungtynes, buvo pagerbti Urugva
jaus lietuvių kultūros draugijos sa
lėje. Šioje išvykoje juos lydėjo Val
das Adamkevičius, tada dar savo 
pavardės nesutrumpinęs dabartinės 
Lietuvos prezidentas.

Argentinos lietuvių centro 
aktorių grupė, vadovaujama Alfre
do Ruplėno, atvyks į Montevideo 
su trijų veiksmų komedija “Jonas 
- tai Jonytė”. Vienas spektaklis 
bus skirtas susitikti su kaimyninio 
Montevideo lietuviais.

Vokietija
Pagrindinis Vasario šešiolik

tosios aštuoniasdešimtmečio minė
jimas Vokietijoje, surengtas VLB 
valdybos, vasario 14 d. įvyko Hiu- 
tenfeldo rotušėje. Jame pagrindi
nį žodį vokiečių ir lietuvių kalbo
mis tarė dr. Zenonas Namavičius 
Lietuvos ambasadorius Vokietijo
je. Jis pabrėžė, kad pagrindine vil
timi atgauti nepriklausomybę bu
vo tapę Vasario šešioliktosios mi
nėjimai. Mat iš jų gimė Kovo vie
nuoliktosios Lietuva. Panašias min
tis dėstė ir rengėjų vardu kalbėjęs 
VLB valdybos pirm. Arminas Lip- 
šys. Jis taipgi priminė, kad Lietu
vai yra svarbus lietuviškosios Vasa
rio šešioliktosios gimnazijos išsau
gojimas Vokietijos Hesseno kraš
te. Mat atgimusioj! Kovo vienuo
liktosios Lietuva yra įsipareigoju
si išlaikyti ir vokiečių gimnaziją. 
Vasario šešioliktosios gimnazijos 
ateičiai Vokietijoje pritarė ir Hes
seno parlamento narys R. Hunius. 
Lampertheimo burmistras Erich 
Meier užtikrino, kad Vasario še
šioliktosios gimnazija čia bus net

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T’ĄT JT' A 55 LIETUVIŲ KREDITO
1 /T L/IX/A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.75%
santaupas................................. 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................3.00%
180 dienų indėlius....................3.25%
1 m. term, indėlius................. 4.00%
2 m. term, indėlius.................4.25%
3 m. term, indėlius.................4.50%
4 m. term, indėlius.................4.75%
5 m. term, indėlius.................5.00%
RRSP IrRRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. ind...................................... 4.00%
2 m. ind...................................... 4.25%
3 m. ind...................................... 4.50%
4 m. ind...................................... 4.75%
5 m. ind...................................... 5.00% 

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

INTERAC KORTELĖ

ir tada, kai bus švenčiamas Lietu
vos nepriklausomybės devyniasde
šimtmetis.

Ernsto Moritzo Arndto uni
versiteto Greifswalde Baltistikos 
institutas, vadovaudamasis moks
linio bendradarbiavimo sutartimi, 
padovanojo Lietuvių kalbos insti
tutui Martino Lutherio Weimaro 
kritiškos laidos dvylika Vokiškos 
Biblijos tomų. Ši Biblija yra dau
gelio senųjų lietuviškų raštų origi
nalas. Dovaną įteikė Vokietijos 
ambasados Vilniuje kultūrinis pa
tarėjas Carsten Ruepke ir Greifs- 
waldo universiteto Baltistikos ins
tituto direktorius prof. Jochen 
Dieter Range.

Argentina
Kovo vienuoliktosios Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimas buvo 
paminėtas kovo 15 d. Avellanedos 
Aušros Vartų parapijos šventovė
je kun. A. Steigvilo, MIC, atnašau
tomis vakarinėmis Mišiomis. Gie
dojo H. Urbono vadovaujamas pa
rapijos choras. Meninę programą 
parapijos salėje įvadiniu žodžiu pra
dėjo Lietuvos garbės konsulas Al
gimantas Rastauskas. Apie šios 
šventės reikšmę Lietuvai kalbėjo 
ALOS tarybos pirm. Artūras Ka
minskas. Meninę programą atliko 
Hektoro Urbono vadovaujamas 
Lietuvių susivienijimo choras, ope
rinių arijų solistai Carlos Esqui
vel ir Marija Daneri, Lietuvių 
centro ansamblis “Inkaras”, su 
vadovu Juozu Puliku paruošta 
tautinių šokių pyne. Programos at
likėjams padėkojo kun. Augusti
nas Steigvilas, ALOS tarybos sek
retorius, dalyvius pakvietęs svetai
nėn pasišnekėti, atsigaivinti šal
tais gėrimais ir užkanda.

Rosario lietuvių klubas kovo 
21 d. surengė jaukią rudens suti
kimo vakarienę. Jon buvo pakvies
tas ir naujasis šios lietuvių koloni
jos kapelionas kun. Augustinas 
Steigvilas, MIC. Šis klubas pernai 
atšventė auksinę veiklos sukaktį. 
Rosario lietuviai turi ir jaunimo 
tautinių šokių “Šaltinio” ansamb
lį, repetuojantį Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose. Šiuo metu šalti- 
niečiai ruošiasi dalyvauti liepos 
pradžioje Vilniuj įvyksiančiame šo
kių festivalyje. ~—

Trijų karalių vakaronę lietu
vių vaikams sausio 10 d. surengė 
SLA organizacija Argentinos sos
tinėje Buenos Aires. Šventėn su
kviesti vaikai gavo dovanėlių iš 
karalių ir buvo pavaišinti, y. j^st.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B A..,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Asmenines nuo........... 6.25%
nekiln. turto 1 m...........6.50%

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



Lietuvos ambasados Venezueloje pareigūnai su svečiais. Iš kairės: pirmasis sekretorius Arvydas Naujokaitis, 
Alma Naujokaitienė, Raimondas Butvilą, Laura Griškevičiūtė, maestro Juozas Domarkas, Hilda 
Griškevičienė, Rūta Butvilienė ir čelistas Arvydas Griškevičius

Spaudos balsai

Kaimynai stebi Lietuvą

Ligonio dienos Druskininkuose 
“Draugystės” sanatorija, kur gydosi žmonės nuo įvairių negalavimų specialistų priežiūroje, 

mokėdami už dieną tiktai 30 amerikietiškų dolerių

STASYS ILGŪNAS
Druskininkai - seniausias ir 

didžiausias Lietuvos kurortas, 
įsteigtas 1794 m. Lietuvos-Len
kijos karaliaus Stanislovo Au
gusto dekretu. Kurortas veikia 
ištisus metus. Jis yra garsus mi
neralinio vandens šaltiniais, gy
domuoju purvu, švelniu klimatu 
ir nuostabia gamta.

Tarpukaryje kraštas buvo 
okupuotas Lenkijos, o karo metu 
vokiečiai buvo pakeitę miesto 
pavadinimą į Memeltalbad. So
vietmečiu, 1962 m. buvo įsteigta 
“Draugystės” sanatorija. Ji buvo 
pagarsėjusi savo gydymo povei
kiu ir sulaukdavo svečių iš Pet
rapilio ir Maskvos.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, 1994 m. “Draugystės” 
sanatorija buvo privatizuota. Ta
da prasidėjo tikrasis jos atgimi
mo ir klestėjimo laikotarpis. Sa
natorijos direktorės gydytojos 
Violetos Kaubrienės pastango
mis čia buvo padaryta daug pa
gerinimų. Tai pastebėjau atvykęs 
š.m. kovo mėnesį gydytis nuo 
ūmios skrandžio opos. Buvau 
rūpestingai priimtas, gavau visas 
reikiamas gydymo procedūras.

Sanatorijos pastatas
Centriniai sanatorijos rūmai 

savo išore gal nelabai patrauk
lūs vakariečio akiai, bet kitaip 
atrodo viduj. Pravėrus duris pa
sitinka apsaugos darbuotojas, ku
ris atvykusį svečią informuoja 
rūpimais klausimais, priima la
gaminą. Sakoma: “Teatras prasi
deda nuo drabužinės”. Panašiai 
ir čia. Dešinėje įrengta registra
tūra, kur su šypsena svečius pa
sitinka ilgametė sanatorijos dar
buotoja T. Sapiega. Atlikus ne
sudėtingą registraciją, belieka pa
sirinkti gyvenamuosius kamba
rius. Šviesiais, kvepiančiais gė
lėmis koridoriais patraukėme į 
kambarius. Puikiai atrodo sve
tainė, kurios sienas puošia lietu
vių dailininkų paveikslai, televi
zorius, balkonas. Miegamajame 
minkštos lovos, šiltomis spalvo
mis dažytos sienos nuteikia ra
mybei ir poilsiui.

Kas gydosi?
Para vienam žmogui kainuo

ja 30 JAV dolerių (įeina 3 kartus 
per dieną maistas valgykloje, visos 
gydymo procedūros ir tyrimai).

Taigi jaukiai įsikūrus galima 
kreiptis į gydytojus. Sanatorijoje 
gydomos širdies ligos, virškini
mo sistemos sutrikimai. Yra nau
jausia medicininė aparatūra, pa
gaminta Japonijoje, Vokietijoje. 
Taigi už tą pačią 30 dol. kainą 
gydo specialistai, žinomi gydy

• Mokykis pažinti laiką ir lauki 
to, kuris yra virš laiko, t.y. Belaikio

(Ignotas Antiochietis)

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

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA ! Taip atrodo Druskininkų “Draugystės” sanatorijos valgykla
Nuotr. A. Lukoševičiaus

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.

tojai. Žmonėms, kurie neserga, 
o atvyksta tik pailsėti, pasigėrėti 
gamta, išduodamas “Sveikatos pa
sas” su rekomendacijomis ateičiai.

Gydymo būdai
Gydymo eiga bei sveikimo 

duomenys kaupiami ir saugomi 
kompiuteriniame duomenų ban
ke iki kito atvykimo į šią sanato
riją. Ligos informacija gali būti 
perduota pageidaujamu adresu 
telekomunikaciniais ryšių kana
lais. Pacientams skiriami de
guonies kokteiliai, rankomis da
romas masažas, (yra ir povande
ninis masažas voniose), muzi
kos terapija (tamsiame kamba
ryje svečias patogiai įsitaiso 
fotelyje, aidi lyrinės melodijos, 
ventiliacijos pučiamas gaivus 
gydomųjų žolių aromato priso
drintas oras). Galima gauti sau
są gydomąjį purvą. Yra perlinės 
vonios. Norintys gali mankš
tintis gimnastikos kabinete...

Maitinimas
Pasirinkus norimą ir reikia

mą gydymo formą, tenka eiti į 
valgyklą. Ji neprimena, jog esi 
gydymo įstaigoje. (Pageidaujan
tiems ar nuvargusiems maistas 
atnešamas į kambarius). Puokš
tės gėlių ant stalų, tyliai skam
banti muzika sudaro restorano 
įspūdį. Balti, nedūžtantys prancū
ziški indai, išblizginti stalo įran
kiai, padavėjų dėmesys, sklin
dantys kvapai iš virtuvės sukelia 
apetitą. Skanus, patraukliai pa
teiktas maistas, gausiai paįvai
rintas šviežiomis daržovėmis pa
tenkina atvykusiųjų skonį.

Maitintis galima pagal gydy
tojų rekomendacijas, ligos po
būdį. Sveiki poilsiautojai patys 
pasirenka valgį.

Poilsinė aplinka
Po pietų, neišėjus iš centri

nių rūmų, laukia dar nemažai 
patogumų. I-ame aukšte mėgs
tantiems skaityti veikia turtinga 
leidiniais biblioteka (per 27,000 
knygų) lietuvių, anglų, prancū
zų, vokiečių, lenkų kalbomis. 
Bibliotekos vedėjas Jul. Stepo
navičius siūlo kasdieną gauna
mus pagrindinius Lietuvos dien
raščius, naujus žurnalus. Jis sve
čiams skaito savo paruoštas pa
skaitas: “Literatūriniai Druski
ninkai”, “Druskininkų kurorto 
istorijos bruožai”. Yra rengiami 
susitikimai su rašytojais, poetais, 
meno žmonėmis...

II-jame aukšte žmonėms, ne
mėgstantiems vienatvės, yra bend
ra svetainė, kurioje galima pa
žaisti šachmatais, pasišnekučiuo
ti. Čia gydytojai neretai skaito 
populiarias paskaitas apie svei
ką mitybą, gimnastikos naudą, 
blaivų gyvenimo būdą...

III aukšte laukia originaliai 
įrengtas fitobaras, kuriame prie 

geros kavos puodelio galima ir 
cigarą surūkyti. Baro tarnauto
jas šiltų patiekalų (naminiai ce
pelinai, bulviniai blynai, vėda
rai, dzūkiškų grybų patiekalai ir 
pan.). Kepiniai visuomet švieži, 
kvapnūs, nes kepami vietoje. 
Saldžiajai duodami vaisiai, sal
dumynai, sultys, ledai. Gėrimai 
- su 15° alkoholio. Tai įvairių 
firmų alus, natūralūs lietuviški 
vynai, įvairių rūšių šampanas. 
Vasarą baro lankytojai ypač 
mėgsta sėdėti balkone ir mė
gautis skanėstais.

Fitobare gaunami vaistažo
lių kokteiliai, kurie geriami re
komendavus gydytojams pato
giu svečiams laiku. Jie paruošia
mi iš įvairių gydomųjų žolių. 
Labai teigiamai veikia skran
džio, žarnyno negalavimus, ra
mina nervus, gydo nemigą.

Gerai nuteikia baro muzi
ka. Tai lyrinės lietuvių dainos, 
klasikų įrašai. Svečias, mėgstan
tis fortepioną, gali čia juo pasi
naudoti.

Baras veikia nuo 10 v.r., iki 
10 v.v. Vasaros metu ruošiamasi 
įrengti suvenyrų prekyvietę, kur 
bus galima gauti gintaro papuoša
lų, sidabro gaminių, tautodailės, 
juostų, mezginių, paveikslų...

Taip pagyvenęs sanatorijoj 
atsigauni, sustiprėji ir grįžti na
mo gerai nusiteikęs.

Gyvenamasis “Draugystės” kambarys, pritaikytas poilsiautojams
Druskininkuose Nuotr. A. Lukoševičiaus

“Maskaradas” Maskvoje
Valstybinis Vilniaus mažasis 

teatras š.m. balandžio pradžioje 
sėkmingai dalyvavo trečiame Če
chovo vardo teatrų festivalyje 
Maskvoje. Vilniečiai pasirodė su 
Lermontovo pjese “Maskaradas”, 
režisuota Rimo Tumino. Mask
vos dienraštis “Nezavisimaja Ga- 
zeta” š.m. balandžio 11d. laido
je savo “Maskarado” kritinį įver
tinimą pavadino “Sniego ir val
so sūkuryje”: “Spektaklyje vėl ir 
vėl krinta sniegas, vėl ir vėl skam
ba beribis Kačaturiano valsas, vėl 
ir vėl pralekia poros, paliečian
čios širdį, pertraukiančios susi
mąstymą, patraukdamos paskui 
save į grožio karalystę... Į kara
lystę šalto bajoriško Petersbur- 
go, kitaip pasakius, į legendą 
apie Petersburgą - į miestą gra
nito pakrančių, maskaradų ir pa
sivaikščiojimų, staigių vėjų, ne
tekusių vilties kavaleristų-sargy- 
binių, svarbių aukštų pareigūnų, 
vargšų. Į miestą baleto ir dviko
vų, netikėtų mirčių, įamžintų mar
muro statulose bei puikiuose ei
lėraščiuose. Kai kas spektaklyje 
buvo suvaidinta su žaviu humo
ru: iš eketės pasirodo krutinanti 
lūpas keista žuvis, savaime išky
lantis į paviršių ir vėl pasine
riantis lavonas, pasirodo purkš- 
čiantis vandenį kaukėtas naras”.

Tame pačiame straipsnyje 
teatrologė Michailova pareiškė: 
“Vaidinant ne savo klasikinį vei
kalą režisūros laisvės laipsnis pa
didėja, ir tai yra gerai. (Toronto 
kritikai mano, kad blogai, J. B.). 
Tuminas su pasitenkinimu šia 
laisve naudojasi, kuri jį daro kū- 
rybiškesnį, įgalina jį pamatyti 
pas Lermontovą tai, ko mes, ru
sai, niekad nematėme. Spektak
lio metu dažnai juokiamasi, jame 
daug malonaus humoro. Man 
vienas iš pagrindinių spektaklio 
“Maskaradas” herojų yra sceno
grafas Adomas Jacovskis, nepap
rastai tiksliai atvaizdavęs Peters- 
burgo miesto sniego ir antkapių 
nuotaikas žiemą”.

Apie tą patį spektaklį Mask
vos dienraštis “Izvestia” š.m. ba
landžio 7 d. laidoje rašo: “Artis
tai, susispaudę į ankštą būrį, pra
eina per sceną, apskritaveidis ku
nigaikštis Zvezdičius, vilkįs ilgą 
juodą milinę, švaistosi kardu, 
besiskirstantys iš baliaus svečiai 
bičiuliškai slenka į sceną ir įlipa 
pakankamai aukštai... Logiškos 
minties čia nėra, tačiau yra žiū
rovus pagaunanti jausmo logika 

- po paskutiniųjų žodžių salė 
pratrūko ovacijomis, beje, labiau
siai džiūgavo ne teatrinė publi
ka, kurią sunku būtų apkaltinti 
snobizmu”.

Po Vilniaus mažojo teatro 
gastrolių Toronte šio miesto tri
jų dienraščiai kritikai Tumino 
“Maskaradui” buvo mažiau pa
lankūs.

Lietuvos pavyzdžiu
Paryžiaus rusų savaitraštis 

“Ruskaja Mysl” š.m. balandžio 
9-15 d. laidoje rašo: “Keistas, vin
giuotas dabartinės Lietuvos ke
lias pirmaujančios daugeliui 
vyksnių šiame regione negali 
nestebinti. Kai lietuviai sako, 
kad jie pradėjo Europos žemė
lapio keitimą, tai tame tvirtini
me, nepaisant aiškaus perdėji
mo, yra dalis tiesos. Kaip ten 
bebūtų, bet pirmiems padaryti 
sprendimą LKP išstoti iš SSKP 
ir vėliau respublikai išstoti iš 
sovietų sąjungos, dar nesupran
tančios savo žlugimo, - daug 
reiškia.

