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Kas pirmesnis, tas geresnis?
Prieš dešimtmetį stipriau pajudėjęs nepriklauso

mybės siekis ir beveik jau tikras jos palietimas grąžinant 
Vilniaus katedrą, keliant trispalvę Gedimino kalne prasi
veržė nebepakartojamu džiaugsmu, kilusiu iš savaimingo 
vienybės jausmo.
yC IANDIEN apie tą iškilųjį tautos laikotarpį pradeda- 

ma vis daugiau ir įvairiau pasisakyti - analizuojami 
kJ anksčiau nepastebėti ar nenorimi stebėti skirtingu
mai, ieškoma, kas ir ko iš tikrųjų norėjo (daugiau sava
rankiškumo, autonomijos, tikros nepriklausomybės ar dar 
ko), kokia ta laisvėjanti Lietuva buvo, kokie vadovai ir 
kaip jie reiškėsi, kodėl padaryti vienokie ar kitokie spren
dimai, kas padvelkė išmintimi, kas draikėsi nesusiprati
mais ar neapsižiūrėjimais ir 1.1. Tais klausimais rašan
tiems temų netrūksta, svarstymams už ir prieš motyvacijų 
užtenka - vis paklojama plačiajam forumui: rinkitės, ver
tinkite, spręskite. Iš paprasčiausio dalyko kartais gana su
maniai išsineria teorijos, prielaidos - jei būtų buvę taip, 
tai dabar būtų kitaip. O įdomiausia, kad į tuos svarstymus 
gerokai per anksti įsivelia ir kai kurie praeities tyrinėtojai 
savo išvadas pagrįsdami vien tik sovietinių archyvų me
džiaga, tartum kitų archyvų ar duomenų iš viso nebūtų. 
Užtat kartais susidaro įspūdis, kad ketinama kažkam ir 
kažkodėl užbėgti už akių, paskubėti pasakyti, kad kitiems 
nebereikėtų. Negi rimtiems praeities tyrinėjimams, ypač 
tokių svarbių dalykų kaip Lietuvos laisvėjimas, galėtų bū
ti priimtina nuostata kas pirmesnis, tas geresnis? Negi pa
skubomis paskelbti teiginiai būtų svaresni už tuos, kurie 
dar neskelbiami? O ir iš viso ar ne per daug laiko gaišta
ma tiems netolimos praeities atkasinėjimams palyginus, 
kiek jo skiriama dabarties problemoms tvarkyti, negero
vėms mažinti.

AUGANTIS ir nebesuvaldomas nusikalstamumas - 
tai lyg ženklas, kad kabinetinės veiklos per daug, o 
per mažai po atviru dangumi. Keičiami ministe
rial, keičiami komisarai, žvalgomas! į pavienius vadovus - 

gal iš jų kuris ims ir padarys tvarką? Sielojamasi dėl įsta
tymų ir jų pataisų, o valstybės kenkėjų grupuotės jau se
niai įsitvirtinusios už įstatymų ribų ir drąsiai varo valsty
bės nepriklausomybei pragaištingą darbą. Apiplėšinėjimų 
ir vogimo “mada” jau taip toli yra pažengusi, kad net už
sienio jaunimui, suvažiavusiam į praeitų metų Dainų 
šventę, nebebuvo saugu. Mafija siaučia grobstydama tur
tus, gąsdindama ramius gyventojus susidorojimais, už
čiaupia bumas ir valstybės tarnautojams, norintiems bet 
kokia kaina išlikti darbe. O kai kur nors pakyla sveikesnė 
išmintis, siūlanti tvirtesnės rankos valdymą, tuojau būriai 
“demokratijos” šalininkų ima garsiai šaukti apie diktatū
ros grįžimą. Taigi - posėdžiaukit toliau, sukit galvas, ge- 
rinkit įstatymus, tik nesikiškit į gyvenimą, kuris ir be jūsų 
teorijų rieda kaip riedėjęs. Pernai spauda šviesuliais išsi- 
margino minint Sąjūdžio dešimtmetį. Buvo gražiai pasi
džiaugta buvusiu ryžtu, vienybe, anų dienų dvasiniu paki
limu, kurio trapumu anuomet mažai kas tikėjo. Šiandien 
visa tai kai kam tik sapnas, o kai kam jau net istorinė klai
da. Po bendro susitelkimo išsivingiuota įvairiais keliais ir 
takeliais. Išsibarstę šnekame ir svarstome, rikiuojame va
dovus, skelbiame jų klaidas, ginčijamės dėl buvusių jaus
mų ir faktų. O ar jaunai Lietuvai ne naudingiau būtų, kad 
užuot ieškoję stalčiuose dar niekam nereikalingų raštelių, 
imtume rimtai dairytis, ko šiandien reikia. Jei visokie pra
eities klaidų svarstymai ir kritikavimai pavirstų konkre
čiais darbais, tikėtina, kad greičiau ir lengviau krašte atsi
rastų reformos ir tvarka. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Ontario jau tvarko
Ontario sveikatos ministe- 

