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Lemtingoji diena
Sausio 13-toji - tai vienas kraujo lašas, ištiškęs ant 

visos tautos, palietęs kiekvieną, kuriam tėvynė yra šventas 
žodis, suprantama tikrovė, nieku kitu ir niekada nepakei
čiama.

NUO TOS žiauriosios nakties, kuri iš tikrųjų su
griovė užtvaras ant kelio j paskelbtą nepriklauso
mybę, prabėgo jau aštuoneri metai. Per tą laiką 
pradėta patiems tvarkytis. Šiandien matome ir vertiname 

to savarankiškumo rezultatą. Taipgi žinome, kad toli gra
žu dar ne pabaiga. Valstybinio darbo dirvonai platėja, tik 
tų darbininkų, darbo, vis neužtenka, arba jie ne tokie, ko
kių šiandien reikėtų. Toks vaizdas susidaro stebint sava
rankiškumo pomėgius, kuriuos spauda kone kasdien iš
marginama ryškiais ir apgailėtinais pavyzdžiais ministe- 
rių, teisėjų, muitininkų ir kitokių aukštų pareigūnų nuša
linamų, teisiamų, įkalinamų dėl sukčiavimų, kyšių ėmi
mo, valstybės lėšų švaistymo. Užuot rūpinęsi valstybe, jie 
ją išnaudoja, glemžia ką tik sugriebdami po savimi. Ar to
kie žmonės tiki Lietuva, ar jiems svarbi jos ateitis? Klau
simas liūdnas, bet nuo jo nepabėgsi. Kokia tikrovė yra, 
tokia yra. Ji žiauriai kertasi su anąja Sausio 13-tosios ir 
dainuojančios revoliucijos dvasia. Bet faktų nepakeisi, jų 
niekaip nepridengsi, o be perstojo braškanti valstybės vir
šūnė sukelia pagrįstą nerimą, pavirsta gal ir keistoku 
klausimu: kieno ir kokiomis rankomis tvirtinama valsty
bės nepriklausomybė? Ar tos rankos šiandien stos prieš 
okupanto tankus, ar pasikartotų didvyriškoji Sausio 13- 
tosios naktis, jei vėl reikėtų? Abejonės smukdo, drumsčia 
pasididžiavimo jausmus, matant daugybę griaunamojo 
pobūdžio reiškinių.

TOKIE ar panašūs reiškiniai kelia daugybę klausi
mų, kurie dažnais atvejais suvedami į vieną aiškią 
išvadą - viskas pakryps gerojon pusėn tik tada, kai 
užaugs naujoji karta ir pradės valstybei vadovauti. Sitai 

prielaidai paremti galima šiuokart prirankioti pakanka
mai duomenų iš tų šiandieninių negerovių. Bet tikėtis, 
kad ateityje bus viskas daug geriau vien dėl to, kad šian
dien negerai, būtų daugiau negu naivu. Kad ateityje būtų 
geriau, reikia veikti ryžtingai dabar, be jokio atidėliojimo 
ar tuščio tikėjimosi. Jaunoji karta, j kurią šiandien tiek 
daug vilčių dedama, gyvena jau šiandien tarpe mūsų. Ji 
kils iš dabartinės visuomenės, pasisavins ne vieną savo tė
vų, mokytojų bei kitų įtakingų asmenų gyvenimo būdo 
bruožą. Gal ateities prezidentas šiandien dar tik pirma- 
skyris mokinukas, kuriam mokytojas kalba apie tėvynės 
meilę arba panašios tematikos visai neliečia. Busimieji 
ministerial ar aukšti valstybės pareigūnai šiandien renkasi 
jaunimo organizacijas, draugus, susikuria vienokią ar ki
tokią pasaulėžiūrą, šalia mokslo žinių ir siekių formuoja
si, ruošiasi gyvenimui, kuris iš kiekvieno žmogaus, ką jis 
bedarytų, pareikalauja atsakomybės ir atskaitomybės. 
Taigi ir naujieji valstybės vadovai, kurie turės daug ką da
ryti gražiau negu daro dabartiniai, nenusileis iš dangaus. 
Jie čia pat, daugelio vaikai ar vaikaičiai. Kokia ta jauno
ji karta užaugs, tokia bus ir valstybės bei tautos ateitis. 
Užtat didelis dėmesys tarp visų kitų svarbių valstybinių 
darbų turi būti kreipiamas į jaunimo auklėjimą, ir tai to
kį, kuris imtų keisti negatyviąją pusę, o tuo pačiu tobu
lintų ir esamą politinę, visuomeninę, socialinę tautos 
sanklodą. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Neleido bankams jungtis

Kanados finansų ministe- 
ris Paul Martin 1998 m. gruo
džio 14 d. atmetė keturių di
džiųjų Kanados bankų ketini
mus susijungti į dvi finansines 
institucijas. “Royal Bank of Ca
nada” planavo jungtis su “Bank 
of Montreal”, o “Canadian Im
perial Bank of Commerce” - su 
“Toronto Dominion Bank”. Mi- 
nisterio manymu, tokie jungi
niai sukauptų per didelę ekono
minę galią siaurame rate, būtų 
sumažinta konkurencija, varto
tojams sumažinta galimybė pa
sirinkti finansines paslaugas. 
Valdžia sieks įvesti reformas, 
nustatančias finansinės srities 
veiklą. Tai gali užtrukti ilgiau 
kaip metus. Valdžia ne tvirtins 
bankų susijungimo, kol nebus 
atlikta finansinės srities gairių 
peržiūra. Po ministerio praneši
mo CIBC ir TD bankai savo 
planą susijungti atšaukė, o kiti 
du dar “svarstys galimybes”.

Kanados valdžia paskyrė 
$900 mln. per dvejus metus pa
remti Kanados ūkininkams. Že
mės ūkio ministeris Lyle Vanc- 
lief tikisi, kad provincijos prisi
dės dar su $600 mln. ir su $1.5 
bln. bus galima paremti ūkinin
kus, kad jų pajamos nenukristų 
žemiau 70% jų anksčiau turėto 
vidurkio. Dėl krizės Azijoje ir 
tarptautinio javų “subsidijų” ka
ro, kiaulių ir javų kainos labai 
smarkiai nusmuko praėjusiais 
metais. Ūkininkai patyrė di
džiulius nuostolius - net $4000 

per savaitę. Labiausiai nuken
tėjo ūkininkai Saskatchewan’© 
provincijoje. Manoma, kad ūki
nės pajamos gali kristi 125% 
šiais metais, palyginus su 1997 m.

Tūkstančiai nelegalių ki
niečių ir maleziečių iškeliavo į 
JAV iš Kanados per praėjusius 
dvejus metus. Kanados ir JAV 
policija suėmė 35 asmenis (9 jų 
- kanadiečiai), kurie užsiėmė 
nelegalių užsieniečių gabenimu 
į JAV per Mohawk indėnų že
mes prie Cornwall, Ontario 
provincijoje. Per Akwesasne 
apylinkę varoma cigarečių ir 
degtinės kontrabanda, o taip 
pat nesunku pervežti ir užsie
niečius, nes ši indėnų teritorija 
yra plati, kertanti Ontario ir 
Kvebeko bei Kanados ir JAV 
sienas. Pagal įstatymus, joje tei
sėtvarka rūpintis gali tik Mo
hawk policija, kurios yra mažai, 
tad lengva užsieniečius slėpti ir 
išvežti į JAV. Kiniečiai, dau
giausia iš Kinijos Fujian provin
cijos, sumoka $47,000 ir suklas
totais dokumentais atskraidina
mi į Kanadą. Toronte arba 
Vankuveryje išsiprašo pabėgė
lių teisių. Atvežti pas indėnus 
prie Cornwall, jie laivu gabena
mi į Niujorko valstiją, paskui į 
Niujorko miestą, kur jie įsidar
bina kiniečių rajone. Atrodo, 
kad iš viso per praėjusius dvejus 
metus tokiu būdu atvyko 3,600 
kiniečių.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Punsko lietuvių sveikatos centras - ambulatorija, į kurią kėsinasi karinis Lenkijos pasienio dalinys - 
reikalauja pusę to pastato perduoti jo reikalams. Lietuviai protestuoja prieš tokį lenkų užmojį, reiškiantį 
grėsmę Punsko srities lietuviškumui ) Nuotr. “Aušros”

Prie Europos sąjungos durų
Ką Lietuva laimėtų tapus ES nare ir ką pralaimėtų

JUOZAS VITĖNAS
Nors Europos komisija savo 

išvadose 1998 m. lapkričio 4 d. 
Europos parlamentui nebuvo 
pasiūliusi Lietuvą pakviesti Eu
ropos sąjungos nare, Lietuvos 
vadovai tikėjosi, kad ji bus pa
kviesta ES vadovų ir užsienio 
reikalų ministerių pasitarime 
Vienoje, kuris įvyko gruodžio 
11-12 d.d. Tokias Lietuvos viltis 
stiprino gruodžio 7 d. Briuselyje 
ES šalių užsienio reikalų minis
terių išvados apie ES plėtrą. Pa
sisakydamas apie šias išvadas 
Lietuvos atstovas prie ES am
basadorius Kalonaitis teigė, kad 
Lietuvai patvirtinta lygiai tokia 
galimybė, kaip ir Latvijai, kitais 
metais pradėti derybas dėl ES 
narystės. Anot jo, užsienio rei
kalų ministerių pateiktos išva
dos aiškiai rodo neginčijamą di
delę pažangą, kurią padarė Lie
tuva.

Į ES šalių vadovų bei užsie
nio reikalų ministerių pasitari
mą Vienoje gruodžio 11-12 d.d. 
atvyko Lietuvos delegacija, va
dovaujama min. pirmininko G. 
Vagnoriaus. Joje taip pat daly
vavo užsienio reikalų min. A. 
Saudargas, Europos komiteto 
generalinis direktorius P. Auš- 
trevičius ir kiti.

Prieš išvykdamas į Vieną 
Vagnorius pareiškė, kad Lietu
va nekelia reikalavimų dėl na
rystės derybų trukmės, ar narys
tės datos, tačiau turi moralinę 
teisę siekti pakvietimo prie 
“starto linijos”.

Tačiau Lietuva tokio kvieti
mo Vienoje nesulaukė. ES šalių 
vadovų pasitarime vyravo ES 
finansavimo ir žemės ūkio klau
simai. Dėl nesutarimo šiais 
klausimais, pasak Vagnoriaus, 
buvo nuspręsta, kad derybose 
dėl ES narystės dalyvaujančių 
šalių sąrašas kol kas nebus pa
pildytas naujomis kandidatėmis. 
Tačiau, sakė Vagnorius, mes 
gavome tam tikrą signalą, jog 
praktinės derybos iš esmės pra
sideda, tačiau toks ženklas ne
gali pakeisti oficialaus kvietimo. 
Pasak jo, Lietuva ir toliau sieks 
narystės ES, tačiau ne bet kokia 

kaina, o gindama šalies ir pasto
vumo regione interesus. Jis pa
žymėjo, mes neabejojame, kad į 
ES vienu metu įstos ne tik jau 
pakviestosios, bet ir visos Balti
jos valstybės. (Čia pažymėtina, 
kad Estija jau pernai buvo pa
kviesta deryboms dėl ES narys
tės, ir dabar tokias derybas jau 
veda).

Pasak pranešimų, Vagno
rius savo nuomonę apie visų tri
jų Baltijos valstybių įstojimą į 
ES vienu metu grindė tuo, kad 
ES vadovai pripažįsta “ypatingą 
Latvijos ir Lietuvos padarytą 
pažangą, ir kad Vienoje buvo 
priimtas sprendimas kitų metų 
pradžioje su Lietuva pradėti 
dvišalį peržiūros procesą, kuria
me bus tikrinama, ar Lietuvos 
teisiniai aktai ir institucijos ati
tinka ES reikalavimus. Iki šiol 
Lietuva dalyvavo bendrame per
žiūros procese drauge su kito
mis šalimis, kurios nepateko į 
pirmąją kandidačių grupę. At
skirą peržiūros procesą Vagno
rius vertina kaip pirmą žingsnį į 
praktinių derybų pradžią.

Lietuvos laikraščių pasisa
kymai skambėjo kiek kitokia 
gaida. “Lietuvai dar reikės pa
laukti prie ES durų”, rašoma 
“Lietuvos ryto” pirmame pusla
pyje. Ant jo, Lietuvos, Latvijos 
ir Slovakijos viltys, kad, palan
kiai susiklosčius aplinkybėms, 
jos jau galbūt po pusmečio ga
lėtų būti pakviestos pradėti de
rybas dėl ES narystės, išblėso 
vos pasirodžiusios.

Panašiai pasisakė ir “Res
publika”. Vienoje posėdžiavę 
ES valstybių ir vyriausybių va
dovai - rašoma laikraštyje - nu
sprendė galimybę pakviesti į 
tikrąsias derybas Lietuvą, Latvi
ją bei kitas kandidates svarstyti 
tik po metų, 1999-aisiais gruo
džio mėnesį įvyksiančiame Są
jungos vadovų susitikime. Tai, 
kad artimiausiu metu sąjungos 
plėtimosi spartinti neketinama, 
neslepia ir busimosios ES pir
mininkės - Vokietijos vadovai.

“Kauno dienos” pirmame 
puslapyje rašoma: Lietuva Eu
ropos sąjungos šalių vadovų su

sitikime, penktadienį ir šešta
dienį vykusiame Vienoje, vėl 
susilaukė komplimento, bet ne 
kvietimo ar bent konkretaus pa
žado, kada su ja bus pradėtos 
derybos. ES ir siekiančių narys
tės joje šalių vadovai išsiskirstė 
praktiškai nepriėmę jokio 
sprendimo nei dėl Sąjungos 
reformų, nei plėtros klausimais.

1998 m. gruodžio 14 d. įvy
ko Lietuvos užsienio politikos 
koordinavimo tarybos posėdis, 
kuriame min. pirm. G. Vagno
rius pateikė naują vyriausybės 
planą dėl ES derybų pradžios. 
Jis sakė, kad mes pasiekėme 
visuotinės pažangos pripažini
mą. Dabar vyksta tik kokybinės 
diskusijos; už pusmečio ar vė
liau būsime pakviesti. Taigi, 
mes turim siekti ne pripažini
mo, kad darome viską, ko iš 
mūsų reikalauja, o kalbėti apie 
tai, kaip užimti patogesnę dery
bų poziciją. Nauja strategija, 
pasak jo, atsispindės visuose vy
riausybės darbuose ir sprendi
muose.

Po šio posėdžio prez. V. 
Adamkaus atstovė spaudai V. 
Gaižauskaitė pasakė: preziden
tas mano, kad turi būti tęsiamas 
konkretus darbas, siekiant rea
lių derybų dėl narystės ES pra
džios. Prezidento esą nenuste
bino pasitarimų Vienoje rezul
tatai. Prezidento nuomone, Lie
tuva turi geriau atlikti tuos na
mų darbus, kurie mums nuro
domi.

Sekančią dieną, gruodžio 
15, Europos integracijos komi
sijos posėdyje buvo aptarta 
tvarka, pagal kurią bus rengia
mos nuostatos ir jų laikomasi 
derybose. Sutarta, kad drauge 
dirbs Užsienio reikalų ministe
rija, Europos komitetas ir dery
bų grupės, kurių bus nemažiau 
kaip 29 ir nedaugiau kaip 60. 
Parengtas derybų pozicijas tvir
tins vyriausybė.

Europos komiteto generali
nio direktoriaus P. Auštrevi- 
čiaus nuomone, Lietuvos dery
bos dėl narystės ES vargu ar 
prasidės anksčiau negu antroje 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Trispalvės sukaktis
Vilniuje sausio 4 d. buvo iš

kilmingai paminėtas lietuviškos 
trispalvės pirmas iškėlimas virš 
Gedimino pilies bokšto prieš 80 
metų. Kaip rašo ELTA, Gedi
mino kalno papėdėje prie pa
minklo kunigaikščiui Gediminui 
išsirikiavo “Geležinio vilko” gar
bės sargybos kuopa, krašto ap
saugos savanorių pajėgų dali
nys, skautai ir savanoriai su vė
liavomis. Taip pat susirinko 
publika su mažomis trispalvė
mis. Naujųjų metų ir vėliavos 
šventės proga seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis svei
kino susirinkusius, kurie užlipę į 
Gedimino kalną išklausė “Gele
žinio vilko” garbės sargybos 
kuopos vado pranešimo, Lietu
vos vėliavos pagerbimo salvėmis 
ir sugiedojo Tautos himną.

Priežiūros misijoje
Lietuvos krašto apsaugos 

ministerijos gynybos štabo 
Tarptautinių operacijų ir moky
mų skyriaus vyriausiasis spe
cialistas kapitonas Darius Vai- 
cikauskas ir Klaipėdos 7-ojo 
dragūnų pamario gynybos bata
liono štabo viršininkas kapito
nas Giedrius Vasiliauskas 1998 
m. gruodžio pradžioje išvyko į 
Serbijos Kosovo provinciją. Bai
gę mokymo kursus, jie ten da
lyvaus Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) tikrintojų misijoje.

Kosove jau nuo lapkričio 
mėn. žiniasklaidos veiklą stebi 
seimo informacijos analizės sky
riaus patarėjas Nerijus Songai
la. Gruodžio pabaigoje nuvyko 
Viešosios policijos rinktinės 
“Vytis” policininkas Osvaldas 
Gritėnas. Misijai atstovai at
rinkti pagal patirtį žmogaus 
teisių apsaugoje, karinių patik
rinimų bei policijos darbe. Jų 
tarnybos ir gyvenimo išlaidos 
apmokamos iš misijos biudžeto, 
sudaryto iš ESBO narių skiria
mų lėšų.

Lankėsi Europos pareigūnas
1998 m. gruodžio pradžioje 

Pabradės užsieniečių registravi
mu centre lankėsi Europos ko
misijos (EK) delegacijos Lietu
voje vadovas amabasadorius 
Henrik Schmiegelow. Jis nesiti
kėjęs rasti tokiose gerose bui
ties sąlygose gyvenančius nele
galius migrantus, kurių šiuo 
metu yra 218. Už JT lėšas 
baigiamos remontuoti buvusių 
kareivinių gyvenamosios patal
pos su atskirais kambariais, vir
tuve, sporto sale bei medicinos 
skyriumi. PHARE programos 
skirtais 650,000 ekiu numatoma 
statyti naują gyvenamąjį pastatą.

Išlaisvintas verslininkas
Lietuvis verslininkas Vikto

ras Grodis pusantrų metų buvo 
čečėnų teroristų laikomas ne
laisvėje. Jis buvo išlaisvintas 
Lietuvos pareigūnų pastango
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Lietuvos valdžios tyla sunkiai suprantama 
Kudirka gyvas mūsų širdyse

Kudirkos Naumiestyje paminėtos Lietuvos himno 100-sios metinės

mis, 1998 m. gruodžio pabai
goje ir sugrąžintas į Lietuvą. 
Dabar gydomas Vilniaus uni
versiteto ligoninės “Santariškių” 
klinikose. Užsienio reikalų mi
nisterijos konsulinio skyriaus 
direktorius ambasadorius Ri
mantas Šidlauskas teigė, kad 
teroristų reikalauta suma buvo 
sumažinta nuo vieno milijono 
JAV dolerių iki $100,000. Jo 
pagrobimo byloje dar atlieka
mas parengtinis tardymas.

Pasirašė biudžeto įstatymą
Lietuvos prezidentas prieš 

Kalėdas pasirašė valstybinio 
biudžeto įstatymą, sveikinda
mas vyriausybės ir seimo pa
stangas jį svarstant ir derinant. 
Tačiau jis apgailestavo, “kad 
1999 m. biudžetas remiasi vals
tybės funkcijomis, kurios api
brėžtos nepakankamai įvertinus 
visuomenėje vykstančius poky
čius, privatizavimą bei ekono
mikos reformas” ir “atspindi tik 
dalį valstybės pajamų ir išlai
dų”. Jo nuomone, reikėtų keisti 
Biudžeto sandaros įstatymą, 
siejant finansuotinaš valstybės 
funkcijas ir tikslus su vykdomo
mis reformomis, rašo ELTA. 
Nurodomos “nacionalinio biu
džeto” pajamos yra 10.29 bin. li
tų, o “valstybės biudžeto paja
mos, kaip ir išlaidos” - 7.21 bin. 
litų.

Sveikina Europos taryba
Sausio 6 d. Strasburge Eu

ropos tarybos generalinis sekre
torius Daniel Tarschys sveikino 
Lietuvos seimo gruodžio 21 d. 
priimtą sprendimą Baudžiama
jame kodekse panaikinti mirties 
bausmę. Jis atkreipė dėmesį į 
Lietuvos ketinimą prisijungti 
prie Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos su
tarties šeštojo protokolo, ku
riuo draudžiama mirties baus
mė. Lietuvos ambasadoriui Eu
ropos taryboje Aurimui Tau- 
rantui jau yra suteikti prezi
dento Valdo Adamkaus įgalioji
mai šį protokolą pasirašyti. Lie
tuva yra viena iš nedaugelio 
Europos tarybos valstybių, ku
rios jo dar nepasirašė.

Diplomatų pakeitimai
Kaip rašo ELTA, naujasis 

Gudijos ambasadorius Vilniuje 
Vladimiras Garkunas 1998 m. 
gruodžio 3 d. įteikė skiriamuo
sius raštus prezidentui Valdui 
Adamkui. Kitoms pareigoms 
savo krašte buvo parkviestas 
Ukrainos diplomatijos atstovas 
Rostislavas Bilodidas, dirbęs 
Lietuvoje daugiau kaip 6 metus.

Naujuoju Lietuvos ambasa
doriumi Latvijoje, vietoje Ri
manto Karazijos, paskirtas Ko
vo 11-sios Nepriklausomybės 
akto signataras Petras Vaitiekū
nas. Lietuvos ambasadorės Aust
rijoje Gintės Damušytės įgalio
jimai išplėsti - nuo 1998 m. 
gruodžio 21 d. ji Lietuvai atsto
vaus ir Slovėnijoje. rsj
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Savižudybių problemą
svarstant

DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ

Prie Europos sąjungos...