Lietuva pradėjo ‘grandininę 
reakciją’ - tai faktas. Todėl visos 
kitos respublikos (įskaitant Eu
ropos reikaluose Lietuvą pra
lenkusią Estiją) tik sekė ‘Lietu
vos pavyzdžiu’. Svarbu buvo išim
ti iš imperijos vieną grandį, kad 
subyrėtų visa grandinė. ‘Ir tai pra
dėjome mes’ - sako lietuviai pat
riotai.

Praslinkus keleriems metams 
Lietuva antrą kartą visus nuste
bino, pakeitusi ‘dešiniųjų’ į kai
riųjų ‘buvusiųjų’ valdžią. Tačiau 
netrukus po to ir Lenkijoje lai
mėjo ‘buvusieji’... Vėliau tas pats 
įvyko ir kituose anksčiau komu
nistų valdomuose kraštuose. Bu
vo aišku, tai buvo polinkis...

Šiandien Lietuva stebina tre
čią kartą: prezidentu ji parinko 
asmenį, kuris gyveno Lietuvoje 
iš viso aštuonis mėnesius, aukš
to rango Amerikos valstybės 
valdininką, JAV pilietį Vaidą 
Adamkų”.

Neatrodo, kad kitos anks
čiau komunistų valdomos šalys 
būtų pasirinkusios prezidentu 
ne savo valstybės pilietį.

Lenkų skundai ir grasinimai
Varšuvos dienraštis “Rzecz- 

popolita” š.m. balandžio 21 d. 
laidoje išspausdino skaitytojo laiš
ką, kuriame tarp kitko rašoma: 
“Labai gerai, kad pagaliau len
kų parlamentarai pareikalavo Lie
tuvos lenkams teisių. Nesupran
tamas yra Lenkijos respublikos 
valdžios perdėtas uolumas tvar
kant santykius su Lietuva, kuris 
ne tik neatneša apčiuopiamos 
naudos lenkų mažumai Lietu
voje, bet ir jo būklę pablogina. 
Lietuvos valdžia diskriminuoja 
lenkiškas mokyklas (ribojamos 
lenkiškų mokyklų lėšos ir kartu 
skiriamos didelės sumos lietuviš
koms mokykloms), ribojamas len
kų kalbos vartojimas mokyklose 
ir lenkiškose įstaigose, neišspręs
ta daug kitų reikalų. Lietuvos 
lenkų mažumos teisių saugoji
mas, mano nuomone, turėtų nu
lemti tarptautinių santykių su 
Lietuva plėtrą”.

Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus prieš rinkimus pokal
byje su Lietuvos lenkų sąjungos 
oficiozu “Nasza Gazeta” (1997 
m. gruodžio 4-10 d.) pažadėjo 
lenkų siekius patenkinti. (Šį po
kalbį be pastabų mielai persis
pausdino šovinistinis Toronto len
kų savaitraštis “Glos Polski”). 
Lenkų nemėgstamo prof. Z. Zin
kevičiaus pašalinimas iš švieti
mo ir mokslo ministerio parei
gų, atrodo, yra tų pažadų vykdy
mo pradžia.

Reikalaudami daugiau tei
sių savo tautinei mažumai, len
kai moka Lietuvai ir pagrasinti. 
Krokuvos savaitraštis “Tygod- 
nik “Powszechny” š.m. vasario 8 
d. laidoje rašo: “Sunku būtų ma
nyti, kad Lietuvos-Lenkijos par
lamentarų grupuotėje nebūtų gin
čų ir nuomonių trinties. Tačiau 
galima buvo tikėtis, kad vis dėl
to apsitarimų metu nevyraus su
dėtiniai ir keblūs tautinių mažu
mų reikalai. O jeigu taip jau 
įvyktų, tai reikėtų kritiškai pa
žvelgti taip pat į savo kiemą. 
Tuo tarpu neseniai įvykusioje 
antroje grupuotės sesijoje, dėl 
nevykusiai Lietuvoje paruošto 
tautinių mažumų įstatymo, Lie
tuvos delegacija tapo lenkų kri
tikos taikiniu. Išreikalavusi šiuo 
reikalu kompromisinį nutarimą 
lenkų pusė grasino nepasirašy
sianti sutarties dėl abipusės pa
ramos siekiant narystės Europos 
sąrangose. Galutinai buvo pa
skelbta lenkų diplomatijos per
galė”. J. B.
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Lietuvos ir užsienio lietuvių pasitarime Vašingtono ambasadoje 1998 
m. kovo 28 d. Iš dešinės: ambasadorius JAV ir Meksikai dr. STASYS 
SAKALAUSKAS, PLB v-bos vykdomoji vicepirmininkė MILDA 
LENKAUSKIENĖ, PLB kontrolės komisuos pirmininkas 
ALGIMANTAS GEČYS

Galimybės žydams Rusijoje
“The Canadian Jewish News” 

1998 m. balandžio 16 d. laidoje 
paskelbė Sheldon Kirshner 
straipsnį apie dabartinėje Rusijo
je pasikeitusią žydų atžvilgiu poli
tiką ir atsivėrusias naujas galimy
bes įvairiose gyvenimo srityse.

Autorius rašo, kad nuo 1980 
m. šimtai tūkstančių žydų paliko 
ir ruošėsi palikti Rusiją, nes tai 
daryti vertė valstybės remiamas 
antisemitizmas. Griuvus Sovietų 
Sąjungai, padėtis staiga pasikeitė. 
Primenama, kad po bolševikų re
voliucijos 1917 m. apie pustrečio 
dešimtmečio žydų įnašas į komu
nistinį režimą buvo žymus ir pasi
reiškė visose sovietinio gyvenimo 
srityse. Tačiau apie 1940-tuosius 
prasidėjo žydų šalinimas iš vy
riausybės, kariuomenės vadovy
bės, saugumo bei diplomatinių 
tarnybų, universitetų bei moksli
nių institucijų. Stalino mirtis 1953 
m. padarė šiam valymui galą ir iš
gelbėjo žydus nuo tremties į Sibi
rą. Bet antisemitizmas, kurį Stali
nas buvo sukūręs, su jo mirtimi 
neišnyko. Tik su labai mažomis 
išimtimis Stalino įpėdiniai tęsė 
žydus diskriminuojančią politiką.

Griuvus komunizmui, žydai 
nebebuvo laikomi antros klasės 
piliečiais. Tiems, kurie buvo pasi
ruošę emigruoti, tas pokytis nieko 
nebereiškė, bet pasilikę pajuto 
naują visuomeninio gyvenimo kli
matą. Pajutę demokratiją ir lais
vę, jungėsi į naujos Rusijos kūri
mą. Vienas tokių - Boris Nemt
sov, buvęs Nižny Novgorod pro
vincijos gubernatorius B. Jelcino 
buvo paskirtas ministerio pirmi
ninko pavaduotoju. Šiam jaunam 
38 metų fizikui buvo patikėtas 
ekonominio gyvenimo pervedi
mas į kapitalizmo sistemą. Iškilo 
ir daugiau asmenų: A. Livshits, 
Y. Urinson ir Y. Primakov. Pir
masis - Jelcino kanceliarijos virši
ninkas, antras - ekonomikos mi
nisterio pavaduotojas, trečiasis 
buvo pakviestas užsienio reikalų 
ministerio pareigoms. Sergejus 
Kiriyenko yra pusiau žydas. Nors 
parlamentas priešinasi, Jelcino jis 
yra pakviestas pakeisti buvusį mi
nister} pirmininką Černomyrdiną. 
Grigorius Javlinsky - pusiau žy
das vadovauja ekonomijos refor
moms, vadovauja liberalams du
rnoje.

Vladimiras Gusinsky, 45 m. 
amžiaus, naujojo Rusijos žydų 
kongreso įsteigėjas, bankininkas, 
kai kurių televizijos, radijo stočių 
savininkas, leidyklų direktorius, 
įtakingas asmuo, pagelbėjęs gen. 
A. Koržakovą pašalinti iš Jelcino 
artimos aplinkos. Savo asmeninei 
apsaugai Gusinsky išlaiko 1000 
sargybinių būrį, kuriam vadovauja 
buvęs KGB generolas F. Babkov.

' Šiuo metu turtingiausiu žmo
gumi Rusijoje yra laikomas 51 m. 
amžiaus matematikas iš profesi
jos Berezovsky. Jis ir dar šeši 
verslininkai kontroliuoja pusę 
Rusijos ekonomikos. Berezovsky 
yra automobilių pardavimo savi
ninkas, turi akcijų bankuose, ne
kilnojamojo turto pardavimo 
versluose, alyvos bendrovėse, 
aviacijos ir televizijos firmose. 
Pirmąjį milijoną jis uždirbo 1989 
m. įsteigęs “Logovaz”, automobi
lių pardavimo bendrovę, kuri ta
po automobilių fabriko “Auto- 
vaz” partneriu. Jis taipgi turi ak
cijų žurnalo “Ogonyok” leidyklo
je. Save laikydamas laisvosios rin
kos reformininku yra jau sukalęs 
tris bilijonus. Artimas Jelcino ir 
jo dukters draugas, patarėjas fi
nansiniais klausimais. Neeilinį 
vaidmenį jis atliko iš pareigų at
leidžiant V. Černomyrdiną. 1994 
m. jis priėmė Izraelio pilietybę ir 
dėl to formaliai Rusijoje jokių pa
reigų neturi, bet likęs kaip galinga 

figūra besikeičiančioje Rusijoje.
Rusijos žydų kongreso ap

klausos duomenimis, tik 18% ru
sų galvoja, kad žydai Rusijos vi
suomenėje turi didelę įtaką. O ki
toje visai neseniai paskelbtoje ap
klausoje 46% gyventojų tiki, kad 
žydai atlieka apeiginius žudymus, 
baigia straipsnį autorius.

Lev Krichevsky, žydų žinių 
agentūros Maskvoje korespon
dentas rašo apie Rusijos įstatymų 
leidėjus, norinčius užsitikrinti, 
kad busimasis ministeris pirmi
ninkas nebūtų Izraelio pilietis. 
Žemųjų rūmų pirm. Gennady Se
leznev pareikalavo, kad vyriausy
bė ištirtų, ar paskirtasis ministe- 
riu Sergei Kiriyenko šalia Rusijos 
neturi dar ir Izraelio pilietybės? 
S. Kiriyenko po paskyrimo pokal
byje su TV atstovais paaiškino, 
kad jo tėvas esąs žydas, motina 
rusė, pavardė ukrainietiška, o gi
męs Gruzijoje.

Susipažinus su tokiais ar pa
našiais straipsniais, žinant į ko
kias valdančiąsias viršūnes de
mokratiniuose kraštuose, ypač 
JAV, yra įkopę žydai, peršasi vie
na aiški išvada: žydai yra veržli, 
gabi, darbšti tauta; ir labai vienin
ga, ir tai gal dėl to, kad visais lai
kais ir beveik visur buvo perse
kiojama, niekinama, pajuokiama, 
net naikinama. Nepaisydami kliū
čių bei nepalankios aplinkos, žy
dai visame pasaulyje ir visose gy
venimo srityse yra pasiekę reikš
mingų aukštumų. Snk.

P.S. Paskutinėmis žiniomis iš 
Maskvos, Rusijos atstovų rūmai 
(durna) trečiuoju balsavimu pa
tvirtino prez. B. Jelcino ministerio 
pirmininko pareigoms pakviestą 
Sergejų Kiriyenko. (RED.)

Dr. Milda Danytė Ameri- 
kos-Lietuvos kultūros ryšių 
konferencijoje 1998.III.27 Vil
niuje skaitė paskaitą apie svy
ruojantį nusiteikimą lietuvybei 
Kanados lietuvių angliškoje be
letristikoje. Palygino ir dvi kny
gas: M. Egglestone “Moutain 
Chadows”, 1955 m. ir A. Šilei
kos “Buying on time”, 1996.

M. Egglestone-Magdalena 
Raškevičiūtė gimė 1907 m. 
Bankhead, Alberta. Savo kny
goje vaizduoja maždaug 1915- 
30 m. laikotarpį. Vyksta trintis 
tarp ateivių tėvų ir jų vaikų, ku
rie palaipsniui tolsta nuo tėvų 
papročių, lietuvių kalbos, ir su
daro savo papročius, gyvenimo 
stilių. Knygos vienas pagrindi
nių asmenų - lietuvaitė Maggie, 
išgyvenusi tokį laikotarpį, nuta
ria visiškai įsijungti į kanadišką 
kultūrą.

A. Šileika g. 1953 m. rašo 
skirtinga forma, įpina humoro. 
Jo vaizduojamas laikotarpis yra 
keliasdešimt metų vėlesnis. Bū
dinga tai, kad ateivių laikotar
pio įsijungimo eiga į krašto kul
tūrą ir gyvenimą yra beveik to
kia pati kaip Eggelstone-Raške- 
vičiūtės aprašyta.

Dr. Danytė dėsto Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune 
nuo 1990 m., yra anglų k. ir lite
ratūros katedros vedėja. 1997 
m. įjungė ir A. Šileikos knygą į 
savo anglų kalba dėstomą kursą 
“Kanados literatūra ”. JVD
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius
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Sudiev Punsko “Klumpei”, sėkmingai koncertavusiai Čikagoje. 
Priekyje - JAV Lietuvių bendruomenės kultūros tarybos pirmininkė 
MARIJA REMIENĖ ir krašto valdybos pirmininkė REGINA 
NARUŠIENĖ

Atsimena net ežeras
Neužmirštama dienos drama

Kur žmonės akmenėlius renka...
Atostogų vaizdeliai

VINCAS KORSAKAS
Sorakienė Bronė, ištempta 

rusų kareivių iš lovos, stovėjo 
prie degančios sodybos ir svaigo 
nuo dūmų ir ežero drėgmės. Jai 
už rankų laikėsi trys maži vaikai 
- Albinas, Stasys ir Onutė. Iš 
baimės virpančiomis lūpomis vis 
klausė: - Už ką degina mūsų na
mus? - Už ką? - klausė ir ji, nes 
ir pati nežinojo. Klausė dėl to, 
kad klausti reikėjo, nes iš bai
mės ir skausmo alpo širdis. Ji 
sunkiai sirgo ir prieš keletą mė
nesių apako. Todėl nematė tra
giško vaizdo: įniršusių rusų ka
reivių ir siaubingų ugnies liežu
vių. Girdėjo tik automatų tratė
jimą, besiveržiančios liepsnos ūže
sį, išsigandusių vaikų klyksmą, 
kiaulių žviegimą, šunies staugi
mą, jautė svylančios mėsos kva
pą. Išstumdami ją iš kambario, 
kareiviai neleido nieko pasiimti 
ne tik jai, bet ir kitiems šeimos 
nariams. Kas kuo buvo apsiren
gęs, tą ir turėjo. Vis kita liko ug
nyje: patalynė, vyriški ir mote
riški drabužiai, drobės rietimai, 
grūdai, miltai, net verdantys pie
tūs. Viskas degė. Baisiausia, kad 
degė gyvos kiaulės ir šuo. Liko 
tik karvė ir arklys. Jie tuo metu 
buvo ganykloje.

Staugė šuo, kada tirpo gran
dinės/ Liepsnos skraisčių raudo
nam fone.

- Aš juk šuo. Aš ne priešas 
tėvynės!

Už ką deginat gyvą mane, 
Ir dar pririštą kaip piktadarį? 
Aš - žvėris. Aš nemoku kal

bėti...
Kas jūs, žmonės? Šaukiuosi 

tiesos!
Ar atėjot žudyti ir plėšti? 
Atsakyti prašau jus visus!
Niekas į šį klausimą jam ne

atsakė. Šuo nebuvo tėvynės iš
davikas. Nebuvo liaudies prie
šas. Jis neįkando nė vienam so
vietiniam žmogui. Jis neagitavo 
prieš okupacinę valdžią, nepla
tino lapelių, ginklo neturėjo, ta
čiau vis tiek turėjo sudegti gyvas 
ir dar pririštas, palydimas karei
vių juoko ir keiksmų.

- Rodos, galėjo nors šunį 
paleisti, išvaryti iš tvarto kiau
les... Ot širdys žmonių, atklydu
sių nuo Volgos, - garsiai mąstė 
jinai. Bet kas gi paleis šunį arba 
išvarys iš tvarto kiaules, - jos vy
ras Vincas liko degančio namo 
rūsyje. Vyro brolis Juozas, kuris 
tuo metu ėjo pas kaimynus, - 
nušautas, jaunesnysis jo brolis 
Petras su tėvu suimti prieš pa
degant namus ir nuvaryti.

Ji nežinojo kas su ja darėsi. 
Nežinojo tą baisią akimirką ko 
gaila: vaikų, vyro, savęs, namų 
ar viso krašto, kuris buvo taip 
žiauriai teriojamas.

Tą dieną jie sudegino dar ke
letą sodybų, nors niekas į juos 
nepaleido nė vieno šūvio. Nie
kas net kumščiu nepagrasė. Vo
kiečiai daug ką sušaudė, sudegi
no, tačiau tai buvo karo metais, 
o rusai tai daro dabar, kai pa
saulyje viešpatauja taika...

Aitrių dūmų ir degėsių kva
pas dvelkė į veidą. Karšti pele
nai degino kojas, bet ji nežinojo 
kur eiti. Vaikai ją traukė tai į 
priekį, tai atgal. Pagaliau ranko

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

mis susiradusi didoką akmenį at
sisėdo. Kareivių juokas ir keiks
mai, atplaukę nuo kaimynų pu
sės, susimaišė su žmonių verks
mais ir maldomis. Ji svarstė, kur 
šiandien nakvos, ką duos valgyti 
vaikams. Galėjo ateiti ir kaimy
nai, bet jie įbauginti. Ji nematė, 
bet girdėjo ir suprato iš kareivių 
keiksmų. Tuo metu artimiausias 
kaimynas Vincas Zagunis atsi
klaupęs bučiavo leitenanto ran
kas, kad jo vadovaujamas būrys 
nedegintų sodybos. Kiti kaimynai 
irgi buvo suvaryti į vieną krūvą 
ir neturėjo teisės vaikštinėti.

Iš vėsesnio oro ji suprato, 
kad artėja vakaras. Pajuto, kad 
šalta ir vaikams, nes buvo be
veik nuogi. Visus tris apkabinu
si ir priglaudusi prie savęs pa
skendo maldoje.