rė E. Witmer tuoj po naujo fe
deracinio biudžeto pristatymo 
paskelbė provincijos planus 
sveikatos tarnybos pagerinimui. 
Pirmi $22 milijonai jau vasario 
mėnesį skirti pirmosios pagal
bos skyrių praplėtimui: 106 
naujos vietos pacientams bus 
įrengtos Toronto, Hamiltono, 
Londono ir Otavos ligoninėse ir 
bus naujai pasamdyta 150 gai
lestingų seselių. Tai tik pradžia 
naujo keturių metų plano, kuris 
kainuos $90 milijonų, neskai
tant $225 milijonų paskirto tam 
tikslui prieš 9 mėnesius. Minis- 
terė taip pat paaiškino, kad To
ronto (kur šiuo metu pirmosios 
pagalbos skyriai pergyvena ne
mažą krizę) ligoninės bus pa
skirstytos į keturias miesto zo
nas ir kiekvienoje iš jų bent vie
na ligoninė privalės turėti tuščių 
lovų naujiems pacientams. Nau
jos taisyklės netrukus bus įves
tos greitosios pagalbos automo
bilių kontrolei, kad nereikėtų 
gaišinti laiko važinėjant nuo 
vienos ligoninės į kitą, kartais 
net labai tolimą. Vėliau tikėki
mės, kad bus paskelbta ir dau
giau sveikatos tarnybos pageri
nimo projektų visose provinci-

sveikatos tarnybą 
jose, nes tam vien tik Otava sky
rė bilijonus dolerių.

“Air Canada Center”, nauji 
Toronto sporto rūmai, kainavę 
$265 milijonus, jau įsileido abu 
sporto klubus, kuriems šis pa
statas buvo skirtas. Vasario 20 
ledo ritulio rinktinė “Maple 
Leafs” sužaidė pirmąsias rung
tynes naujuose namuose su se
nu tradiciniu varžovu Montrea- 
lio “Canadiens”, pasibaigusias 
Toronto pergale pirmame virš
laikyje 3:2. Sekančią dieną To
ronto krepšininkai “Raptors” 
susitiko su kita kanadiečių rink
tine, Vankuverio “Grizzlies”, 
pasibaigusias irgi Toronto per
gale rezultatu 102:87. Žiūro
vams, kurių per abejas rungty
nes buvo 38,600 (pilnos salės), 
ne tik malonu buvo pergyventi 
sėkmingą saviškių sportininkų 
pradžią naujuose rūmuose, bet 
buvo ir patogiau sėdėti (nes kė
dės čia yra pora colių plates
nės), ir skaniau užkandžiauti 
(spaudoje rašyta, kad maistas ir 
skanesnis, ir įvairesnis, ir piges
nis, negu buvo “Maple Leaf 
Gardens” ar “Skydome”).

Kanados konservatoriai, re
formų partijos vado P. Manning 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Torontiškis Kanados lietuvių choras “Volungė”, vadovaujamas muzikės DALIOS VISKONTIENĖS, at
likęs dalį meninės programos Lietuvos nepriklausomybės šventės iškilmėje 1999.11.14 Anapilio salėje 
Toronte-Mississaugoje Nuotr. O. Burzdžiaus

Politiniai Lietuvos rūpesčiai
Politinių studijų savaitgalyje Los Angeles mieste buvo svarstomi dabartiniai Lietuvos 
rūpesčiai ieškant jų sprendimo. Dalyvavo svarstybose: Lietuvos užsienio reikalų ministeris 

Algirdas Saudargas, ambasadoriai - dr. Vytautas Dambrava, Stasys Sakalauskas, 
seimo narys Algirdas Patackas

IGNAS MEDŽIUKAS
Trisdešimtąsias politinių stu

dijų dienas Šv. Kazimiero para
pijos salėje 1999 m. sausio 30 d. 
pradėjo įžangos žodžiu dr. Z. 
Brinkis, sakydamas, kad studijų 
maratonas tęsiamas. Jis pasvei
kino svečius, dalyvaujančius šio
se studijose: LR užsienio reika
lų ministerį Algirdą Saudargą, 
seimo narį Algirdą Patacką, 
Pietų Amerikos valstybėms am
basadorių Vytautą Dambravą iš 
Venecuelos, ambasadorių Stasį 
Sakalauską iš Vašingtono, inž. 
Vytautą Šliūpą iš San Francisco 
ir poetą Bernardą Brazdžionį. 
Susikaupimo minute buvo prisi
mintas politinių svarstybų pra
dininkas a.a. Leonardas Valiu
kas, miręs 1988 m. Kun. Stanis
lovui Anužiui sukalbėjus invo- 
kaciją, prasidėjo svarstybos.