Įsiliepsnojusi Lietuvoje dis
kusija dėl eutanazijos paskatino 
prabilti daugelio profesijų ir so
cialinių sluoksnių atstovų. Dis
kutavo pasisakantys “už ir 
prieš”, bet jau tai, kad išdrįso 
prabilti viešai, nagrinėti proble
mos priežastis, yra pažanga. 
Gaila, kad neprieita iki priemo
nių taisyti esamą būklę, nors 
įstatymų, ginančių neįgaliuo
sius, pasigedo daug kas. Gaila 
tik, kad niekas nesupranto, kad 
eutanazija - tik maža proble
mos dalelė: didžioji jos dalis - 
savižudybėse. Gal dėl to niekas 
net nebandė patyrinėti priežas
čių, skatinančių žudytis, nors 
keletas apsisprendusiųjų pasi
traukti iš gyvenimo ir be euta
nazijos išdrįso parašyti.

Bandysiu apibendrinti visus 
pasisakymus, sugrupuodama juos 
į “leidžiančius-draudžiančius” bei 
į “aiškinančius” savo gyvenimo 
siūlo nutraukimo priežastis.

Pasisakymų “leisti-neleisti” 
grupės atstovai dažniausiai savo 
motyvus pradeda prielaida “jei
gu” ir toliau tęsia savo nuosta
tas lyg tai būtų pagrindas vie
nokiam ar kitokiam sprendi
mui. Gaila, kad nė vienas ne
pasvarstę atvirkštinės situacijos 
- “o jeigu ne?”. Pavyzdžiui, daž
nas prieštaraujančių eutanazijai 
savo motyvus dėsto taip: “Jeigu 
ligonis yra gražiai slaugomas, 
apsuptas artimųjų, kurie rūpi
nasi ir nesako jam, kad jis yra 
našta, - tada nėra jokių aplinky
bių, kurios eutanaziją pateisin
tų”. Na, o jeigu ne? Jei mirštan
tysis vienišas arba artimieji dir
ba ir negali rūpintis, juo gėdisi 
arba atvirai šlykštisi ar net en
gia? Išeitų - tai pateisinanti eu
tanaziją (savižudybę) aplinky
bė? Logiškai taip išeitų, nors 
autoriai to neišsako ir tvirtai 
laikosi draudimo pozicijų.

Kaip svarus motyvas prieš 
eutanaziją pateikiamos pareigū
nų (gydytojų, notarų ir kt.) ne
sąžiningumas, leidžiantis gimi
nėms piktnaudžiauti neįgaliųjų 
turtu ir lėšomis bei taupantis 
valstybines lėšas, skirtas jų pa
ramai ir integracijai. Tokiu bū
du lyg ir nubaudžiamas ne sa
vanaudis kaltininkas, o neįgalu
sis, ir taip beviltiškoje būklėje 
esantis. Taip visuomenė savo 
ydų naštą suverčia ant vargstan
čioje pečių - jis privalo spręsti 
ne tik savo, bet ir kitų proble
mas. Akivaizdu, kad jam tai ne
išsprendžiama, beviltiška, todėl 
žudosi. Taigi, ar gali visuomenė 
smerkti savižudį, jei vietoj pa
galbos dar savo vargus užkrau
na neįgaliesiems?

Dažnai girdime motyvą, esą 
daugiau niekur kitur, išskyrus 
Olandiją, nėra įteisinta eutana
zija ir retoriškai klausiama, ar 
tai Lietuvos kelias? Vertėtų su
tikti su šios nuomonės autoriais, 
jeigu vietoj eutanazijos galėtu
me apginti neįgaliuosius, pa
remti ir integruoti. Didžiausias 
savižudžių skaičius Lietuvoje, 
lyginant su pasauliniais, rodo, 
kad jie pas mus nuskriausti, 
todėl būtinas įstatymas, ginantis 
neįgaliųjų teises. Šis įstatymas 
turėtų garantuoti viską, kad ne
galios suvaržyti žmonės ne tik 
nebūtų skriaudžiami, ne tik ne
priklausytų nuo korupcijos, bet 
ir būtų įstatymo ginami.

• Esame didingos istorijos tauta 
ne tik laimėjimais, bet ir pralaimė
jimais — ne tik Žalgiriu, bet ir Kra-- 
žiais- DR. J. GIRNIUS

Ypač vertingos pačių neįga
liųjų nurodytos priežastys. Pažy
mėtina, jie iškart konstatavo, 
jog eutanazija (savižudybės) - 
tai neišspręstų socialinių pro
blemų - rezultatas: tai nesaugu
mas dėl teisinio gynimo stokos, 
moralinė žala. Pačių neįgaliųjų 
pasisakymai, nors ir labai skaus
mingai subjektyvūs, tačiau pa
tvirtina pirmoje eilėje moralinių 
nuostatų pažeidimo pirmumą.

Šios skausmingos, bet labai 
reikalingos diskusijos rezultatas 
turėtų būti specialios komisijos 
prie seimo įsteigimas. Ji turėtų 
paruošti atitinkamą įstatymo 
projektą. Valstybė privalo pa
dėti neįgaliesiems, teikti medi
cininę, techninę, buitinę pagal
bą. Svarbiausia - nepalikti neiš
spręstos problemos, nes tai ir 
toliau didins savižudžių eiles.

Teisingiausia būtų, jei mi
nėtų įstatymų paruošime daly
vautų šių įstatymų reikalingi 
žmonės. Jie pateiktų pagrindi
nes kryptis, konkrečius reikala
vimus. Lietuvoje yra daug (ke
lios dešimtys) invalidų grupių, 
pasiskirsčiusių pagal negalios 
pobūdį, galinčių pateikti labai 
konkrečių reikalavimų, papildy
mų bei patikslinimų. Projektų 
apsvarstymas šiose grupėse įga
lintų paruošti įstatymą, šalinantį 
savižudybių priežastis, mažinan
tį nesupratimo prarają tarp 
sveikų ir luošų, garantuojantį 
neįgaliųjų gynimą nuo piktnau
džiavimo ir engimo. Tai būtų 
pirmas žingsnis, įjungiantis in
validus į visuomenę ir atstatantį 
sveikųjų moralę.

Red. pastaba, 
prievartinės mirties 
reikia skirti šias 
sąvokas - savižudybę ir eutana
ziją. Pirmuoju atveju žmogus 
pats sunaikina savo gyvybę vie
nu ar kitu būdu, antruoju atveju 
- kenčiantį ligonį numarina me
dikas ar kas kitas, tuo būdu pa
lengvindamas žmogaus skaus
mą, jam prašant ar prieš jo va
lią. Abu atvejai yra nemoralūs - 
prieštarauja Dievo įsakymui 
“Nežudyk”. Žmogus nėra gyvy
bės autorius, jos kūrėjas, neturi 
teisės ją naikinti. Sunkių kentė
jimų atvejais dabartinė medici
na turi pakankamai lengvinan
čių priemonių.

Svarstant 
problemą, 

giminingas

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

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
MARIJA MIKELĖNAITE-McLOUGHLIN, išeivijoje užaugusi ir 
mokslus baigusi lietuvaitė, šiuo metu dirba kaip projektų koordinatorė 
Ontario viešojo aptarnavimo ministerijoje reformų sekretoriate. Yra nu
mačiusi vykti į Lietuvą ir savo patirtimi pasidalinti su Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministerijos darbuotojais

Lietuvos valdymo ir savivaldybių reikalų ministerija 1998 m. liepos 1 d. Vilniuje pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį su Kanados viešojo valdymo institutu (IPAC). Pagal šią sutartį Kanada pasižadėjo Lietuvą paremti 
$1.3 mln. per Kanados tarptautinės plėtros agentūrą (CIDA). Bendradarbiavimas pradėtas Lietuvos 
delegacijos apsilankymu Toronte 1998 m. rugsėjo 25-spalio 4 d.d. Nuotraukoje - delegacija su Ontario val
džios pareigūnais. Ketvirtas iš kairės Ontario viešojo aptarnavimo ministerio pavaduotojas ART DANIELS, 
pavardę pakeitęs lietuvių kilmės kanadietis, dr. Vinco Kudirkos giminės palikuonis; toliau šalia jo - M. 
MIKELĖNAITE-McLOUGHLIN, projektų koordinatorė

Europa suka kairėn? VYTAUTAS p. zubas

Alan Freeman, Toronto dienraščio “The Globe and Mail” Europos biuro atstovas 
Londone, 1998 m. spalio 3 d. laidoje išryškino socialistinių partijų iškilimą Europoje

Socialdemokratams laimė
jus rinkimus Vokietijoje, iš 15 
Europos sąjungai priklausančių 
kraštų, 13 jų valdo socialistinės 
partijos. Tony Blair Britanijoje, 
Lionel Jospin Prancūzijoje, Ro
mano Prodi Italijoje ir Gerhard 
Schroeder Vokietijoje pakeitė 
Thatcher ir Kohl tipo konserva
torius. Tik Ispanija ir Airija 
šiuo metu liko konservatorių 
rankose. Nenuostabu, kad ES 
pusmetinius suvažiavimus juok
dariai JAV vadina socialistų in
ternacionalo konferencija.

Kaip tas partijas kas beva- 
dintų - “naujasis centras” kaip 
Schroeder savąją vadina, “nau
jieji darbiečiai” pagal Blair, šitie 
“naujojo amžiaus” socialdemo
kratai partijos programa gali 
skirtis dėl detalių, bet jų požiū
ris į politiką yra visų vienodas: 
jos atsisako stiprios, darbo unijų 
įtakos, nebepuola verslininkų ir 
net pritaria valstybinių firmų 
privatizavimui. Vilkėdami kon- 
servatoriškais drabužiais ir įtiki
nančiai kalbėdami, Blair ir 
Schroeder ne tik atrodo, bet ir 
elgiasi kaip konservatoriai ar 
krikščionys demokratai, kuriuos 
rinkimuose jie išstūmė.

Užuot šturmavęs kapitalistų 
tvirtovę po 16 metų opozicijoje, 
rinkimų pergalės kalboje 
Schroeder kalbėjo apie “tęsti
numą” ir “pastovumą” Vokieti
jos užsienio politikoje ir ekono
mijoje. Kalbėdamas Darbiečių 
metinėje konferencijoje Tony 
Blair nė karto nepanaudojo žo
džio “socializmas”. Jis kalbėjo 
apie “nepalaužiamą įsipareigo
jimą” išlaikyti tvirtą valiutą, ža
dėjo nedidinti mokesčių ir re
formuoti šalpą. Net prancūzų 
Jospin, labiau palinkęs į kairę 
nei britų ir vokiečių vadai, aiš
kiai nedogmatiškas. “Naujas so
cialdemokratijos pasisekimas reiš
kia pragmatizmo pergalę prieš 
ideologiją”, sakė Dominique 
Moisi, vicedirektorius “Institute 
Francais des Relations Interna
tionales” Paryžiuje. “Socialde

mokratija prisitaikė prie šių die
nų globalinių sąlygų, ir kiek
vienas vadas yra laisvas ją 
savaip interpretuoti”.

Pagrindinis naujųjų social
demokratų požymis yra jų nuos
tata, kad valstybė nebegali tu
rėti pagrindinio vaidmens eko
nomijos reikaluose. “Šių laikų 
globalinėje ekonomijoje jūs tu
rite gyventi pagal rinkos nuos
tatus, bet turite padaryti rinką 
kaip galint žmoniškesnę”, sakė 
Moisi. Be to, naujieji vadai pri
pažįsta, kad brangių politinių 
pažadų laikai pasibaigė. Schroe
der tikrai buvo atsargus: kalbė
damas apie naujas darbo vietas, 
minėjo naujoves ir “teisingu
mą”, nepaaiškindamas, ką jis iš 
tikrųjų turi galvoje.

Dažnai girdimas tų naujų 
kairės politikų gretinimas su 
Amerikos demokratais nereiš
kia, kad Jospin ar Schroeder 
galvoja panašiąi, kaip prezi
dentas Clinton.' “Europoje yra 
gyva socialinė sąžinė, kurios 
Amerika neturi”, sakė p. Wor
cester. “Socialinė apsauga čia 
labai svarbi, ir gyventojai ne tik 
jos laukia, bet ir reikalauja”. 
Worcester nuomone, socialde
mokratų populiarumui daugiau 
padeda jų stilius o ne turinys. 
Stiliaus pergalė labai akivaizdi 
Schroederio politikoje. Jie sekė 
sėkmingus Clinton’o, Blair’o 
laimėjimus ir nenusivylė. Kohl 
ir Schroeder mitingai labai sky
rėsi. Krikščionių demokratų mi
tinge balsuotojai vaišinosi deš
romis bei alumi, grojant įprasti
niam vokiečių dūdų orkestrui. 
Kohl, paprastai vilkėdamas juo
du lietpalčiu, sunkiu žingsniu už
kopdavo ant scenos ir pradėdavo 
nuobodžią 90 minučių kalbą.

Socialdemokratai apsiėjo be 
orkestro. Milžiniškame mitinge 
Dortmunde linksmino “The 
Weather Girls”, amerikiečių 
“rhythm-and-blues” grupė, ku
rios pagrindinės dainininkės yra 
dvi Helmut Kohl ūgio moterys, 
pasipuošusios blizgučiais išsiu
vinėtais drabužiais ir šviesiais 
perukais. Buvo eilė kalbėtojų, 
kurių trumpos kalbos neįkyrėjo 
klausytojams. Net Schroeder, 
visada jautrus TV filmuotojams, 
kalbėjo tik 30 minučių. Kalbėjo 
rimtai apie reikalą turėti dau
giau darboviečių, neapvilti pen
sininkų, įvesti daugiau naujovių, 
bet nedavė tvirtų pažadų.

Graham Mather, “European 
Policy Forum” Londone pirmi
ninkas sutinka, kad Blair ir 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Schroeder moka prisistatyti ir 
paveikti klausytojus, bet nepajė
gia pasiūlyti politinėms proble
moms naujų sprendimų. “Jos
pin, Schroeder ir Blair vartoja 
reformininkų žodyną, bet neturi 
patikimų pasiūlymų problemom 
spręsti”, sakė Mather. Gal ir yra 
polinkis į kairę, bet retas politi
nis apžvalgininkas linkęs sakyti, 
kad vokiečiai balsavo už socia
listus, nusižiūrėję į jų pozityvius 
žingsnius Prancūzijoje, Anglijo
je ir kitur. “Rinkėjai balsavo 
prieš Kohl’į, manydami, kad jis 
atsakingas už stagnaciją Vokie
tijos ekonomijoje”, sakė Jens 
van Scherpenberg, vokiečių, ty
rimų instituto narys.

Iš tikrųjų skirtumai tarp šių 
socialdemokratiškų kraštų eko
nomijų negali būti didesni. Kai 
Prancūzijos vyriausybė įstaty
mais nori riboti 35 valandų dar
bo savaitę, britai tuo pačiu laiku 
svarsto galimybę apsiriboti 48 
vai. savaite. Mokesčių skirtu
mai, įskaitant sveikatos draudą 
ir pensijas, dar ryškesni: Švedi
joje - 54.1% BVP (GDP), An
glijoje - 35.8%, Prancūzijoje - 
46.3%, Vokietijoje - 41.6%

Kas Europą atvedė į social
demokratų glėbį, nereikia toli 
ieškoti. Socialinė nelygybė nie
kada nebuvo taip toleruojama, 
kaip paskutiniais dviem dešimt
mečiais. Tarpas tarp turtuolių ir 
beturčių pastoviai didėjo, vidu
rinioji gyventojų grupė mažėjo. 
Uždarbis tarp aukščiausio ir 
žemiausio pasiekė virš 130. Ta 
linkmė ryški ir Kanadoje. Pvz. 
“United Way” šalpos grupės ži
niomis, 19% torontiškių gyvena 
žemiau skurdo ribos, 26,000 per 
metus naudojasi benamių pas
toge, 108,000 kas mėnesį nau
dojasi pašalpiniu maistu. Socia
linė globa ir paslaugos nuolat 
mažinamos. Ontario provincijo
je staiga atsirado mokyklų ir 
ligoninių perteklius. Vyriausybė 
jas uždarė. Vidurinioji gyvento
jų grupė velka didžiausią nuosa
vybės ar verslo mokesčių naštą, 
kurios svoris nespaudžia turtin
gųjų pečių. Daug kas įtaria, kad 
pamažu griaunama visa Kana
dos socialinės apsaugos sistema 
ir sekama Amerika, turinčia 
daug menkesnį socialinės ap
saugos tinklą. Mūsų ministeris 
pirmininkas Jean Chretien 
mėgsta dažnai priminti, kad 
Kanada pagal Jungtinių Tautų 
duomenis jau keletas metų 
pripažįstama kaip geriausias 
kraštas.

(Atkelta iš 1-mo psl.)

1999 m. pusėje. Tų metų pra
džioje numatyta pradėti dvišalį 
peržiūros arba patikros proce
są, ar Lietuvos teisės aktai ir 
institucijos atitinka ES reikala
vimus. Pasak jo, tik dvišalės pa
tikros proceso pabaigoje galėsi
me apytikriai nustatyti, kur iš 
tiesų esame.

Į šį klausimą įneša šviesos 
Norbertas Penkaitis, gyvenąs 
Vokietijoje ir Vilniuje, informa
vęs Vokietijos ministerijas apie 
buvusių socialistinių valstybių 
ekonomiką ir tuo klausimu pa
rašęs keletą knygų. “Lietuvos 
ryte” (nr. 286, 1998 m.) jis rašo, 
kad Lietuva yra padariusi pa
žangos, bet negali lygintis su 
Lenkija, Vengrija, Čekija ar net 
Estija, kurios pernai buvo pa
kviestos deryboms dėl ES na
rystės. Esą, menką Lietuvos 
pasirengimą rodo žemas darbo 
našumas, truputį didesnis nei 
20% ES šalių lygio, užsitęsęs 
ūkio objektų ir bankų privatiza
vimas, teisėtvarkos, įstatymų 
leidimo, mokesčių bei muitų 
tvarkos nepastovumas, taip pat 
biurokratizmas, sugniuždęs vers

SIBIRO TREMTINIUI

a.a. VLADUI VALIUŠIUI
Lietuvoje mirus,

jo seserį TEKLĘ ir jos vyrą ADOLFĄ SEKONIUS 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Vasagos Gerojo Ganytojo
misijos nariai

MIRTIES PRANEŠIMAS
Su giliu liūdesiu pranešame, kad 1998 m. 

gruodžio 28 d., tik peržengusi 88-tą gimtadienį, vie
šėdama Lietuvoje pas gimines mirė mūsų mylima 
mama

a.a. ANELĖ TAUTKUVIENĖ.
Ji palaidota Veliuonos kapinėse.

Liūdi sūnus Leonidas ir duktė Vida 
su šeimomis

MIRTIES PRANEŠIMAS
Išėjai, tėveli, tu 
mirties taku.
Nesugrįši, nepaklausi, 
Ar mums nesunku.
1998 m. gruodžio 31 d. Kitchener, Ont., St. Mary’s 
ligoninėje mirė .

a.a. DOMAS KAZLAUSKAS, 
palaidotas 1999 m. sausio 4 d. Šv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje, Ont.

Liūdi - duktė Birutė, jos vyras Petras, 
vaikaičiai - Armandas, Artūras ir Antanas 

provaikaičiai - Armandutė ir Artūrėlis

PAD ĖKA
A+A

STASYS V. KUZMAS
mirė 1998 m. spalio 8 d. Palaidotas 1998 m. spalio 10 d. 

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Esame dėkingi Prisikėlimo parapijos klebonui 

kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, ir Anapilio para
pijos klebonui prel. Jonui Staškevičiui, už maldas prie 
karsto, Mišias ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame už pasakytus atsisveikini
mo žodžius Kanados lietuvių bendruomenės vardu v.s. fil. 
Rūtai Žilinskienei ir Toronto skautijos vardu v.s. Feliksui 
Mockui, taip pat visiems skautininkams ir skautininkėms, 
ypač garbės sargybai prie karsto ir karsto nešėjams už pa- 
sitarnavimą velionio paskutinėje kelionėje.

Dėkojame visiems už pareikštas užuojautas asme
niškai, raštu ir spaudoje, už užprašytas Mišias, gražias 
gėles, už aukas “Tėviškės žiburiams”, Tremtinių grįžimo 
fondui, skautų stovyklai “Romuva” ir kitoms labdaros or
ganizacijoms, taip pat dėkojame M. Povilaitienei už aukų 
rinkimą.

Nepaprastai dėkingi esame giminėms, skautams, 
draugams, Tremtinių grįžimo fondo valdybos pirmininkui 
V. Cinauskui ir vyr. sktn. A. Končiui už dalyvavimą Mi
šiose Šv. Kazimiero katedros koplyčioje Vilniuje.

Dėkingi esame atvykusiems į laidotuves giminėms 
- krikšto sūnui Roniui Kuzmickui iš Kalgario ir Janinai 
Kuzmas iš Vankuverio.

Ilsėkis ramybėje, mielas Stasy.
Liūdinti žmona Genovaitė,

vaikai - Danutė ir Jonas

lą ir atbaidęs užsienio investuo
tojus.

Į klausimą, kas įvyktų, jei 
Lietuva būtų priimta į ES, jis 
taip atsako: Lietuva gautų iš ES 
fondų finansinę paramą, be 
apribojimų galėtų eksportuoti 
savo gaminius ir darbo jėgą į ES 
šalis. Tačiau eksporto pagerėji
mo negalima tikėtis, nes dauge
lio Lietuvos gaminių kokybė yra 
prasta, o jų savikaina gana dide
lė dėl žemo darbo našumo, ne
paisant darbo jėgos pigumo.

Didžiausias įstojimo į ES 
minusas būtų tas, kad Lietuva 
negalėtų muitais apsaugoti savo 
rinkos importo. Lietuvą už
plūstų importinės prekės, Lietu
vos gamintojai negalėtų atlaiky
ti konkurencijos ir turėtų ban- 
krotuoti. Keldama darbo našu
mą, Lietuva turėtų mažinti dar
bininkų skaičių. Nesant kapita
lo naujoms darbovietėms padi
dėtų krašte nedarbas.

Nepaisant viso to, Penkai- 
čio nuomone, Lietuvai reikia 
žengti ES kryptimi, pasinaudo
jant esama ir būsima Estijos 
patirtimi. (Elta, Internet, “Lie
tuvos rytas”).

mailto:tevzib@pathcom.com
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Torontas

Nėra abejonės, kad Lietuvai 
reikia kuo greičiau patekti j Eu
ropos sąjungą ir į ŠAS. Tai pa
didintų jos saugumą, padėtų 
plėsti savo ekonomiją, kelti pra
gyvenimo lygį. Lietuvos valdžios 
pastangos eina ta kryptimi. Di
deles viltis Lietuvos valdžia ma
to savo vakarinėje kaimynėje 
Lenkijoje, kuri gali Lietuvai pa
dėti greičiau patekti į minėtas 
struktūras. Sudarytos dviejų 
valstybių prezidentinės ir parla
mentinės grupuotės, euroregijo- 
ninės apskritys ir panašiai. Tvir
tinama, kad dar taip gerų kai
myninių santykių tarp Lenkijos 
ir Lietuvos visoje istorijoje nebuvo.