- Viešpatie, išvesk mane 
neregę su mažais vaikais iš šios 
šalies. Parodyk kelią į namus, 
kuriuose gaučiau nakvynę, pri- 
glausčiau bei paguldyčiau vaikus. 
Viešpatie, aš ligonė, aš neturiu 
jėgų čia tūnoti. Išgelbėk vaikus. 
Juos palieku Tavo valiai. Aš pa
ti nušliaušiu keliais prie van
dens... Tegul tyli vakaro vilnis 
priglaudžia mane savo patale...

Atsikėlusi bandė eiti, bet vai
kai, įsikibę į jos rankas, tvirtai 
laikėsi ir nenorėjo pasilikti. Ma
tydami, kad motina nori juos pa
likti, pradėjo verkti. Neturėda
ma jėgų palikti, vedėsi ir juos. Ji 
eina, eina... Bet kas tai? Kodėl 
taip ilgai reikia eiti? Kodėl taip 
toli? Juk iki ežero buvo tik ke
liolika metrų. Rankomis pradė
jo graibstyti žemę.

- Mamute, nebeik, ten van
duo, - klykė vaikai. - Mamute 
vanduo!

Stiprus vandens pleškeni- 
mas ir nendrių šlamesys priver
tė ją krūptelėti.

- Brone, kur tu eini? - išgir
do savo vyro balsą, kuris pa
lengvėle brido iš vandens.

- Džiaugsme mano, tai tu 
gyvas? - paklausė ji. - Aš ma
niau, kad sudegęs.

- Aš nesudegęs. Pridengtas 
dūmų išlindau iš rūsio, atšliau
žiau prie vandens, įbridau į nend
res ir paniręs į vandenį išbuvau 
iki šiol, taigi daugiau nei šešias 
valandas.

- Tu sušalęs. Ateik, prisi- 
glausk, sušildysiu. Tai pasakius, 
prisiminė, kad ji tik su nakti
niais marškiniais ir jai pačiai 
šalta.

- O kur tu ėjai?
- Pas tave...
Jis nieko daugiau jai nesakė 

ir neklausinėjo. Buvo viskas aiš
ku... Užmiršęs, kad su šlapiais 
drabužiais, apglėbė ją ir vaikus. 
Visi, įsmeigę akis į mėnulio ap
šviestus degėsius, liko laukti ry
tojaus.

Ta vieta dvelkia Pirčiupiu - 
krauju, dūmais ir pelenais. Me
tų prabėgo daug, tačiau viso to 
neužmiršo ne tik aplinkiniai kai
mynai, bet ir vasaros vėjo dvel
kimas, ir krantus bučiuojanti Vei- 
siejo vilnis. Ji dar ilgai minės 
kruvinąją dramą, kuri įvyko ke
turiasdešimt penktųjų metų lie
pos šeštąją dieną Paveisninkų 
kaime ant Veisiejo ežero kranto.

Atitrūkusi nuo paplūdimio 
smiltelė kažkur dingsta amžina
me jūros šniokštime. Čia pat cy
pia apdžiūvusi palmės šaka. Dar 
vienas stipresnis vėjo pūstelėji
mas - ir ji išsities šalia išplauto, 
virvėmis suraišioto kažkokio 
lentgalio, apstoto žuvėdrų, ieš
kančių ko nors pusryčiams.

Žingsniuoju į šiaurę. Atgal 
- į pietus. Basas kojas plauna 
bangų putos. “Good morning” 
nueinantiems, “hi” grįžtantiems. 
Kai kurie staiga stabteli: o-o, 
įdomus akmenėlis, o čia kriauk
lė kokia! Iš tikrųjų čia nėra kuo 
per daug ir domėtis, nebent 
staiga atjaunėtum... O man taip 
trūksta kam nors pasakyti “la
bas” ir išgirsti tokį patį atsaky
mą. Deja, nė vieno lietuvio. Iš
girsti kalbant prancūziškai, ang
liškai, ispaniškai, vokiškai ar 
dar kaip kitaip. Tik jūra kalba 
visiems ta pačia kalba, sakytum 
“esperanto”. Tik reikia nusira
minti, gerai įsiklausyti, ir supra
si. Bet ne visiems įdomu. Leng
viau suprasti iš paplūdimio res
torano trenkiančią muziką, 
skambančias taures, laimingą 
juoką. O į viską įsipina garsūs 
jaunimo šūkavimai - ak, tikrai 
sunku tiems, kurie tinklinio 
aikštelėje žaidžia prieš vėją. O 
to vėjo, vėjo... Žygiuojant

Archeologiniai radiniai - gintaro dirbiniai Juodkrantėje iš II 
tūkstantmečio pr. Kristų. Kazimiero Mizgirio gintaro galerija-muziejus

Nuotr. A. Lukšėno

Daraktorius - kaimo švyturys
Kazimieras Jagminas - slaptosios mokyklos mokytojas

A. POŠKUS

Kaimo daraktorius Kazi
mieras Jagminas - bene iški
liausias liaudies švietėjas Ma
žeikių krašte. Nuo pat jaunystės 
ligi mirties daug jėgų jis paskyrė 
daraktorinėms mokykloms, ug
dydamas tautinę sąmonę ir puo
selėdamas gimtąją kalbą.

Nedaug turime biografinių 
duomenų apie šią asmenybę. 
Tačiau Buknaičių ir Knabikų 
kaimuose, prie Vadaksties 
krantų žmonių atmintyje yra iš
likęs jo taurus paveikslas.

XIX š. pabaigoje, kada caro 
valdžia vykdė tautinę ir sociali
nę priespaudą - draudė lietuviš
kas mokyklas, daraktorius Liut
kaus, Juknos, Knotvainio ir ki
tose sodybose slaptai mokė vai
kus rašto. Norinčius toliau mo
kytis jis parengdavo į pirmąsias 
gimnazijos klases.

K. Jagminas gimė 1846 m. 
(tiksli gimimo vieta nežinoma) 
ūkininkų šeimoje. Jis buvo išsi
lavinęs, neblogai mokėjo gim
tąją kalbą, buvo susipažinęs su 
to meto literatūra, domėjosi 
mūsų krašto istorija. Palaikė ry
šius su knygnešiais, kurie jam 
pristatydavo lietuviškų knygų, 
leidžiamų Tilžėje. Gautąsias 
knygas panaudodavo vaikų mo
kymui. Pagal senesnių žmonių 
atsiminimus, K. Jagminas buvo 
vidutinio ūgio, ramaus būdo, lė
tos eisenos, truputį palinkęs į 
priekį. Jo pažiūros buvo demo
kratinės. Todėl mokinius auklė
jo Tėvynės meilės dvasia.

Daraktorius mokė vaikus 
paprastoje pirkioje grupėmis po 
15-20, susodinęs ant pailgų suo
lų prie bendro didelio stalo, ku
rio gale pats sėdėdavęs. Mokė 
tuo metu vyravusiu “slebizavi- 
mo” metodu. Visi mokiniai 
skiemenuodavo kartu, o paskui 
dar klausinėdavo po vieną. Jis 
papasakodavo vaikams apie 
garbingą mūsų Tėvynės praeitį 
- didvyrišką lietuvių kovą su 
kryžiuočiais, supažindindavo su 
tautosaka, pasekdamas pasakų.

Mokymo priemonės buvo 

užeina noras spėti: viešbučio 
savininkas, įlindęs į savo mažą 
raštinėlę, skaičiuoja pinigus. 
Kaip gi kitaip? Tai jo 
užsiėmimas. Po didžiulėje 
lentoje apšviesto pavadinimo 
“Traders” aiškiai parašyta : 
“The customer is always num
ber one”. Taip paskelbti turbūt 
apsimokėjo...

♦ * *

Las Olas - centrinė ilgoka, į 
jūrą įsirėmusi Fort Lauderdale, 
FL, gatvė. Niekuo ji per daug 
nesiskirtų nuo kitų amerikietiš
kos išvaizdos gatvių, jei ne ta 
dalis, kur plevėsuoja margaspal
vės vėliavos. Pamatęs sakytum, 
šventė kokia. Žinoma - šventė 
nuolatinė, šventė prekiauto
jams. Apskaičiuota ir gerai at
spėta: retas kuris pravažiuotų 
pro šalį nesustojęs, neišlipęs, j 
puošnias parduotuvių vitrinas 
nedirstelėjęs. Itališkos, prancū
ziškos užeigos su kelią pastojan
čiais milžiniškais valgiaraščiais, 
su dailiais staliukais šaligatviuo
se - nors imk ir sėsk. Laksto 
šmaikštūs jauni vyrukai, kalbina 
praeivius, aptarnauja atsisėdu
sius. Linksma vietelė - ūžia, kle
ga, juokauja. Kosmetikos kva
pai maišosi su iš virtuvių sklin
dančiais. Kunkuliuoja laimės 

lentelės ir rašikliai (grifeliai), o 
sąsiuvinių nebuvo. Jis parūpin
davo elementorių ir kitų vado
vėlių (rusiškų), kurių reikėjo 
ruošiantis j kitą mokyklą ar 
gimnaziją. Mokymus tęsdavo 
nuo ryti iki vakaro, pertraukos 
būdavo po pusvalandį, pietų 
pertrauka - dar ilgesnė.

Kaimo darakotrius buvo 
reiklus, o kartais ir piktokas, 
bet fizinių bausmių nenaudo
davo. Tik išdykėlius statydavo į 
kampą arba klupdydavo, - me
na buvęs mokinys V. Rama
nauskas.

Daraktorinėje mokykloje 
mokėsi 10-16 metų vaikai. Su 
jais mėgdavo bendrauti, ne
vengdamas ir žaidimų. Ilgiau 
dirbdavo su tais, kuriems mo
kytis sekėsi sunkiau. Nemažai 
plušdavo su busimaisiais gimna
zistais. Už vaikų mokymą bran
giai neimdavo - tik tiek, kad ga
lėtų išsilaikyti ir naujų mokslo 
priemonių įsigyti. Vasaros atos
togas praleisdavo pas buvusių 
mokinių tėvus arba mokinius. 
Kokio nors turto jis neturėjo. 
Viskas tilpo viename maišelyje.

Buvusi jo mokinė Ona Liut- 
kutė-Petrulienė iš JAV mena: 
“Tais laikais. K. Jagminas buvo 
labai populiari asmenybė. Savo 
gyvenimą skyręs švietimui. Dir
bo Leckavos, Viekšnių, Laižu
vos ir kitose parapijose. Dau
giausia daraktorinė mokykla 
buvo mano tėvų sodyboje (J. 
Liutkaus sodyboje, aut.), nes 
namas buvo didelis. Čia jis gy
veno ir mokė vaikus... Sunkiai 
susirgęs, paprašė, kad jį par
vežtų pas mano tėvus. Mūsų na
muose keturias dienas sirgęs 
mirė. Prieš mirtį paprašė pa
laidoti kaimo kapinaitėse, ne
toli daraktorinės mokyklos”.

1937 m. dėkingi jo mokiniai 
pastatė antkapinį paminklą. 
Atidengiant jį dalyvavo buvę 
mokiniai ir daug svečių.

Dar ir dabar daugelio šir
dyse tebėra gyvas jų senelių mo
kytojo Kazimiero Jagmino švie
sus atminimas, parodęs kelią į 
tautos atgimimą. 

katilas. Kas kita šalia. Kelios 
meno galerijos tuščios. Sėdi ten 
po vieną nuobodžiaujantį žmo
gelį - nė krust. Toks jų darbas. 
Kai kas įkiša pro duris galvą. Iš
sigąsta tuštumos - ir atgal. Gal 
ir kainų - 3,000, 4,000. O kam
pe susmukusi seno jūrininko 
skulptūra - 24,000. Po paveiks
lais, kuriems būtų sunku sugal
voti pavadinimą, menininkų 
vardai. Kas juos pažįsta, tai tuos 
vardus ir perka. Tai tik rodo, 
kad čia turtingų žmonių ne
trūksta. O niekniekių parduotu
vėlės užverstos viskuo - nuo 
auksinio kryželio iki krištolinės 
lempos ir medinio šuniuko. Čia 
daug čiupinėtojų. Jų tikrai dau
giau nei pirkėjų. Nelengva par
davėjams be perstojo žvilgčioti 
- kas pirks, kas tik pasidomės. 
Na, bet didžiausia atostogauto
jų spūstis vis dėlto prie tų val
gyklų, ypač vidudienį. Mat atėjo 
dvylikta, ir sėsk už stalo - tokia 
jau tvarka.

* * *

Rusaitė Nataša iš Kazachs
tano studijuoja šio miesto uni
versitete. Tėvai apmoka moks
lą, ji pati pragyvenimui užsidir
ba vakarais dirbdama vaikų dra
bužių parduotuvėje. Draugauja 
su trečios išeivių kartos lietuviu, 
nebekalbančiu lietuviškai, bet 
dar besidominčiu Lietuva, Eu
ropa. O Nataša žada jį per atos
togas nusiskraidinti į Kazachs
taną. Rusaitė pasakojo, kad 
Miami rusai yra susitelkę į savo 
klubą. Jie visi neblogai kalba 
angliškai ir yra gana turtingi. 
Kokia jų praeitis, vargu ar Na
taša galėtų papasakoti. Pokal
byje tiktai pritarė, kad Miami 
miestas yra jau žymus tarptauti
nių verslo ryšių centras, jun
giantis Europą, Pietų Ameriką 
ir JAV. Tų ryšių darbuotėje kai 
kada išlenda ir lietuviškos pa
vardės.

* * *

El Nino viską sumaišė. Ne 
vienas lakstė po krautuves nusi
pirkti šiltesnių drabužių. Oro 
pranešėjai nebežino nei ką sa
kyti, nei kokius žemėlapius ro
dyti. Srovės nelaukia, kol jie pa
rodys. Kol aiškintojai ką pasa
ko, žiūrėk - jau visai kas kita. 
Per gana trumpą laiką jie visi 
pavirto melagiais. Vargšai. Išva
žiuojantiems beliko tik guostis, 
kad kitą žiemą bus geriau. O 
viešbučių savininkai stačiai ga
rantuoja - tik neišsigąskit, grįž
kit, Florida yra Florida, šilčiau
sias pasaulyje jūros vanduo... 
Didžiausias akvariumas... W. 
Disney pasakų pasaulis... Gerų 
drabužių ir laikrodžių nuolati
nis išpardavimas...

* * *

TV ekranuose kaukia ir le
kia policijos bei greitosios pa
galbos automobiliai. Atskubėję 
pareigūnai neša sužeistuosius, 
rakina nusikaltėlius. Nakties gy
venimas kaip ant delno. Tai šen, 
tai ten kas nors ne pagal įstaty
mus ir sąžines. Viena kita žinu
tė apie prezidentą ir moteris, 
truputį apie Iraką. O Kanados 
kaip nebūta. Kanadiečiai kitaip 
įdomūs - brangūs sveteliai. To
kie patys kaip vokiečiai, anglai, 
olandai, švedai ir bet kokie kiti 
žiemos atostogautojai. Ką gi 
apie juos, nebent jau koks rim
tesnis užpuolimas pasitaiko... 
Sporto mėgėjai čia jau skųstis 
negalėtų. Riedantis į skylę golfo 
sviedinukas vertas nufilmuoti, 
nes žiūrovų netrūksta... O apie 
sveikatą, ligas ir vitaminus, apie 
vaistus, mankštas gali prisižiū
rėti, prisiklausyti kiek nori. Lai
dų sudarytojai žino ką daro. Jei 
vienuose sveikatos priežiūros 
namuose amžiaus vidurkis 91 
metai - viskas aišku...

Č.Senkevičius, 
Pompano Beach, FL, 1998 m.
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Toronto “Gintaro” šokėjos metiniame koncerte š.m. balandžio 26 d.
Anapilio salėje Mississaugoje Nuotr. R. Puterio

“Ir užaugo rugeliai’9
Toronto “Gintaro”pavasarinis koncertas

G. BREICHMANIENĖ
Š.m. vasarą Vilniuje “Žal

girio” stadione Dainų šventės 
metu įvyks ir tautinių šokių 
šventė - Šokių diena. Šiai šven
tei parinktas moto - DUONA. 
Šokiais bus pavaizduota kaip 
pasėtas rugys išdygsta, užauga, 
nukertamas, vežamas į malūną, 
sumaltas grįžta namo ir iš jo ke
pama kasdieninė duona - pa
grindinis žmogaus maistas. To
dėl ir “Gintaras” savo koncertui 
parinko vardą “Ir užaugo ruge
liai”, nes dalį koncerto pro
gramos sudarė nauji, būsimajai 
šventei sukurti šokiai. Tai dau
giausia išeivijos šokėjams pa
rinkti šokiai, kuriuos jie kartu 
su Lietuvos šokėjais bendrame 
rate pašoks “Žalgirio” stadione. 
Atskiro išeivijos pasirodymo 
Vilniuje šiais metais nebus.

Savo koncertą “Gintaras” 
pradėjo Rugio giesme. Tai lyg ir 
apeiginis šokis, kuris vaizduoja, 
kaip nukirstas rugys su pagarba 
parnešamas iš laukų į namus ir 
perduodamas šeimininkui.

Toliau sekė eilė šokių, ku
rių daugumą pašoko vaikai ir 
jaunesnieji šokėjai. Tai Užgavė
nių polka, Duja, Du gaideliai, 
Malūnėlis, Čigonėlis, Lineliai, 
Milčius, Prienų suktutė, Žvejų 
polka ir Suktinis. Išskyrus Mil- 
čių, specialiai šiai šventei su
kurtą Laimutės Kisielienės, kuri 
bus vyriausia meninės dalies va
dovė Vilniuje, kiti šokiai seniau 
matyti ir mūsų šventėse šokti. 
160 “Gintaro” šokėjų, pagal 
amžių suskirstytų į penkias gru
pes, puikiai pašoko 21 šokį ir 
bent iš dalies parodė mums, ko 
galima tikėtis “Žalgirio” stadio
ne Vilniuje š.m. vasarą.

Po trumpos pertraukos ant
roje programos dalyje vyravo 
studentų grupės sudėtingesni 
šokiai. Tai Pasiutpolkė, Soki- 
mėlis (vyr. vaikų grupė), Ries- 
tainiukai (jauniai), Kurapkytė, 
Pakeltkojis, Supuoklinis, Pa- 
krėstinis, Rugučiai ir Juodasis 
Jonkelis. Naujuosius šokius šiek 
tiek atskirai aptarsiu.