ŠVIETIMAS IR POLITIKA
Tema “Švietimas ir politi

nės partijos - lemtingi valstybės 
pažangos varikliai”, pasisakė 
keli kalbėtojai.

Algirdas Patackas sakė, kad 
švietimas yra labai svarbus 
veiksnys, be kurio tauta neturi 
ateities ir saugumo. Švietimas 
gina tautos dvasią ir kūną. A. 
Patackas davė gyvą pavyzdį, 
kaip neryžtingai kariavo rusų 
kariai Čečėnijoj. Švietime vyks
ta kova dėl materializmo ir ide
alizmo. Dar vis jaučiama praei
ties įtaka. Likę tie patys mokyk
lų direktoriai ir mokytojai. Rei
kia, kad pasikeistų bent viena 
karta. Iš mokyklų išėję jauni 
žmonės, persiėmę krikščioniška 
pasaulėžiūra pakeis dvasinį kli
matą.

Švietimo ministerio Z. Zin
kevičiaus atleidimas sugalvotas 
prezidentūroje. Aiški įtaka 
“Santaros-Šviesos”, nes Prezi
dentas sutelkė apie save šios 
ideologijos žmones.

Vadovėlius leidžia atviros 
Lietuvos fondas, kuris duoda 
pinigus ir užsako ideologinę 
kryptį. Istorijos skaitiniuose ci
tuojama ne Juozo Lukšos, bet 
Liūto Mockūno “Pavargusio 
herojaus” pareiškimai. Politinės 
partijos neturėtų spraustis į 
švietimą, nustatant jo kryptin
gumą. Prof. Z. Zinkevičiaus at
leidimas iš švietimo ministerio 
pareigų esąs didelis praradimas 
lietuvių tautai.

Juozas Kojelis savo mintis 
pradėjo reikšti, prisimindamas 
prof. Kazio Pakšto kalbą 1935 
m., kurioje jis ragino pasukti 
Lietuvos laikrodį 100 metų pir
myn. XIX š. amžiaus gale estai 
ir latviai švietime buvo toli pa
žengę, tik lietuviai dėl spaudos 

draudimo labai atsilikę, - vos 
5% baigė pradžios mokyklas. 
Atsikūrusi 1918 m. Lietuva 
greit priartėjo švietime prie Va
karų Europos kraštų. Dabar per 
9 metus dar neįgyvendinta tau
tinės mokyklos koncepcija. No
rima viską pavesti valstybei. Iš 
tikrųjų ugdomoji kryptis pri
klauso mokinių tėvams. Lietu
voje jau plečiamas privačių 
(daugiausia) katalikiškų mokyk
lų tinklas.

Tokiai švietimo krypčiai bu
vo palankiai nusiteikęs švietimo 
ministeris Z. Zinkevičius, spėjęs 
pastūmėti lietuviško švietimo 
teisių atkūrimą Pietryčių Lietu
voje ir visoje Lietuvoje stengęsis 
stiprinti dorinį bei patriotinį 
auklėjimą, bet buvo nušalintas 
iš ministerio pareigų.

Vidurinėse mokyklose apsi
spręsta įvesti pasipriešinimo is
torijos kursą, kurio programą 
paruošė Garliavos Juozo Luk
šos katalikiškos gimnazijos di
rektorius Vidmantas Vitkaus
kas. Siūloma švietimo reikalus 
atiduoti į valdžios rankas, bet 
pasitikėjimas politinėmis parti
jomis yra kritęs dėl įsigalėjusio 
didelio biurokratizmo.

Min. Algirdas Saudargas 
sakė, kad politinių partijų verti
nimas yra kritęs dėl nuolatinių 
rietenų. Pavyzdys - A. Terlecko 
pirmavimas rinkimuose į seimo 
atstovus Panevėžyje, nors ten 
įsitvirtinę konservatoriai. Parti
jos užsiėmusios savo problemo
mis. Neturi jėgų gilesniam 
žvilgsniui. KDP užnugaris yra 
katalikiškoji visuomenė. Šiuo 
klausimu, sakė, keletą minčių 
pareiškęs kaip eilinis pilietis. 
Po pareiškimo, iškilus diskusi
joms dėl min. Zinkevičiaus at
leidimo, sakė, kad KDP centras 
prof. Zinkevičių gynęs.

Su kalbėtojais supažindino 
ir diskusijoms vadovavo Vytau
tas Vidugiris.