Aiškiai matyti Lietuvos tiks
las taip glaudžiai bendradar
biaujant su kaimyne. Kyla klau
simas, kokį tikslą turi Lenkija? 
Atsakymo galima ieškoti ste
bint, kaip yra tvarkomi reikalai 
lenkų mažumos Lietuvoje ir lie
tuvių Lenkijoje.

Dar net gerai nepradėjus 
Lietuvai nepriklausomai tvarky
tis sujudo lenkų mažuma Vilni
joje. Pradžia nepasirodė labai 
garbinga, nes atsirado “lenkų 
veikėjų”, kurie griebėsi skelbti 
lenkiškų rajonų autonomijas, 
ieškojo užtarimo Maskvoje. Tų 
rajonų savivaldybių veiklą Lie
tuvos valdžiai sustabdžius, greit 
atsirado užtarėjų pačioje Lenki
joje. Lenkijos politikai išnaudo
ja kiekvieną progą, išreikalauti 
saviesiems visokiausių privilegi

Vilnijos krašto lietuviškos Lavoriškių mokyklos mokiniai, tėvai ir vietos 
kunigas mokyklos klasėje. Šiai mokyklai nelengva ten gyvuoti tarp 
lenkiškai nusiteikusių gyventojų

Dienos arabų krašte Jemene
Kelionės Įspūdžiai iš valstybės kurioje gyvenimas labai skirtingas nuo mūsiškojo. 

Tai kitoks pasaulis su savita religija, savita kultūra, savita galvosena
STASYS DALIUS

Atvykome į Sana miestą Je
mene visai vakare iš Frankfur
to. Skridome septynias valan
das. Mūsų 18 žmonių grupė su 
vadovu išvykome iš Toronto ir 
su persėdimu Vokietijoje vy
kom į šią arabų valstybę Viduri
niuos Rytuose, kuri yra visiškai 
prigludusi prie Afrikos kontinen
to - skiria tik Raudonoji jūra.

Mus skraidino sprausminis 
Jemeno lėktuvas, kuris buvo 
mažesnis už atlantinius, bet tri
jų motorų. Buvo nepilnas, pus
tuštis. Nusileidęs Kaire (Egip
te), stovėjo orauostyje apie pus
valandį, bet iš lėktuvo neleido 
išlipti. Iš Kairo išskrido jau sau
lei leidžiantis. Toronte tuo laiku 
tik 11 v.r.

Pirmieji vaizdai
“Taj Sheba” viešbutį Sana 

mieste pasiekėm jau tamsoje. 
Nuo orauosčio miestas tolokai, 
važiavom visą valandą. Daro di
delio miesto įspūdį, nes plačiai 
išsiplėtęs. Daugybė mažų krau
tuvėlių, kurios visos buvo atda
ros. Gatvėse moterys juodais il
gais drabužiais, užsidengusios 
veidus - tik akys matosi. Vyrai 
su ilgom rudinėm ar togom lig 
žemės, persijuosę diržu, už ku
rio užkištas kreivas durklas ar 
peilis. Ant galvų - turbanai ar 
tik skraistė. Ir visi su tais būdin
gais lenktais peiliais už diržo 
prie pilvo priešakyje užkištais. 
Gatvėse didelis judėjimas daug 
žmonių juda, zuja į visas puses. 
Jemenas turi 15 mil. gyventojų 
ir 555,000 kv. km. plotą.

Pasiekę viešbutį išsikeitėm 
pinigus - už JAV dolerį gavom 
125 rials. Kiek apsitvarkę nu
ėjom ilsėtis, nes reiks anksti 
keltis.

Išvyka
Sekančią dieną po pusryčių 

iš Sana miesto išvažiavom į 
kraštą 8.30 v.r. Visą grupę su
skirstė ir susodino į 5-kis auto
mobilius su ketureigiais ratais, 

jų. Atrodo, jų pageidavimams 
galo nėra ir bijau, kad niekad 
nebus.

Lietuvos valdžia nuolai
džiauja Lietuvos lenkams - stei
gia daugybę lenkiškų mokyklų, 
leidžia šimtus pavadinimų len
kiškų vadovėlių. Atsiranda gau
sybė lenkiškų laikraščių, radijo 
ir televizijos programų. Maža 
to, jie panorėjo savo universite
to Vilniuje, - reikia duoti ir tą. 
Nori rašyti savo vardus ir pavar
des lenkiškom raidėm, tegul tu
ri ir tą. O jeigu kas nors Lietu
voje tam pasipriešintų, tai jau jo 
dienos suskaičiuotos. Tai patyrė 
ir prof. Zinkevičius, švietimo 
ministeris, kuriam didelių vilčių 
prezidentas Valdas Adamkus, 
spaudžiamas Lenkijos, parodė 
duris.

Suvalkų krašto lietuviai per 
daugelį metų gyvendami lenkų 
priespaudoje, visą laiką beveik 
vieniši kovojo, kad išliktų gyvi. 
Pavojai ėjo iš visur: gatvėje, kur 
už lietuvišką kalbėjimą galėjai 
susilaukti baisiausių liežuvavi
mų, paniekos ar net akmens bei 
plytos. Savose protėvių statyto
se šventovėse ilgą laiką buvo 
uždraustos lietuviškos pamal
dos. Seinų miesto sienas ir to
liau puošia lenkiški užrašai: 
“Susitiksiu lietuvį, tai suspardy
siu”, “Lietuviai į Kauną”, “Ge
ras lietuvis, miręs lietuvis” ir 
panašiai.

Už lietuvišką žodį reikėjo 
visą laiką kovoti ir mokyklose, 
kurias suorganizuoti buvo nepa
prastai sunku. Dėl lietuviškos 

nes teks važiuoti visokiais ke
liais, kur autobusai negali išva
žiuoti. Pakliuvau į automobilį 
su kambario draugu Robertu ir 
dviem moterim mokytojom 
pensininkėm. Į mūsų tarpą atsi
sėdo ir arabas vadovas, kalban
tis angliškai. Tačiau jis ne visą 
laiką sėdėjo su mumis - ėjo ir į 
kitus automobilius.

Pakeliui - kariuomenės pa
truliai, kurie stabdė ir tikrino 
važiuojančius. Buvo daug ir ci
vilių, ginkluotų šautuvais ar au
tomatais. Kelias asfaltuotas, bet 
laukai - tik akmenynai ir sausa 
išdžiūvusi žemė. Kur ne kur ma
tėsi maži apdulkėję krūmai. Bu
vo ir žaliuojančių plotelių, kur 
buvo vamzdžiais atvestas van
duo. Protarpiais matėsi ir vy
nuogynų. Namukai visur mūri
niai - iš plytų ar cemento, visai 
nesimatė medinių.

Greit pasiekėm kalnus. Vie
noje vietoje pakelėje restorane 
sustojom, kur mus vaišino karš
ta arbata, kuri buvo labai, labai 
saldi. Išvažiavę dar toliau susto
jom ir visi skirstėmės prie krū
melių ar didesnių akmenų, nes 
pakelėje išviečių nėra. Tačiau 
tie krūmeliai be lapų, žemi, ma
žai dengia, nėra tikro miško. 
Vis tiek moterys eina į vieną 
pusę, vyrai į kitą. Grupėje yra 
moterų persvara.

Stipri apsauga
Važiuojam vilkstine - penki 

automobiliai. Vis privažiuojam 
patrulius, kurie stabdo ir tikri
na. Pirma mūsų važiavo kariuo
menės patruliai su kulkosvai
džiu. Vienoje vietoje kariuome
nės patruliai sustabdė ir į mūsų 
automobilius įsodino po du 
ginkluotus civilius jaunuolius. 
Pasijutom labai labai suspausti 
sėdynėse ir nepatogiai tęsėme 
kelionę. Kodėl buvome priversti 
vežti tuos neprašomus sargus? 
Vadovas arabas, kuris buvo pri
skirtas prie mūsų grupės, daug 
neaiškino, bet prasitarė, kad Je
menas yra sudarytas iš atskirų

Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos merginų choras “Aušra” Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II audiencijoje 1997 m.

spaudos reikėjo daug durų vars
tyti, o apie radijo ar televizijos 
lietuviškas laidas nė kalbų ne
buvo, net ir dabar tai, kas yra, 
galima pavadinti trupiniais. Il
gai Seinų lietuviai kovojo su 
lenkų bažnytinėm valdžiom, kol 
leido melstis sava kalba Seinų 
bazilikoje. Ir tai, jei ne didelė 
pagalba Vakarų pasaulio lietu
vių, kurie išgarsino šį klausimą 
visame pasaulyje ir pasiekė Š.v. 
Tėvą, dar ir šiandien seiniečiai 
būtų poteriavę savo gimtąja kalba.

Neseniai pagaliau po dide
lių ir ilgų pastangų Seinų val
džios sutiko leisti lietuviams 
statyti paminklą poetui vysku
pui Antanui Baranauskui Sei
nuose. Čia pagaliau nuopelnas 
Lietuvos valdžių, kurios paveikė 
Lenkijos viršūnes paraginti Sei
nų miestą sutvarkyti reikalą 
kaip dera.

Deja, Lenkijos lietuvių var
gai nesibaigia. Štai 1998 m. spa
lio mėnesį Punsko lietuvius pa
siekė žinia, kad Punske steigia
mas pasienio sargybos postas. 
Seinų apskrities sveikatos ap
saugos vadovybė slaptai, be jo
kio pasitarimo su Punsko savi
valdybe, perduoda kariuomenės 
reikalams pusę Punsko ambula
torijos. Liepė išsikraustyt tenai 
esamai vienintelei Punsko vals
čiaus vaistinei. Nors ambulato
rija yra valstybės iždo nuosavy
bė, ją statant Punsko valsčius ir 
vietiniai žmonės daug prisidėjo 
prie statybos, ir jų įnašas verti
namas 40% viso pastato vertės. 
Atrodo, dabar tai neturi jokios 
reikšmės, ir nei savivaldybės, 

arabų genčių, kurios nevisada 
sutaria, kartais kariauja, tad ne 
visada saugu per jų teritoriją 
važiuoti. O be to Jemenas visai 
neseniai turistus pradėjo įsileisti 
į kraštą, tad toliau nuo miestų 
europiečiai yra retai matomi, 
vietiniams dar neįprasti žmo
nės. O tarp mūsų buvo kalba
ma, jog buvo bijoma, kad arabai 
nepaimtų įkaitais ir vėliau pra
šytų išpirkos, kaip buvo jau 
anksčiau atsitikę.

Istorinė užtvanka
Pravažiavom ir kalnų gran

dinę, atsidūrėme antroje jų pu
sėje, bet vis tiek nėra lygumos, 
nes kraštas išraižytas aukštes
niais ar žemesniais kalnais, dau
bomis, giliais slėniais. Dabar 

Sana miesto namai, statyti prieš 300 metų

Senosios vandens užtvankos pietinė siena

nei visuomenės niekas nesiklau
sė, padarė kaip norėjo.

Šis užmojis nėra naujas su
manymas, nes jau anksčiau bu
vo bandoma Punske tokį pasie
nio postą steigti, bet lietuviškai 
visuomenei smarkiai pasiprieši
nus kariuomenė pasirinko kitą 
vietovę. Įvedus Punskan kelias
dešimt lenkų karininkų su šei
momis susidaro didelė grėsmė 
vieninteliam lietuviškam Lenki
joje valsčiui. Dar gyvena daug 
lietuvių, kurie prisimena tiek 
prieškarinių, tiek pokario lenkų 
kariuomenės teroro veiksmus. 
Vietinius lietuvius lenkų karei
viai mušdavo, kankindavo be jo
kių didesnių priežasčių, vien tik 
už tai, kad buvo lietuviai. Žino
mų yra net ir žmogžudystės at
vejų. Žmonės bijo, kad vėl dan
gus tems, ateis tamsios dienos, 
vedančios Lenkijos lietuvius į 
dar labiau paspartintą nutauti- 
mą. Jau dabar nelabai yra kuo 
džiaugtis. Nutautinimas ir taip 
sparčiai vykdomas. Prieš kelio
lika metų mano gimtajame Ža
gariu kaime, Seinų valsčiuje, 
kur yra per 40 sodybų, vos ke
liose buvo kalbama lenkiškai, o 
dabar jau beveik kiekvienuose 
namuose gali rasti įsimaišiusį 
lenką ar lenkaitę. Lenkijos val
džios, ypač rajoninės, veda ir to
liau brutalią, nukreiptą prieš 
lietuvius politiką. Ir tai nieko 
naujo. Lenkijos lietuviai su ja 
gerai susipažinę, ryžtingai kovo
jo ir dabar tebekovoja.

Didelė viltis buvo atgims
tanti nepriklausoma Lietuva.

vykstam prie Mareb vietovės, is
torinės užtvankos mūro sienos 
likučių, kurie dar dideliu plotu 
tebėra išlikę iki šių dienų.

Ši sritis yra senovės Min- 
nean karalystės palikimas, kai 
dar Jemenas prekiavo su egip
tiečiais IV š. prieš Kristų, o jau 
VII š. priėmė islamo tikėjimą. 
Pačių jameniečių Rasulidis di
nastija valdė nuo 1229 m. iki 
1451 m. Sakoma, kad tai buvo 
auksinis Jemeno šimtmetis su 
laimėjimais moksle, žemės ūky
je ir architektūroje. Kad žemės 
ūkyje būtų galimas darbas, rei
kėjo vandens. Užtvankos sienos 
buvo tuo laiku išmūrytos, ir van
duo sutelktas dideliame plote.

Kai dulkėtu keliuku atva
žiavom, tai tame plačiame slė
nyje matėme tik akmenyną, ma
žus krūmokšnius ir išdžiūvusią 
žemę. Automobiliai pasiliko ant 
kalniuko, o mes išlipę kartu su 
ginkluotais sargais ėjome prie 

Lenkijos lietuviai tikėjo, kad 
nebebus vieniši ir turės užtarėją 
amžinuose savo varguose. Deja, 
matome, kad taip nėra. Iškilus 
skandalingam lenkų valdžių el
gesiui Punske, Lietuva tyli. Lie
tuvos valdžios, nors gerai žino, 
kas dedasi Punske, nekelia šio 
žalingo lietuvių tautai klausimo 
susitikimuose su Lenkijos parei
gūnais. Jos tyli, kai lenkai pjaus
to lietuvių tautos kūną.

Taip pat tyli ir Lietuvos ži- 
niasklaida. Kai Lenkijoje daug 
kalbama ir rašoma viešai apie šį 
nedemokratišką ir pažeidžiantį 
žmogaus teises skandalą, Lietu
voje nei radijas, nei televizija, 
nei laikraščiai šios temos ne
liečia.

Kaip galima suprasti tokį 
Lietuvos valdžių ir visuomenės 
abejingumą? Kiekviena valstybė 
gina savo tautos žmones, ne
svarbu kur jie gyventų. Rusija 
visą laiką grasina net jėga Balti
jos kraštams, kad tik išgautų ge
riausias teises ten gyvenantiems 
savo žmonėms. Lenkija viso
kiais būdais išreikalauja savie
siems privilegijas. Neseniai Ka
nados valdžia ir visuomenė sa
vo piliečiui, nuteistam mirčiai 
Amerikoje, išreikalavo malonę 
peržiūrėti jo bylą. Lietuva, turė
dama vos keturis milijonus 
žmonių, negali nesirūpinti savo 
žmonėmis. Jokie pažadai padėti 
patekti į vakarietiškas struktū
ras negali pateisinti Lietuvos 
valdžių tylėjimo, kai Lenkija 
viešai ir grubiai naikina savo te
ritorijoje lietuvių tautą.

toliau stūksančių aukštų mūro 
sienų. Žinoma, dabar po šimt
mečių vandens nėra nė ženklo, 
bet aukštos sienos keliolikos 
metrų aukščio dar daug kur iš
likę. Čia buvo šiaurinė užtvan
kos siena, nes slėnis tarp kalnų 
buvo iš abiejų pusių užtvenktas, 
ir jo vanduo drėkino aplinkines 
žemes.

Apvaikščioję užtvankos sie
nos mūro liekanas, nuvažiavom 
už kelių kilometrų prie buvusios 
pietinės užtvankos sienos, ku
rios papėdėje dar telkšojo žolė
mis apaugęs vanduo. Saulėta 
diena, karšta, tarp akmenynų 
nelengva vaikščioti, bet ėjome 
kur veda, nes šiame krašte tu
ristam neturi daug ko parodyti, 
išskyrus šias istorines vietas. Su 
mumis ėjo kartu ir ginkluoti 
sargai, kurių susidarė per visus 
penkis automobilius net dešimt.

Naujoji užtvanka
Apžiūrėję šiaurinę ir pietinę 

užtvankos likusią sieną, važia
vom kalnuotu keliu toliau prie 
naujosios užtvankos. Tam pa
čiam rajone, tik kitoje vietoje, 
užtvenktas tarp kalnų vienas 
slėnis. Užtvanka tik vienoje pu
sėje iškilusi gal šimtą metrų 
aukščio ir turi 780 m. pločio. 
Jos pastatymas kainavo 75 mil. 
dolerių. Atidaryta 1986 m. Už
tvankos šonu padarytas keliu
kas, kuriuo mūsų vilkstinė va
žiavo iki pat viršaus. Apačioje - 
vartai ir kariuomenės sargyba, 
kuri, patikrinusi leidimus, pra
leido važiuoti aukštyn. Matosi 
kariuomenės aptverti barakai, 
kur gyvena sargybos.

Pavingiavę užtvankos šono 
keliuku atsidūrėm užtvankos 
viršuje. Šone automobilių aikš
telė. Vanduo telkšo apačioje 
gan žemai, nes sausros metu ge
rokai nusenka. Palydovas sakė, 
kad vandens gylis užtvankoje 
yra 38 m. Didžiulis plotas van
dens mėlynuoja prieš saulę. 
Vanduo surenkamas lietaus 
metu nuo aplinkinių kalnų, nes 
jokių šaltinių nėra. Užtvanka 
pastatyta, vanduo sutelktas, bet 
dar nenaudojamas, nes aplinkui 
nėra tinkamai paruoštos žemės.

(Bus daugiau)

lt

Jų tankai raumoja, 
Net vikšrai įkaitę 
Ir vamzdžiai patrankų 
Sukiojas aplink! 
Pasauli, stebėkis!
Prieš tankus - mergaitė! 
Ir jos nugalėt nemėgink.

Ji gina Tėvynę.
Jos laisvę ji gina: 
Beginklė, švelnutė, 
Visai dar jauna.
Ir nors Kremliaus tankai 
Parpuolusią mynė, 
Iš jos lūpų sklido daina.

VINCAS KORSAKAS, 1991.1.15

Lietuviška daina Europos miestuose
Vidurinės mokyklos merginų choras, koncertavęs daugelyje 

Europos miestų, giedojęs net Vatikane
“Iš klampios kasdienybės iš- 

brenda mintys, kai stebi grakš
čiai pakylančias rankas, dailų ir 
iškalbingą mostą, o akis sušildo 
jaukumas belaukiant pirmojo 
garso... Nenusibosta tos seno
sios dainos, ypač liaudies, gra
žiai dainuojamos”.

Tai žodžiai iš metraščio 
Alytaus Panemunės vidurinės 
mokyklos merginų “Aušros” 
choro, kuriam vadovauja muzi
kos mokytoja Birutė Eišmontie- 
nė. Tie žodžiai įrašyti po 1992 
m. kovo 11-osios koncerto - 
pirmojo choro pasirodymo, 
skirto pirmosioms Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo meti
nėms. Verčiu metraščio lapus 
su nuotraukomis iš koncertų, 
kelionių, su dainavusių merginų 
sąrašais, laikraščių straipsniais. 
Ir stebiuosi, kiek daug nuveikė 
dzūkaitės ir jų energingoji va
dovė, populiarindamos lietuviš
ką dainą ne tik savo mieste, 
šalyje, bet ir svetur.

Koncertai miesto visuome
nei ir mokyklose, dalyvavimas 
dainų šventėse Alytuje ir Vil
niuje, chorinės muzikos festiva
liai “Dainų versmė” ir “Baltijos 
bangelės”, Pasaulio lietuvių dai
nų šventės 1994 ir 1998 metais, 
kelionės, kelionės...

Tais 1991 metais, kai mer
ginos susirinko į pirmąją repe
ticiją, atrodė lyg sapnas, lyg 
neišsipildanti svajonė: Bet štai 
atėjo 1995-tieji, ir dainos spar
nai nunešė lietuvaites į tolimąją 
Norvegiją, kur jų dainavimo 
klausėsi Grimstado kolegijos 
studentai ir dėstytojai, gimna
zijos ir Feviko pradinės mo
kyklos moksleiviai. Choristės 
aplankė Oslą, grožėjosi ne
įprastais Norvegijos vaizdais.

Po metų - vėl kelionė į 
Prancūziją. Atrodė, kad tikrovė 
pranoko pačias didžiausias sva
jones. Vėl koncertai Chamussay 
miestelio gyventojams, žila se
nove dvelkiančiose šventovėse, 
Preuilly Sur Claise kolegijoje, 
šiltas prancūzų sutikimas, eks
kursijos po Luaros slėnio pilis, 
parkus, senąjį ir naująjį Paryžių, 
žvilgsnis nuo Eifelio bokšto...

O 1997-aisias - dar įspūdin
gesnė kelionė Italijon, kur ke

STĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $42.00, 

rėmėjo - $52.00, garbės - $62.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

Vardas, pavardė.......................................... ..........................
Adresas...................................................................................

Siunčiu prenumeratą.................... dol., auką...........dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

O Dieve, drąsa jos, 
Karžygiškas ryžtas! 
Veiduose jos matėsi 
Laisvės viltis: 
Kovot, kad vergovė 
Atgal nebegrįžtų, 
Kad būtų šviesi ateitis.