Riestainiukai (D. Radvila
vičienės choreografija). Su ries
tainiais (padaryti iš virvės) su
vertais ant virvutės įbėga jau
nimas (šoka jauniai). Jie žai
džia, viens kitą vilioja, dalinasi 
riestainiais kol, pagaliau, juos ir 
suvalgo.

Kurapkytė (J. Lingio chor.) 
- mergaičių šokis. Kurapkytė 
nardo, bėga, slepiasi nuo vana
go, kuris vis tiek ją pasiveja ir 
pagauna. Tai linksmas, žaismin
gas šokis.

Supuoklinis (L. Kisielienės 
chor.) - mergaičių šokis. Jos vi
sada pirmos šokyje, dainoje ir 
sūpynėse. Mergaitės pavasariš
kai nusiteikusios žaidžia, supasi, 
savo rankų ir kūno judesiais 
vaizduoja supynęs.

Pakrėstinis (J. Lingio chor.). 
Tai mišrus, sunkesnis ir mums 
dar nematytas šokis, kurį gra
žiai pašoko studentų gintariečių 
grupė.

Milčius (L. Kisielienės 
chor.). Taip pat naujas ateinan
čiai šventei sukurtas šokis vaiz
duoja, kaip iškulti rugiai vežami 
į malūną, o iš malūno jau miltų 
maišai parvežami namo. Tai vis 
darbo šokiai, vaizduoją ūkio 
darbus. Visi jie perpinti ir 
žaismingu šokiu, nes po darbo 
seka poilsis, o jaunimas mėgsta 
jį praleisti šokdamas. Tai ryšku 
visų tautų šokiuose, nes jau pats 
šokis yra jaunatviškas džiaugs
mas.

Savo koncertą “Gintaras” 

baigė Juoduoju Jonkeliu, kuris 
jau seniai ir dažnai vyrauja mū
sų programose.

Šokiams, kurie bus šokami 
Vilniuje, muzika panaudota iš 
įrašo, paruošto būsimajai šven
tei. Muzika graži, o šokį labai 
papildo daina. Kitiems šokiams 
grojo “Gintaro” kaimo kapela, 
vadovaujama Teodoro Pabrė
žos. Pirmoje programos dalyje 
kaimo kapela pagrojo solo 
“Valsą” ir “Ep-pa”, “Koja, ko
ja...” muzika Gaižausko.

Antrąją programos dalį gra
žiai papildė solistė Indrė Vis- 
kontaitė, padainuodama J. 
Gruodžio Aguonėles ir Ru
giagėles. Jai akompanavo Ilona 
Beresnevičienė. Pasibaigus kon
certui dar kartą buvo pristatyti 
visi šokėjai. Tai gražus lietuviš
ko jaunimo būrys. Vien tik vai
kų, suskirstytų pagal amžių į tris 
grupes, yra šimtas. Taigi “Gin
taras” augina sau gražų prie
auglį. Tiek vaikai, tiek jaunes
nieji ar vyresnieji šokėjai tvar
kingai, švariai aprengti mūsų 
audėjų austais raštuotais lietu
viškais drabužiais sudarė tvar
kingo ir drausmingo vieneto 
vaizdą. Tai nuopelnas mokyto
jų, vadovų ir tėvų, kuriems rūpi 
“Gintarą” išlaikyti aukštumoje. 
Labai svarbu ne tik šokius pa
ruošti, bet ir reikia mokėti bei 
sugebėti juos publikai pristatyti. 
Iš publikos girdėjosi klausimų: 
kodėl tiek daug mergaičių vietoj 
karūnėlių nešiojo ramunių vai
nikėlius? Tai jau mada, mus 
pasiekusi iš Lietuvos. Ten jau
nesnės mergaitės šokių šventės 
metu būna pasipuošusios iš lau
ko gėlių nupintais vainikėliais. 
Tačiau tai neturėtų tapti mer
gaitės tautinio drabužio dalimi.

Tekstą programai paruošė 
Nijolė Benotienė, o gražia ir 
taisyklinga lietuvių kalba ją pra
nešinėjo Viktorija Benotaitė. 
Programą sudarė ir apipavida
lino Rita Karasiejienė.

Tėvų komiteto vardu R. 
Saplys iškvietė į sceną vaikų 
grupių mokytojas: Aldoną Bu- 
bulienę, Liuciją Kaminskienę, 
Vidą Tirilienę, jaunių mokytoją 
Ramoną Yčienę, studentų gru
pės mokytoją ir viso ansamblio 
vadovę Gintarę Sinskaitę. Kiek
viena mokytoja turi po vieną ar 
daugiau padėjėjų. Rita ir Juozas 
Karasiejai ir toliau pasilieka an
samblio globėjais.

Visiems padėkodamas ir at
sisveikindamas, R. Saplys pra
nešė, kad sekančioji išeivijos 
tautinių šokių šventė įvyks Mis
sissaugoje. Vyriausiais meninės 
dalies vadovais yra pakviesti Ri
ta ir Juozas Karasiejai. Šią žinią 
publika sutiko su džiaugsmu, 
linkėdama jiems sėkmės.

Pranešėja VIKTORIJA BENOTAITĖ



Mažasis teatras iš Vilniaus Toronte
Tarptautiniame teatrų festivalyje š.m. balandžio 21-23 dienomis jis dalyvavo 

su M. Lermontovo veikalu “Maskaradas”, kurį vaidino Ryersono teatre
□ Idll IlillIJI/tlhLOH

L, ŠIRVINSKAS
Ar tai buvo M. Lermon- 

tov’o “Maskaradas”... Galiu at
jausti tuos, kurie pažinojo auto
riaus kūrybą ir atėjo į Vilniaus 
Mažojo teatro spektaklį jos iš
girsti. Nebe pirmas ir ne pasku
tinis kartas, kada teatras atsisa
ko paraidžiui skaityti ir atlikti 
autoriaus pjesę ar poemą. Reži
sierius, kaip ir bet kuris meni
ninkas, bando rasti tai, kas jį 
jaudina. Tuomet visi būdai pa
teisinami, kai bando tai išreikš
ti. Kitas klausimas, ar tai pasi
teisina, pasiekia tikslą?! Pažiū
rėjus R. Tumino “Maskaradą” 
vieni galbūt sakys - ne, kiti gi, 
jų tarpe ir aš, sakysime - taip.

Aš gi ėjau pamatyti “Mas
karado”, R. Tumino ir jo rankų
- Mažojo teatro kolektyvo su
kurto. Galbūt kai kam pasiro
dys, kad esu per daug susižavė
jęs pastatymu. Galiu ir tai pa
aiškinti - tai tikrai spektaklis iš 
Lietuvos.

Lietuvos teatras - tai visų 
pirma dramos teatras. Toks 
teatras, kaip nė viena kita meno 
rūšis, galėjo atskleisti tautos 
jaudulį, skausmą ar džiaugsmą, 
pesimizmą ar vilčių siekimą ir jų 
išsipildymą. Tai buvo vienas di
džiausią poveikį turinčių ginklų 
kovai su peršama sovietine poli
tika, jos pseudo kultūra, mąsty
sena. Iš vienos pusės, parinki
mas rusų klasikų kūrinių scenai 
rodė tuometinei valdžiai “gerą 
pavyzdį” vykdant “Motinos Ru
sijos” ekspansiją. Iš kitos pusės, 
kaip tas kūrinys vaidinamas ir 
režisieriaus traktuojamas. Tik 
prisiminkim kelias scenas iš 
“Maskarado”: kunigaikščio
Zvezditč (V. Šapranauskas) - 
rusų armijos karininko gruziniš
ką kalbą ir šokį. Tai puiki ale
gorija amžino Rusijos karo 
Kaukaze (kad ir su Čečėnijos 
tauta). Švelnų, jausmingą ir ro
mantišką Ninos (A. Čepaitė) 
prancūziškos dainos atlikimą 
kiekvienas galėtume sieti su 
meile, romantika, vadinasi, ir su 
laisve, demokratija. Ją grubiai 
pertraukia ir sutriuškina rusų 
karo daina. Negyvėlio skandini
mas - G. Rasputin’o - artimo 
Rusijos carų šeimai žmogaus, jų 
gyvenimui ir likimui, o tuo 
pačiu visai Rusijai, nužudymas. 
Visame tame fone pagrindinių 
personažų išraiška ir jų likimai
- Arbenin (A. Dabšys) visko 
pertekusio ir per visas didžiau
sias niekšybes perėjusios pabai
sos, kuri sunaikina galbūt vie
nintelę trapią, švarią ir tikrą gy
vastį - Niną, - galėtų būti nepa
prastai tiksliu ir aštriu įvaizdžiu 
to, ką mes galvojome apie mūsų 
tautos likimą ir sovietinę oku
paciją.

Tačiau visa tai praeityje - 
mums nebereikia ieškoti alego
rijų santykiuose tarp Lietuvos ir 
Rusijos. Aukščiau už pragma
tiškąjį pasaulį ir gyvenimą me
nininkas ieško atsakymų į bend
rus klausimus, kurie jaudina vi
są žmoniją šimtus metų ir jau
dins ateity - meilė, grožis, gėris, 
neapykanta, tikėjimas... Iš kur, 
ir į kur atniro naras - į mūsų 
amžių, praeitą, o gal ieškojo 
ateities. Minia žmonių visuomet 
tokia pati, ir dar su varpeliu ga
noma. Ar ne apie tai kalbėjo 
švedų režisierius I. Bergman’as, 
pareikšdamas: “Žmonija - tai 
banda avių, pakrauta į traukinio 
vagoną ir vežama nežinia kur”.

Spektaklio pabaiga vėlgi 
mus palieka su dviem alegori
jom: žaismingai pradėta lipdyti 
sniego gniūžtė virsta didžiuliu 
kamuoliu, šluojančiu ir lyginan
čiu visa, kas tik pasitaiko kelyje; 
pakelta ant pjedestalo lieka Ni
na - balta, skaisti ir nekalta - 
kaip krentantis sniegas...

Gyvenimas eina ir praeina. 
Su kuo ateiname, ką padarome, 
kad jame meilės, grožio ir tikė
jimo daugiau būtų, negu mums 
išeinant. Taigi nedaug telieka 
žavėtis pačiu maskaradu. Kad 
toks buvo, primena tik prašvil
piančios šventinės raketos ar 
laukas žibintų ugnies (ji šiaip 
jau turėtų degti per visą prava
žiuojančių linksmautojų sceną,

• KŪRYBIŠKO asmens pesimizmas 
nėra nuosmukis, bet žmogaus atpir- 

, kimo aistra. Poetas net ir linksmin
damas ieško amžinųjų tiesų, būties 
esmės. Savitu būdu jis bando atspėti' 
laiko ir kaitos mįslę, rasti atsakymą 
į skausmo problemą, atskleisti meilę 
skriaudų ir žiaurumų bedugnėje (No
belio laureatas Isaac Bashevis Sin
ger). 

bet dėl biurokratinių taisyklių, 
vos spėjusi užsidegti, turėjo būti 
užgesinta). Visi santykiai narp- 
liojasi prieš ir po maskarado. Iš
vados padaromos vėliau. Pasek
mės seka netrukus.

Niekšingą gyvenimą nugy
venęs Arbenin lyg ir bando rasti 
užuovėją ir naujo gyvenimo pra
džią nekaltybėje, doroje, tiesoje 
- Ninoje. Deja, užnuodyta širdis 
nebemoka tikėti. Kunigaikščio 
Zvezditč tragedija - kad nesuti
ko Ninos prieš jai ištekant. 
Blaškomas linksmybių ir tuštu
mos jūros, į ją tik ką panėręs, 
dar sugeba suprasti kas yra mei
lė ir garbė. Todėl visur iš jo juo
kiamasi, iš visur jisai išmetamas.

Vienintelė asmenybė Nina, 
su kuriuo vėl gali pasijusti žmo
gumi, jau priklauso kitam. Įsi
liepsnojusi meilė kunigaikščio 
širdy, deja, užgęsta juodais dū
mais... Galime tiktai spėlioti jo 
likimą - taps tokiu, kaip visi, su
gebės atsispirti ir surasti laimę 
ar liks “virš visų” su cinizmo 
kauke veide... Nina - lyg šape
lis, pamestas audroje - viskas 
jos gyvenime įvyko per anksti; 
anksti neteko vaikiškos jaunys
tės, tik pradėjusi meilė negailes
tingai užgesinama, ankstyva 
mirtis. Nekaltas, nesuteptas, ty
ras kaip kūdikis, tarsi angelas, 
lieka mums tikėjimo kelrodžiu į 
meilę, viltį, tiesą ir grožį - į tik
rąsias gyvenimo vertybes.

Nepaprastai subtiliai ir tiks
liai atlikti aktoriniai darbai ne
gali nežavėti. Dekoracijos tai
pogi subtilios, neužgožiančios 
aktorių, muzika, - viskas kaip 
upeliai suteka ir vieną jūrą, ku
rioje režisierius laisvai, išradin
gai, bet tiksliai mus veda šios 
istorijos keliu.

RIMAS TUMINAS,
M. Lermontovo veikalo “Maska
radas” režisierius. Jo vadovauja
mas Vilniaus mažasis teatras 
vaidino tą veikalą tarptautiniame 
teatrų festivalyje Toronte

Nuotr. B. Tarvydo

BALYS AUGINĄS

Vaikystės uostas
... Norėčiau savo tyriausius širdies žodžius 
supinti giesmėn, kad ji visad skambėtų 
Tavo garbei žemėje,

o, mano MA MA-----

Ir ŽMOGA US IR PA UKŠČIO 
vienodas likimas - palikti savąjį lizdą, 
Kur Motinos akių švyturiai
Nušviečia pirmąjį žingsnių bangavimą, 
Kur mylinčių rankų pavėsyje negresia 
Jokie pavojai. Jos rūbų klostėse ne kartą, 
Paslėpęs papurusią galvą, ramiai užmigdavau. 
Sapnuodamas pavasario linksmutį piemenaitį, 
Su karklo švilpynėle brendantį laukais, 
Paliekantį žieduotas pėdas...

BET laiko upių ižas pajudino 
Mano buities netvirtą luotą - 
Ir aš išplaukiau su vėjo burėmis 
Į ateities vaivorykštėm sužydusias salas, 
Numesdamas vilties svajonių inkams, 
Nes prieš akis išnirdavo viliojančios 
Nežinomų žemynų laimės uolos...

IR tik šiandien -
Kai mano laivas vėtrų apdraskytom burėm, 
Įstrigęs seklumos smėly trūnija -
O, Motin, suprantu,
Koksai ramus vaikystės uostas Tu 
Mažai širdies valtelei mano! - 
Kokia jauki, tyli užuovėja
Tavųjų rankų - lelijų žydinčių glėbys - 
Jame užmigdamas, regėdavau 
Virš savo ilsinčios galvelės budint 
Tavo mylinčias, šviesias žvaigždes...

Tuos, kurie bandė suprasti 
viską ir nepavyko, galiu nura
minti - nereikia suprasti abso
liučiai visko; daug dalykų sce
noje vyksta neturėdami prakti
nės prasmės (scena su “žuvi
mi”). Jei norite - tai irgi dalis 
maskarado, juoko. Matant nebe 
pirmą R. Tumino pastatymą, jų 
lengvumą, žaismingumą, meta
foriškumą, farso ir grotesko 
veiksmingą panaudojimą ieš
kant esminių realybės atramos 
taškų, nejučiomis imi juos lygin
ti ir prisiminti įžymiojo italų ki
no režisieriaus F. Fellini darbus.

Tikslios mizanscenos, pau
zės, veiksmo paaštrėjimas ar at
slūgimas kuria nuotaiką, atmos
ferą. Pajunti, kaip žaidimas sce
noje įtraukia tave. Tampi daly
viu, nes pradedi ne tik stebėti, 
bet ir galvoti, sutikti ar ne, spė
lioti, klausytis, suprasti...

Režisierius su aktorių pa
galba tik pradeda stebuklo kūri
mą. Mes, žiūrovai, perpratę žai
dimo taisykles ir prie jo prisidė
ję savo jausmais ir savo minti
mis, užbaigiame bendrą darbą - 
sukuriame stebuklą. Štebuklą, 
kurio pavadinimas ... Teatras...

Ačiū R. Tuminui ir teatro 
kolektyvui už šią šventę, už - 
“Maskaradą”...

Lietuva Europos politikoje
Leidinys “Lithuania in European Politics”, parašytas trijų autorių, išleistas Niujorke 

angliškai skaitančiai visuomenei

TOMAS A. MICHALSKIS, PH.D.
Šio leidinio autoriai sudaro 

stiprią lietuvių ir amerikiečių 
mokslininkų komandą. Lietuvos 
užsienįo tarnyboje A. Eidintas 
ir V. Žalys yra subrendę lietu
viai istorikai. Kai naujosios Lie
tuvos ambasada buvo paskirta 
Vašingtone, pirmasis tapo am
basadorium, o antras - pirmuo
ju sekretorium. Dabar A. Eidin
tas yra ambasadorius Kanadoje, 
o V. Žalys tęsia tarnybą Lietu
vos užsienio reikalų ministerijo
je Vilniuje. A. Senn’as yra isto
rijos profesorius Wisconsin’o 
universitete Madisone, pagarsė
jęs kaip tarptautinis Lietuvos is
torijos ir politikos žinovas. Kas 
rimtai nagrinėja šio šimtmečio 
Lietuvos politinę istoriją, priva
lo skaityti ir prof. dr. Senn’o 
leidinius. Amerikos lietuvis E. 
Tuskenis sėkmingai prisidėjo 
kaip redaktorius.

Šis leidinys sulaukė ir gar
saus Zbigniew Brzezinski (Zbig- 
nievo Bžežinskio) puikiausio 
komentaro. Jis yra žinomas pa
saulio tarptautinių ryšių žinovas 
ir dabar darbuojasi “Center for 
Strategic and International Stu
dies” Vašingtone. Štai ką jis 
sako apie tą studiją: “Šių laikų 
Lietuvos istorija yra giliai susi
jusi su Vidurio Europos kraštų

Paminklas prie Prienų krašto muziejaus “Krivių krivaitis”. Jo autorius
- dail. ALGIMANTAS SAKALAUSKAS

Wl*

tautiniais troškimais. Šis tomas 
gyvai atspindi atkaklų Lietuvos 
tautinės nepriklausomybės sie
kimą ir tragišką Lietuvos pažei
džiamumą”.