ISTORINIAI ĮVYKIAI
“Laikas užbaigti istorinės 

reikšmės klausimų sprendimus”.
Algis Raulinaitis: Sausio 

pradžioje LR seimas priėmė 
įstatymą, kuriuo pripažino Lie
tuvos laisvės kovų sąjūdžio tary
bos 1949 m. vasario 16 deklara
ciją valstybiniu teisės aktu. Kaž
kodėl Prezidentas V. Adamkus 
šio įstatymo nepasirašė ir grąži
no seimui, jo nevetavęs. Pagal 
galiojančius įstatymus jį pasira
šė seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Toje deklaracijoje 
įtvirtinami pagrindiniai konsti
tuciniai demokratijos principai. 
“Valstybinė Lietuvos santvarka 
- demokratinė respublika. Su

vereninė Lietuvos valdžia pri
klauso tautai”. Tuo buvo įtei
sintas Lietuvos valstybingumo 
tęstinumas ir partizaninės kovos 
vieningos vadovybės sudarymas, 
apibrėžtas ginkluoto pasiprieši
nimo teisėtumas.

Klausimas, kodėl iki šiol lie
ka neįteisintas 1941 m. sukilimo 
pareiškimas? Sukilimui buvo 
ruošiamasi prieš prasidedant 
vokiečių-sovietų karui, turint 
viltį, kad susidarys galimybė at
statyti Lietuvos valstybingumą. 
1941 m. birželio 22 d. LAF davė 
ženklą pradėti sukilimą. Birže
lio 23 per Kauno radiją sukilė
liai paskelbė Lietuvą nepriklau
soma respublika. Kitą dieną 
laikraštis “Į laisvę” pateikė in
formaciją apie koalicijos pa
grindais sudarytą vyriausybę. Ši 
laikinoji vyriausybė išsilaikė 6 
savaites ir 2 dienas. Per tą laiką 
ji atstatė Lietuvos konstituciją, 
teisingumo organus ir pertvarkė 
švietimą. Sudėtos kraujo aukos 
siekė 4000 sukilėlių. Kodėl šio 
nepriklausomybės atstatymo iki 
šio laiko dar tinkamai neįverti
no LR seimas ir vyriausybė?

Gediminas Leškys 1941 m. 
sukilimą pavadino garbingu lie
tuvių tautos istorijos įvykiu. 
Tauta siekė laisvės. Gaila, kad 
šis faktas nėra pakankamai iš
garsintas tarptautinėje plotmėje.

KGB tarnautojams įstaty
mas numato neleisti tarnauti 
tam tikrose pareigose, bet 
tiems, nuo kurių žiaurumo nu
kentėjo Lietuvos gyventojai, rei
kia įvykdyti teisingumą. Žydai 
dėl jų žudynių kaltina visą tautą 
(jų spaudoje buvo minima 20, 
000). Apkaltinimas - neteisin
gas. Istorikas J. Dainauskas, iš
tyrinėjęs tą įvykį, priskaito 800. 
Tai nereiškia, kad visa tauta bū
tų apkaltinta, juo labiau, kad 
šiuos reikalus (rasistinė politi
ka) tvarkė naciai. SS brigados 
vadas F. Stahlecker, kaip rašo 
“LE” XV t., 373 psl., paskirtas 
Lietuvai, taip išsireiškė: “Mūsų 
tikslas parodyti pasauliui, kad 
vietiniai gyventojai ėmėsi inicia
tyvos žydus persekioti”.

Kokia išeitis? Turi būti nu
bausti tie, kurių yra aiškūs nusi
kalstamų darbų įrodymai. Rei
kėtų. finansuoti universitetuose 
rašančius tuo klausimu diserta
cijas. Griežtai atmesti kaltinimą 
visai lietuvių tautai.

Algirdas Patackas: 1941 m. 
birželio 23 vyriausybė buvo sku
biai suformuota. Jos deklaraci
jos pripažinimas sukėlė nerimą. 
Teisybės atstatymas daug kam 
nepatinka. Pasirinkta taktika - 
neerzinti meškos. Ir dabar civi-

(Nukclta į 2-rą psl.)

Naujas muitinės vadovas
BNS skelbia, kad finansų 

ministeris Algirdas Šemeta sau
sio 29 d. Muitinės departamen
to darbuotojams pristatė naująjį 
vadovą, 54 metų teisininką Stasį 
Stažį. Ministeris pareiškė susi
rūpinimą padėtimi Klaipėdos 
uoste, per kurį keliauja pagrin
diniai kontrabandos srautai. 
Reikia pagreitinti visos muiti
nės techninį pertvarkymą.