Nuplauk, okupante, 
Tu kraują nuo rankų, 
Žinok, kad svetingoj 
Šaly gyveni.
Suprask - net mergaitė 
Nebijo jūs tankų, 
Nors jie visada kruvini!

ii

a

lias vingiavo per Vieną, Veneci
ją, Paduvą, San Mariną, Asyžių, 
Pompėją, Vezuvijų. Pagaliau 
nuostabi ekskursija po Romą ir 
Vatikaną; sunkiai nusakomas 
jausmas atsidūrus prie Švento 
Petro bazilikos laiptų, pirmo
siose Šv. Tėvo pasirodymo lau
kiančių eilėse. Popiežius mus 
sveikino lietuviškai, siuntė apaš
tališkąjį palaiminimą visiems 
Lietuvos žmonėms. Mes sugie
dojome “Marijos giesmę”, kuri 
per garsiakalbius pasiekė visą 
minią, susirinkusią iš įvairių 
pasaulio šalių.

Grįžome iš šios kelionės 
tarsi apimti Dievo palaimos - 
mes, paskutiniųjų pagonių pa
likuonys, pavaikščioję pirmųjų 
kirkščionių žeme.

Šiais metais merginų “Auš
ros” choras viešėjo Krokuvoje, 
giedojo Šv. Juozapo parapijoje, 
pakeliui aplankė Veličkos drus
kos kasyklas, Osvencimą.

Nuskambėjo rugsėjo skam
butis, merginos vėl renkasi į re
peticijas, vėl dainuoja, vėl sva
joja ir džiaugiasi, kad jos taip 
prisideda prie Lietuvos vardo 
garsinimo svečiose šalyse.

Stasė Nedzinsklenė, Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja
• Žmonės sunyksta, kai nebe-

* ■
I
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NAUJA UŽKARDA

Šalčininkų rajone, Tribonių 
kaime, gruodžio 7 d. buvo atida
rytas naujas pasienio užkardos 
kompleksas. Kaip praneša ELTA, 
iškilmėse kalbas pasakė ministe- 
ris pirmininkas Gediminas Vag
norius, vidaus reikalų ministeris 
Stasys Šedbaras, Pasienio polici
jos departamento vadovas Algi
mantas Songaila. Užkardoje dirba 
182 pareigūnai, saugantys 70 kilo
metrų Lietuvos ir Gudijos valsty
bės sienos ruožą. Pasak A. Son
gailos, belieka laukti, kad pasienie
čių darbo kokybė pagerėtų tiek 
kartų, kiek ir jų darbo sąlygos.

“PENNINOX” ATSTOVYBĖ
JAV įmonė “Penninox”, kuri 

ketina statyti nerūdijančio plieno 
apdirbimo fabriką Klaipėdos lais
vojoje ekonominėje zonoje, uos
tamiestyje atidarė savo atstovybę. 
Kaip skelbia ELTA, balandžio 
mėnesį numatoma pradėti “Pen
ninox Baltica” gamyklos statybą, 
ją baigti gruodžio mėn. Į Klaipė
dos LEZ bus investuojama 30 
mln. JAV dolerių, metinė apyvar
ta sieks 40-60 mln. dolerių.

PUSĖ MILIJONO KARVIŲ
Lietuvos valstybinė veterina

rijos tarnyba praneša, kad Lietu
voje 218,808 ūkininkai ir asmenys 
bei 441 žemės ūkio bendrovė turi 
apie pusę milijono melžiamų kar
vių. Latvijoje ir Estijoje yra tik 
pusė to skaičiaus. Vidaus rinkai 
užtenka apie 40% viso primelžia- 
mo pieno. Europos sąjungos vals
tybėms parduodama 50% ekspor
tuojamų pieno miltelių, 1,948 to
nos sviesto, 4,610 tonų sūrio, 417 
tonų pieno išrūgų bei 61 tona 
pieno konservų.

VILNIUJE PAVOJINGA
Užsienio valstybių piliečiams, 

viešintiems Lietuvoje, Vilnius yra 
pavojingiausia vieta, rašo ELTA. 
Per praėjusų metų pirmuosius 10 
mėnesių Vilniuje gauti 956 pra
nešimai apie nukentėjusius užsie
niečius, tai yra 38% visų tokios 
rūšies nusiskundimų. Blogiausios 
vietos yra Gariūnų turgavietė, 
autobusų ir traukinių stotys, “Lie
tuvos” viešbutis. Daugiausia nu
kentėję yra Rusijos ir Vokietijos 
gyventojai. Vagystės sudaro tris 
ketvirtadalius visų nusikaltimų 
užsieniečiams, o 50% - automo
bilių vagystės.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus T

(Esu “Union Gas” /ff) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

’ Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

GAIDYS
BALTIC EXDEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
$11 už vieną kubinę pėdą
$18 pristatymas iki 31 kg 

♦♦Papildomai $5 už 10 kg
Prašome pasiskambinti dėl daugiau 

informacijos ir prieš atvažiuojant:

Vytautui Kairiui
Bernardui Mačiui 
Leonui Balaišiui 
Andriui Usvaltui 
Petrui Šturmui 
Algiui Trumpickui

ATIDĖTA PRIVATIZACIJA
Bendrovė “Geonafta”, turinti 

24 mln. litų akcinį kapitalą ir 11 
gręžinių, bus privatizuota tik šių 
metų pabaigoje, rašo ELTA. Naf
tos žvalgybos ir gavybos įmonės 
privatizavimas atidėtas dėl kritu
sios pasaulinės naftos kainos. Ji 
baigė metus su beveik pusės mili
jono litų nuostoliu. Jos privati
zavimo programą PHARE pata
rėjai pradės rengti kovo mėnesį. 
Manoma, kad Lietuvos naftos ga
vybos verslas gyvuos tik apie 15 
metų. Tai turės įtakos ir privati
zavimui.

IEŠKO PIRKĖJŲ
Kaip rašo “Valstiečių laik

raštis”, Lietuvos žemės ūkio ir 
maisto produktų rinkos reguliavi
mo agentūra ieško pirkėjų vidaus 
ir užsienio rinkose. Pernai ji 
supirko produkcijos už 280 mln. 
litų. Daugiausia supirkta maisti
nių kviečių ir rugių. Iš fabrikų bei 
pieninių supirkta mėsos ir pieno 
už 82 mln. litų.

NAUJI MUITAI
Nuo 1998 m. gruodžio 1 d. 

lietuviškiems pieno produktams, 
eksportuojamiems į Europos są
jungą, taikomi nauji muito tarifai 
ir kvotos, skelbia “Valstiečių laik
raštis”. Vienodas 20% importo 
mokestis galioja sūriams, sviestui 
ir kondensuotam pienui su cuk
rumi. Nuo 1999 m. liepos 1 d. sū
rių bus galima įvežti beveik pus
antro šimto tonų daugiau, sviesto 
- 120 tonų, o kondensuoto pieno 
40 tonų daugiau. Nuo šių metų 
pradžios, margarinui, importuoja
mam iš ES į Lietuvą, sumažintas 
muito tarifas nuo 12% iki 8%.

EUROPINĖ ORGANIZACIJA
ELTOS žiniomis, Lietuvoje 

įsteigta valstybinė Europos ben
drijos studijų draugija, kuri rems 
Europos integracijos studijas, 
skatins Lietuvos mokslo ir švieti
mo institucijų ryšius su giminin
gomis Europos kraštų įstaigomis. 
Bus siekiama skleisti informaciją 
apie Europos vienijimąsi. Euro
pos bendrijos studijų draugijai 
priklauso 36 valstybės su 5,000 
dėstytojų, mokslininkų ir studen
tų, kurie domisi Europos sąjunga.

SKIRS PELNĄ PLĖTRAI
ELTOS žiniomis, “Lietuvos 

telekomas” 1998 metais turėjo 
180 mln. litų pelno. Jo 80% bus 
investuojami į telekomunikacijų 
plėtrą. Tikimasi, kad šiais metais 
LT investicijos sudarys 499 mln. 
litų, arba 105 mln. daugiau negu 
pernai. Bus skiriama 234 mln. litų 
tinklų atnaujinimui, 133 mln. litų 
naujoms linijoms ir 45 mln. litų 
skaitmeninio tinklo plėtojimui. 
Metų pabaigoje numatoma turėti 
beveik 1.2 mln. klientų.

ŽUVO PRIE ŠILĖNŲ
Prieš pat Kalėdas dešimt 

medkirčių žuvo sunkvežimio ne
laimėje netoli Šilėnų kaimo Šiau
lių rajone. Neblaivus būdamas 
vairavo miško kirtimo įmonės sa
vininkas, nesuvaldė automobilio, 
kuris nukrito nuo tilto į Ventos 
upę. Savininkas buvo vienas iš 
penkių išsigelbėjusių. RSJ

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

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

(905) 643-3334
(905) 632-4558
(514) 366-8259
(519) 773-8007
(905) 271-8781
(705) 429-2156

per priėmimą
lapkričio 28 d. Viduryje sėdi dr. Eidintas, nuo jo į dešinę John Gazankas, pirmininkas, nuo dr. Eidinto į kairę 
dr. Vincas Kadis, buvęs Edmontono lietuvių pirmininkas

“Talka ” auga ir striprėja
“Talka” - lietuvių kredito ko

operatyvas Hamiltone 1998 m. lap
kričio mėnesį užbaigė savo metus 
pasiekdamas $40,594,455 balansą. 
Tuo laikotarpiu per vienuolika mė
nesių “Talka” savo sąskaitose turė
jo sukaupusi: narių akcijų $126,560, 
čekių sąskaitose $4,260,338, taupo
mose sąskaitose $4,305,375, sąskai
tose su terminuotais indėliais nuo 
30 dienų iki 5 metų - $18,934,758, 
taupomose sąskaitose su kasdien pri
skaičiuojamu nuošimčiu $293,642, 
JAV dolerių sąskaitose $212,693, 
registruotų pensijų taupymo plane 
(RRSP) $3,972,716, registruotų 
pensijų pajamų sąskaitoje (RRIF) 
$4,433,790. Šiais metais gautas 
pelnas $216,900.

Nariams išduota asmeninių 
paskolų $776,121, nekilnojamo tur
to $18,781,743, riboto kredito 
(Line of Credit) $4,037,304. No
rintieji gauti riboto kredito pas
kolas nariai turi užstatyti nekilno
jamą turtą. Išduotos nariams pa
skolos sudaro 58.12% viso turimo 
kapitalo. Su paskolomis vis dar 
sunkoka, nors už jas nuošimčiai yra 
gerokai nukritę. Mat yra didelė 
konkurencija bankų, kurie duoda 
įvairias lengvatas. Laisvų neišsko- 
lintų pinigų turime $15,868,261, 
kurie sudaro 39.09% turimo kapi
talo. Tie pinigai yra padėti trum
pais terminais kooperatyvų centre 
Toronte. Tad nariai yra prašomi, 
iškilus reikalui, skolintis savame 
kooperatyve, kur palankiausiom są
lygom bus patarnauta. O taip pat 
už laikomus indėlius mokamas 
geresnis nuošimtis negu rinkoje.

“Talkos” kooperatyvas finan
siškai tvirtai stovi, nes yra sukaupęs 
atsargos kapitalą, kuris su ne
padalintu pelnu dabar sudaro 
$3,157,677 arba 7.78% turimo ka
pitalo. Valdžios nustatytas priva
lomas atsargos kapitalas turi būti 
ne mažesnis kaip 5%. Kredito ko
mitetas leido išduoti naujų paskolų 
per lapkričio mėn. $551,261, o per 
spalio mėn. $469,825. “Talkos” 
kooperatyvas dabar turi 1808 na
rius ir 412 skolininkų. Kasmet narių 
eiles retina mirtis, ir šiais metais 
amžinybėn iškeliavo šie nariai: A. 
Repčys, E. Lengnikas, V. Alonde- 
rienė, dr. A. Gailius, P. Šiulys, D. 
Babinienė, E. Vindašienė, A. As- 
menavičienė, J. Vieraitis, J. Jakai
tienė, L. Ulbinas, J. Tarvydas, K. 
Simaitis, E. Vembrienė, A. Gra
jauskas, A. Kudirka, E. Šeirienė, L. 
Hardt, J. Kaminskas, B. Paškuvie- 
nė, J. Dubinskas, J. Romikaitis. Iš 
viso mirė 22 nariai.

“Talkos” valdyba 1998 m. 
gruodžio 11 d. posėdyje nutarė na
riams gražinti 6% (Rebate) prie iš
mokėtų 1998 m. už indėlius palū
kanų ir nariams skolininkams už tą 
patį laikotarpį 6% už sumokėtas 
paskolų palūkanas. Be to, šis 6% 

V. Kaulius Vankuverio apylinkės valdybos vicepirmininkas kalbėjo apie 
Kalėdų prasmę pasauliui ir sukalbėjo maldą

priedas bus priskaičiuotas ir vi
siems RRSP ir RRIF indėlinin
kams už 1998 m. Priskaičiuotas 
nuošimtis nariams bus įrašytas 1998 
m. gruodžio 31 d. į asmenines sąs
kaitas. Taipgi nutarta, kad nuo 
1999 m. sausio 1 d. naujiems na
riams panaikintas gyvybės drau
dimas iki 2,000 dol., ir naujai įstoję 
nariai nebus daugiau apdraudžia
mi. Seniems nariams šis draudimas 
tęsiamas toliau, nors “Talkai” jis 
brangiai kainuoja.

Šiame posėdyje valdyba svarstė 
ir paskyrė paramą lietuvių mokyk
loms, spaudai bei organizacijoms, 
didžiausią dėmesį kreipiant į savojo 
jaunimo poreikius. Parama paskir
ta: KLB Hamiltono apylinkės val
dybai knygai išleisti - $4,000, Va
sario 16 gimnazijai Vokietijoje, 
Vysk. M. Valančiaus mokyklai Ha
miltone, Sporto klubui “Kovas” 
Hamiltone, Tremtinių grįžimo fon
dui ir Vilniaus krašto lietuvių mo
kykloms paremti po $3,000, KLB 
krašto valdybai ir Kanados lietuvių 
muziejui-archyvui po $2,000, sa
vaitraščiui “Tėviškės žiburiai”, žur
nalui “Pasaulio lietuvis”, Kanados 
lietuvių fondui, XI Tautinių šokių 
šventei ir “Aukuro” 50 m. sukakčiai 
paminėti po $1,000, laikraščiui 
“Nepriklausoma Lietuva”, Hamil
tono lietuviams skautams, Hamilto
no ateitininkams, “Gyvataro” tauti
nių šokių grupei, Mažosios Lietu
vos fondui, dienraščiui “Draugas”, 
radijo programai Hamiltone “Gin
tariniai aidai”, Vyrų chorui “Aras” 
Toronte ir Anapilio vaikų darželiui 
po $500,. žurnalui “Lituanus”, spor
to klubui “Tauras” Londone, cho
rui “Pašvaistė” Londone ir Vaikų 
dienos centrui po $250. Iš viso 
paskirta $33,500. Be to, metų ei
goje valdyba buvo paskyrusi ir 
išmokėjusi $8,850. Išmokėta Vyrų 
chorui “Aras” $250, krepšinio ko
mandai “Kovas” kelionei į Lietuvą 
$5,000, prel. J. Tadarausko atmi
nimo vitražui šventovėje $500, KLB 
Hamiltono apylinkės valdybai 
$1,000, Tautinių šokių grupės 
“Gyvataras” kelionei į Los Angeles 
$2,000 ir “Cathedral High School” 
krepšinio komandai $100. Iš viso 
“Talkos” valdyba 1998 m. paskyrė 
ir išmokėjo lietuviškiems reikalams 
paremti $42,350.

“Talkos” valdyba nutarė šaukti 
metinį narių susirinkimą 1999 m. 
vasario 27, šeštadienį, 4 vai. p.p. 
Jaunimo centro salėje, 48 Dundurn 
St. N., Hamiltone. Prašome šią 
datą pasižymėti ir datyvauti šiame 
svarbiame narių susirinkime. Ir 
šiais metais yra išspausdintas gra
žus sieninis “Talkos” kalendorius 
1999 m. Nariai prašomi atsiimti jį 
darbo valandomis “Talkos” raštinė
je. Paštu kalendorius nebus siunti
nėjamas. Stasys Dalius

Edmonton, ALTA
LAPKRIČIO 28 D. Edmonto

no lietuvių telkinys turėjo garbingą 
svečią, dr. A. Eidintą, Lietuvos am
basadorių Kanadai. Oficialus am
basadoriaus priėmimas įvyko Ed
montono Lietuvių Namuose šešta
dienio vakarą. Susirinko nemažas 
Edmontono lietuvių būrelis susipa
žinti su dr. Eidintu ir išgirsti naujie
nų, apie Lietuvą bei sužinoti dau
giau apie Lietuvos ambasados veik
lą Kanadoje.

Dr. Eidintas labai įdomiai api
būdino dabartinę politinę ir ekono
minę Lietuvos būklę ir taip pat pa
brėžė Lietuvos norus įstoti į Siaurės 
Atlanto ir Europos sąjungas. Am
basadorius ragino visus edmonto- 
niečius susirišti su vietiniais provin
cijos ir federalinės valdžios atsto
vais ir įtikinti juos, kad jie paremtų 
Lietuvos priėmimą į šias svarbias 
tarptautines organizacijas.

Po oficialios dalies visi dalyviai 
pabendravo su ambasadoriumi ir 
pasivaišino saldumynais, kava ir 
užkandžiais. V.K.

Vancouver, BC
LAPKRIČIO 19, 20, 21 ir 22 

d.d. Vankuveryje vyko naujam fil
mui “Maria” pastatyti lėšų telkimo 
vajus. Filme bus vaizduojamas lie
tuvės archeologės Marijos Gimbu
tienės gyvenimas ir vargai bėgant 
nuo sovietų ir nacių okupacijų. 
NFB (National Film Board) lei
džiamo filmo sudarytojai Starhawk 
ir Donna Read dalyvavo ir kalbėjo 
apie šią genialią ir neužmirštamą 
moterį. Šiandien jos darbai ir teori
jos yra žinomi Šiaurės Amerikoje, 
Anglijoje ir Australijoje.

GRUODŽIO 23 d. vakare pra
dėjo snigti ir temperatūra nukrito 
net iki -8°C. Po Kalėdų nustojo 
snigti ir pradėjo lyti, o temperatūra 
vėl tapo pavasariška. Galima sakyti, 
kad šaltoji žiema čia išbuvo tik 48 
valandas.

GRUODŽIO 30 d. Andrėja 
Berneckaitė, KLB Vankuverio apy
linkės sekretorė (anglų kalbos) ir 
biuletenio “Rūta” vedėja susituokė 
su kandiečiu Mark Evens. Abudu 
dirba filmų srityje. P.B.

LIETUVIŠKOS KŪČIOS. Iš
aušo gruodžio 12 dienos rytas, dan
gus apsiniaukęs ir lyja (dabar pas 
mus jau keturios savaitės, kaip lyja 
ištisai, dieną ir naktį). Mūsų jauni
mas, lietuviškų Kūčių rengėjai buvo 
susirūpinę, kad lietus gali sugadinti 
jų renginį. Kūčios įvyko Canadian 
Memorial United Church Pease 
Hall, 1825 W. 16th Ave., Vancou
ver, BC. Atidarymas įvyko 2.30 vai. 
Rengėjų nustebimui susirinko dau
giau kaip 70 dalyvių.

Apylinkės valdybos pirmininkė 
Marytė Račytė pasveikino dalyvius 
ir pakvietė Algį Venslovą vadovauti 
programai. Jis negaišdamas laiko 
pakvietė buvusį pirmininką Bronių 
Vileitą uždegti Kalėdų eglutę. Su
švitus Kalėdų šviesoms pasigirdo ir 
Kalėdinės giesmės, kurias giedojo 
moterų kvartetas: Andrėja Bernec
kaitė, dr. Aistė, Ščiukaitė, Marytė 
Račytė ir kvarteto vedėja Bernade
ta Abromaitytė-Verch. Jos sugiedo
jo keturias kalėdines giesmes ir po 
to Balys Vileita parodė iš garsąjuos- 
tės “Mūsų pastogė” Kūčias Lietu
voje. Toliau Bernadeta kalbėjo apie 
Kūčių reikšmę lietuviams, jų tradi
cijas, valgius ir įvairius vidurnakčio 
būrimus. Tada išgirdome naują 
eilėraštį iš Lietuvos, kurį atvežė ir 
padeklamavo Violeta Paege, o dar 
visiems neišsiblaškius pasigirdo Ka
lėdų giesmės “Tyli naktis” ir “Bėkit 
bėkit piemenėliai”.

Pabaigai kalbėjo apylinkės val
dybos vicepirmininkas Virgil Kau
lius, kuris paaiškino plotkelių lau
žymo tradiciją bei jos prasmę ir pa
skaitė šiai progai pritaikytą maldą. 
Po maldos Marytė Račytė ir Algis 
Venslovas pakvietė susirinkusius 
prie karališkai paruošto stalo su 
įvairiais Kūčių valgiais (maistą su
nešė malonios ponios). Stalo pa
puošimus ir gėles paruošė Birutė 
Macijauskaitė. Pavalgę vakarienę 
dalyviai buvo labai patenkinti, nes 
kai kurie buvo visai nematę ir nera
gavę Kūčių valgių. Tuo pasibaigė 
oficialioji vakaro dalis. Likusiu lai
ku Violeta Paege surengė įdomius 
tautinius šokius, kuriuose dalyvavo 
jauni ir seni. Tai buvo vakaras ku
rio dar ir šiandien negalime už
miršti. P.B.

JA Valstybės
Ročesterio Šv. Jurgio parapi

ja 1998 m. spalio 25 d. atšventė 
90 metų gyvavimo sukaktį. Šven
tėje dalyvavo svečių ir iš kitų 
vietovių, net iš Floridos ir Kali
fornijos. Šventovėje Mišias auko
jo vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
parapijos klebonas kun. Domi
ninkas Mockevičius, kun. Augus
tinas Simanavičius, OFM, buvęs 
šios parapijos klebonas, kun. Vik
toras Yanaitis, gretimos parapijos 
klebonas. Giedojo vietos parapi
jos ir “Volungės” iš Toronto cho
rai, diriguojami Dalios Viskon- 
tienės, “Volungės” vadovės. Nau
jais vargonais grojo Raimundas 
Obalis. Minėjimas ir vaišės vyko 
“The Holiday Inn” patalpose. 
Pradžiai Giedrė Logminaitė pa
deklamavo Bernardo Brazdžionio 
poezijos. Visus dalyvius sudomi
no Birutės Litvinienės rūpesčiu 
paruoštas skaidrių montažas iš 
parapijos veiklos. Koncertinę dalį 
atliko Toronto choras “Volungė”, 
vadovaujamas Dalios Viskontie- 
nės. Sveikinimo žodį tarė buvęs 
šios parapijos klebonas kun. Aug. 
Simanavičius, OFM, dabartinės 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
klebonas. Kalbėjo Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas kun. D. Moc
kevičius, užtikrindamas parapijie
čius, kad parapija dar sulauks ir 
100 metų sukakties, o taip pat 
parapijos tarybos pirm. Rimvydas 
Tamošiūnas. Sukakties renginio 
komitetui pirmininkavo B. Litvi- 
nienė.