Po A. Senn’o įžangos skai
tytojas gali susipažinti su lietu
vių tautine raida šio šimtmečio 
pradžioje ryšium su praeities 
įvairių tautų ir kultūrų paveldu. 
Aiškiai pasirodė dvi galimybės: 
atgaivinti daugiatautę Didžiąją 
Lietuvos kunigaikštystę, susiju
sią su Lenkija, Rusija ar Vokie
tija, arba kurti modernią, grynai 
lietuvišką tautinę respubliką.

Nors Lietuya pasirinko pas
tarąjį kelią, praeities paveldas 
rimtai apsunkino pirmuosius 
žingsnius. Geopolitinė kryžke
lės pozicija lėmė tų laikų galvo
seną. Latvijos ir Estijos tautinis 
kelias buvo lengvesnis. Lietuvos 
likimas buvo neišvengiamai su
sijęs su praeitimi. Kova už Vil
nių buvo ne tiktai ginčas dėl te
ritorijos, bet ir kova dėl Lietu
vos paveldo, jos istorijos. Todėl 
Lietuva negalėjo be Vilniaus 
nurimti. Konfliktas tarp lietuvių 
ir lenkų kilo dėl skirtingų pažiū
rų į naująją Lietuvą. Karti kova 
užnuodijo ryšius su Lenkija ir 
atšaldė ryšius su Latvija bei Es
tija. Nacių Vokietija ir Sovietų 
Rusija išnaudojo tą situaciją sa
vo interesams. Ši lietuvių kova 
suerzino Britaniją ir Prancūziją. 
Vašingtonas gal būtų palikęs 
Lietuvą rusų arba lenkų įtakoje, 
jei ne smarki lietuvių išeivijos 
JAV laikysena.

A. Eidintas skiria daugiau
sia dėmesio Lietuvos valstybės 
atstatymui. Atskleidžia daug nau
jos informacijos iš iki šiol nepri
einamų šaltinių. Jo knyga Alek
sandras Stulginskis, Lietuvos 
prezidentas - gulago kalinys (Vil
nius, 1995), jau anksčiau at
skleidė šią naują medžiagą. So
vietmečiu okupantai nuolat 
stengės išrauti nepriklausomy
bės ženklus iš visuotinės atmin
ties ir iš istorijos puslapių. Ne
priklausoma Lietuva buvo nie
kinama ir vadinama “buržuazi
ne”. “fašistine”.

Lietuvos istorikai, kurie 
bandė nagrinėti 1918-1940 lai
kotarpį, rizikavo. Tada buvo ne
įmanoma objektyviai gvildenti 
šio klausimo. Nutilo ir išeivijos 
istorikų kalbos apie Antaną 
Smetoną, bet dėl kitų priežas
čių. Jo nepasisekimai ir klaidos 
dar buvo per skaudžios emi
grantams istorikams šaltai stu
dijuoti. Smetona netiko Vytau
to, Gedimino, Kęstučio, Min
daugo ir net Jogailos eilėse. 
Daug kam atrodė, kad A. Sme
tona buvo silpnas ir svyruojantis 
vadas, kuris privedė šalį prie 
pražūties. Esą praeityje jis buvo 
lenkiško banko tarnautojas, pa
likęs savo gimtinę krizės valan
dą. Lietuvių katalikų tarpe dar 
labiau sumažėjo jo populiaru
mas dėl jo praeities žygių bei 
pažiūrų.

A. Eidintas yra pirmutinis 
Lietuvos istorikas po sovietme

čio, kuris rimtai, objektyviai 
moksliškai žvelgia į sudėtingą 
A. Smetonos laikotarpį. Aprašo 
prieškario nepriklausomos Lie
tuvos pažangą, konstituciją, 
partijų ir asmenų ginčus, žemės 
reformą ir tautinių mažumų 
(žydų, lenkų ir gudų) vaidmenį.

Gal kai kurie lietuviai darys 
priekaištą, kad šis leidinys para
šytas angliškai. Bet atsiminki
me, kad anglų kalba dabar yra 
tarptautinė, kalba viso pasaulio 
rimtiem skaitytojam prieinama.

Gal kas priekaištaus temų 
pasirinkimą, bet juk kiekvienas 
autorius turi nustatyti savo stu
dijos ribas.

Asmenų ir vietovių rodyklės 
galėjo būti smulkesnės. Biblio
grafijos stoka truputį susilpnina 
šią studiją. Gal reikėjo daugiau 
panaudoti lenkų, rusų ir vokie
čių šaltinių.

Priede yra sąrašas 21 Lietu
vos valdžios tarp 1918.XI.il- 
1939.XI.21 be komentaro arba 
paaiškinimo apie šį sąrašą. Taip 
pat kai kurie klausimai, kurie iš
kelti Konstantino Račkausko 
studijoje Lietuvos konstitucinės 
teisės klausimais (Niujorkas, 
1967), laukia tolimesnio nagri
nėjimo.

Šio A. Eidinto ir kitų studi
ja yra labai svarbi, tarptautinio 
lygio ir labai reikalinga. Ji yra 
ne tiktai tinkama mūsų laikams, 
bet ir nepaprastai naudinga no
rint suprasti Lietuvos proble
mas vidiniu ir tarptautiniu po
žiūriu. Svarbu, kad nepasikarto
tų pirmosios Lietuvos respubli
kos klaidos. Dabartinė politinė 
sistema iš esmės yra silpna. 
Tvarka dar remiasi daugiau so
vietų laikų konstitucija, pra
eities romantizmu, neribota as
meniška ambicija, negu praktiš
ku supratimu Lietuvos geopoli
tinės tarptautinės būklės. Tik 
tokiu būdu galima išvengti “tra
giškų pasekmių”, kurias mini Z. 
Brzezinski (Bžežinskis).

Alfonsas Eidintas, Vytautas 
Žalys ir Alfred Erich Senn, 
LITHUANIA IN EUROPEAN 
POLITICS: The Years of the 
First Republic, 1918-1940, Ed
vardas Tuskenis, red. S. Mar
tin’s Press, New York, 1998, 
241 pusi. Su žemėlapiu ir nuo
traukom. S49.00.

ir

Atsiųsta paminėti
BALTIC STUDIES NEWS

LETTER, vol. XXII, nr. 1(85) 1998 
m. kovo men., 28 psi. Red. Sandra 
Milewska. Adresas: 111 Knob Hill 
Rd., Hackettstown, NJ 07840, 
U.S.A. Leidžia AABS; reguliari 
metinė prenumerata $50. Tiražas 
3,500 egz.

POLITOLOGIJA, 1997/ 2(10). 
Žurnalas, išeinantis du kartus per 
metus, Leidėjas - Vilniaus universi
teto Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų institutas, Polibijaus 
fondas. Redaguoja vyr. red. dr. 
Lauras Bielonis ir redakcinė kole
gija. Adresas: Didlaukio g. 47 - 205, 
LT-2057 Vilnius.

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus Čikagoje gavo dvide
šimt vieną tapybos ir grafikos kū
rinį. Šį rinkinį iš parodą 1993 m. 
Čikagoje turėjusių Lietuvos daili
ninkų nupirko ir muziejui dova
nojo čikagietis dr. Jonas Adoma
vičius bei jo vadovaujama Alvudo 
labdaros organizacija. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejų savo kū
riniais praturtino tapytojai O. 
Juška ir E. Marcinkevičius, grafi
kai D. Radzevičiūtė, K. Petrulis, 
R. Kepežinskas, D. Jonkaitytė ir
D. Gražienė.

Adomo Varno, Čikagoj miru
sio šimtamečio dailininko, kon
kursinę 1997 m. premiją Joniškyje 
laimėjo kupiškėnas tautodailinin
kas Antanas Tučius, neseniai at
šventęs devyniasdešimt šeštąjį gim
tadienį. Premija jam buvo įteikta 
Kupiškio rajono savivaldybėje, ten 
atvežta Joniškio rajono burmistro 
pavaduotojo E. Butkaus, tauto
dailininkų skyriaus pirm. A. Kraji
nienės bei kultūros namų vadovės
A. Kadytės. Svečiai iš Joniškio, 
įteikdami 2.400 litų premiją, lau
reatui A. Tučiui aiškino, kad ver
tintojų komisiją sudomino beveik 
visuose jo nutapytuose paveiks
luose matomas dirbantis kaimo 
* nogus. Tad jam prizą paskyrė ir 
“Ūkininko patarėjo” redakcija. 
Tautodailininkas A. Tučius yra 
savimokslis tapytojas, anksčiau 
laimėjęs ir dail. Pauliaus Galau
nės atminimo premiją.

Adomo Mickevičiaus (1798- 
1855) dviejų šimtų metų gimimo 
sukaktis šiemet bus plačiai mini
ma Lenkijoj ir Lietuvoj iki jo sukak
tuvinio gimtadienio gruodžio 24, 
Kūčių dieną. Minėjimai jau pradė
ti Švedijoje balandžio 4 d. Pirmąjį 
minėjimą, jam pasirinkę simpoziu
mu pavadintas svarstybas “Ado
mas Mickevičius - lenkas, lietuvis, 
europietis”, ten surengė Slavisti
kos insitutas Lundo universitete ir 
generalinis Lenkijos konsulatas. 
Svarstybų pavadinimą pasiūlė Sla
vistikos instituto atstovai, tarp ku
rių yra daug ateivių iš Lenkijos ir 
lenkų kilmės filologų. Svarstyboms 
buvo pasirinkta dabar universite
tui priklausanti Lundo vyskupų re
zidencija. Svarstybas įvadiniu žo
džiu pradėjo Lenkijos generalinis 
konsulas Švedijoje K Lozinskis. Sla
vistikos katedros docentė B. Torn- 
quist-Plewa svarstybų dalyvius su
pažindino su A Mickevičiaus gyve
nimu, kūryba, kultūriniu bei isto
riniu laikmečio fonu. Vilniaus pe
dagoginio universiteto docentė Si
gutė Radzevičienė, literatūros is
torijos tyrinėtoja, dalyvius sudo
mino savo pranešimu “Mickevičius 
ir Lietuva”. Jį numatoma paskelbti 
periodiniame leidinyje “Baltique 
Review”. Dar vienas Adomo Mic
kevičiaus minėjimas Švedijoje įvyks 
jos sostinėje Stockholme.

Eduardas Cinzas (1924- 
1996), Rietave gimęs išeivijos ra
šytojas, mirė Belgijoje, bet yra pa
laidotas Lietuvoje, gimtojo Rieta
vo kapinėse. Jo pirmosios mirties 
metinės 1997 m. sausio pabaigoje 
ten buvo paminėtos Mišiomis, ve- 
lionies kapo aplankymu, Vytauto 
Rudžio sukurto E. Činzo barelje
fo atidengimu Rietavo L. Ivinskio 
vidurinėje mokykloje ir literatūri
ne popiete. Iš Benedikto Januše- 
vičiaus pranešimo “Literatūros ir 
meno” savaitraštyje sužinome, 
kad E. Cinzas, pokaryje dirbęs 
anglies kasyklose Belgijoje, po 
traukinio ratais neteko abiejų ko
jų. Ši nelaimė jį ir nukreipė į lite
ratūros dirvonus. Lietuvoje dabar 
jau yra išleisti E. Cinzo romanai - 
“Raudonojo arklio vasara”, “Trys 
liūdesio dienos” (1986), “Švento 
Petro šunynas” (1990), novelių 
rinkinys “Spąstai” (1981). E. Cin
zo romanai yra laimėję Lietuvių 
rašytojų draugijos, Montrealio 
akademikų sambūrio Vinco Krė
vės vardo premijų ir išeivijoje.

E. Cinzo kapą Rietavo kapi
nėse tik dabar jo bičiulio rašytojo 
Stasio Kašausko pastangų dėka 
papuošė telšiškio tautodailininko 
V. Savicko sukurtas koplytstulpis.
B. Januševičius savo pranešimu 
supažindina “LM” skaitytojus, 
kad E. Cinzas dar užbaigė pasku
tinį savo romaną “Sutemose” ir 
su dideliu įkvėpimu buvo pradė
jęs rašyti “Mėlynakės žydės” ro
maną, susietą su Rietavu, Tel
šiais, mokykla, visai Lietuvai tra
giškais 1940 m., su savo vyres
niuoju broliu Antanu, nužudytu 
Rainiuose. Deja, mirtis jam nelei
do užbaigti šio romano. To pra
dėto romano išliko tik fragmentai
E. Cinzo laiškuose.

Nauja detektyviškų rašytojų 
sąjunga jau yra įsteigta Lietuvoje. 
Jos pirmininku buvo išrinktas Jo
nas Mačiukevičius, vicepirminin
kais - Petras Šatkus ir Edmundas 
Malūkas. Jie žada rašyti krimina
linius romanus.

Vilniaus senjorų teatras, vei
kiantis Profsąjungų kultūros rū
muose šiemetinį repertuarą papil
dė M. Baluckio ir J. Balčikonio tri
jų veiksmų komedija “Aukso dievai
čiai”. Šio teatro vadovas yra dabar 
jau veterano amžiaus sulaukęs ak
torius ir režisierius Petras Likša, 
Vilniaus senjorų teatro narius ir 
žiūrovus rampos šviesoje nukėlęs 
j 1890 m. įvykius ir senbernio prob
lemas Kaisučių namuose. Meninį 
scenos montažą šiai premjerai su
kūrė Vaidilutė Keinienė, muzikinį 
foną parūpino Marius Apanavi
čius, suktinį ir kadrilį paruošė Ni
jolė Turčinavičienė. Premjeriniame 
spektakliui vaidmenis buvo sukū
rę senjorai ir senjorės - Antanas 
Juršys, Laima Gervytytė, Virgini
ja Šerpytienė, Petras Masiukas, 
Danutė Develytė, Raimundas Jac
kus, Remigijus Viesulas, Jonas Že- 
kevičius ir Regina Žekevičienė.

Kėdainių krašto kultūros pre
mija už praeituosius metus šie
met buvo įteikta dailėtyrininkui 
Jonui Jucevičiui. Pasak Kėdainių 
parodų salės vedėjo Mindaugo Po- 
džecko, laureatas tarsi kruopšti 
pelytė renka ir dalijasi gėrį sau 
bei aplinkiniams. Surinktais duo
menimis apie Kėdainių kraštą 
garsinančius žmones, jis leidžia 
monografijas, rūpinasi tautodaili
ninkais bei jaunaisiais talentais. 
Laureatas J. Jucevičius nuo 1986 
m. be jokio atlyginimo vadovauja 
vaikų dailės studijai, kurioje mo
kėsi jau ne vienas šimtais kėdai
niečių. Dailės parodų salėje susi
rinkusiems gausiems rėmėjams 
prisipažino, kad tiek daug apdo
vanojimo dalyvių nesitikėjo susi
laukti. Juk yra už jį gerokai dau
giau Kėdainių kraštui nuveikusių 
žmonių. Idėja įsteigti šią premiją 
iškilo 1991 m. Lėšas jai parūpino 
Kėdainių rajono verslininkai.

Kauno kultūros rūmų biblio
tekoje surengta paroda lankytojus 
supažindino su primaisiais Kauno 
spaustuvininkų bei leidėjų dar
bais. Ji buvo skirta pirmosios Kau
ne išleistos lietuviškosios knygos 
pusantro šimto metų sukakčiai 
prisiminti. Šioj įdomioj parodoj 
buvo išstatytos Kaune lietuvių 
kalba atspausdintos knygos, ka
lendoriai, periodiniai leidiniai, re
liginė literatūra. Jau prieš šimtą 
penkiasdešimt penkerius metus 
Kaune buvo atidaryta Gubernijos 
valdybos spaustuvė, neturėjusi lo
tyniško šrifto. ELTOS pranešimu 
“Lietuvos aide”, pirmoji lietuviš
koji knyga buvo atspausdinta M. 
Zimeliovičiaus spaustuvėje 1848 m., 
pirmasis elementorius - 1862 m. 
S. Sokolovskio spaustuvėje, o 1906 
m. - ir pirmasis kalendorius 1907 
metams. Tais metais kauniečiai su
silaukė ir pirmojo periodinio lei
dinio “Nedieldienio skaitymai”. Pa
sak parodos rengėjų, nors Kaune 
spausdintam lietuviškam žodžiui 
tik pusantro šimto metų, nepri
klausomybės laikmetyje jis buvo 
tapęs leidybos centru. Iš S. Banai
čio spaustuvės išaugo dabartinė 
“Aušros” spaustuvė, o iš buvusios 
Gubernijos valdybos spaustuvės - 
akcinė spaudos bendrovė “Spindulys”.

Savanoriškosios krašto ap
saugos tarnybos (SKAT) karių 
dainų konkursas “Dainuokim, 
Lietuvos kariai” įvyko Vilniuje 
pirmąjį 1997 m. gruodžio savait
galį. Jame dalyvavo SKAT solis
tai, ansambliai, chorai ir kapelos. 
Kompozitoriaus prof. Vytauto 
Klovos vadovaujama vertintojų 
komisija geriausiu pripažino Ro
mo Kazlausko vadovaujamą Kau
no rinktinės vyrų chorą “Margi
ris”. Jam už geriausiai atliktą Mi
ko Petrausko dainą “Gaudžia tri
mitai” buvo paskirtas SKAT vado 
pik. Arvydo Pociaus prizas. Voka
linių ansamblių grupėje pirmą 
vietą laimėjo Utenos rinktinės 
Anykščių bataliono atstovai, va
dovaujami Rimvydo Griauzdės. 
Geriausiu vokaliniu instrumenti
niu ansambliu buvo pripažinta 
Žygimanto Sinkevičiaus roko 
(rock and roll) grupė “X-orda”, 
priklausanti Alytaus rinktinei. 
Karių solistų grupėje laureatais 
buvo paskelbti uteniškis Juozas 
Svirskis, kaunietis Vidutis Sipavi
čius ir klaipėdietis Saulius Vasi
liauskis, geriausiu duetu - taipgi 
klaipėdiečiai Saulius Vasiliauskis 
ir Giedrius Novikas. V. Kst.
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pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

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

X*--------------------------------------- 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
IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 7.50%

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

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

Duodame asmenines paskolas iki
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......... ,
2 metų.........
3 metų.........
4 metų.........
5 metų.........
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

6.05%
6.20%
6.35%
6.45%
6.50%

5.45%

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

$50,000 ir mortgičius iki 75%

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Q\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Taisau senas Ir Įvedu naujas:
• ELEKTROS INSTALIACIJAS • VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

Licence 
' E-2392

LT HAAi REFUIGERATIOIV 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

ROYAL LeP/KGE

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

DK1I l)\
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 BL00R ST w ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

Krepšinio žaidynės Klivlande, kur rungėsi Toronto “Aušra” su Toronto 
“Vyčiu” Nuotr. V. Bacevičiaus

■
“-------------------------------------------- .—— —  ■   -—

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ne, nuvedė Konservatorių parti
ją per toli į dešinę, ją sulygino 
su federacine Reformų partija. 
Jos manymu nepalankiu laiku 
sumažinti mokesčiai, ir nelogiš
ka, kad įstatymų keliu uždraus
ta vyriausybei veikti su deficitu, 
nes neišvengiama skelbti defici
tą, jeigu kristų naftos kainos.