S. Stašys perėmė pareigas 
gruodžio mėn. iš už tarnybinį 
pažeidimą atleisto A. Budrio. 
Naujasis vadovas žada skirti 
daugiausia dėmesio teisinei ba
zei, materialiniam aprūpinimui, 
darbo organizavimui, kovai su 
kontrabanda ir muitinės proce
dūrų supaprastinimui.

Naujų konsulų paskyrimai
BNS žiniomis, naujuoju 

Lietuvos konsulu Seinuose bus 
Jonas Kindurys. Jo įgaliojimai 
pripažinti sausio 14 d. iš Lenki
jos užsienio reikalų ministerijos 
gautu raštu. J. Kindurys, 52 m. 
amžiaus, baigęs architektūros 
mokslus buvusiame Kauno poli
technikos institute.

ELTA skelbia, kad buvęs 
Lietuvos konsulas Varšuvoje, 
dirbęs seimo pirmininko pata
rėju teisės klausimais Šarūnas 
Adomavičius vasario 17 d. pa
skirtas Lietuvos ambasadoriumi 
prie Jungtinių Tautų skyriaus 
Vienoje, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) bei Tarptautinės ato
minės energetikos agentūros 
(TATENA). Jam taip pat buvo 
suteiktas nepaprastojo pasiunti
nio ir įgaliotojo ministerio dip
lomatinis rangas.

Hamburgo senamiestyje, ne
toli rotušės, vasario 17 d. buvo 
atidarytas Lietuvos garbės kon
sulatas. Jo vadovas - 60 m. am
žiaus Šiaurės Vokietijos žemės 
banko Hamburgo skyriaus virši
ninkas Hans Frydrich Saure.

Byla “Lietuvos energijai”
BNS skelbia, kad Valstybės 

kontrolės kvotos skyrius iškėlė 
baudžiamąją bylą “Lietuvos 
energijai” už lėšų iššvaistymą. 
Nustatyta, kad LE padarė fi
nansinių pažeidimų ir neteisin
gai atsiskaitė su tarpininkais, 
parduodant elektrą Gudijai. 
Praeitais metais LE pardavė 
bendrovei “Belenergo” elektros 
energijos už 89 min. JAV dole
rių, rašo ELTA vasario 17 d. 
Tačiau iš firmos “Baltic- 
SHEM”, turėjusios tarpininkau
ti atsiskaitant, gavo tik apie 2 
min. dolerių. Generalinis pro
kuroras Kazys Pėdnyčia tvirti
no, kad Generalinė prokuratūra 
kol kas neperėmė Valstybės 
kontrolės iškeltos bylos, me
džiaga turės būti surinkta mė
nesio laikotarpyje. Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus lau
kia nuodugnaus faktų ištyrimo.

Ministeris pirmininkas Ge
diminas Vagnorius “triukšmin
gą” bylos iškėlimą ir kaltinimą 
ūkio ministerio ar vyriausybės, 
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o ne LE vadovų ar įsiskolinusią 
Gudiją, pavadino bandymu des
tabilizuoti politinę padėtį Lietu
voje.

Sutartis darbo reikalais
Vasario 11d. buvo pasirašy

ta trišalė vyriausybės, profesinių 
sąjungų ir darbdavių organizaci
jų sutartis, kurioje nustatyta 
kaip bus daromi bendri sprendi
mai ekonominiais ir socialiniais 
klausimais. “Lietuvos aido” ži
niomis, sutartį pasirašė ministe- 
ris pirmininkas Gediminas Vag
norius, Lietuvos darbininkų są
jungos pirmininkė Aldona Bal
sienė, ir darbdavių organizacijų 
vardu Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos prezidentas Bro
nislovas Lubys.

Šia sutartimi išplečiama 
ankstyvesnieji, pasirašyta 1995 
m. Dabartinėje numatytas triša
lis bendradarbiavimas, susikei- 
čiant aktualia informacija, kartu 
rengiant ir derinant teisės aktų 
projektus, trišalėje taryboje 
svarstant aktualiausias proble
mas. Vyriausybė įsipareigoja 
teikti informaciją apie rengia
mus teisės aktų projektus dar
bo, socialiniais ir ekonominiais 
klausimais. Kasmet iki gruodžio 
1 d. bus pasirašomi metiniai tri
šaliai susitarimai dėl minima
laus valandinio atlygio mėnesi
nės algos, neapmokestinamo 
minimumo ir kt. Numatoma 
taip pat dalyvauti tarptautiniuo
se renginiuose ir organizacijose.