Australija
Vėlinių dieną Sidnio lietuviai 

paminėjo lapkričio 1, sekmadienį. 
Mišias atnašavo lietuviams patar
naujantis kunigas Roger Belmore 
už mirusius bendruomenės na
rius. Po pamaldų daugelis tau
tiečių aplankė savo mirusius arti
muosius ir pažįstamus, palaidotus 
lietuvių sekcijoje, Rookwood ka
pinėse. Kun. R. Belmore an
gliškai sukalbėjo maldas, o žmo
nės sugiedojo giesmę “Marija, 
Marija” ir Tautos himną. Visi 
tarp savęs kalbėdami džiaugėsi, 
kad tęsiamos lietuviškos tradici
jos, nors nebeturint savo lietuvio 
kunigo.

A. a. Leonora Petrukėnienė, 
Perth’o lietuvių bendruomenės vei
kėja, mirė 1998 m. spalio 22 d. 
senelių prieglaudos namuose, Vic
toria Park, WA, sulaukusi 91 metų 
amžiaus. Velionė gimė 1907 m. 
liepos 20 d. Lietuvoje, mokėsi ir 
gyveno Alytuje. Čia ištekėjo už 
urėdo Jono Petrukėno. Artinantis 
sovietams, 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją, o 1949 atvyko į vakarų 
Australiją ir apsigyveno Perth’o 
mieste. Velionė buvo uoli parapi
jietė ir nuoširdi lietuvių bendruo
menės veikėja. Ilgus metus buvo 
vietinės Lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkė. Už savo 
veiklą žmonių buvo mylima ir 
gerbiama. Po gedulinių Mišių St. 
Francis šventovėje palaidota šalia 
savo vyro, mirusio prieš 7-rius 
metus, Kazrakatta kapinėse.

Rusija
Murmanske gyvena apie 200 

lietuviškų šeimų. Turi patalpas 
susirinkimams, veikia sekmadie
ninė mokykla. Murmansko lietu

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T’AT LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.25%
santaupas.......................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................... 3.40%
180 dienų indėlius.......................3.40%
1 m. term, indėlius..................... 3.75%
2 m. term, indėlius..................... 4.00%
3 m. term, indėlius..................... 4.15%
4 m. term, indėlius..................... 4.35%
5 m. term, indėlius..................... 4.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)........................................2.50%
1 m. ind...........................................3.75%
2 m. ind............................................ 4.00%
3 m. ind............................................ 4.15%
4 m. ind............................................ 4.35%
5 m. ind............................................4.50% 

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

INTERAC KORTELĖ

vius neseniai aplankė prel. Kazi
mieras Vasiliauskas, buvęs Vil
niaus arkikatedros klebonas, pas
kirtas talkinti išeivijos lietuvių 
sielovados vyskupui Pauliui Bal
takiui, OFM. Jie džiaugėsi lietu
vio kunigo apsilankymu, noriai 
dalyvavo pamaldose, priimdami ir 
sakramentus. Prel. K. Vasiliaus
kas dar aplankė Petrapilio, Mins
ko ir Daugpilio lietuvius. Visur 
buvo pageidavimas, kad dažniau 
juos aplankytų lietuviai kunigai. 
Prelatas dar ryžtasi nuvykti ir į Si
biro vietoves, kur gyvena lietuvių.

Britanija
Didžiosios Britanijos lietuvių 

sąjungos (DBLS) tarybos posėdis 
įyko spalio 24 d. Lenkų klube 
Wolverhamptone. Jį pradėjo tary
bos pirm. A. Padvoiskienė. Pra
eito posėdžio protokolą skaitė 
sekr. J. Maslauskas. Didž. Brita
nijoje, kaip rašoma “Europos lie
tuvyje” 1998 m. -21 nr., yra 22 
lietuvių organizacijos ar vienetai. 
Šiuo metu DBLS taryboje yra už
siregistravusių 11 organizacijų. Jų 
atstovai kviečiami į tarybos posė
džius. Buvo išklausyti šių są
jungos skyrių pranešimai: Derby 
- J. Maslauskas, Sodo - V. Gedi
minas, Wolverhamptono - A. 
Petkevičius, Nottinghamo - D. 
Farmolavičius, Manchesterio - A. 
Padvoiskis, Brandfordo - A. Ger- 
džiūnas. Stipriau sąjungos skyriai 
veikia tose vietovėse, kur gyvuoja 
bendruomeniniai klubai. DBLS 
centro valdybos pranešimą pada
rė pirm. J. Alkis, nusiskųsdamas, 
kad visų užsimotų darbų valdyba 
nepajėgė atlikti dėl kilusių valdy
boje nesutarimų. Lietuvių namų 
direktorių valdybos veiklos atas
kaitą pateikė pirm. K. Tamošiū
nas. Paruošti planai ir sąmata 
Lietuvių sodybos remontui bei 
Lietuvių namų priestatui statyti. 
Esą sėkmingam darbui kliudo kai 
kurių valdybose esančių asmenų 
keliama nereikalinga panika. Po 
pranešimų vyko gyvos diskusijos, 
ir tai daugiausia dėl Lietuvių so
dybos ateities. Buvo taipgi pagei
dauta, kad “Europos lietuvyje” 
būtų daugiau informacijos apie 
atliekamus darbus. j. Andr.

įaflDEMJOaįdi
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Qntur^n OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontario St., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio 
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........... 7.15%
nekiln. turto 1 m.......... 6.150%

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



Kudirka gyvas mūsų širdyse
Šimtas metų Lietuvos himnui. Į muziejaus atidarymo iškilmes suplaukė minios 

dalyvių iš visos Lietuvos
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41 KULTJ1MEJE VEIKLOJE
Kudirkos Naumiestis - ne

didelis miestelis Šakių rajone - 
tiek žmonių, suvažiavusių iš vi
sos Lietuvos tą šaltoką gruodžio 
5-ąją dieną turbūt niekados ne
matė. Ši neeilinė diena ilgam 
išliks visų čia iškilmėse dalyva
vusiųjų atmintyje. Tą dieną bu
vo paminėtos daktaro ir rašyto
jo Vinco Kudirkos 140-osios gi
mimo metinės ir “Tautiškos gies
mės” - Lietuvos himno 100-sios 
metinės. Joms atvėrė duris nau
jas, baltas lyg gulbė, dviaukštis 
Vinco Kudirkos muziejus.

Iškilmėsi dalyvavo Lietuvos 
respublikos seimo pirm. Vytau
tas Landsbergis, jo pavaduoto
jas Arvydas Vidžiūnas, Kultūros 
min. Saulius Šaltenis, Švietimo 
ir mokslo min. Kornelijus Pla
telis, Rašytojų sąjungosv pirm. 
Valentinas Sventickas, Žurna
listų sąjungos pirm. Ringaudas 
Eilunavičius, Maironio literatū
ros muziejaus direktorė Aldona 
Ruseckaitė, Lietuvos valstybi
nio muziejaus direktorė Birutė 
Kulnytė, daug kitų respublikos 
muziejininkų, kultūros, švietimo 
organizacijų atstovų, Marijam
polės apskrities bei Šakių rajo
no vadovų. Gaila, kad dėl ligos 
negalėjo dalyvauti prezidentas 
Valdas Adamkus.

Ir gatvėse, ir aikštėse vilnijo 
žmonės, nešini gėlėmis, vedini vai
kais, besišypsantys, linksmai šne
kučiuojantys ir gal kiek besidi
džiuojantys - jų Kudirkos Naumies
tis Respublikos dėmesio centre.

Iškilmių pradžia
Prie V. Kudirkos mokyklos, 

kur į susirinkusius kreipėsi Ku
dirkos Naumiesčio seniūnas Al
gimantas Damijonaitis, pabrė
žęs, kad dr. Vincas Kudirka, lie
tuvių tautinės sąmonės žadinto
jas, savo įvairia kūryba, pasauli
nio garso rašytojų kūrinių ver
timais, visu savo trumpu; bet 
prasmingu gyvenimu išgarsino 
Tėvynę. Jo kelias buvo pažymė
tas skurdu ir skausmu, bet dar
bai į mūsų gyvenimą įsiliejo lyg 
sraunūs upeliai.

Po to Švento Kryžiaus atra
dimo šventovėje Vilkaviškio ir 
Panevėžio vyskupai Juozas Že
maitis ir Juozas Preikšas aukojo 
šv. Mišias už Tėvynę. Pamoksle 
buvo išryškinti Vinco Kudirkos 
nuopelnai tautai, priminti jo žo
džiai “vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi”, kurie yra aktualūs 
ir šiandien, po 100 metų.

K. Naumiesčio Varpo aikštėje prie naujojo Vinco Kudirkos muziejaus 
atidarymo iškilmėje Nuotr. G. Jokūbaičio

Tu gyvas musų širdyse
Dr. Vincui Kudirkai 140-jo gimtadienio proga 
Aš prie paminklo ištiesiu Tau ranką, 
Kudirkos Naumiesčio galiūne.
O žmonės! Ar visi suprantat, 
Kad net ir silpną neįtraukia liūnas, 
Tau amžinai gyvent paskirta. 
Tu - švyturys vergystės naktį, 
Daktariškai įpūtęs vilties dagtį. 
Tai kas, kad laimė nekvietė į puotą, 
Bet kiek užguitam vargšui duota! - 
Visą save išdalinai!
Carizmo ūkanos Tau neužtemdė proto 
Ir tiltą per Šešupę sunaikint nespėjo: 
Jis buvo Lietuva valdžioj miglotoj. 
Ak, rūstūs, lyg retežiai tie likimo vėjai! 
Vilties žibintas geso... Kas gi Tavo daliai 
Įžiebė šviesą, meilę, galią?
Juokiesi iš tamsos, menkystės ir tironų 
Ligos palaužtas... Vienas... Jų - milijonai. 
Tavoji satyra - vargdieniui vaistas, 
Sužeistas sielas gėrio rasom aplaistei, 
O varpas šaukė: “Kelkite!”
Valerija, jei šiandien Tu galėtum 
Su meile žvelgt į savo mielą Vincą 
Ir į trispalvę mūsų numylėtą, 
Matytumei: Jo akys dega, o ne spingso, 
Paežeriai saulėj bangas ridena - 
Nemirtingumo dvasią mena, 
Ir Himnas lyg srovė galinga 
Miniose skamba iškilmingai, 
Iš tolo šviečia poliai naujo tilto... 
O Daktare! Padėjai mums pakilti. 
Tu gyvas mūsų širdyse!
Janina Marcinkevičienė, šakiai 1998.xii.12

Kapas skendo gėlėse
Meištų kalnelis, kur yra V. 

Kudirkos kapas, sujudo lyg 
skruzdėlynas - tiek žmonių šio
se kapinėse dar niekuomet ne
buvo. Čia kalbą pasakė prof. 
Juozas Girdzijauskas, o Vilka
viškio vyskupijos krikščioniško
sios kultūros centro Česlovo 
Sasnausko choras padainavo 
Maironio ir Č. Sasnausko “Kur 
bėga Šešupė”. V. Kudirkos ka
pas skendo gėlėse. Jas padėjo ir 
Seimo pirm. V. Landsbergis, at
vykę ministerial bei kiti žymūs 
svečiai. Geltonos rožės, kurias 
labiausiai mėgo V. Kudirka, ap
link baltuojant sniegui, švietė 
lyg mažos saulelės.

Įgyvendinta svajonė
Sumanymas turėti V. Ku

dirkos muziejų gimė 1924 m., 
artėjant 20-osioms daktaro mir
ties metinėms. Juk čia sukurta 
“Tautiška giesmė”, satyriniai ap
sakymai, Lietuva budinta žodžiais 
“Kelkite! Kelkite, kelkite”. Čia 
gimė “Lietuvos tilto atsimini
muose” (tądien tiltas per Šešupę 
buvo papuoštas vainikais).

Mokytoja Natalija Manikie- 
nė, lyg skruzdėlytė, po šapelį 
rinko, nešė, kruopščiai dėliojo 
rodinius ir įsteigė Kudirkos 
Naumiesčio vidurinėje mokyk
loje vertingą, nors ir nedidelį 
muziejų, skirtą V. Kudirkai. 
Muziejus po kurio laiko nega
lėjo skirtose patalpose sutalpin
ti vertingų rodinių.

Atgimimo laikotarpiu ši 
mokytojos N. Manikienės, jos 
mokinių ir bendraminčių svajo
nė iš mažos kibirkštėlės virto 
deglu - buvo pastatyti nauji rū
mai muziejui. Įsimintina 1993 
m. liepos pradžia, kai į šį pasta
tą atkreipė dėmesį Lietuvos res
publikos vyriausybė, ir Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas: į muziejaus pamatus buvo 
įmūryta kapsulė su informacija 
apie statybos pradžią.

Prabėgo ne vieneri statybos 
merdėjimo metai, trūko lėšų, 
buvo ir nepagrįstų prieštaravi
mų, bet... 1998 m. gruodžio 5 d. 
prie V. Kudirkos didingo pa
minklo, nepaliesto net karo 
audrų, beveik visiškai sunaiki
nusių Kudirkos Naumiestį, Var
po aikštėje klausėmės Marijos 
Undraitienės paruoštos puikios 
kompozicijos “Kelkite, kelkite, 
kelkite”. Klausėmės seimo pirmi
ninko pavaduotojo Arvydo Vi

džiūno, kai jisai skaitė prezidento 
Valdo Adamkaus sveikinimo 
žodžius, giedojome “Tautišką 
giesmę” - savąjį himną ir kai 
seimo pirm. V. Landsbergis prie 
V. Kudirkos paminklo padėjo 
gėlių, visų žvilgsniai nukrypo į 
didingus baltus rūmus - mūsų 
išsavjotąjį V. Kudirkos muziejų.

Po V. Kudirkos fondo pirm. 
Leono Grigošaičio kalbos sei
mo pirm. V. Landsbergis kartu 
su Panevėžio vyskupu Juozu 
Preikšu, pasidžiaugę tos dienos 
iškilmių svarba, palinkėjo, kad 
iš šio muziejaus kiekvienas čia 
apsilankęs pasisemtų naujų jė
gų, ištvermės, ryžto, meilės arti
mui, sugebėtų eiti “vien takais 
dorybės”. Seimo pirm. V. Lands
bergis perkirpo simbolinę juos
telę, o Vilkaviškio vysk. J. Že
maitis pašventino naujuosius 
muziejaus rūmus.

Brangiausi rodiniai
Muziejuje kalbėjo visų dė

mesio centre esanti darbštuolė 
mokyt. Natalija Manikienė. Ji 
atkreipė visų dėmesį į vieną la
bai brangų rodinį, kurį lietė V. 
Kudirkos rankos. Tai pianinas, 
ant kurio degė dvi žvakės. Juo ir 
buvo sukurta 100-to metų su
laukusi “Tautiška giesmė”. Nuo
širdi N. Manikienės padėka 
seimo pirm. V. Landsbergiui 
nustebino daugelį nežinančių 
fakto, kad 1987 m. gautame 
laiškelyje jis pranešė, jog iš tiesų 
yra toks rodinys.

Iš Paežerių (Vilkaviškio raj.) 
- V. Kudirkos gimtųjų vietų 
atvykusi jo brolio Motiejaus vai
kaitė Zita Lenkutytė-Ruočku- 
vienė įteikė taip pat vertingą 
buitinį rodinį - avinėlį-sviestinę, 
iš kurios ir Vincukas šeimoje 
tepė duoną sviestu. Ji brangi 
dar ir tuo, kad daugelį metų iš
saugota nuo visokių Lietuvą ka
mavusių negandų.

Po to muziejuje įvyko kuk
lus koncertas. Akomponuojant 
Gražinai Ručytei-Landsbergie- 
nei, smuikininkas Raimundas 
Katilius griežė V. Kudirkos “Val
są”, dainavo solistas Danielius 
Sadauskas, prof. V. Landsbergis 
paskambino V. Kudirkos sukur
tą mazurką “Sudie” tuo pačiu 
pianinu, kurį lietė dr. V. Kudir
kos pirštai.

Spaudos konferencija
' Kultūros istorikas Albinas 
Vaičiūnas vadovavo spaudos 
konferencijai, kurioje kalbėjo 
seimo pirm, pavaduotojas A. 
Vidžiūnas, Kultūros min. Sau
lius Šaltenis, Marijampolės apskr. 
viršininkas Kostas Jankauskas, 
Šakių rajono savivaldybės me
ras Rimantas Vensas, K. Nau
miesčio seniūnas Algimantas Da
mijonaitis. Jie visi pabrėžė, kad 
V Kudirka, jo darbai gyvena mū
sų širdyse, kad jie turėtų mus 
įkvėpti dideliems užmojams.

Suvalkiečiai - linų auginto
jai, todėl prof. V. Landsbergiui 
buvo įteikta graži lininė juosta. 
“Kita juosta buvo skirta Prezi
dentui. Įteiksime, kai galės at
vykti”, - sakė seniūnas. K. Nau
miesčio linų fabriko dir. Vid
mantas Urbaitis puikia linine 
juosta apdovanojo mokyt. Nata
liją Manikienę, kurią pasveikino 
ir seimo pirm.V. Landsbergis, 
padovanojęs ir vertingų rodinių. 
Muziejaus steigėja N. Manikie
nė dėkojo visiems, prisidėju- 
siems prie muziejaus statybos, 
parodų rengimo ir kitų darbų.

Spaudos konferencija buvo 
pratęsta V. Kudirkos vidurinėje 
mokykloje, kur kalbėjo Rašyto
jų sąjungos pirm. Valentinas 
Sventickas, Maironio literatū
ros muziejaus dir. Aldona Ru
seckaitė.

Konferencijos metu buvo 
galima įsigyti daug proginių lei
dinių: “Mūsų Kudirka”, “Ku
dirkos Naumiestis. Architektū
ra ir urbanistika”, “Dr. Vinco 
Kudirkos muziejus” ir kt.

Renginiai dar tęsėsi
V. Kudirkai skirti renginiai 

dar tęsėsi visą gruodžio mėnesį 
ne tik Marijampolėje bei Vilka
viškyje, kur buvo atidengtas bius
tas (Šakiuose anksčiau atideng
tas), bet ir kitur. Gruodžio 11d. 
įvyko minėjimas Lietuvos moks
lų akademijos konferencijų sa
lėje, o gruodžio 28 d. - pagrindi
nis minėjimas įvyko Vilniuje 
Operos ir baleto teatre, kur ga
lėjo dalyvauti ir 280 mūsų Šakių 
rajono V. Kudirkos gerbėjų.

Janina Štrimaitienė- 
Marcinkevičienė 

Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungos narė

Lietuvos seimo pirmininkas V. LANDSBERGIS padeda gėles ant 
VINCO KUDIRKOS kapo Nuotr. G. Jokūbaičio

Naujajame V. Kudirkos muziejuje K. Naumiestyje: Lietuvos valstybinio 
muziejaus direktorė BIRUTĖ KULNYTE (kairėje) ir V. Kudirkos 
muziejaus steigėja mokytoja NATALIJA MANIKIENĖ

Nuotr. G. Jokūbaičio

Kova už tautinę mokyklą
Buvusio Lietuvos švietimo ir mokslo ministerio prof. ZIGMO ZINKEVIČIAUS atsiminimai 

“Kaip aš buvau ministru”, kuriuose visu atvirumu atskleista viešoji ir neviešoji tikrovė

JUOZAS VITĖNAS

“Apie mano darbą Švietimo 
ir mokslo ministerijoje buvo 
labai daug visokios dezinforma
cijos... Dabar šioje knygelėje 
bus išdėstyta viskas taip, kaip iš 
tikrųjų buvo”, rašo Zigmas Žin- 
kevičius šiemet išleistoje kny
goje “Kaip aš buvau ministru”.

Šiai ministerijai vadovauti jį 
pasiūlė Lietuvos krikščionių de
mokratų partija (LKDP). Tuo
met jis buvo Libtuvių kalbos 
instituto direktorius ir nenorėjo 
šio darbo atsisakyti. Tačiau 
“aiškiai jutau du svarbiausius ir 
labai pribrendusius pertvarkos 
uždavinius: 1. būtinai reikėjo 
pasiekti, kad mokykla ugdytų 
ne Sovietų Sąjungos (būtent 
taip!), bet Lietuvos piliečius, 
gimtojo krašto patriotus, ir 2. 
skubiai sustabdyti lietuvių nu
tautinimą per mokyklas Pietry
čių Lietuvoje” (7 psl.).

Jis žinojo, kad susidurs su 
nemažu pasipriešinimu. “Juk 
mokyklose dirbo daugiausia 
bolševikų okupacijos metais pa
ruošti pedagogai... Man nebu
vo paslaptis, kad dalis mokyklų 
vadovų - buvę bolševizmo ide
ologai... Jutau, kad juos pakeis
ti kitais darbuotojais nebus 
lengva. Pagaliau sunku bus rasti 
pakaitalą” (7 psl.).

“Nuo pat pirmųjų atėjimo į 
ministeriją dienų pajutau labai 
stiprų galingų jėgų priešinimąsi 
reformoms. Tos jėgos ėmė ma
ne įžūliausiai pulti. Pirmieji pra
dėjo lenkų ekstremistai... Jiems 
siaubą kėlė mintis, kad lietuviš
kai nemokantys Vilnijos žmo
nės sužinos teisybę apie krašto 
praeitį. Jautė, kad aš puikiai 
pažįstu Pietryčių Lietuvą ir ga
liu išgelbėti bebaigiamą ten iš
naikinti lietuvybę. Reikėjo žūt
būt man sutrukdyti” (17 psl.).

Progą lenkams pradėti puo
limą davė pasikalbėjimas su 
Zinkevičių “Valstiečių laikraš
ty”. Lenkų veikėjai jį iškreipė 
tvirtindami, kad jis sieksiąs pa
naikinti nelietuviškas mokyklas, 
kad jis abejojąs dėl žmogaus tei
sės apsispręsti tautybės srityje, 
kad nepakankamai mokantys 
lietuvių kalbą nėra Lietuvos pi
liečiai.