Nauja liberalų vadovė pra
laimėjo rinkiminę kovą su 
premjeru prieš 6 metus, nors ji 
buvo labai populiari. Jos politi
nė ateitis nėra ypatingai šviesi, 
nes jai gali tekti vėl prieš jį kan
didatuoti. Šalia to, ji dabar ne
turi vietos parlamente, kur libe
ralai turi tik 18 vietų (skaičius 
nukritęs nuo 29, o konservato
riai turi 61), ir ji nėra populiari 
už Edmontono ribų.

Ontario vyriausybė suteikė
5 metų leidimą Sault Ste Marie 
firmai “Nova Group” parduoti 
iki 600,000 litrų Lake Superior 
vandens Azijai. Pirmasis tokio 
pobūdžio leidimas sukėlė didelį 
susirūpinimą aplinkosaugos spe
cialistų, advokatų ir politikų, 
nes jis nenumatytas NAFTOS 
(North American Free Trade 
Agreement) sutartyje. Baimina
masi, kad jis sudarys preceden
tą, kuriuo bus įmanoma atimti 
Kanados teisę riboti vandens 
tiekimą JAV-ėms ir Meksikai.

JAV aplinkosaugininkai ir 
kongreso atstovai pasipiktino, 
kad su jais nebuvo pasitarta, 
nes šiuo veiksmu iškelti svarbūs 
klausimai, turintys rimtų pasek
mių. Ontario provincijos aplin
kosaugos ministeris Norm Ster
ling tvirtino, jog eksportuoja
mas kiekis labai mažas, ir jo 
pardavimas neprieštarauja jo
kioms Kanados sutartims su 
JAV.

“Columbia” erdvėlaiviu su
6 JAV astronautais balandžio 
17 d. iškeliavo Kanados dr. Da
ve Williams, gydytojas, dirbęs 
Toronto Sunnybrooke ligoninė
je. Šešiolikos dienų kelionės 
tikslas - ištirti erdvėje keliau
jant besvoriškumo įtaką kūnui. 
Iš viso bus vykdomi 26 tyrimai.

Raketos išvykimą iš Cape 
Canaveral, Floridoje, stebėjo 
Kanados pramonės ministeris 
John Manley, kurio ministerijos 
sudėtyje veikia Kanados “Space 
Agency”.

Toronto rajono mokyklų ta
ryba sumažino administracinį 
personalą 1,000 pozicijų. Per 
sekančius 2 metus darbų neteks 
maždaug pusė unijai nepriklau
sančių tarnautojų.

Sumažinimai buvo numatyti 
susivienijus 7 mokyklų tary
boms, pagal konservatorių vy
riausybės naujus švietimo po
tvarkius. Taryba palengvins at
leidimų iš darbo procesą siūly
dama savanoriškai išeinantiems 
4 savaites atlyginimo už kiekvie
nus atidirbtus metus (iki 78 sa
vaičių ribos). Visiems bus siūlo
mos tos pačios sąlygos, nepai
sant darbo kategorijos. Tikima
si, kad šis planas sutaupys $20- 
$25 mln. per metus. RSJ

Reikia ketvirto?
HUMORESKA
Mano Teresė įsigeidė ket

virtojo vaiko, kaip ji sako, “pa
granduko”. Aš krapštausi galvą 
ir sakau:

- Bet, Teresėle, ar išmaitin
sime?

- O kodėl ne, Joneli? - klau
simu j klausymą atsako ji. - Už 
trečiąjį, Virgutj, juk gauname 
120 litų. Vadinasi, už ketvirtąjį 
gausime irgi nemažiau...

Aš stvėriausi “Vyriausybės ži
nių” komplekto. Suradau ir ko 
reikia. 1997 m. spalio 31 d. nr. 
99-2506 parašyta, kad “už tris 
vaikus mokama vieno minima
laus lygio (MGL) dydžio pašal
pa (šiuo metu - 120 litų, S. M.). 
Už ketvirtą ir kiekvieną paskes
nį vaiką ši pašalpa didinama po 
0.3 MGL (po 36 Lt., S. M.)”

“Kas čia per velniava?” - vos 
nenusikeikiau.

Ne, kaip sau norit, bet man 
čia kažkas neaišku. Tarkime, kad 
tas 120 Lt. priklauso visiem trim 
vaikam (deja, pirmieji du negau
tų, jei nebūtų to trečiojo). Vadi
nasi, kiekvienam vaikui - po 40 Lt. 
O štai ketvirtam ir kiekvienam 
paskesniam betenka tik po 36 Lt.

Teresė klausiamai sužiuro į 
mane, o aš jai pakišau minėtą 
įstatymą, sakydamas:

- Skaityk, studijuok!
Steponas Miltenis,

Raseiniai

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. Ručinskas, Chief Broker, 
B.Eng., M. Eng., P.Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

ARBA
Dr. Leona Ručinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

& Services Ine.
1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 

Ontario, Canada, M6P 1A7
LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA JŪSŲ PASLAUGOMS!

Sportas
Golfo žinios

- Praėjusį šeštadienį (gegužės 
9 d.) Toronto lietuvių golfo klubas, 
Nottawasaga golfo laukuose atida
rė šių metų sezoną. Dalyvavo 45 
golfininkai. Pasiekti rezultatai: vyrų 
“low gross” - Darius Vaičiūnas 73; vy
rų “low net” - Steve Posedecki 65 
(81); moterų “low net” - Daria Deks- 
nytė 72 (90); A klasėje “low net” - 
Darius Vaičiūnas 66 (73); B klasėje 
“low net” - Steve Posedecki 65 (81); 
C klasėje “low net” - A. Baltakys 71 
(95); D klasėje “low net” - A. Toma- 
sic 76 (105); pensininkų klasėje R. 
Šimkus 66 (79); moterų klasėje Da
ria Deksnytė 72 (90).

Sekantis turnyras įvyks gegužės 
24 d. 8.30 Springwater golfo lau
kuose (kurse). V. P.

Savaitė Lietuvoje
- Kauno “Žalgiris” šių metų 

Europos laimėtojas, tapo jau penk
tą kartą ir Lietuvos krepšinio čem
pionu nugalėdamas Kauno “Atletą” 
serijoje 3:1. Pirmas rungtynes laimė
jo “Žalgiris”, antras “Atletas” (žiū
rėk TŽ nr. 19). Trečias baigiamas 
rungtynes laimėjo “Žalgiris” 73:63 
ir ketvirtas 69:53 (34:26). Žalgirie
čiams buvo įteikti LKL aukso žiedai 
ir Lietuvos krepšinio federacijos 
įsteigta čempionų taurė.

- Vilniuje pirmą treniruočių 
stovyklą pradėjo Lietuvos jaunimo 
(gimusių 1976 ir jaunesnių) rinkti
nės kandidatai, vadovaujami olimpi
nio čempiono trenerio Modesto 
Paulausko bei jo pavaduotojo pane
vėžiečio Gintaro Leonavičiaus. Krep
šininkai ruošiasi Europos čempio
natui, kuris įvyks liepos 14-23 d.d. 
Sicilijoje (Italija), Palermo ir Tra- 
panio miestuose. 1996 m. Turkijoje 
Lietuvos rinktinė buvo išsikovojusi 
jaunimo čempionatą.

- Italijoje vykstančio Europos 
buriavimo “Lazer-Radial” jachtų 
klasės čempionate, kuris yra ir že
myno taurės varžybų antrasis eta
pas, sėkmingai rungtyniauja Lietu
vos sportininkai. Po keturių plauki
mų pirmauja pasaulio ir Europos 
čempionas kaunietis Raimondas 
Šiugždinis. 5-ojoje vietoje yra klai
pėdietis Vilius Bestauskas, 9-tojoje 
- kaunietis Linas Grabniękas. Mo
terų varžybose 4-tąją vietą užima 
kaunietė Agnė Kalanavičiūtė.

- Į Lietuvą iš Prancūzijos su
grįžo viena geriausių Europos krep
šininkių - Jurgita Štreimikytė. Da
bar ji su Dalia Kurtinaite treniruo
jasi pasaulio moterų krepšinio čem
pionatui, kuris gegužės 26 prasidės 
Vokietijoje. Jurgita keturis sezonus 
atstovavo “US Valenciennes Orchies” 
komandai, v. P.

Skautų veikla
• Registracijos blankai Tauti

nei stovyklai jau yra įteikti tėvams 
ir skautams-tėms. Jų negavę prašo
mi kreiptis j tunt. s. Marių Rusiną 
tel. 905 848-0320. Blankai turi būti 
grąžinti iki gegužės 26 d. Kelionei j 
Tautinę stovyklą yra užsakytas au
tobusas. Vietos ribotos. Apie norą 
keliauti autobusu prašoma pranešti 
iki aukščiau nurodytos datos.

• Į “Romuvos” stovyklavietę 
gegužės 2-3 d.d. buvo suvažiavę 10 
talkininkų, dauguma skautų-vyčių. 
Vadovaujant stovyklavietės pirm, 
j.s. R. Sriubiškiui padaryta nemažai 
darbų ir prijungtas vanduo. Antroji 
talka įvyks birželio 6-7 d.d.

• “Romuvos” stovyklavietei 
paskyrė aukų: $500 - Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvas; 
$1000 - “Parama”; $750 - Kanados 
lietuvių fondas; $2,160 - “Molson 
Co”. Gerbiamiems rėmėjams val
dyba nuoširdžiai dėkoja.

“Garland Co”, tarpininkaujant 
V. Narušiui, paaukojo komercinę 
krosnį “Romuvos” virtuvei, kuri 
perkant kainuotų apie $6000. Val
dyba ir visi stovyklautojai dėkoja 
rėmėjams už aukas. F.M.

Paieškojimas
Adelė Diksevičiūtė-Cowen, gi

musi 1937 m. Merkinėje, ieško savo 
giminių Lietuvoje. Rašyti adresu: 
Adelė Cowen, R.R.l. Box 203, 
Kirkfield, Ont. K0M 2B0. Canada.

Travel

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

TTTTLIETUVIŲ
KREDITO
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] IPLUS
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

Su&w
GROUP

ANTANAS 
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien 

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

ALGIS 
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Pranešu, kad TRIMIS GRUPĖMIS, BIRŽELIO GALE, į Vilnių 

skrenda 98 keleiviai. Norintiems prisidėti - keletą vietų dar rasiu.
Pageidaujantiems skristi kitu metu - geriausios kainos yra skrendant per 

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

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

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

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

MEDELIS CONSULTING
3 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!



9j SKAITYTOJAI PASISAKO
KNYGOS ROKIŠKIUI

Jūsų (J. G. Skaisčio, Red.) 
siųstas knygas Rokiškio viešoji bib
lioteka gavo. Viskas atkeliavo tvar
kingai. Gavom 451 knygą devyniose 
dėžėse. Nuoširdžiai dėkojame už 
didelį rūpestį Jums, Hamiltono 
LDK šaulių kuopai, padengusiai 
persiuntimo išlaidas. Džiaugiamės 
gavę enciklopedijos komplektą, ku
ris mums labai naudingas. Už tai 
reiškiame didelę padėką gerbia
mam St. Kačinskui. Už dovanotas 
knygas dėkojame J. Remisat, Alf. 
Kybartui, dr. Vidugiriui.

Linkime sėkmės kilniame dar
be lietuviškos radijo programos ve
dėjai L. Stungevičienei, M. Jonikui, 
Ali'. Pilipavičiui ir E. Repšytei.

Labai nudžiugome Jūsų siun
toje radę kilusių iš Rokiškio krašto 
rašytojų knygų: Alės Rūtos, L. Do
vydėno, J. Švaisto, S. Zobarsko.

Gal atsirastų rokiškėnų, kurie 
asmenines bibliotekas norėtų dova
noti savo krašto bibliotekai. O to
kios asmeninės kolekcijos labai 
praturtintų, pakeltų bibliotekos 
prestižą.

Dar kartą dėkojame Jums už 
paramą mūsų bibliotekai ir skai
tytojams.

Zita Jodeikienė, 
Rokiškio viešosios 

bibliotekos direktorė

KNYGOS BIRŽAMS
Jums (J. G. Skaisčiui, Red.) 

dėkodamas pranešu, kad Biržų vie
šoji biblioteka gavo visas siųstas 
knygas.

Esame dėkingi projekto “Kny
gos Lietuvos bibliotekoms” įgyven
dintojams, asmeniškai. Jums, taip 
pat Hamiltono lietuvių pensininkų 
klubui, “Lietuvių enciklopedijos” 
dovanotojai R. Bulionienei, LDK 
šaulių kuopai bei kitiems asme
nims, prisidėjusiems prie knygų do
vanojimo ir pasiuntimo. Esame dė
kingi ir žinių apie Biržus suteiku
siam Vilniaus universiteto dr. L. 
Balčiauskui.

Jūsų rūpestis mums malonus ir 
reikalingas. Ypač vertingi leidiniai- 
“Liet. Enciklopedija”, istorinės ir

Jaunoji solistė I. VISKONTAITĖ metiniame torontiškio “Gintaro” 
koncerte š. m. balandžio 26 d. Anapilio salėje Mississaugoje. 
Akompanuoja I. BERESNEVIČIENĖ Nuotr. R. Puterio

Įvairios žinios
“Frankfurter Allgemeine” 

1998 m. kovo 24 d. išspausdino 
ilgoką straipsnį apie rusų mažu
mą Latvijoje, kuri užkulisiuose 
kurstanti kovą tarp Rygos ir 
Maskvos. Latvijos rusų tarpe 
triukšmą sukėlė valdžios pa
skelbtas potvarkis, kad šiais me
tais senieji sovietiniai pasai, ku
riuos dar laiko rusai, turės būti 
pakeisti svetimšalių pasais. Ne
patenkintieji tokiu potvarkiu 
prie Rygos rotušės surengė de
monstraciją, kurios nuotraukoje 
stovi rusai su iškeltais sovieti
niais pasais. Pasak jų, naujasis 
pasų potvarkis paverčiąs juos 
benamiais.

Tas pats laikraštis tos pa
čios dienos laidoje rašo ir apie 
Estijos prezidento Lennart Me
ri ir Vokietijos prezidento Ro
man Herzog susitikimą Berlyne. 
Be abejonės, prezidentų pokal
byje iškilo ir tautinių mažumų 
(rusų) klausimas Estijoje, kur 
trečdalis gyventojų yra rusakal
biai. Nurodyta ir Narvos srities 
problema. Sritis istoriškai pri-

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 

informacinės knygos apie policijos, 
šaulių sąjungos veiklą, leidinys apie 
okupacijos, biržiečio rašytojo A. 
Barono kn. ir kt.

Taip pat teigiamai atsakau į 
Jūsų klausimą laiške dėl lietuviškos 
knygos: ji reikalinga Lietuvoje 
miestų, rajonų bibliotekoms. Apie 
knygų siunta pateiksime informaci
ją savo rajono laikraštyje. Ačiū.

Juozas Enskaitis, Biržai

SAVO JAUNYSTĖS MIESTE
Tą seniai lauktą penktadienį iš 

autobuso išlipau Kybartuose. Apsi
lankęs kadaise mano gyventoje pa
stogėje, nužingsniavau ligi Kultūros 
namų. Iš anapus durų stiklo švytėjo 
dailiai rašytas skelbimas: 16 vai. 
bibliotekoje vysk buvusio Kybartų 
K. Donelaičio vid. m-los mokytojo 
Jeronimo Šalčiūno (čia 1948-siais 
baigiau gimnaziją) kūrybos vakaras. 
Antrajame aukšte maloniai sutiko 
bibliotekininkės, kurių dauguma 
buvo mano mokinės.

Susitikimo su skaitytojais nuo
širdumas, betarpiškumas pranoko 
lūkesčius. Saliukėje tuščių kėdžių 
neliko. Ant staliuko uždegusi tradi
cinę žvakę, bibliotekos vedėja pri
statė mano eilėraščių antrąją kny
gelę “Vaikystės takeliais”, išleistą 
pernai. Nors tai eilėraščiai vaikams, 
bet ne jie patalpoje sudarė daugu
mą. Iš rinkinėlio po vieną eilėraštu
ką deklamavo trys žemesniųjų kla
sių mergaitės, o “Velykos” - pati 
vedėja. Iš senokai pasirodžiusios 
Floridoje “Žodžiai nuo Nemuno” 
savo knygos perskaičiau 3 eilėraš
čius. Mačiau, kaip sudrėko kai 
kurių klausytojų akys po “Be ma
mos”... Teko aiškinti skirtingus 
abiejų rinkinių pasirodymo kelius, 
atsakyti į klausimus apie kūrybos 
pradžią, paskatas.

Vedėja, nupirkusi bibliotekai 
po vieną mano rinkinį, pasakė, jog 
visa tai bus vertinga medžiaga įvai
riems renginiams. Toks atsiliepi
mas gal paskatino daugelį - įsigijo 
du trečdalius atsivežtųjų “Vaikystės 
takeliais” bei likusias dvi “Žo
džiai... Jeronimas Šalčiūnas,

Marijampolė

klausanti Estijai, bet ją savinasi 
Rusija. Pastaroji betgi savo 
valstybės pakraščiuose taip pat 
turinti teritorinių problemų, ku
rios nėra išspręstos. Prezidentas 
Meri pabrėžė, kad Estijoje įvai
rių tautybių žmonės gali norma
liai bendradarbiauti, nors tauty
bės savitumas esantis didelė 
vertybė. Sovietų Sąjungoje gy
venę maždaug 30-40 tautinių 
grupių. Europos sudėtyje Estiją 
prezidentas Meri matąs laimin
gą. (Iškarpas iš laikraščio at
siuntė Le.Kro.) Snk.