TVF ataskaita
Vilniuje vasario 11 d. Tarp

tautinio valiutos fondo misijos 
nariai, baigiantys vieną iš savo 
reguliarių darbo vizitų Lietuvo
je, ministeriui pirmininkui Ge
diminui Vagnoriui pateikė ata
skaitą ir aptarė Lietuvos ekono
minę bei socialinę raidą, rašo 
ELTA. TVF Baltijos skyriaus 
vedėjas Odd Per Brekk pabrė
žė, kad “Lietuva pagal makro
ekonominį stabilumą yra viena 
pirmaujančių šalių regione”, ir 
kad užsienio investicijų lygis yra 
geras. Rusijos krizė Lietuvai pa
darius “gerokai mažesnę” įtaką 
bankų sektoriuje negu kai ku
riose kaimyninėse valstybėse, 
nors ir eksportas sumažėjo.

Nauja partija
Sausio 30 d. Vilniuje įvyko 

Lietuvos nacionaldemokratų par
tijos (LNDP) steigiamasis suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 103 
atstovai, rašo “Lietuvos aidas”. 
Surinkti partijos steigimui rei
kalingi 600 jai pritariančių pilie
čių parašai. Partijos pirmininku 
išrinktas jos iniciatorius seimo 
narys R. Smetona, buvęs Lietu
vos tautininkų sąjungos vadovas.

LNDP prieštarauja Lietu
vos stojimui į Europos sąjungą 
ir skelbia “nuosaikaus naciona
lizmo” idėjas, tačiau sutinka, 
kad Lietuvos narystė ŠAS (NA
TO) būtų gera priemonė saugu
mui garantuoti.

Lietuvoje šiuo metu veikia 
34 įteisintos partijos ir politiniai 
judėjimai. RSJ
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Katedra ir vėl gyva...
Vilniaus arkikatedros atšventinimo dešimtmetis

Politiniai Lietuvos rūpesčiai

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Šių metų besniegės, betvar
kės žiemos (kai šaltis vieną nak
tį nukrinta iki -25°, o po kelių 
dienų pakyla iki +1°) vasario 7- 
osios sekmadienis atėjo toks 
spindintis, iškilmingas, užklojęs 
žemę baltu, baltu patalu ir .sau
lėtas.

Sukakties Mišias aukojo ar
kivyskupas metropolitas A. J. 
Bačkis, Vilniaus vyskupai - J. 
Tunaitis, J. Boruta, Panevėžio - 
J. Preikšas, Kaišiadorių - J. Ma
tulaitis, pirmasis klebonas - 
mons. K. Vasiliauskas, dabarti
nis arkikatedros administrato
rius - kun. G. Petronis. (Auko
jusių Mišias pečius dengė tie 
patys arnotai kaip prieš dešimt
metį). Pamokslą pasakė vysk. J. 
Tunaitis.

Pirmojo skaitinio, pranašo 
Izaijo, Mato Evangelijos mintys 
tiko sukakties sekmadieniui, da
barčiai: “Dalykis su alkstančiu 
duona (...), nenusigręžk nuo sa
vo tautiečio. (...) Kai tu savo tar
pe pašalinsi priespaudą, skriau
dos nedarysi, ko blogo nekal
bėsi (...), tavo šviesa užtekės 
tamsoje (...)”. (Iz 58, 7-10). 
“Taip tešviečia ir jūsų šviesa 
žmonių akivaizdoje, kad jie ma
tytų jūsų gerus darbus” (Mt 5, 
13-16).

Pasidžiaugęs prasminga die
na - (“Jau dešimt metų katedra 
vėl gyva”) vysk. J. Tunaitis ap
žvelgė jos kelią, sustojo prie 
labai sunkių laikų: net šešerius 
metus (1949-1956) katedra bu
vo be šeimininko (tuomet api
plėšta tris sykius), buvo numa
toma joje įrengti traktorių re
monto dirbtuves, paversti san
dėliu; 1956 m. atiduota Dailės 
muziejui. Pagaliau kilo Sąjūdis, 
ir 1988 m. spalio mėn., atsi
žvelgdama į tikinčiųjų prašy
mus, respublikos vadovybė grą
žino katedrą tikintiesiems. Ne
pamirštamos istorinės ryto Mi
šios spalio 23-ąją prie uždary
tos, dar neatšventintos katedros 
durų, ir kardinolo Vincento pa
mokslas - “Nelipkime vieni ki
tiems ant kulnų”.

Dabar pamoksle J. Tunaitis 
priminė iš tremties Žagarėje po 
28-rių metų sugrįžusį ganytoją 
Julijoną Steponavičių, pasitiktą 
minių, atšventinimo apeigas, 
pamokslą. Tuomet kartu su Ga
nytoju Mišias aukojo vyskupai - 
A. Vaičius, J. Preikšas, Panevė-

Stogastulpis memorialinėje rašytojo 
JONO BILIŪNO sodyboje Niū
ronyse 1996 m. Ntr. Alf. Laučkos

žio valdytojas prel. K. Dulksnys, 
prel. A. Gutauskas, Vilniaus ar
kivyskupijos valdytojas, Kauno 
kunigų seminarijos rektorius 
kun. V. Butkus. Šventovės isto
riją glaustai papasakojo kun. 
Vaclovas Aliulis, MIC. Jis pasi
džiaugė, kad “sugrįžtame į pir
mąją Lietuvos šventovę. Po mū
sų kojomis protėvių kaulai, 
krikščioniškų altorių ir aukurų 
likučiai”.