Lenkijos užsienio reikalų 
ministerija, atsiliepdama į šį 
lenkų ekstremistų sukeltą 
triukšmą, pareiškė esant smar
kiai susirūpinus ir iškvietė Lie
tuvos ambasadorių pasiaiškinti. 
O Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisteris A. Saudargas “atsiribo
jo nuo Zinkevičiaus”, nors vė
liau atsiprašinėjo. Seimo pirmi
ninkas V. Landsbergis pareiškė, 
kad Zinkevičiaus pasisakymai 
yra daug kur netiksliai aiški
nami.

Tuo pačiu metu daug Lie
tuvos žmonių telefonu ir laiš
kais ragino Zinkevičių “nepasi-

duoti”. Tokių laiškų gavo ir iš 
užsienio lietuvių. Taip pat Lie
tuvos ir užsienio lietuvių spau
doje pasirodė Zinkevičių ginan
čių straipsnių. Jų tarpe ir 
“Tėviškės žiburiuose”. Gynėsi ir 
patsai Zinkevičius. Jis tai gana 
plačiai aprašo (23-34 psl.).

Nurimus lenkų ekstremistų 
puolimams, Zinkevičius ėmėsi 
darbo. Pietryčių Lietuvą gerai 
pažinojo. Net 52% gyventojų 
norėjo savo vaikus leisti į lie
tuviškas mokyklas, bet bijojo 
priešiškos vietinės lenkų val
džios. Todėl jai apeiti, pasitaręs 
su Vilniaus apskrities viršininku 
A. Vidūnu, ėmė lietuviškas mo
kyklas steigti su apskrities pa
reigūnų pagalba. Taip pat buvo 
susirūpinta, kad ten, kur yra lie
tuviška mokykla, būtų ir lie
tuviškos pamaldos. Tuomet Vil
niaus arkivyskupijoj buvo 28 
parapijos, kur nebuvo lietuviškų 
pamaldų.

Tokiu būdu “lietuviško 
švietimo srityje Pietryčių Lietu
voje pavyko nemažai pasiekti. 
Įvyko šiame darbų ruože lūžis. 
Švarbiausia, pasikeitė vietos gy
ventojų požiūris į lietuvišką 
švietimą” (43 psl.).

“Tačiau padėtis ir toliau 
tebebuvo trapi. Ekstremistai 
nesėdėjo rankas sudėję. Lenkų 
rinkimų akcija antruose prezi
dento rinkimuose rėmė Artūrą 
Paulauską, kuris pasisakė už tri
kalbystę” (44 psl.).

Nepalyginti sunkiau man 
buvo siekti kito užsibrėžto tiks
lo - padaryti Lietuvos mokyklą 
savo dvasia lietuvišką, kad ji ug
dytų sąmoningus valstybės pilie
čius, gimtojo krašto patriotus... 
Dabar tokios mokyklos kūrimo 
sunkumų šaknys glūdėjo visų 
pirma bolševikinės praeities pa
likime... Sovietų ideologijos pa
veikti žmonės tapo rimta kliū
timi pertvarkant švietimą, kaip 
ir apskritai visą mūsų gyvenimą. 
Negalėdami viešai propaguoti 
bolševizmo, daugelis buvusių 
komunistų “išpažino” širdžiai 
artimesnį kosmopolitizmą, su
prantant jį blogąja prasme, kaip 
patriotizmo, Tėvynės meilės, 
pagarbos savo valstybei neig: 
mą” (56 psl.).

“Prieš mano pastangas ug
dyti jaunąją kartą lietuviška 
dvasia, prisilaikant krikščioniš
kų idealų, piestu stojo priešiškai 
nusistačiusi pedagogų (ir save 
tokiais laikančių) grupė. Pra
džią padarė Darius Kuolys, iš 
profesijos net ne pedagogas, bet 
lituanistas, pats mokykloje ne
dirbęs” (62 psl.).

Laikraštyje “Dialogas” D. 
Kuolys kaltino Zinkevičių švie
timo reformos nutraukimu, ar
chaiškos lietuvybės į mokyklą 
įvedimu, krikščionių demokratų 
programos nesilaikymu bei ki
tomis “nuodėmėmis”. Ir kituose 
straipsniuose D. Kuolys tą kar-

A a. kompozitorius kun. 
Bruno Markaitis, SJ, ilgesnį laiką 
sirgęs, pastaruoju metu gyvenęs 
Havajuose, mirė 1998 m. gruo
džio 23 d., palaidotas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse Čikagoje. 
Velionis gimė 1922 m. liepos 7 d. 
Vilniaus krašte. Baigęs Kauno 
jėzuitų gimnaziją, 1937 m. įstojo į 
jėzuitų vienuoliją; kunigu įšven
tintas Vokietijoje 1948 m. Buvo 
Anglijos lietuvių kapelionu, studi
javo Grigaliaus universitete Ro
moje. Į JAV atvyko 1950 m., stu
dijavo Marquette un-te, Milwau
kee. Muzikos ir kompozicijos mo
kėsi pas A. Chorepnin ir B. Die
ter. Čikagoje vadovavo religinei 
radijo valandėlei, talkino provin
cijolui, Jaunimo centro statybai, o 
1961-1967 ėjo jėzuitų provincijolo 
pareigas. 1968 m. persikėlė į San- 
ta Monica, CA, kūrė muziką, lan
kė jėzuitus Europoje bei Pietų 
Amerikoje. Dėl sveikatos 1988 m. 
išvyko į Havajus, kur ir baigė savo 
kūrybingo gyvenimo kelionę. Ve
lionis sukūrė daugiau kaip 100 
instrumentinių bei vokalinių kūri
nių, leido gaidų leidinius, laimėjo 
keletą premijų reikšdamasis pla
čiame muzikiniame pasaulyje. Jo 
“Bendruomenines Mišias” giedo
jo Niujorko “Interfaith” choras 
Carnegie salėje. Liko neužbaigta 
opera “Kalanta”. Jo kūrybos rank
raščiai saugojami Lietuvių muzi
kologijos archyve Jaunimo centre, 
Čikagoje.

tojęs. “Ypač atkakliai buvau 
puolamas didžiųjų dienraščių - 
“Lietuvos ryto” ir “Respubli
kos”, nekalbant jau apie dviejų 
partinių diplomų turėtojos “pe
dagogės” Elenos Tervidytės 
redaguojamą “Dialogą”, kuris 
tapo pagrindiniu Kuolio ru
poru, klaidinančiu mokytojus” 
(65 psl.).

“Intuityviai jutau, kad už 
Kuolio nugaros stovi kažkokia 
didelė jėga, kuriai nepatinka 
mano pareikštos švietimo nuos
tatos” (66 psl.).

“Viena iš svarbiausių Kuo
lio bendrininkių puolant mane 
buvo Meilė Lukšienė. Mane 
stebino tai, kad šmeižikišką ak
ciją prieš ministeriją iš pat 
pradžių rėmė Seimo švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininkas Žibartas Jackūnas. 
Nuostabu tai, kad man nepa
dėjo Krikščionių demokratų 
partijos vadovybė, pati mane iš
kėlusi į ministrus. Labiausiai iš 
LKDP veikėjų mane puolė Ari
mantas Raškinis, minėto seimo 
komiteto narys. Iš kitų LKDP 
valdybos ir Seimo frakcijos na
rių, veikusių prieš mane, pir
miausia minėtinas Feliksas Pa
lubinskas, Seimo pirmininko 
vienas iš pavaduotojų, JAV 
lietuvis, grįžęs į Lietuvą 1992 m. 
Labai patiklus žmogus, lengvai 
pasiduodąs kitų, daugiausia ne
dorų asmenų įtakai (67-71 psl.).

(Nukelta į 7-tą psl.)

Baltasis menininkas
Ant lango šaltis piešia 
abstrakcijas, gėles, 
žiemos laukų snieguoles 
ir krištolo žvaigždes...

Jis ledinius vitražus 
sudėsto iš balų, 
o ledines skulptūras - 
iš ledo gabalų...

Eilėraštis ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

Ihrptautinis pantomimos ins
titutas, minėdamas pantomimos 
pradininko Etienne Decroux 100- 
tąsias gimimo metines, 1998 me
tus paskelbė pantomimos metais. 
Šiai sukakčiai paminėti Lietuvos 
pantomimos teatras skyrė dvigu
bą premjerą - trijų dalių pasiro
dymą “Imaginations” pagal vo
kiečio Dieter Salbert’o muziką ir 
Arvydo Jofės džiazroko baladę 
“Miražas”. Pirmąjį spektaklį (“Ima
ginations”) parengė Vokietijos 
trupės “Corpus modernum” įstei
gėja rež. Gerda Raudonikis (tur
būt lietuvaitė?) kartu su Kauno 
pantomimos aktoriais R. Ketur
akyte ir A. Katkausku. Tie du pa
sirodymai Kauno pantomimos 
teatro repertuarą pakelia iki 30 
spektaklių. Tačiau, kaip rašo 
“Lietuvos aidas” (1998.XI.19), su
sidomėjimas pantomimos teatru 
Lietuvoje nedidelis.

“Lėlės”teatras Vilniuje, įsteig
tas 1958 m. Balio Lukošiaus pa
stangomis, 1998 m. spalio 27 d. 
atšventė savo meninės veiklos 40- 
metj. Teatras, pradėjęs gyvuoti 
spektakliu “Eglė žalčių karalie
nė”, brendo, ugdėsi, telkė apie sa
ve poetus, rašytojus, kompozito
rius, režisierius, dainininkus, 
smuikininkus. Kaip “Dienovidy
je” (1998.XI.13-19) rašoma, visi 
jie “sukūrė didį, reikšmingą, ne
pakartojamą reiškinį - Lietuvos 
lėlių teatrą”. Sukaktuviniu spėk-
takliu buvo sužavėti šventės daly
viai, matę pasakišką lėlių “Para
dą”, kur “nebuvo dviejų vienodų, 
panašių ar beveidžių padarų”.

“Archifonna”, Lietuvoje lei
džiamas architektūrinio meno 
žurnalas 1998/2 laidoje paskelbė 
platų, iliustruotą M. Baužienės 
straipsnį apie architektą dr. Alf
redą Kulpą-Kulpavičių. Pirmiau
sia pastebima, kad kai sovietme
čiu Lietuvos šventovėse buvo san
dėliuojami kopūstai, “apie lietu
višką baroką vokiečių ir anglų 
kalbomis rašė architektas inžinie
rius dr. Alfredas Kulpavičius”. Jo 
kūryba buvo pristatyta 1993 m. 
Architektūros muziejuje sureng
toje parodoje. Straipsnio autorė 
papasakoja išeivijos lietuviams 
daugiau ar mažiau žinomus fak
tus apie dr. A. Kulpavičiaus gyve
nimą ir kūrybą. Teigiama, kad ge
riausius projektus yra sukūręs gy
vendamas Toronte, pabrėžiama, 
kad jis “išgarsėjo kaip bažnytinių 
pastatų projektuotojas”. Nurodomos 
statybos Hamiltone, Montrealyje, 
Toronte, Vinipege, Londone, 
Detroite, Mississaugoje. Švento
ves projektavo ne tik lietuviams, 
bet ir kitoms tautybėms (minimi 
kroatai, meksikiečiai). Teigiama, 
kad architektas A. Kulpavičius 
“laikosi nuostatos, kad bažnyčių 
tūriu ar jų bokštų aukštumu su 
šiuolaikine arcliitektūra nepa
lenktyniausi”. Rašoma, kad archi
tektas yra daug dirbęs ir mažosios 
architektūros srityje. Nurodoma 
ir “Romuvos” stovyklavietė. 1998 
m. kovo 28 d. dr. A. Kulpavičius 
šventė savo amžiaus 75-metį. Su 
žmona Nora šiuo metu gyvena 
Burlingtone, Ont. Snk.

Jis kuria baltą meną 
čia, žemėj, jau seniai, 
žiemos muziejuos kabo 
jo meno kūriniai...

Jis menininkas senas, 
patinka jam tyla. 
Žiemos šaltasis menas - 
tai jo darbų siela...
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PRISIKĖLIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 58 milijonus doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 3.25%
180-364 d. term.lnd.................. 3.25%
1 metų term, indėlius................3.50%
2 metų term, indėlius................3.85%
3 metų term, indėlius................4.00%
4 metų term. Indėlius................4.10%
5 metų term, indėlius................4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk............ 3.25%
1 metų GlC-met. palūk............. 3.75%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.10%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.20%
4 metų GlC-met. palūk............4.25%
5 metų GlC-met. palūk............4.55%
RRSP, RRIF ir OHOSP............3.00%
RRSPirRRIF-1 m.term.ind.....3.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.10%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.20%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.25%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 4.55%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................... 2.50%

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.75%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.95%
2 metų......................6.20%
3 metų......................6.30%
4 metų......................6.35%
5 metų......................6.40%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............6.00%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas taupymo 
sąskaitoje.
Duodame komercinius 
mortgičius iki $725,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
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
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

LEDA S REFRIGERATIOA
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

Skambinti R. Jareckui
tel. 416 370-3539 arba 905 502-9614 

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

BPL Import/Export

SIUNTINIAI j LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + $20 už pristatymą

SKAMBINTI
905 545-8868 - Asta arba Beatas Brasai
Siuntiniai paimami iš namų nemokamai. Perduodame pinigus.
Adresas: 23 Springer Ave., Hamilton, Ont. L8M 2W7

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

(| PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z 2X3 '

I
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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

Kaip geriau parduoti ar pirkti namą?
Visas informacijas rasite “Guide to selling your home” arba 
“Guide to buying a home”. Šias knygeles atsiųsim 
nemokamai, Jūsų neįpareigojant. Skambinkite 416 231-1929.

Visais nekilnojamo turto reikalais skambinti

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; namų 416 231-4937; 
faksas 416 769-1524.

RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A9

NEMOKAMAS namų įvertinimas

SPORTAS

Treneris Vytas Gedvilas planuoja, kaip geriausiai įvykdyti stra
tegiją, nugalėti “Rutgers” un-to komandą

Sportas Lietuvoje
- Mūsų lūkesčiai neišsipildė ir 

Arvydas Sabonis negalės žaisti už 
“Žalgirį”. NBA blokada pasibaigė 
ir A. Sabonis turi grįžti atgal į 
“Portland Trail Blazers” klubą už
baigti kontraktą. Be jo sausio 1 
Kauno “Žalgiris” pralaimėjo antro
jo rato klubų pirmąsias E grupės 
rungtynes Belgrade (Jugoslavija) 
“Crvena zvezda” komandai 77:69.

- Praėjusią savaitę krepšinio 
rungtynių rezultatai LKL lygoje.bu
vo: sausio 8, penktadienį, Panevė
žyje “Kalnapilio” krepšininkai lai
mėjo prieš Alytaus “Alitą” 95:81, 
Klaipėdos “Neptūnas’ nugalėjo 
Kauno “Atletą” 92:84, ir Šilutės 
“Šilutė” pralaimėjo Vilniaus “Lie
tuvos rytui” 105:74; sausio 9, šešta
dienį, Šiaulių “Šiauliai” laimėjo 
prieš Marijampolės “Kraitenę” 73: 
70 ir Vilniaus “Lietuvos rytas” nu
galėjo Klaipėdos “Neptūną” 97:86.

- Tradicinį Ramadan turnyrą 
Naujų Metų išvakarėse Dubai 
(Jungtinis Arabų Emiratas) laimėjo 
Kauno žalgiriečiai, finale 78:73 
įveikę Rygos “ASK-Broceni” (Lat
vija) krepšininkus. Už pirmąsias dvi

vietas komandoms įteiktos atitinka
mai 12 tūkstančių JAV dolerių pre
mijos.

- Lietuvos vyrų rankinio Di
džiąją taurę iškovojo Kauno “Gra
nito Kaustos” komanda.

- Tarptautiniame turnyre 
Liubline (Lenkija), Vilniaus “Eg- 
lės-Šviesos” rankininkės užėmė 
antrąją vietą nugalėdamos Elbliong 
“EB Start” komandą 22:21. Pirmą 
vietą išsikovojo Liublino “MKS 
Montex” rankininkės.

- Antradienį, gruodžio 29, 
Berlyne (Vokietija) įvyko Europos 
vyrų krepšinio “Visų žvaigždžių” 
rungtynės. Jose Rytų rinktinė nuga
lėjo Vakarus 104:98. Geriausių že
myno krepšininkų eilėse žaidė ir du 
Lietuvos rinktinės žaidėjai S. Štom
bergas ir A. Karnišovas.

- Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) lentelė po dviejų ratų, sužai
dus 18 rungtynių stovi sekančiai: L 
Kauno “Žalgiris”, 2. Vilniaus “Lie
tuvos rytas”, 3. Alytaus “Alita”, 4. 
Kauno “Atletas”, 5. Šiaulių “Šiau
liai”, 6. Klaipėdos “Neptūnas”, 7. 
Vilniaus “Sakalai”, 8. Panevėžio 
“Kalnapilis”, 9. Marijampolės “Krai- 
tenė”, 10. Šilutės “Šilutė”. V.P.

—— ■ : ————  ——— 

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Patikimiausias Kanados po
litikas, apklaustųjų nuomone, 
būtų buvęs ministeris pirminin
kas Pierre Trudeau. Tai paskel
bė Otavos apklausos bendrovė 
“Ekos Research Associates”. 
Dabartinis min. pirmininkas 
Jean Chretien apklausoje pate
ko j antrą vietą, finansų min. 
Paul Martin - j trečią, o buvęs 
min. pirmininkas Brian Mulro
ney, neatgavęs populiarumo, li
ko paskutinėje vietoje. Jį pra
lenkė net “Reform” partijos va
das Preston Manning. Į klausi
mą “Kas būtų geriausias minis
teris pirmininkas?”, dauguma 
atsakė - Jean Chretien. Antroje 
vietoje liko P. Trudeau ir P. 
Martin, abudu su 15% balsų. 
Paskutinėje vietoje vėl atsirado 
B. Mulroney.

Ontario provincijos mokyk
lų tarybos patirs technikos ir 
prancūzų kalbos mokytojų trū
kumą per sekančius penkerius 
metus, pranašauja Ontario Co
llege of Teachers. Iki 1998 m. 
pabaigos į ankstyvas pensijas 
turėjo išeiti apie 11,000 moky
tojų, tačiau dar nėra pakanka
mai mokytojų, parengtų jų vie
toms užimti. Taip pat pritrūks 
vedėjų paruošimą turinčių mo
kytojų, nes per sekančius 10 
metų 64% dabartinių išeis į 
pensiją. Jau dabar tarybos turi 
samdyti į pensiją išėjusių moky
tojų - jie turi teisę dirbti 90 die
nų per metus. Taipgi trūksta 
mokytojų, kurie dirbtų su 
neįgaliais vaikais.

Sniego griūtyje žuvo devyni 
gyventojai, 25 buvo sužeisti Lin
gavos įlankoje (Kvebeko šiaurė
je) esančioje Inuit čiabuvių apy
linkėje George River. Naujųjų 
Metų naktį 500 iš 650 apylinkės 
gyventojų buvo susirinkę mo

kyklos salėje Naujų Metų suti
kimui. Staiga tonos sniego pra
dėjo slysti nuo gretimo 75 m. 
aukščio kalno, išgriovė mokyk
los sieną. Kanados rytuose snie
go griūtis yra retesnis įvykis, 
dažniau atsiranda griūties sąly
gos Vakarų kalnuose, kai oro 
temperatūros kaita sudaro įvai
raus storio ir kietumo sniego 
sluoksnius, neišlaikančius nau
jų sniego kritulių. Pernai snie
go griūtyse Kanadoje žuvo 23 
žmonės.

Kanada išsiuntė $500,000 
vertės humanitarinę pagalbą į 
Rusijos Arktiką š.m. sausio pra
džioje. Dėl ekonominės krizės 
Rusijoje žiauriai kenčia jos šiau
rėje gyvenantys žmonės. Kana
da yra paruošusi $10 min. vertės 
pagalbos programą. Pirmoji 
maisto ir vaistų siunta buvo nu
gabenta į Čukotkos sritį netoli 
Beringo sąsiaurio. Šią žiemą 
trūksta ypač kuro ir maisto 
šiaurėje, nugaišo daug briedžių, 
kuriais šiauriečiai maitinasi. 
Šalpą padeda telkti tarptautinė 
organizacija “Inuit Circumpolar 
Conference”.

Smarki sniego pūga, siautu
si tuoj po Naujų Metų, porai 
dienų sustabdė keliones lėktu
vais centrinėje Kanados dalyje; 
20-40 centimetrų sniego iškrito 
Toronte, Otavoje ir Monrealy
je. Šių miestų aerodromai buvo 
pilnutėliai keleivių, laukiančių, 
kada lėktuvai vėl pakils. Onta
rio ir Kvebeko provincijų keliai 
buvo pavojingi automobiliams, 
kai kur net uždaryti.

Minėtoji pūga atėjo iš pietų 
- Čikagoje buvo net 55 cm snie
go. Po švenčių keliaujantys vi
suose didmiesčiuose patyrė sun
kumų grįžti į namus, tik pirma
dienį po Naujų Metų pradėjo 
vėl viskas normaliai judėti. RSJ

Sporto žinios
JAV-se beveik kiekvienais me

tais, prieš prasidedant universitetų 
krepšinio sezonui, atvažiuoja įvai
rios krepšinio komandos (vyrų ir 
moterų) iš Europos bei Azijos daly
vauti draugiškose rungtynėse.

Praeitais metais (1998) atva
žiavo kelios komandos iš Lietuvos - 
dvi moterų ir viena vyrų. Viena mo
terų komanda atvažiavo lapkričio 
pradžioje ir žaidė Amerikos rytinia
me pakraštyje. Sudaryta iš dviejų 
klubų, šios komandos treneris buvo 
Vydas Gedvilas, dabartinės Lietu
vos moterų rinktinės komandos vy
riausias treneris (jo komanda lai
mėjo Europos taurę 1997 m.).

Komanda žaidė daugiau kaip 
10 žaidimų. Nors daugumą iš jų 
pralošė, sportininkės vis dėlto gavo 
daug naudos, žaisdamos prieš 6 pa
čias stipriausias Amerikos moterų 
komandas. Turėjo progos stebėti jų 
žaidimo strategiją, palyginti su sa
vo, išmėginti savo jėgas. R.G.