Dienraštis “The Globe and 
Mail” 1998.V.2 laidos knygų 
apžvalgos sekcijoje išspausdino 
Wayne Grady recenziją apie ra
šytojos Linda Spalding knygą 
“The Follow” (True Story), ku
rioje beletristiniu būdu rašoma 
apie Toronte gyvenusios Biru
tės Galdikaitės darbus Borneo 
saloje. Ten ji ilgus metus tyrinė
jo orangutangų gyvenimą. Tais 
savo tyrinėjimais ji labai išgar
sėjo, susilaukė plataus lankytojų 
dėmesio. Jos sėkmė sumažėjo, 
kai pradėjo įvairiose vietovėse 
prijaukintus orangutangus pra
tinti prie savarankiško laukinio 
gyvenimo. Mat paaiškėjo, kad 
žmonių prijaukinti orangutan
gai būna apsikrėtę įvairiomis li
gomis ir jomis užkrečia kitus 
orangutangus natūralioje aplin
koje. Minėtoje knygoje Galdi
kaitės pavardė iškreipta - rašo
ma Gadalkas. Matyt, sąmonin
gai, nes tai beletristinio pobū
džio knyga, pasakojanti apie ją 
240-tyje puslapių.

Čikagiškis “Dainavos” ansamblis 
d. Anapilio salėje Mississaugoje

po

Vaikaitis rašo apie savo močiutę
Baigęs tryliktuosius metus 

Tomas Kuras, Rasos ir Pauliaus 
Kuru vyriausias sūnus, besimo
kąs Londono (Ontario) prancū
zų mokykloje. Jos kapelionas 
paprašė moksleivių parašyti 
apie Dievo pagalbą žmogui ir 
akivaizdų artimo meilės pavyz
dį. Berniukas savo rašinio temai 
pasirinko savo senelę. Štai jo 
rašinio vertimas.
Trys mano močiutės gyvenimo 

svarbios akimirkos
Antrojo pasaulinio karo 

metais mano močiutė su šeima 
ryžosi pasitraukti iš Lietuvos 
nuo rusų okupacijos. Perėję 
Vokietijos sieną, jie niekur nesi
kreipė, bijodami, kad nebūtų 
netikėtai užklupti grėsusių pa
vojų. Kartu su jų šeima buvo ga
benamas didelis ligonis - sene
lės jaunesnysis brolis, sirgęs 
džiova ir tuojau po kapituliaci
jos miręs Lenkijai priskirtoje 
Vokietijos dalyje.

Laikinai vienoje vietoje ap
sistojus, senelės šeimą aplankė 
vienas lietuvis, anuomet buvęs 
sovietų šnipas. Kaip didelis 
“liaudies priešas” to išdaviko 
dėka sovietinių pareigūnų suim
tas ir įkalintas močiutės tėvelis, 
o šeima išvežta į sovietų oku
puotą Lietuvą. Dar tuomet jau
ną mergaitę, mano močiutę, 
motina prikalbino bėgti, kad 
nebūtų išvežta arba kur nors 
kareivių išniekinta. Tatai buvo 
paskutiniai žodžiai, kuriuos iš
girdo mano močiutė iš savo 
mamos.

Šitaip įkalbinta mano mo
čiutė, nušokusi nuo vežimo, 
kuris, saugomas sargybinių, šei
mą gabeno į surinkimo punktą, 
įbėgo į pirmą pasitaikiusį kie
mą, kur susitiko tenai gyvenan
čią vokietę moterį (Rytų Vokie
tijoje, Red.)

- Paslėpkite mane. Gresia 
pavojus! - paprašė močiutė. 
Geroji moteriškė močiutę užra
kino kieme stovinčioje išvietėje. 
Tą pačią akimirką močiutė iš
girdo milicininko klausimą, ar 
moteriškė nemačiusi pabėgu
sios jaunos merginos. Toji atsa
kė, kad kažin kas prabėgo gat
ve. Milicininkui išėjus, vokietė 

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

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

CMD Insurance Services Inc.
............

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

’GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Strefet, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

pakeitė močiutės drabužius ir 
atnešė visai dienai maisto. Pa
vakare miestelio klebonas jai 
davė adresą žmogaus, kuris iš
davinėjo pabėgėliams doku
mentus, kad galėtų išsprukti į 
Vakarų Vokietiją.

Važiuojant į tą uostamiestį 
reikėdavo specialaus leidimo, 
kurio močiutė neturėjo, bet, pa
sitikėdama Dievo pagalba, rizi
kavo ten važiuoti. Autobusui 
jau privažiavus prie uostamies
čio, sargyba norėjo patikrinti 
dokumentus, bet vairuotojas 
paprašė sargybinius, kad jų ne
gaišintų, nes jie ir taip vėluoją ir 
jokių pašalinių ir pavojingų as
menų autobuse nesą. Taip jų 
keleivinė prasmuko nepatikrin
ta. Močiutė visą tą laiką be pa
liovos meldėsi. Prašė Dievo pa
galbos. Šitaip močiutė, pasieku
si Kanados miestą Montreal}, 
palikusi visus pavojus, susitiko 
mūsų senelį Petrą ir už jo ište
kėjo.

Dar griaudėjam pasauli
niam karui Europoje, mūsų mo
čiutė pradėjo studijuoti - rengė
si būti užsienio kalbų mokytoja. 
Mat jau namuose ir gimnazijoje 
buvo išmokusi vokiečių ir pran
cūzų kalbas. Kanadoje ji susipa
žino su socialinės tarnybos dar
buotojomis, bendravo su Kana
dos skautėmis. Čia įstojo į uni
versitetą ir socialinės rūpybos 
studijas baigė magistrės laips
niu, susilaukė mano mamos Ra
sos ir tetos - mano mamos se
sutės Inos.

Mano močiutės laimingas 
pabėgimas - tikras Dievo pagal
bos pirštas. Visi tie išgyvenimai 
pavojų akistatoje parodė pasiti
kėjimą Dievu reikšmę. Juk so
vietai, suėmę močiutės šeimą, ją 
grąžino į pagrobtąją Lietuvą. 
Mano močiutė neketino palikti 
šeimos - ją paskatino bėgti ma
no prosenelė. Galima būtų 
klausti: “Kaip gali liepti savo 
dukrai bėgti į nežinią? Kaip ji, 
dar visai jauna mergaitė, gali 
ryžtis tokiam žingsniui? Kaip 
skirtis su savaisiais? Kaip rasti 
jėgų tokiam sprendimui? Kur 
rasti prieglobstį ir kaip toliau 
gyventi?”

Visa tai jau praeitis. Nieka

dos daugiau mūsų močiutė ne
bematė savo tėvelių. Taigi pro 
akis prabėga daugybė įvykių: 
patirti didžiausi karo sunkumai, 
persekiojimas, pavojai gatvėse, 
restoranuose, mokykloje ir na
muose. Tokiomis akimirkomis 
neįmanoma pasitikėti vien tik 
savo pagalba. Lieka pasikliauti 
vien Dievo malone.

Tik pagalvokite: kaip sveti
mame krašte pradėti mokytis 
universitete? Be šeimos, drau
gų, be jokios atramos svečioje 
šalyje, be pinigų, nepažįstamoje 
kultūroje pradėti savo gyvenimą 
iš naujo?

Mūsų močiutė turėjo stiprią 
valią ir ryžtą, kad šitaip savaran
kiškai baigė studijas, pagilino 
jaunystėje išmoktas užsienio 
kalbas, sutikusi brangų žmogų 
sukūrė lietuvišką šeimą ir gyve
nime pasiekė to, ko norėjo ir 
kuo tikėjo. Kodėl? Todėl, kad 
Dievas buvo visą laiką su ja.

Jinai drąsiai pasitikėjo Die
vu ir darė pati, ką galėjo. Todėl 
išdrįso ir pajėgė pakelti daug 
minėtų ir nepaminėtų sunkumų. 
Ir nūnai mano močiutė visąlaik 
savo gyvenime kreipiasi į Dievą, 
be galo pasitiki Jo meile ir pa
galba. Ji visad buvo ir yra tikin
ti, išpažįstanti Dievą. Man pa
tinka pasikalbėti su ja įvairiais 
gyvenimo klausimais. Ji visuo
met liudija savo tikėjimą ir pa
rodo meilę Dievui, kuris yra es
minė jos gyvenimo dalis. Šitą 
mintį ji pati man dažnai pri
mena.

Aš myliu ir didžiuojuosi sa
vo močiute. Ji kupina negęstan
čios vilties ir pasitikėjimo Die
vu, štai kodėl ji tiek daug pada
rė ir, nepaisydama sunkių gyve
nimo išmėginimų, nieko nesu
griovė. Ji mane myli, mane ska
tina ir padeda man prasmingai, 
gražiai gyventi. Močiutė Irena - 
man pasitikėjimo, valios, ryžto 
ir prasmingo gyvenimo pavyz
dys. Mano supratimu, tai jos 
teigiamiausi charakterio bruo
žai. Joje Dievo meilė ir rūpestis 
artimu, dukterų šeimomis ir 
vaikaičiais yra įaugę jos sieloje.

Tekstą spaudai parengė -
kun. K.J. Ambrasas, SJ

sėkmingo koncerto “Tėviškės žiburių” spaudos vakare š.m. balandžio 18
Nuotr. B. Tarvydo
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juozas (Joseph) NORKUS
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.
RE^UIKCWest Realty Irto.

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

■

Nemokamas namų įvertinimas

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

Fax 531-1906

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

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

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

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

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 4-) g 763-5677
(Prie Jane St.)

Advokatas

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

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

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809
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TORONTO
Anapilio žinios

- Gegužės 5, antradienį, palai
dota ilgametė mūsų parapijos tary
bos narė a.a, Joana Plečkaitienė, 77 
m. amžiaus. Nuoširdi užuojauta jos 
vyrui ir visiems giminėms bei arti
miesiems.

- Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 17 bus renkama antroji rinklia- . 
va popiežiaus labdarai paremti. Tai 
rinkliavai vokeliai yra išdalinti.

- Šiais metais mūsų parapijos 
vaikučiai Pirmos Komunijos eis ge
gužės 24, sekmadienį, 9.30 v.r. Mi
šių metu.

- Mūsų parapijos jaunimui Su
tvirtinimo sakramentas bus teikia
mas gegužės 31, Sekminių dieną, 
11 v.r. Mišių metu.

- Mūsų parapijoje iki šiol besi
darbavusį kun. Vytautą Volertą 
vysk. P. Baltakis skiria naujoms pa
reigoms lietuviškoje Maspeth para
pijoje Niujorke. Jis ten pareigas pe
rims rugpjūčio pradžioje. Iš mūsų 
sielovadinio darbo jis pasitraukia 
birželio pabaigoje. Linkime jam Vi
sagalio palaimos naujose pareigose 
Niujorko lietuvių tarpe.

- Pavasarinė kapinių lankymo 
diena šiais metais bus savaitę vėliau 
nei įprasta: birželio 7, sekmadienį. 
Tai daroma ryšium su Sutvirtinimo 
sakramento teikimu Anapilyje Sek
minių dieną Toronto arkivyskupijai 
pageidaujant. Kapinių lankymo 
dienos Mišios, kaip įprasta, bus ka
pinių koplyčioje 3 v.p.p. Autoaikš- 
tėje bei kapinėse tvarką prižiūrės 
Toronto VI. Pūtvio kuopos šauliai. 
Autobusas kapinių lankymo pamal
doms važiuos nuo Islingtono pože
minių traukinių stoties Anapilin 
2.30 v.p.p., o nuo Anapilio atgal iš
važiuos 5.30 v.p.p. Anapilio auto- 
busėlis tą sekmadienio rytą važiuos 
Anapilin į pamaldas įprasta sekma
dienio tvarka.

- Vaikų chorelis “Angeliukai” 
parapijos septyniasdešimtmečio 
proga ruošiasi įrašyti ir išleisti savo 
giesmių garsajuostę. Turimų san
taupų neužteks padengti numato
moms išlaidoms. Todėl kreipiasi į 
visus, prašydami paramos. Paauko
jusieji $100 ar daugiau, bus įrašomi 
į mecenatų sąrašą.

- Mišios, gegužės 17, sekma
dienį, Lietuvos kankinių šventovė
je: 9.30 v.r. už a.a. Vaclovą Paliūną; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Vytautą Senkų; Delhi Šv. Kazimie
ro šventovėje 3 v.p.p. už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, gegužės 17, 2 

v.p.p. vyks iškilmingos pamaldos, 
kuriose kun. Alg. Žilinskas bus 
įvesdintas j klebono pareigas. Pa
mokslą pasakys ir įvesdinimo apei
gas atliks svečias iš Čikagos, išeivi
jos liuteronų vyskupas Ansas Dum- 
pys. Ta pačia proga bus pristatyta 
1998 m. parapijos taryba. Pamaldos 
bus su Šv. Komunija, giedos choras, 
vaišės bus Lietuvių Namuose.

- Moterų draugijos metinis ba- 
zaras įvyks gegužės 23, šeštadienį 
nuo 8 v.ryto iki 2 v.p.p. Daiktus bei 
drabužius pardavimui prašome pri-

Prisikėlimo parapijos žinios
- Motinos dienos proga, praei

tą sekmadienį, gegužės 10 per 10.15 
v.r. Mišias giedojo “Volungės” cho
ras, vad. D. Viskontienės; akompa
navo D. Radikienė.

- Gegužinės pamaldos vyksta 
kasdien 7 v.v., o sekmadieniais Ma
rijos litanija giedama kartu su cho
ru po 11.30 v. Mišių.

- Trečiojo Šv. Pranciškaus or
dino nariai renkasi Mišiom ir susi
rinkimui šį ketvirtadienį, gegužės 
14, 10 v.r. Kviečiami visi dalyvauti 
ir susipažinti su Trečiojo ordino 
veikla.

- Pakrikštyta Viktorija Alek
sandra, Edvardo ir Susan Stončių 
dukrelė.

- Moterystei ruošiasi Loreta A. 
Stanulytė su Fred Duz.

- Šį sekmadienį, gegužės 17 
bus daroma rinkliava Popiežiaus 
Jono Pauliaus II labdaros darbams 
paremti.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, rengtas parapijos tary
bos labdaros sekcijos, davė $6,300 
pelno. Rengėjai dėkoja visiems, 
prisidėjusiems darbu ir daiktais.

- Registracijos blankus visoms 
parapijos organizuojamoms stovyk
loms galima gauti parapijos raštinėje.

- Praeitą šeštadienį, gegužės 9, 
klebonas atliko 20-ties kilometrų žy
gį. Pasižadėjusius už kiekvieną nu
eitą kilometrą skirti auką parapijos 
persikėlimo vajui, prašom ją atsiųs
ti į parapiją ar įmesti į aukų dėžutę 
sekmadieniais.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
17: 8.15 v.r. už a.a. Motiejų Eskele- 
vičių; 9.15 v.r. už a.a. Juozą ir Kons
tanciją Čemauskus; 10.15 v.r. už ge
gužės mėn. Mišiom pavestas gyvas 
ir mirusias motinas, už a.a. Joną Si
manavičių - 15 metines, už a.a. Jo
ną Gudelį - 6 metines; 11.30 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Dėkojame Kanados lietuvių 

fondui už $500 auką mūsų 50-me- 
čiui. Nuoširdi padėka D. G. Sa
kams, aukojusiems $200, dr. R. ir
A. Karkoms už $100 auką, taip pat
B. J. Tamulioniams, davusiems $50.

- Maironio mokyklos kankli
ninkių ansamblis dėkoja Kanados 
lietuvių fondui už $300 auką ir Lie
tuvių Namų moterų būreliui, parė
musiam jo veiklą $50 auka.

- Laukiame visų gausaus daly
vavimo 50-mečio iškilmėse gegužės 
23 d. Anapilyje. Mišios 12 v. Lietu
vos kankinių šventovėje, po to Šv. 
Jono kapinėse bus pašventintas tai 
progai paminėti sukurtas kryžius. 
Mokinių koncertas “Mūsų metai” 
įvyks 1.30 v.p.p. Abiturientų pager
bimas ir pažymėjimų įteikimas - 6 
v.v., o iškilminga vakarienė su pro
grama ir šokiais - 7 v.v. Bilietus už
sisakykite skambinant Birutei Bat
raks tel. 905-271-1640.

A. a. Augustino Kuolo vie- 
nerių metų mirties prisimini
mui, “Perlas” dantų klinikai 
Palangoje N.N. aukojo $100.

A. a. JONAS ROBERTAS SIMA
NAVIČIUS, buvęs veiklus visuome
nės veikėjas, ilgus metus pirminin
kavęs KLB Toronto apylinkei, da
lyvavęs įvairiuose lietuvių, baltiečių 
ir kitataučių renginiuose. Jo mirties 
15-tosios metinės - š. m. gegužės 
19 d. Ši D. Skukauskaitės daryta 
nuotrauka yra paskutinė prieš 
velionies mirtį 1983 metais

Anapilio sodybos metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
gegužės 20, trečiadienį, 7 v.v. 
parapijos salėje. Nesusirinkus 
reikiamam skaičiui narių, susi
rinkimas bus nukeltas į 7.30 vai. 
vak. ir bus laikomas galiojančiu.

Valdyba
Tarptautinis jaunųjų pia

nistų konkursas vyksta Ba
thurst mieste (New Brunswick) 
1998 m. gegužės 20 - birželio 24 
d.d. Jame dalyvauja ir du pia
nistai iš Lietuvos: Mintarė Ka- 
nopkaitė ir Remigijus Saba
liauskas. Abu pažangūs ir talen
tingi M. K. Čiurlionio gimnazi
jos auklėtiniai. Koncertuos jie ir 
Toronte, Lietuvių Namuose ge
gužės 27, trečiadienį, 7 vai. vak. 
Koncertą rengia LN kultūrinė 
komisija ir kviečia visus daly
vauti. Įėjimas nemokamas. V.K.

Festivalis “Carassauga”, 
jau tryliktasis, vyks gegužės 22- 
23-24 d.d. Mississaugoje, Ont. 
Penkiolikoje tautybių paviljonų 
bus surengtos parodos, veiks 
gėrimų bei įvairių valgių bufe
tai, pasirodys meniniai vienetai. 
Atsiųstame paviljonų sąraše lie
tuvių nėra.