Su arkikatedros istorija, su 
Šventuoju Raštu susijusį pa
mokslą pasakė vysk. J. Stepona
vičius. “Šiandien švenčiame džiu
gią Lietuvos Bažnyčios šventę - 
tikinčiųjų sugrįžimą į Vilniaus 
arkikatedrą, garbingą istorinę 
mūsų tautos šventovę, prime
nančią mums karalių Mindau
gą, kunigaikščių Vytauto, Jogai
los ir visų Jogailaičių laikus. 
Lietuvos krikščionybės lopšys, 
mūsų bažnyčių Motina, prieš 
keturiasdešimt metų atimta iš 
tikinčiųjų šiandien atgaus savo 
pirmykštę paskirtį: skleisti Die
vo garbę ir vesti žmones tikėji
mo, doros ir tiesos keliu į išga
nymą”. Savo mintis pagrindė 
Šventojo Rašto žodžiais: “Vis
kam yra savas metas. Yra metas 
liūdėti ir metas džiaugtis, metas 
griauti ir metas statyti, metas 
tylėti ir metas kalbėti (...)”.

Sugrįžęs į dabartį, vyskupas 
J. Tunaitis pabrėžė: dabar šven
tovė yra valstybės atgimimo sim
bolis, kurį matė, aplankė ne vie
nas karalius, prezidentas, po
piežius Jonas Paulius II. Tuo
met, 1993 m. rugsėjo 3-4 d., vie
šėdamas Vilniuje, katedroje, 
popiežius sakė: “Dėkoju Vieš
pačiui už susitikimą čia, Lietu
vos širdyje, kur ilsisi grąžinti Šv. 
Kazimiero palaikai, už Jurgį 
Matulaitį, kurį pats iškėliau į al
toriaus garbę. Minėjo taip pat 
tremtinį vyskupą J. Steponavi
čių, palaidotą katedroje, kanki
nį vyskupą M. Reinį, mirusį 
Vladimiro kalėjime.

Baigdamas pamokslą, vys
kupas J. Tunaitis dėkojo pirma
jam katedros klebonui mons. K. 
Vasiliauskui už įdėtą darbą, 
choristams, jų vadovams, tikin
tiesiems, kurių tikėjimą palygi
no su metalu, išmėgintu ugnyje. 
Ragino įsidėmėti, į širdį įsidėti 
Evangelijos, popiežiaus žodžius: 
tešviečia mūsų geri darbai, te- 
prisideda jie prie šlovės mūsų 
Tėvo danguje.

Ant L. Stuokos-Gucevičiaus 
pastatytų galingų kolonų pro ka
tedros langus krito saulės šviesa...

P.S. Prieš savaitę (1999 m. 
sausio 30 d.) suėjo kitas gimi
ningos dvasios dešimtmetis: gim
tadienį šventė ne tik Lietuvoje, 
bet ir Europoje, pasaulyje žino
mas mūsų Valstybinis simfoni
nis orkestras, kurio vadovas ir 
vyriausiasis dirigentas yra Vals
tybinės premijos laureatas, Ge
dimino ordino gavėjas Gintaras 
Rinkevičius. Didelis mūsų kul
tūrinio gyvenimo įvykis sutapo 
su orkestro įsikūrimu Kongresų 
rūmuose (iki tol orkestras netu
rėjo savo kampo). Šventės išva
karėse G. Rinkevičius pasidalijo 
mintimis. “(...) yra tikėjimas ir 
viltis, kad bus kitas dešimtme
tis, ne mažiau kūrybingas ir 
reikšmingas, bus iškilmingų ir 
džiugių akimirkų, ne tik akimir
kų, bet ir valandų, dienų ir per
galių, kurios įtikina, kad mūsų 
pašaukimas yra prasmingas, kad 
dar daug žmonių ateis, išgirs ir 
pajus stebuklingą muzikos galią, 
atras harmoniją savo sieloje”.

O, kad mūsų padangėje to
kių prasmingų, keliančių dvasią 
sukakčių būtų daugiau! Kad jau 
galima būtų pasakyti: praėjo me
tas griauti, atėjo metas statyti...