Naujoji ŠALFASS-gos 
vadovybė prisistato
Visuotiniame ŠALFASS-gos 

suvažiavime, įvykusiame 1998 m. 
lapkričio 21 d., Klivlande, Ohio, 
buvo išrinkti nauji sąjungos admi
nistraciniai organai: centro valdy
ba, revizijos komisija ir garbės 
teismas.

ŠALFASS-gos centro valdyba, 
susidedanti išimtinai iš Toronto ir 
apylinkių sporto darbuotojų, buvo 
perrinkta sekančiai 3-jų metų ka
dencijai ir savo pirmame posėdyje, 
1998 m. guodžio 16 d. pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: Audrius Šilei
ka - pirmininkas, Marijus Gudins- 
kas - vicepirmininkas, Algirdas 
Bielskus - generalinis sekretorius 
(gyvena Klivlande, Ohio), Arūnas 
Čygas - sekretorius, Linas Balaišis 
-iždininkas, Rimas Miečius - žai
dynių koordinatorius, Sigitas Kra- 
šauskas - archyvai ir lietuviška 
spauda, Mindaugas Leknickas ir 
Eugenijus Krikščiūnas - nariai.

Oficialus centro valdybos adre
sas: ŠALFAS-gos centro valdyba 
arba Lithuanian Athletic Union of 
North America (sutrumpintai LAU- 
NA), c/o Audrius Šileika, 150 Col- 
beck St., Toronto, Ont. M6S 1V7. 
Tel. 416 767-6520; faksas: 416 760- 
9843; E-mail: hrc@idirect.com

Informacinių administracinių 
ir varžybinių aplinkraščių bei įvai
rių nuostatų leidimą ir narių regist
raciją atlieka gen. sekretorius Al
girdas Bielskus, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122. Tel. 216 
486-0889; faksas 216 481-6064.

Revizijos komisija buvo išrink
ta iš Čikagos sporto darbuotojų: 
Algis Tamošiūnas - pirmininkas, 
Rimantas Dirvoms ir Aleksas Lau
raitis - nariai. Oficialus adresas: 
Algis Tamošiūnas, 1921 Bending 
Oaks Court, Downers Grove, IL 
60515. Tel. 630 435-0619; faksas 
630 435-0621. E-mail: Lituanica@- 
aol.com

Garbės teismas buvo išrinktas 
iš New Yorko apylinkių sporto dar
buotojų: Pranas Gvildys, Juozas 
Milukas ir Algirdas Jankauskas. 
Oficialus adresas: Pranas Gvildys, 
93 Wheeling Ave., Staten Island, 
NY 10309-3026. Tel.: 718 356- 
7871; faksas: 718 356-0974; E-mail: 
INAPRA@AOL.COM

Sporto apygardos, paskirų 
sporto šakų bei kitokie pagalbiniai 
komitetai yra perorganizavimo sta
dijoje ir bus paskelbti vėliau. Iki to 
laiko, visi ligšioliniai pareigūnai 
prašomi tęsti savo pareigas.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Skautų veikla
• Š. m. Kaziuko mugė ruošia

ma kovo 7 d. Prisikėlimo parapijos 
salėse. Organizuojama ir didžioji 
loterija, kuriai reikalingi laimikiai. 
Kas turėtų ir galėtų paaukoti, pra
šomi skambinti s. E. Simonavičie- 
nei tel. 416 763-3270 arba užvežti 
739 Runnymede Rd. (į šiaurę nuo 
Bloor gatvės). Loterijos pelnas - 
Toronto skautų-čių veiklai. F. M.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412

LIETUVIŲ Tfft
KREDITO Y Y T,., X_
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių
MOKA:

3.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.25% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.50% už 1 m. term, indėlius 
3.85% už 2 m. term, indėlius 
4.00% už 3 m. term, indėlius 
4.10% už 4 m. term, indėlius 
4.30% už 5 m. term, indėlius 
3.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.10%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.25% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.55% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
3.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.10% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.20% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
4.55% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% 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
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages):
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................. 5.95%
2 metų.................. 6.20%
3 metų.................. 6.30%
4 metų.................. 6.35%
5 metų.................. 6.40%

su keičiamu
nuošimčiu.............6.00%

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 M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

Sutton
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

'Quwn ęįTva/u-e/ ALGIS 
čZZZ MEDELIS 

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

str a Travel
<£ Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą *

* Bilietus atvykstantiems iŠ Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) *
* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *

* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *
* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

Pasinaudokite išankstiniais išpardavimais sekančiam vasaros sezonui.
Kreipkitės visomis darbo dienomis

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu ne tik iš Toronto, bet ir iš kitų, 
kad ir tolimiausių Kanados vietovių. Geriausios kainos šiuo metu yra 
skrendant AIR CANADA ir LIETUVOS AVIALINIJOS bendrai 
sudarytomis trąšomis per Paryžių, Londoną arba Frankfurtą

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.

ALGIS MEDELIS

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

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JUSU GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

mailto:hrc@idirect.com
aol.com
mailto:INAPRA@AOL.COM


Draugystės tiltas Marijampolė-Vilnius
Susitikimas su poetu Rimgaudu Graibumi

STASYS ILGŪNAS, Marijampolė
Reikia tiek nedaug - 
tik vieno gero žodžio, 
Ir šlapi laukai širdy 
pakvips medum.
Šaltą ir gūdų 1998 m. lap

kričio 10 d. vakarą Marijam
polės P. Kriaučiūno bibliotekos 
salėje įvyko susitikimas su po
etu iš Vilniaus Rimgaudu Grai
bumi. Daug energijos ir darbo 
ruošiant šį renginį įdėjo skaito
vė Bronė Leonienė. Jos dėka 
gausiai susirinkę poezijos mėgė
jai, Marijampolės poetai, turėjo 
progą pasidžiaugti nuoširdžio
mis eilėmis, dainomis, muzika.

Bibliotekos darbuotoja Al
dona Murauskienė papasakojo 
poeto biografiją. Jis gimė 1939 
m. gegužės mėn. Pagrundžio 
kaime, Rokiškio rajone. 1958 
m. baigė E. Tičkaus (dabar 
Vaižganto) vid. mokyklą. Studi
javo žemės ūkio akademijoje 
agronomiją. Eiles pradėjo rašyti 
mokydamasis IX klasėje. 1961 
m. pirmą kartą spaudoje pasi
rodė jo kūryba.

Poetas išleido 9 knygas (1 
vaikams). Šiuo metu dirba žur
nalo “Mūsų sodai” redaktoriu
mi. Vakare girdėjome eiles iš 
seniau išleistų knygų ir iš pas
kutiniosios “Atleisk”.

Skaitovė B. Leonienė pra
džioje paskaitė pacituotą eilė
raštį (žiūr. pabaigoje). Jai talki
no Aukštesniosios žemės ūkio 
mokyklos moksleiviai skaitovai 
Laimutė ir Tomas. įsijautę į po
eto žodžius, skaitovai klausyto
jus priartino prie poezijos pas
lapčių. Iš gerų ir suprantamų 
žodžių, visų širdyse pasklido ši
luma. Ansamblis “Aistuva”, va
dovaujamas Artūro Grinevi
čiaus, atliko dvi dainas pagal 
poeto tekstus.

R. Graibus susirinkusius su
pažindino su kūrybos keliais, 
bendravimu su kolegomis poe
tais. Paskaitęs eilių iš knygos 
“Akivaras”, plačiau papasakojo 
savo prisiminimus, apie šios 
knygos gimimą. O ji buvo para
šyta po poeto kelionės jūra, kai 

Poetas RIMGAUDAS GRAIBUS skaito savo eilėraščius Marijampolėje. 
Šalia jo - skaitovė B. LEONIENĖ

EUROPEAN MEAT & DELI PRODUCTS
78 Six Point Road, ETOBICOKE 416 233-0610

■

Specialios kainos:
Daktariška dešra $1.79 sv.
Mėgėjų dešra $1.79 sv.
Maskvos dešra $5.99 sv.
Odesos dešra $3.69 sv.
Naminė dešra $4.99 sv.
Kapotas kumpis $3.99 sv.
Kumpis “Black Forest” $2.89 sv.
Dešrelės $1.79 sv.
Sardelės $1.79 sv.
Malta kiauliena $0.99 sv.
Malta jautiena $1.99 sv.

BLOOR ST.W.

KI
PL

IN
G

 A
VĖ

.

IS
LI

N
G

TO
N

 A
VE

.

SIX POINT RD.

QUEENSWAY

Mėsos produktai gaminami vietoje. 
Didelis pasirinkimas mėsos produktų 

fabriko kainomis (wholesale).

DARBO VALANDOS: 
pirmad.-trečiad. 9 v.r - 6 v.v. 

ketvirt- penktad. 9 v.r. - 7 v.v. 
šeštadienį 9 v.r. - 5 v.p.p.

Sekmadienį uždaryta

su grupe rašytojų laivu aplankė 
pietų šalis, tolimąją Afriką. 
Skaitė ir eilėraščius iš paskuti
nės knygos “Atleisk”. Garsa- 
juostėje skambėjo marijampo- 
lietės Laimos Lapkauskaitės 
daina pagal poeto žodžius “Pir
majai meilei”.

Dvi valandas trukęs rengi
nys neprailgo. Poetas dėkojo už 
susirinkusiųjų susikaupimą, plo
jimus, gėles. Renginio pabai
goje B. Leonienė įteikė poetui 
Marijampolės poetų eilėraščius, 
perskaitė juos. Visi įsiamžino 
nuotraukoje. Netrūko TV dė
mesio, spaudos atstovų dalyva
vimo.

Renginiui pasibaigus, bib
liotekos svetainėje prie kavos 
įvyko svečio iš Vilniaus ir Mari
jampolės literatų diskusija apie 
kūrybą, literatūros kelius į skai
tytojus. Visus suartino padrąsi
nantys poeto linkėjimai dirbti 
Mūzos labui...

Tikimės, jog “Draugystės 
tiltu”sulauksime ir kitų svečių iš 
sostinės.

Odė tėviškei
Kažkaip ne taip ramunės auga 
Už mano tėviškės laukų.
O varnos paslaptį išsaugo. 
Vis mįslės numintų takų.

Apstoja ir praeit neduoda. 
Pražydo kerpės akmeny. 
Ir čia kiekvieną savo žodį 
Dorai gyventi mokini.
Čia dobilai gražiai augina 
Visus pamokymus lietaus.
Čia paukščių giesmės išsipynę 
Ant medžių, molžemio glitaus.

Ir molžemis pražydęs vėlei 
Greit pasiklys aukštuos rugiuos. 
Birželis lekia lyg pašėlęs - 
Usnim išpaks, gėlėm paguos.

Aš nieko čia neprigalvojau - 
Vėl be manęs gandrai pakils. 
Bet kaip išeit, kada prie kojų 
Žolė prisiglaudė sušilt?

Rimgaudas Graibus, 
Iš knygos “Atmink upės šlamesį” 

1989m., Vilnius, “Periodika"

Toronto estų, lietuvių ir suomių chorai, koncertavę reprezentacinėje Ford-Weston salėje. Lietuviams 
atstovavo “Volungės” choras, vadovaujamas muzikės DALIOS VISKONTIENĖS Nuotr. R. Gaižučio

Kova už tautinę mokyklą
(Atkelta iš 5-to psl.j

“Visa ta juodoji ‘kampanija’ 
prieš mane natūraliai vedė prie 
išvados: ministrą reikia keisti. 
Tai imta nuolat kartoti... Savai
me kildavo mintis, kad taip da
roma kažkieno užsakymu, gal ir 
pinigais. Tai buvo ne žiniasklai- 
da, o purvasklaida, anot P. 
Garsio” (81 psl.).

“Įnirtėjant prieš mane puo
limui, stichiškai atsirado ir gy
nyba. Tauta priešinosi kosmo
politizmui. Gavau daugybę laiš
kų, pritariančių mano siekiams 
ir mane raginančių nenuleisti 
rankų, dar atkakliau dirbti. Ra
šė žmonės iš įvairių Lietuvos 
miestų, taip pat iš užsienio ša
lių” (JAV, Lenkijos).

Z. Zinkevičius patiekia ilgą 
sąrašą jam rašiusių asmenų bei 
jų laiškų ištraukų (87-88 psl.). 
Pamini Lietuvos ir užsienio lie
tuvių laikraščius, kuriuose jis 
buvo ginamas. (Jų tarpe ir “Tė
viškės žiburius”). Gynėsi ir jis 
pats. Rašė spaudoje ir davė pa
sikalbėjimus spaudai, radijui bei 
televizijai (83-94 psl.).

Apie atleidimą iš ministerio 
pareigų jis rašo, kad po prezi
dento rinkimų “prasidėjo pats 
ramiausias mano ministravimo 
laikotarpis. Puolimų gerokai su
mažėjo. Dalis įtakingų krikš
čionių demokratų ir konserva
torių mane rėmė, Premjeras bu
vo palankus... Tačiau ramybė 
buvo apgaulinga. Kuolio-Luk- 
šienės grupuotė savo tikslų ne
atsisakė... Nerimą kėlė Prezi
dento ryšiai su ‘Santaros- 
Šviesos’ federacija, kuri vienin
telė iš pokario lietuvių išeivijos 
organizacijų buvo užkibusi ant 
sovietinės propagandos kabliu
ko ir prarijusi ‘kultūrinio ben
dradarbiavimo su Sovietų Lie
tuva’ masalą...” (128 psl.).

“Kad už Adamkaus nugaros 
stovi ‘Santara-Šviesa’, aiškiai 
parodė Prezidentūros formavi
mas: visi Amerikos lietuviai 
Prezidento komandoje buvo iš 
tos sferos žmonės. Ir iš Lietuvos 
buvo paimti tik tos pakraipos 
atstovai... Taigi Prezidentūroje 
formavosi materialistinės pa
kraipos susivienijimas su labai 
stipria antikatalikiška nuostata 
- taip tiksliai procesą pavadino 
Algirdas Patackas... Supranta
ma, kad tokios pakraipos žmo
nių, taigi ir Adamkaus, sam

prata jaunimo auklėjimo ir švie
timo klausimais skyrėsi nuo ma
no ir krikdemų, taip pat didele 
dalimi ir nuo konservatorių pa
žiūrų. Mūsų programuojama 
tautinė mokykla su patriotizmu, 
morale ir vieta religijai šiuos 
žmones turėjo gąsdinti... Vis 
dėlto tikėjaus, kad Prezidentas 
nepasiduos ‘Santaros-Šviesos’ ir 
vietinių kosmopolitų spaudi
mui” (129 psl.).

Kovo 25 d. Z. Zinkevičius 
gavo pakvietimą atvykti į prezi
dentūrą. “Kalbėjomės tik dvie
se. Jau iš pirmų sakinių mačiau, 
kad Prezidentas labai vienaša
liškai nuteiktas Kuolio-Lukšie- 
nės grupuotės... Jutau, kad yra 
gerokai prigąsdintas, jog manęs 
palikimo ministru atveju nebus 
ramybės: inteligentija (iš tikrųjų 
tik Kuolio-Lukšienės pakrai
pos) visą laiką prieš mane kovo
sianti” (131 psl.).

Išėjęs po pasikalbėjimo 
reporteriams Z. Zinkevičius pa
sakė: “Nei iš Prezidento, nei 
premjero lūpų negirdėjau, kad 
esu nepaliekamas”.

“Apie atleidimą sužinojau 
tik anksti rytą pusryčiaudamas 
iš radijo žinių laidos” (132 psl.).

Premjeras Vagnorius jam 
vėliau papasakojo, kad jis Prezi
dentui buvo įteikęs ministerių 
sąrašą, kuriame buvo ir jo pa
vardė. Adamkus siūlė jį iš
braukti. Vagnorius nesutikęs, 
nes tai pakenktų Krikščionių 
demokratų partijai, ir pasiūlęs 
Prezidentui atsiklausti LKDP 
vadovo. Prezidentas buvo su
jungtas su Feliksu Palubinsku, 
ne su LKDP pirm. Saudargu. F. 
Palubinskas Prezidentui pasa
kęs, kad Zinkevičiaus išbrauki
mas krikdemams nepakenksiąs. 
Tuomet ir Vagnorius sutikęs jį 
išbraukti iš ministerių sąrašo 
(133 psl.).

Taip prof. Zigmas Zinkevi
čius, dirbęs ministerių vienerius 
metus ir tris mėnesius, baigė tą 
tarnybą.

Zigmas Zinkevičius, KAIP AŠ 
BUVAU MINISTRU. Atsimi
nimai. Išleido ir spausdino 
UAB “Judex”. Kaunas, 1998 
m. Tiražas 5000.

Automobilis
Atėjusi j darbą, moteris neištu

ri garsiai nepasidžiaugusi:
- Nusipirkau automobilį. Da

bar tai jau tikrai pasižvalgysiu po 
pasaulį!

Vyrai:
- Po šį ar aną?

/Allstate" Agentas
You re in good hands. 311 Matheson Blvd. E., Mississauga, Ont. L4Z1X8

Mes turime planą, 
kuris Jums sutaupys pinigų

“Take Two Advantage” planas 
sujungia namo ir automobilio 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

I ® SKAITYTOJAI PASISAKOl
ATSILIEPIANT

Labai nustebau perskaičiusi 
“TŽ” 1998 m. 50 nr. Nerutės Na
vickaitės laišką. Jame labai daug 
neteisybės. Nepaminėta nei kad 
motina ir jinai rusiškom pavardėm 
gyveno, nei kad teta Natalija Na
vickienė butą nupirko dukrai Nata
lijai už 3000 dol. Kaune, nei kad vi
są laiką jas šelpė.

Aldona J. Sarka, Omaha
Red. pastaba. Paaiškėjus, kad 

ryšium su N. Navickaitės laišku iš
kilo kai kurie neišspręsti ir šeimi
niai bei asmeniniai reikalai, mano
me, jog jiems išsiaiškinti nereikia 
laikraštinės viešumos.

VYTAUTŲ ŠALIS
Tautos siekiuose Jūsų “TŽ” 

kartu gyvena su tauta, jai daug 
padėjo ir padeda. Senieji metai 
perdavė naujiems nebaigtus dar
bus, planus ir sumanymus. Prezi
dento, seimo ir vyriausybės rūpes
čiu pažengta į Lietuvos ateitį ne
mažai, bet dar daugiau liko nepa
žengta. Linkiu “TŽ” Lietuvos ne
priklausomybės įtvirtinimo kelyje 
tvirtų patriotinių žingsnių, parodyti 
pasauliui, kad toji maža šalelė yra 
Vytautų ir dvasios milžinų šalelė.

A. Stankevičius, Kaunas

Jubiliejinis suvažiavimas 
Eiehstaette

Kun. Augustinas Steigvilas, 
MIC, kuris dabar gyvena Ar
gentinoje, buvo įšventintas ku
nigu 1949-ais metais Eichstaet- 
t’o katedroje, Vokietijoje. Jis 
žada atvykti į Eichstaett’ą 1999- 
ais metais liepos 18-ąją dieną 
atšvęsti auksinio savo kunigys
tės jubiliejaus. Ta proga jis au
kos Mišias. Po jų bus suvažiavi
mas.

Kadangi 1949-ais metais 
buvo uždaryta lietuvių gimnazi
ja, kuri veikė Rebdorf’e, netoli 
Eichstaett’o centro, ir išleido 
keturias abiturientų laidas, pla
nuojama tuo pat metu surengti 
gimnazijos veiklos minėjimą.

Lietuviškųjų studijų savaitė 
1999-ais metais bus Huetten- 
feld’e ir pasibaigs liepos 18 die
ną. Kun. Augustino atnašauja
mos Mišios ir sekanti iškilmė 
numatomos popietiniam laikui, 
galbūt 3 valandą. Todėl visiškai 
įmanoma po Studijų savaitės 
uždarymo keliauti į Eichstaett’ą 
ir dalyvauti kun. Augustino Mi
šiose. Taigi įsidėmėkime: 1999-
ųjų metų liepos 18-ąją, sekma
dienį!

Alfred Bammesberger,
Katholische Universitaet,

D 85071 Eichstaett, Germany

Darbo tel.: 905 897-5280 
Namų tel.: 416 621 -1261 
Fakso nr.: 905 507-8456 
“Pager" nr.: 416 772-1591
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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.

REžžMHK West Realty Inc.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel. 
416 769-1616, namų - 416 769-3577

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

Tel.: 416 530-107Q

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 4-15 763-5677
(Prie Jane St.)

Victor Rudinskas, Broker

RUBY REAL ESTATE ltd. 
27 John Street (2nd Floor), 
Toronto (Weston), Ont. M9N 1J4

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 314%
♦ Toronto Real Estate

Board narys

Tel.: 416 249-7829

Advokatas

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

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

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

WALTER V. DAUGINIS
lysi liAMT - IIBAIDIHA*

PERSIKĖLĖ I NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M. LAPKRIČIO 1 D.
KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE

300 North Queen St., Suite 105N
Etobicoke, Ont. M9C 5K4

(šiaurinėj pusėj Queensway, prieš Sherway Gardens)
Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305

Faksas 416 620-7584

APRŪPINU NAMO-AUTOMOBILIO-GYVYBĖS-TURTO DRAUDIMŲ BEI “RRSP” PLANAIS

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

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

GRYBELINIA1 SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visu rūšių draudos, taip pat naujos automobilių ir 
namų draudos bei jau apdraustų automobilių ir namų draudos 
reikalais kreiptis į Rimą Drešerienę; dėl visų komercinių 
draudų - j Ričardą Drešerį.
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 Riek Drešerį 

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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



KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA “Tėviškės 
žiburiai” susilaukė gausių sveikinimų: iš Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus, ministerio pirmininko Gedimino Vagno
riaus, seimo pirmininko Vytauto Landsbergio, diplomatinių 
tarnybų, įstaigų, Pasaulio lietuvių bendruomenės, daugelio 
pavienių asmenų. Visiems reiškiame nuoširdžiausią dėkingu
mą ir pagarbą. Jūsų dėmesys šiam savaitraščiui yra padrąsi
nimas plušti lietuviškoje spaudoje pratęsiant tautinio gyvas
tingumo giją. Dėkojame ir visiems bendradarbiams, rėmėjams, 
talkininkams, pastoviai stiprinantiems savąją spaudą. Jūsų 
visų parama bus reikalinga ir toliau “Tėviškės žiburiams”, 
įžengiantiems į 50-tuosius gyvavimo metus.