“Gyvieji akmenys” - chariz
minė grupė Lietuvoje, plėsdama 
savo veiklą, susilaukia nemažos 
paramos iš Kanados ir JAV. Tai 
grupei daug padeda torontietis 
Vincas Kolyčius, beveik kas va
sarą ją aplanko ir dalyvauja jos 
veikloje. Į talką ateina kanadie
čiai ir amerikiečiai - charizmi
nio sąjūdžio veikėjai. Š.m. gegu
žės 12-18 dienomis, Lietuvoje 
lankysis vysk. Faber McDonald 
iš Newfoundland’o Ralph Mar
tin, Sr. Ann Shields, Peter Her- 
beck iš Ann Arbour, ML V. Ko
lyčius pasiliks Lietuvoje dar tris

gegužės 17, sekmadienį, 12.30 v.p.p. 
Anapilio salėje

Po koncerto kavutė Įėjimas - laisva auka
Rengia Anapilio parapijos tarybos kultūrinė sekcija

Tėvynės sąjungos Kanados skyriaus 
metinis narių-rėmėjų

SUSIRINKIMAS
įvyks 1998 m. gegužės 24, sekmadienį,

Anapilyje, Muziejaus-archyvo salėje
12.30 v.p.p. - registracija 1 v.p.p. - posėdis

2.30 v.p.p. - prof. V. Samonis kalbės tema
“Lietuvos valstybiniai finansai po Azijos krizės”.

Susirinkimas yra viešas. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
Tėvynės sąjungos Kanados skyrius

MONTREAL

statyti šventovės salėje penktadienį, 
gegužės 22 nuo 6 iki 8 v.v. Daugiau 
informacijos teikia pirm. Vilma 
Steponienė tel. 416 622-5896.

- Pamaldos gegužės 24 dieną 
įprastu laiku 11.15 v.ryto.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, gegužės 10 d. 

popietėje dalyvavo 415 asmenų.
- LN valdybos posėdis - gegu

žės 28, ketvirtadienį, 7 v.v.
- Esant žmonių susidomėjimui 

Lietuvos prezidento Valdo Adam
kaus inauguracijos vaizdajuostė bus 
rodoma gegužės 17, sekmadienį, 
1.30 v.p.p. LN seklyčioje.

- LN kultūros komisija yra įsi
gijusi nemažai įvairių vaizdajuosčių 
iš Lietuvos: spektakliai, koncertai, 
įžymių Lietuvos žmonių biografijos 
bei kūryba, istorinė, medžiaga, fil
mukai vaikams. Taip pat turi Lietu
vos TV sukurto filmo “Giminės" 
pilną komplektą (40 serijų) ir Lie
tuvos respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus inauguracijos vaizda
juostę. Visa tai galima įsigyti ar 
nuomoti. Skambinti tel. 416 762- 
5419 S. Pabricienei arba V. Kulniui 
tel. 416 769-1266.

- Kviečiame “Lokio” svetainės 
lankytojus pasinaudoti pasiūlymų 
bei pageidavimų dėžute. Laukiame 
naujų sumanymų.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejus ir archyvas padės 

Maironio mokyklai švęsti 50-mečio 
jubiliejų. Minėjimo proga bus pa
ruošta didelė paroda apie mokyklos 
praeitį ir dabartį: istorinės nuotrau
kos ir dokumentai bei mokinių me
no darbai. Ateinantį savaitgalį, ge
gužės 16-17 d.d., muziejus bus ati
darytas sekmadienį, ir bus paskuti
nė proga pamatyti archeologijos 
parodą. Pirmadienį, gegužės 18 d., 
muziejus bus uždarytas.

- Dėkojame Kanados lietuvių 
fondui už $5,000 paramą mūsų dar-

A. a. Juozo Rastapkevičiaus 
trejų mirties metinių prisimini
mui žmona Teresė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Vlado Jagėlevičiaus 
atminimui pagerbti “Vilniaus 
krašto lietuviškoms mokyklos 
paremti” aukojo: $20 - H. Ste- 
paitis, B. Saulėnas, B. Laučys, 
B. Saplys, A. S. Grigaliūnai, dr. 
A. S. Pacevičiai; $10 - K. Gapu- 
tis, E. S. Kuzmickai, J. L. Dūdos.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklos “Lietuvių namai” Vilniu
je auklėtinius drabužiais apdo
vanojo Prisikėlimo parapijos 
labdaros sekcija, dr. S. ir E. Če
pai, R. Žiogarys. Nuoširdus 
ačiū. A.S.

Šv. Jono lietuvių kapi
nėms aukojo $50 P. Gabrėnas.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijoms Romoje $100 aukojo 
- J. Staškevičius.

savaites.
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerija ruošia dokumentinį 
filmą apie a.a. Stasį Lozoraitį, 
vyresnįjį, buvusį užsienio 
reikalų ministerį ir diplomatijos 
šefą jo 100-tosioms gimimo me
tinėms bei diplomatinės tarny
bos 80-čiui paminėti. Šiuo rei
kalu gautas iš Lietuvos ambasa
dos Otavoje kreipimasis į tuos, 
kurie galbūt savo privačiuose ar 
lietuviškų organizacijų archy
vuose išsaugojo filmuotos me
džiagos apie Stasį Lozoraitį, vy
resnįjį, arba žino apie tokios 
medžiagos egzistavimą. Norin
čius tuo reikalu padėti prašo su
sisiekti su Lietuvos ambasada 
Otavoje (130 Albert St., Suite 
204, Ottawa, Ont. 41P 5G4, Ca
nada) arba kreiptis j dr. Vytau
tą Žalį, Lietuvos užsienio reika
lų ministerija, J. Tumo-Vaiž
ganto g. 2, 2600 Vilnius, Lietu
va, tel. (370-2) 22-13-53; (370- 
2) 61-85-52.

Toronto “Gintaro” šokėjos metiniame koncerte š.m. balandžio 26 d.
Anapilio salėje Mississaugoje Nuotr. R. Puteriobams.

Prof. Romas Vaštokas, ge
gužės 4 d. lankėsi “Tėviškės ži
buriuose” ir papasakojo apie 
Kanados valdžios remiamą ur
banistikos planavimo programą 
Lietuvoje. Gegužės 8 d. išskrido 
atgal į Vilnių, kur jis dirba sie
kiant paveikaus tos programos 
įgyvendinimo. Į Torontą žada 
grįžti rudenį.

Punsko ansamblio “Klum
pė” koncertas Toronto Lietuvių 
Namuose praeitą šeštadienį, ge
gužės 9, praėjo sėkmingai, su
traukęs didelį būrį tautiečių, 
kurie gėrėjosi šauniai atlikta 
įdomia programa. Pertraukos 
metu vaišintasi kava ir skanės
tais. Visi ansamblio nariai buvo 
apdovanoti. Koncertą rengė Su
valkų krašto išeivijos sambūris.

Ontario vyriausybės pa
skirtos sveikatos tarnybų per
tvarkos komisijos potvarkiu yra 
sujungtos dvi ligoninės - Missi
ssauga Hospital su Queensway 
General Hospital. Naujasis ofi
cialus pavadinimas šio jungtinio 
vieneto - “Mississauga-Queens- 
way Hospital”. Ši ligoninė bū
sianti pajėgi teikti platesnį pa
tarnavimą, ypač pirmosios pa
galbos atvejais, per naujai suor
ganizuotą “Emergency Care 
Centre”.

Dr. Kazio Martinkaus 
(1953-1984) pomirtinis stipen
dijos fondas kviečia pasinaudoti 
visus laisvojo pasaulio lietuvius 
studentus, bebaigiančius baka
laurą arba siekiančius magistro 
ar daktarato laipsnių iš griežtų
jų mokslų (biologijos, chemijos 
biochemijos), ypatingai tuos, 
kurie dirba vėžio tyrimų srityje. 
Norintys daugiau informacijos 
ir prašymų blankų gali rašyti 
šiuo adresu: Kristina Martinku- 
tė, dr. Kazys Martinkus Memo
rial Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, Illinois 
60629-3011, USA. Prašymai turi 
būti grąžinti iki 1998 m. gegužės 
30 d.

Apie išeivijos poetą Balį 
Auginą (Augustinavičių) “Tė
viškės žiburių” bei kitų laikraš
čių bendradarbį, ilgą straipsnį 
parašė Marija Macijauskienė 
“Šiaulių naujienų” 1998 m. ko
vo 18 d. laidoje, pridėdama po
ra jo eilėraščių ir primindama, 
kad poetas - buvęs Šiaulių gim
nazistas. Glaustai nušviestas jo 
gyvenimo kelias. Gimęs 1917 m. 
rugpjūčio 17 d. Taline. Tėvas, 
karinių orkestrų dirigentas, 
kreipė ir sūnų muziko keliu. Bet 
poetas, baigęs karo mokyklą, 
studijavo VD un-te prancūzų 
kalbą ir literatūrą. Rašė spau
doje, laimėjo konkursą Kauno 
radiofono diktoriaus vietai už
imti. Jo balsu 1941 m. birželio 
23 d. paskelbtas Lietuvos išsi
laisvinimas. Išeivijoje poetas 
Ravenburgo lietuvių gimnazijo
je dėstė lietuvių ir lotynų kal
bas, vaidino, dainavo, priklausė 
Lietuvių rašytojų draugijai. 
Klivlande įsteigė lietuvišką radi
jo valandėlę, duoną pelnėsi dar
bu fabrike, ten išleido keturius 
poezijos rinkinius.

Atitaisymas. “TŽ" 19 nr. skel
bime “Žodis tarp mūsų” įsivėlė 
klaida. Išspausdintas adresas 46 
Glenholme Avė. Turi būti 86 Glen- 
holme Avė. Atsiprašome.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo,. 
elektros įvedimo, vandentiekio sis-' 
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu sto
gus. Skambinti Algiui tol. 905 272- 
8323. Pager 416 715-4783.

JAV valdžios “Human Rights 
Caucus” nariai Vašingtone bu
vo susitikę su 7 Lietuvos seimo 
atstovais, kurie čia lankėsi 1998 
m. kovo 28 - balandžio 3 d.d. 
Pokalbyje buvo paklausta, ko
dėl Lietuvoje negrąžinamos 
nuosavybės. Trumpai atsakė 
Emanuelis Zingeris, Jonas Gy
lys ir Andrius Kubilius - nuosa
vybių grąžinimas esąs labai su
dėtingas, nes reikia grąžinti na
mus, kuriuose dabar gyvena 
daugiau kaip 100,000 žmonių, o 
valdžia neturinti lėšų kompen
savimui.

Kad nuosavybių grąžinimo 
klausimas būtų įtrauktas į Hel
sinkio komisijos darbotvarkę, 
galima rašyti (pridedant užadre- 
suotą voką atsakymui) šiuo ad
resu: Vyt. J. Šliūpas, PE, 2907 
Frontera Way, Burlingame, CA 
94010, USA.

Steigiamas fondas “Auksu
čiai” Lietuvos žemės ūkio mo
kymo ir tyrimo bei miškų ekolo
ginės priežiūros reikalams Šiau
lių apskrityje. Projektą aukomis 
remia amerikiečiai. 1998 m. ko
vo 24 d. Kalifornijos Yolo ap
skrities valdyba vienbalsiai pa
sisakė už Šiaulių apskrities pa
kvietimą susigiminiuoti. Kvieti
mas priimtas. Lietuvos respubli
kos žemės ūkio ir miškų minis- 
teris dr. E. Makelis sveikino ini
ciatyvą, o Alma Adamkienė ta
po “Auksučių” projekto garbės 
rėmėja. Norintieji šį projektą 
paremti aukomis ar gauti dau
giau informacijos prašomi rašyti 
adresu: “Auksučiai Founda
tion”, c/o Vyt. Šliūpas, 2907 
Frontera Way, Burlingame, CA 
94010, USA, E-mail: Sliupas- 
Vyt@aol.com.

“Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung” 1998 m. balandžio 17 d. 
laidoje paskelbė, kad Estija ofi
cialiai nutarė panaikinti mirties 
bausmę. Apie tai pranešė Esti
jos pasiuntinybė Europos parla
mentui Strasburge, kurio narė ji 
yra nuo 1993 m. Iš 40 narių 28 
oficiliai jau yra panaikinę mir
ties bausmę. Belgija, Graikija, 
Rusija ir Ukraina, nors ir pasi
rašiusios mirties bausmės pa
naikinimo protokolus, nutari
mai dar nėra patvirtinti tų kraš
tų parlamentuose. Latvija ir 
Lietuva, kur mirties bausmės 
įstatymas dar veikia, naują 
kryptį pradėjusios 1995-96 m. 
Europos parlamentas abiems 
tiems kraštams pakartotinai pri
minęs apie mirties bausmės pa
naikinimą, kas buvo pažadėta 
norint jungtis į Europos sąjun
gą. (Iškarpą iš vokiečių spaudos 
atsiuntė Le.Kro.) Snk.

Aušros Vartų šventovėje po il
gesnės pertraukos gegužės 3 d. per 
10 vai. Mišias jautriai giedojo mo
terų dainos vienetas “Aušra”, vad. 
muz. Aleksandro Stankevičiaus. 
Klebonas kun. Kazimieras Ambra
sas. SJ. gana aštriai pasisakė dėl 
praeitą sekmadienį įvykusio meti
nio susirinkimo metu parapijiečių 
pareikštų minčių.

Montrealio lietuvių mokykla 
baigė mokslo metus gegužės 2 d. 
Visi vaikai gavo savo kurso baigimo 
pažymėjimus. Vėliau dainomis ir 
deklamacijomis džiugino savo tėve
lius ir artimuosius. Mokykla yra dė
kinga Montrealio katalikėms mote
rims už auką - $100. Ši auka buvo 
duota už atlikimą mokinių progra
mos per Velykų stalo renginį. Mo
kyklai pinigai ypatingai yra svarbūs, 
nes kai kurie mokinių tėvai mokyk
los mokesčių nepajėgia susimokėti.

Anykščių rajono mero Sauliaus 
Nefo pageidavimu, Montrealio lie
tuvių kredito unijoje “Litas” atida
ryta sąskaita “Anykščių paminklas” 
(nr.5882). Kaip spaudoje buvo mi
nėta, Anykščių miesto centre, Ba
ranausko aikštėje, iš surinktų aukų 
numatyta statyti žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės paminklą. Norintieji 
savo auka prisidėti gali čekį siųsti 
aukščiau minėton sąskaiton “Li
tas”, 1475 De Seve, Ville-Emard, 
Que., H4E 2A8 arba Br. Staškevi
čiui, 667 Allard, Verdun, Que., 
H4H 2C4.

“The Gazette” praneša, kad 
Mamertui Mačiukui atimta Kana
dos pilietybė ir balandžio 27 d. bu
vo išskraidintas į Lietuvą. Jis nega

lėsiąs daugiau atvykti į Kanadą, 
nors jo šeima čia pasilieka. Jis ap
kaltintas tuo, kad karo metu tarna
vęs dalinyje, kuris žudęs žydus.

“Lito” metinis susirinkimas 
šaukiamas gegužės 24, sekmadienį, 
4 vai. p.p. Sv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. Narių registracija prasi
deda vieną valandą prieš susirinkimą.

A. a. Apolonija Gurklienė- 
Strolienė (Palanytė), 96 m. am
žiaus, mirė balandžio 24 d. Po pa
maldų Aušros Vartų šventovėje ba
landžio 29 d. palaidota Notre Da
me des Neiges kapinėse. Liko sū
nus su šeima. B.S.

Apie Bučionių šeimą “TŽ” 
1998 m. 17 nr. buvo išspausdinta 
jos nuotrauka ir trumpa informa
cija apie prievartinį jos grįžįmą Lie
tuvon, remiantis Montrealio spau
dos žiniomis, kurios buvo jai pa
lankios bei užjaučiančios. Vienas 
"TŽ skaitytojas atsiuntė redakcijai 
spaudos iškarpų, kuriose nepalan
kiai atsiliepiama apie minėtąją šei
mą. “The Gazette” 1998.III.29 lai
doje išspausdintas Mark Lipson 
laiškas, kuriame sakoma, kad Bu
čionių šeima gyvenusi Montrealyje 
penkerius metus labdaros lėšomis, 
neradusi darbo, buvusi mokesčių 
mokėtojų našta. Kitoje iškarpoje 
1998.III.25 sakoma, kad vienas lab
daringas kanadietis verslininkas pa
siūlęs tėvui Vytautui Bučioniui dar
bą chemijos įmonėje ir 50,000 dol. 
garantiją, kad jo šeima (abu tėvai 
medikai) galėtų likti Kanadoje. Ka
nados valdžios pareigūnai betgi į 
tai neatsižvelgė ir padarė sprendi
mą pagal savo turimus duomenis, 
kurie neskelbiami. Inf.

Per Prisikėlimo pamaldas Montrealio Aušros Vartų šventovėje giedoję 
solistai (iš k.): ANTANAS KEBLYS, GINA ČAPKAUSKIENĖ, 
vargonininkas LAURENT1 DJINTCHARADZE ir jo duktė, dirigavusi 
Vivaldi “Gloria” ir Haendel’io “Aleliuja” Nuotr. A. Mickaus

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. I. B.

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

Montrealio lietuvių 
kredito unijos “LITAS”

metinis visuotinis narių susirinkimas
įvyks 1998 m. gegužės 24, sekmadienį, 4 v.p.p. 

Švento Kazimiero parapijos salėje,
3426 Parthenais, Montreal

Narių registracija nuo 3 iki 4 v.p.p. Kandidatų į valdybą ir komisiją 
pasiūlymai turi būti padaryti raštu dviejų unijos narių, turėti 
kandidatų sutikimą ir įteikti unijos sekretoriui ne vėliau kaip 5 
dienas prieš susirinkimą. Valdyba

LITAS
V 4U %Vj tu

Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349
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.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir 
virtuvė su atskiru įėjimu ir bendra 
prausykla liepos ir rugpjūčio mė
nesiais ant ežero kranto Vasagoje. 
Skambinti tel. 416 239-7268.

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.

ŠEIMA nori išsinuomoti namą.
Tel. 905 427-8239.

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.

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 L L Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti

Alvydui tel. 905 848-9628 
416 609-5108 (pager).

mailto:Sliupas-Vyt@aol.com