Tardami nuoširdų ačiū visiems, linkime geriausios 
sėkmės ir gausios Viešpaties palaimos!

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”

Toronto lietuvių 85 A IT V A© & S 
dramos teatras 1 *

PRISTATO KOMEDIJĄ “TEODOLINDA”

š.m. sausio 16, šeštadienį, 5 val.p.p.
Prisikėlimo parapijos salėje

Po spektaklio - karšta vakarienė ir šokiai.
Bilietus galima užsisakyti pas Aldoną, tel. 416 762-1497. Bilieto kaina $30.

Pelnas skiriamas Prisikėlimo parapijos persikėlimo fondui. Aitvariečiai

TORONTO
Anapilio žinios

- Metinis parapijos susirinki
mas bus sausio 31, sekmadienį, tuo
jau po 11 v.r. Mišių parapijos sa
lėje. Bus praeitų metų parapijos 
veiklos apyskaita ir rotacine tvarka 
savo kadencijas baigiančių parapi
jos tarybos sekcijų narių rinkimai 
bei perrinkimai. Prašome iki to lai
ko visas tarybos sekcijas sušaukti 
savo posėdžius ir pasiruošti susirin
kimui.

- “Angeliukų” choro giesmių 
garsajuostės pardavinėjamos para
pijos salėje.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimui pamokos vyks sekmadie
niais po 9.30 v.r. Mišių klebonijoje. 
Pamokas praves Janina Dzemio- 
nienė.

- Parapijoje gauta sausio ir va
sario mėnesiams skirtų mąstymo 
knygelių “Žodis tarp mūsų”. Kny
gelės kaina - $4. Knygeles parapi
jos salėje platina A. Augaitienė.

- Gaunantieji su kalėdiniais 
sveikinimais įvairių pašto ženklų 
esate prašomi jų neišmesti, bet at
nešti į Anapilio knygyną. Jie bus 
perduoti lietuviams filatelistams.

- Mišios sausio 17, sekmadie
nį: Lietuvos kankinių šventovėje 
9.30 v.r. už Stančikų ir Paškevičių 
mirusius, 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už Lapavičių mirusius; šešta
dienį, sausio 16, 3 v.p.p. Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje už Bradūnų 
ir Čiuprinskų mirusius.
Išganytojo parapijos žinios

- Šį sekmadienį, sausio 17, 
9.45 v.r. pamaldos. Jų metu vyks 
sekmadienio mokyklos pamokos. 
Sekmadieninės mokyklos pamokos 
vyksta pirmą ir trečią mėnesio sek
madienį.

- Pranešame parapijiečiams, 
kad š.m. visuotinis parapijos susi
rinkimas po rytinių pamaldų šven
tovėje įvyks sausio 31 d. Lietuvių 
Namų patalpose.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio sausio 10 d. po

pietėje dalyvavo 177 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Vytautas Ci- 
nauskas iš Vilniaus. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos vicepirm. T. Stanulis.

- LN valdybos posėdis - sausio 
28, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Vytauto Didžiojo menė vasa
rio 20 d. išnuomota 1999 Medžio
tojų ir žūklautoji} klubo “Tauro” 
metiniam baliui. Žvėrienos vakarie
nė su vynu ir turtinga loterija. Pro
gramoje vyrų choras “Aras”, mu
zika - V. Povilonio.

- Kultūros komisija yra įsigiju
si nemažai įvairaus žanro vaizda
juosčių iš Lietuvos: spektakliai, 
koncertai, žymių Lietuvos žmonių 
biografijos, istorinė medžiaga bei 
filmukai vaikams. Taip pat LN kul
tūros komisija turi Lietuvos televi
zijos sukurto filmo “Giminės” pilną 
seriją (40 serijų) bei Lietuvos res
publikos prezidento Valdo Adam
kaus inauguracijos vaizdajuostę. 
Visos kasetės pagamintos pagal 
paskutinę techniką. Tai puiki dova
na draugamas bei artimiesiems. 
Dėl vaizdajuosčių įsigijimo ar nuo- 
mojimo skambinti tel. 416 762- 
5419 S. Pabricienei arba V. Kulniui 
tel. 416 769-1266.

- Slaugos namams $25 aukojo 
Eric Petrus. Aukos slaugos na
mams priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti tiesiog: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W. Toronto, Ont. M6P 1A6.

Anapilio vaikų darželis dė
koja lietuvių kredito kooperaty
vui “Talka” už $500 auką žaidi
mų aikštelės statybai.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje P. B. Čeponkai paaukojo 
$100. Ačiū. AS.

A. a. Gintauto Beresnevi
čiaus 7 metų mirties atminimui, 
motina Bronė Beresnevičienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

Užjausdami Justiną Sriu- 
biškienę, Aldoną Stadienę ir 
Bonifacą Sriubiškį, mirus jų 
sesutėms, VI. P. Gulbinai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienį, sausio 10, per 

pamaldas prisiminėme 1991 m. 
sausio 13-sios įvykius Lietuvoje, kai 
prie televizijos bokšto, gindami 
Lietuvos laisvę, žuvo ar buvo su
žeisti mūsų broliai ir seserys.

- Yra miręs a.a. Juozas Bacevi
čius, 71 m. amžiaus. Laidojamas iš 
mūsų parapijos sausio 13, trečiadie
nį, 10 v.r. Velionis paliko žmoną 
Genę, sūnų Tomą, dukrą Zitą, brolį 
Antaną, seserį Genę Ginčauskienę 
ir dvi seseris Australijoje.

- Pirmai Komunijai pasiruoši
mo pamokos vyksta sekmadieniais 
po 10.15 v. Mišių T. Bernardino 
kambaryje. Jei kas dar norėtų, kad 
vaikučiai lankytų šias pamokas, 
prašome kreiptis į parapijos raštinę 
arba į mokytojus prieš pamokas.

- Užsiėmimai vaikučiams, ku
riuos praveda S. Klibingaitytė (tel. 
223-7903), vyksta pirmą ir trečią 
mėnesio sekmadienį nuo 10 iki 12 
v.r. parapijos salėje.

- KLK moterų draugijos para
pijos skyriaus susirinkimas įvyks 
sausio 24, sekmadienį, po 11.30 V. 
Mišių parodų salėje. Programoje 
Angelės Ambrazaitienės pasidalini
mas “Atgaivink” programos pergy
venimais ir jos dalyvavimu savo 
vyro dr. Kazimiero pasiruošime 
diakonatui.

- Gautas iš Lietuvos sausio ir 
vasario mėnesių leidinys “Žodis 
tarp mūsų”. Labai naudingi kasdie
niniai mąstymai pagal vieną sekma
dienio Mišių skaitinį. Kaina - 4 dol.

- Krikščionybės 2000 sukakties 
proga parapijos organizuojama 
maldininkų kelionė į Romą ir Itali
jos svarbiausius miestus vyks š.m. 
balandžio 8-18 d.d. Maldininkus 
lydės parapijos kunigai. Informaciją 
teikia kun. E. Putrimas ir Marlin 
Travel atstovas R. Valadka tel. 416 
231-1061.

- Mišios sekmadienį, sausio 
17: 8.15 v.r. už a.a. Oną ir Stasį 
Teišerskius; 9.15 v.r. už a.a. Stella 
Lini; 10.15 v.r. už a.a. Alfonsą 
Simonavičių, už a.a. Florence Mur
phey, padėkos intencija; 11.30 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Po švenčių pamokos vėl pra

sidėjo sausio 9 d. Šių metų šūkis - 
“Kalbame lietuviškai!”. Mokykloje 
stengiamės visi - mokiniai, mokyto
jai ir tėvai - kiek pajėgiame, kalbėti 
lietuviškai.

. — Gruodžio 12 d. Maironio 
mokyklos patalpose tėvų komiteto 
pastangomis įvyko Kalėdų eglutė. 
Vaikučiai atliko programą, Kalėdų 
senelis aplankė mokinius ir jiems 
paliko dovanėlių.

- Dr. Arūnas Dailydė lankėsi 
vyresniųjų darželyje ir vaikams pa
pasakojo apie dantų valymą. Jam 
tenka padėka už paaukotą laiką ir 
dovanas.

- Ateinančių metų tėvų komi- 
tetan įeina pirm. Birutė Batraks tel. 
905 271-1640, R. Rusinienė, J. 
Sederavičius, Algis Vanagas, V. 
Punkrienė, R. Puteris, A. Paulionis, 
P. Šarūnas, I. Petrauskienė. Revizi
jos komisiją sudaro dr. R. Bara- 
kauskas, J. Valaitis ir M. Rusinas.

- Abiturientų ir klasių nuo
traukos bus daromos sausio 23 d.

PARAMA GRĄŽINO NARIAMS... $567,500

Lietuvių kredito kooperatyvas PARAMA maloniai praneša, kad užbaigus 
1998-tuosius metus su geru pelnu, valdyba padalino 70% pelno nariams:
♦ Už asmenines ir nekilnojamo turto paskolas buvo grąžinti 7% sumokėtų palūkanų
♦ Už investicijas (GIC ir kt.) buvo sumokėti papildomi 7% palūkanų
IR...
Kiekvienam nariui buvo paskirta po $25 papildomų akcijų (patronage shares)

Iš viso PARAMA 1998 METAIS GRĄŽINO NARIAMS... $567,500!
Pinigai buvo tiesioginiai pervesti į kasdienines narių sąskaitas.

AUDRIUS ŠILEIKA,
Valdybos pirmininkasTTTT

PARAMA RŪPINASI SAVO NARIAIS!

Pranešimas visiems mūsų kooperatyvo nariams

1998-sius finansinius metus užbaigėme sėkmingai, ir todėl valdyba nutarė:

- Išmokėti 6% papildomų palūkanų už santaupų palūkanas, prirašytas iki 1998 m. gruodžio 31 d.;
- Grąžinti 6% visiems skolininkams už jų sumokėtas palūkanas iki 1998 m. gruodžio 31 d.

VISI ĮRAŠAI PADARYTI TAUPOMOSIOSE SĄSKAITOSE.

- Kooperatyvas per 1998 metus išmokėjo aukų įvairioms lietuvių organizacijoms daugiau 
kaip $43,000 ir taip pat pervedė $50,000 “Labdaros lietuvių slaugos namų statybos fondui”.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS TORONTE

Toronto lietuvių filatelistų 
ir numizmatikų draugijos vi
suotinis susirinkimas šaukiamas 
š.m. sausio 17, sekmadienį, 11.30 
v.r. Prisikėlimo parapijoje, po
sėdžių kambaryje. Visi nariai ir 
norintys įstoti į filatelistų drau
giją yra kviečiami šiame susi
rinkime dalyvauti. A. Laurinaitis

Lietuvos seimo ir JAV-LB 
atstovų komisijos kopirmininkė 
Liuda Rugienienė Toronto Lie
tuvių Namuose š.m. sausio 24, 
sekmadienį, 2.30 v.p.p. skaitys 
paskaitą “Lietuva ir išeivija”. 
Paskaitoje ji apžvelgs Lietuvos 
seimo ir JAV Lietuvių bendruo
menės komisijos pasitarimą, 
įvykusį Vilniuje 1998 m. lapkri
čio 2-6 d.d. Ypatingas dėmesys 
kreipiamas į lietuvybės išlaiky
mą užsienyje ir bendradarbiavi
mą su Lietuva. Po paskaitos bus 
atsakoma j klausimus ir bus ga
lima pateikti siūlymus bei pa
geidavimus šiai seimo komisijai.

Visi kviečiami dalyvauti ir 
susipažinti su Lietuvoje daromo
mis pastangomis bendrauti su 
užsienio lietuviais. Paskaitą ren
gia LN kultūros komisija. V.K.

Muzikos studentų metinis 
koncertas įvyks balandžio 11, 
atvelykio sekmadienį, 12.30 vai., 
po vienuoliktos valandos Mišių, 
Anapilio didžiojoje salėje. Kon
certą rengia Anapilio parapijos 
tarybos kultūrinė sekcija.

Sveikindami Alviną ir Vladą 
Ramanauskus, švenčiančius 50 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį 
“Tėviškės žiburiams” Stasė ir Be
nius Yokubynai aukojo $50.

KLB tarybos suvažiavime Kanados parlamento rūmuose Otavoje 
tariasi mažųjų apylinkių klausimais 1998.X.24. Iš kairės: T. 
Pargauskienė, M. Račytė, R. Žilinskienė, L Ross

Vatikano radijo lietuviško
sios programos darbuotojai ir 
bendradarbiai Atsiuntė “TZ” šį 
sveikinimą: “Kristaus gimimo 
šventėse Jus nuoširdžiai sveiki
name! Dalindamiesi kalėdiniu 
džiaugsmu, linkime, kad Nau
jieji 1999 metai būtų kupini 
Dievo palaimos ir malonių!” 
Pažymėtina, kad Vatikano pro
gramų daug kas klauso Lietuvo
je. Dalį tų programų - informa
cijas gauna ir “TŽ” bei panau
doja religiniame skyriuje. Vati
kano radijo darbuotojams linki
me sėkmingų naujų darbo metų.

Didelė siunta oro paštu iš 
Niujorko š.m. sausio 7 d. pasie
kė “TŽ” redakciją. Tai istorinis 
leidinys “Šventasis Raštas. Se
nasis ir Naujasis Testamentas”. 
Istorinis ta prasme, kad paga
liau išleistas katalikiškas visas 
“Šventasis Raštas” lietuvių kal
ba vienoje knygoje, turinčioje 
per 2000 puslapių. Senąjį Testa
mentą iš originalo kalbų išvertė 
ir įvadus bei komentarus parašė 
prel. Antanas Rubšys, o Naująjį 
Testamentą - kun. Česlovas 
Kavaliauskas (jau miręs). Leidi
nio sutiktuvės įvyko Vilniuje 
1998 m. gruodžio 18 d., daly
vaujant ir vertėjui. Išspausdinta 
Lietuvoje 10,000 egzempliorių. 
Dar neturime žinių, kada šis lei
dinys bus pradėtas platinti ir ka
da pasieks išeiviją.

S. Testamento vertėjas prel. 
A. Rubšys gyvena Niujorke, kur 
Manhatthan’o kolegijoje dėstė 
teologinius mokslus. Kartu su 
minėta siunta atėjo ir dyi jo 
seniau parašytos knygos “Šven
tojo Rašto kraštuose” I ir III 
dalis, naujai išspausdintos Lie
tuvoje ir išleistos “Katalikų pa
saulio” leidyklos. Tai labai ver
tingi leidiniai.

A. a. Reginos Valickienės 
atminimui pagerbti sės. Nijolės 
Sadūnaitės globojamiems naš
laičiams per “Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje” $76 aukojo Elena Sa- 
kus-Sluder (Littleton, CO). M.P.

A. a. inž. Petro Kubiliaus 
20 m. mirties atminimui pa
gerbti, užjausdama jo šeimą - 
žmoną Karoliną, dukras Ramu
nę ir Audrą, sūnus Andrių ir 
Tomą su šeimomis, Monika Po- 
vilaitienė $100 aukojo sės. Nijo
lės Sadūnaitės našlaičiams glo
boti fondui “Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje”. Jis mirė kai labiau
siai jo reikėjo jaunai šeimai. M.P.

Tremtinių grįžimo fondo 
pirmininkas ir Lietuvos seimo 
narys Vytautas Cinauskas 1999 
m. sausio 7 d. lankėsi “TŽ” re
dakcijoje ir papasakojo apie 
plačią savo veiklą. Kaip minėto 
fondo pirmininkas jis ypač rūpi
nasi tremtiniais bei jų palikuo
nimis Sibire. Jis pats savo jau
nystėje dukart buvo ištremtas ir 
Sibire iškentėjo 15 metų. Dabar 
jis gyvena Vilniuje ir telkia pa
galbą tremtiniams. Kanadon jis 
atvyko kviečiamas Tėvynės są
jungos Kanados skyriaus. Atli
kęs suplanuotus darbus Toron
te ir kitose apylinkėse, keliaus į 
Čikagą, Filadelfiją, Vašingtoną, 
Klivlandą, Floridą.

1998 m. jis su grupe tautie
čių lankėsi Krasnojarske ir kito
se Sibiro vietovėse. Ten susitiko 
su lietuvių tremtinių palikuonių 
grupėmis bei paskirais asmeni
mis, dalyvavo lietuvių pamaldo
se, kurias laikė jaunas lenkų ku
nigas lenkų ir rusų kalbomis. 
Lietuviai giedojo lietuviškas 
giesmes. Ten lietuviai apgailes
tauja, kad nėra lietuvio kunigo, 
galinčio juos dažnai aplankyti. 
Lenkai ten esą laimingesni - vi
są tą plačią Sibiro sritį aptar
nauja dar jauni lenkai kunigai.

Lietuviškoji grupė iš Vil
niaus, lankydama Krasnojarsko 
sritį, aptvarkė apleistus kapus, 
kryžius, paminklus, padarė nuo
traukų. Grįžę Lietuvon jie rūpi
nasi “Lietuvių namų” mokykla 
Vilniuje, kur mokosi Sibiro 
tremtinių palikuonių vaikaičiai. 
Finansinės pagalbos reikia ne 
tik tai mokyklai, bet ir grįžu- 
siems tremtiniams, bandan
tiems įsikurti Lietuvoje. V. Ci- 
nausko viešnagė Kanadoje ir 
JAV-se esanti susijusi su finan
sinės pagalbos telkimu minėtam 
tikslui.

REIKALINGA auklė devynių mė
nesių berniukui, tris dienas savai
tėje. Skambinti tel. 905 602-9231.

TAISAU KOMPIUTERIUS ir duo- 
du kompiuterių pamokas. Skam
binti Arvydui tel. 416 235-1586.

HAMILTONO LIETUVIŲ NA
MUOSE “RAMBYNE” yra laisvų 
butų. Teirautis pirm.-penktad. 
tarp 9-12 vai. tel. 905 526-8281.

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.

Tremtinių grįžimo fondas
Mieli sesės ir broliai Kanadoje!

Nuoširdžiai sveikindamas Naujųjų 1999 metų proga ir 
dėkodamas už paramą, kurią įvairių svarbių vajų pavidalu esate 
suteikę Lietuvai, dabar noriu atkreipti Jūsų dėmesį į seimo nario ir 
Tremtinių grįžimo fondo pirmininko Vytauto Cinausko, besilan
kančio Kanadoje ir JAV, misiją.

Šis Fondas padeda grįžti iš tolimosios, dabar dar ir krizių 
krečiamos Rusijos į Lietuvą mūsų tremtiniams ir jų palikuonims, 
džiaugsmingai atrandantiems Tėvynę. Savo skurdžiomis lėšomis tie 
žmonės negalėtų sugrįžti ir nerastų kur įsikurti. Fondas padarė ir 
daro daug, bet jo galimybės ribotos. Tarptautinė visų lietuvių pa
galba čia yra labai svarbi. Suteikite ją!

Visada Jūsų -
Vytautas Landsbergis,

Lietuvos respublikos seimo pirmininkas 
Vilnius, 1999 m. sausio 4 d.

B MONTREAL
AUŠROS VARTŲ PARAPIJIEČIŲ metinis susirinkimas yra šaukiamas 
sausio 17, sekmadienį, po pamaldų parapijos salėje. Tikimasi gausaus 
dalyvių skaičiaus. B.S.

Toronto Maironio mokyklos kanklininkės, koncertavusios Montrealyje 
Aušros Vartų parapijoje 1998 m. lapkričio 15 d. Viršuje iš dešinės - moky
toja Žibutė Janeliūnienė, apačioje iš kairės - mokytoja Julija Adamonytė

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, ALB.

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

Aukojo “T. žiburiams” 
$96 - O. Juodišius; $65 - V. Slotkus; 
$48 - A. Budzilas; $28 - D. Kazlaus
kas; $25 - V. Šeštokas; $23 - O. Ba- 
laišis; $18 - I. Kaliukevičius; $16 - 
L. Griauzdė; $15 - M. D. Mackiala; 
$11 - Č. V. Obcarskas; $10 - K. Bo
belis, A. Godelis; $6 - K. Rožans- 
kas; $5 - O. Vasienė; $3 - M. Gra
žulis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$55 - G. Miglinas, J. Gudavičius; 
$52 - J. Masilionis, S. Panavas, J. 
Stankūnas, K. Stirbys, M. J. Mace
vičius, P. Skilandžiūnas, E. Šar- 
kauskas, A. Budzilas, A. Draugelis,
J. Brazlauskas, V. Goldbergas, E.
K. Kalasauskas, E. Markauskas, J. 
Skeivelas, J. Vasys, R. Taunys, P. 
Masys, A. Skabeikis, G. Jocas, A. 
Stančikas, A. Kanapka, D. Karosas, 
J. Bežys, T. Aleksoms, V. Kerbelis, 
P. Kareckas, A. Dūda, V. Norkevi
čius, E. Pakauskas; $50 - P. Eidu- 
kas, B. A. Pilipavičiai, A. Latvaitis, 
A. Nutautas, P. Mališauskas, P. 
Stočkus, J. Ažubalis, E. Simaitis, A. 
Lajukas, A. Gedminas, L. Perna- 
vas, V. Paškus, A. Kazanavičius, V. 
Morkūnas, S. Orvydas, A. Grubis,
D. Gutauskas, A. Juozapavičius.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: I. Kerelis.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - H. Stepaitis, V. Kazlauskas; 
$80 - R. Prociw; $65 - S. Laimikis, 
I. Ross, V. Čiuprinskas; $62 - O. 
Juodišius, M. Pakulis, B. Lukošius,
E. Indriliūnas, V. Daunoras, V. Ta- 
seckas, S. Valickis, J. Mikaila, S. 
Gotsheldas; $60 - N. Šviežikas, M. 
Juozaitis.

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

VERTIMAI. Darau mokslo doku
mentų, gimimo liudijimų ir visų ki
tų dokumentų vertimus iš lietuvių, 
anglų, vokiečių ir rusų kalbų. Su 
notaro patvirtinimu. Nebrangiai. 
Kreipkitės: 416 928-1563 Nora.

REIKALINGA AUKLĖ 4 mėnesių 
vaikučiui, kuri gyventų su mumis, 
padėtų namų ruošoje bei gamintų 
valgį. Pageidautina, kad turėtų SIN ■ 
(Social Insurance Number) ir šiek 
tiek kalbėtų angliškai. Skambinti 
Dorai tel. 905 624-0437 Mississ- 
augoje.

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

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

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

416 609-5108 (pager).

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