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

linėse saugumo struktūrose vei
kia svetimos žvalgybos. Kas, 
kur, kodėl? - reikia klausti pre
zidentą V. Adamkų. Lietuva ne
turėjo kažko panašaus į Nuern- 
bergo teismą. Kas priklausė nu
sikalstamoms struktūroms, tą 
reikėtų laikyti kaltu.

Vytautas Šliūpas: Kai 1941 
m. vasarą vokiečiai išstūmė ru
sus, parodė tikrąjį savo veidą. 
Kaip matyti iš SS gen. dr. Stahl- 
ecker pranešimo, randamo 
Nuernbergo bylose, Hitleriui 
reikėjo erdvės - “Lebensraum” 
Lietuvoje. Lietuvos valstybė bu
vo panaikinta, įsteigtas “Ost- 
land”. Įvestas civilinis valdymas. 
Lietuviai ir jų turtas perėjo į vo
kiečių civilinės valdžios kompe
tenciją. Jei naciai dar būtų turė
ję keliolika metų laiko, lietuvių 
tautos jau nebūtų. Jie iš anksto 
buvo suplanavę gyventojus nu
tautinti ir prijungti žemes prie 
Vokietijos.

Diskusijoms dėl pareiškimų 
vadovavo Angelė Nelsienė.

IDEALIZMAS IR 
SAVINAUDA

Ambasadoriaus dr. Vytauto 
Dambravos paskaitoje “Idealiz
mas ir oportunizmas Lietuvo
je”. Kalbėtojas sakė, kad tai 
jautri, aktuali tema. Lietuviai iš 
prigimties esą idealistai. Dar ir 
šiandien idealizmas nesąs išblė
sęs, nors okupantai į idealistinę 
lietuvio sielą įleido stiprią dozę 
oportunistinių nuodų. Idealisti
nę auką Tėvynei atidavė Lietu
vos partizanai ir kiti pasiprieši
nimo dalyviai, taip pat Katalikų 
Bažnyčia. Idealizmas auga ir 
stiprėja Lietuvoje. Labai svar
bus idealistinių nusiteikimų ska
tinimas jaunime, nes sąmoningo 
nusistatymo įdiegimas yra pa
grindinis dorinio auklėjimo už
davinys. Jaunimui reikalingi idea
listiškai nusistatę vadai. Svarbus 
Katalikų Bažnyčios vaidmuo.

Esą vyksta grumtynės tarp 
idealizmo ir oportunizmo ne tik 
Lietuvoje. Yra paveikta ir išeivi
ja. Moralinių vertybių atstaty
mas Lietuvoje vyksta lėtai. Išei
vijos oportunistinės jėgos dole
riu stengiasi paveikti Lietuvos 
gyvenimą. Idealizmo pavyz
džiais yra kankiniai vyskupai T. 
Matulionis, M. Reinys, V. Bori- 
sevičius ir kiti. Idealisto pavyz
dys yra šveicaras Juozas Eretas, 
- davęs žodį atvyko ir dirbo Lie
tuvoje.

Oportunizmas yra vergiškas 
taikymasis prie esamos padėties 
dėl naudos. Leninas vartojo 
smurtą, caristinė priespauda lai
kė žmones robotais. Šiandien 
partiečiai,'įsifiltravę į visuome
nę, kalba, jog reikia užmiršti 
praeitį, siekia karjeros, nepaisy
dami priemonių. Oportunistas 
siekia gauti geresnį butą, darbą, 
ne tik sau, bet ir draugams. 
Idealistų yra daug, tik trūksta 
vadų. Oportunistų gretos didė
ja. Bet tauta pradeda atskirti 
žodžius nuo darbų.

Diskusijoms vadovavo Da
lytė Lovett.
STIPRINTI TEISĖTVARKĄ

“Būtinai naikintini ar taisy
tini veikią ir būtinai kurtini nau
ji įstatymai Lietuvos teisėtvar
koje”. Šia tema pasisakė keletas 
dalyvių.

Žibutė Brinkienė, J.D.: Lie
tuva, norėdama įstoti į Europos 
sąjungą, stengiasi prisiderinti 
prie reikalavimų. Vykdoma 
bankų reforma, administracijos 
pertvarkymas, išleistas bankro
to įstatymas, sienų apsauga ir 
imigracijos reikalai gerai atrodo 
teoretiškai. Turi būti atkreiptas 
dėmesys į kriminalinio elemen
to sutvarkymą, organizuotus nu
sikaltimus, korupciją, sukčiavi
mą stambiu mastu. Svarbus 
teismų procedūros pertvarky
mas, kad greičiau būtų atliktas 
nusikaltimų išaiškinimas ir pa
darytas greitas teismo sprendimas.

Šiuo metu veikia antroji, 
vadinamoji patamsių valdžia, 
vykdo terorą. Neseniai Panevė
žyje nušautas prokuroras, su
sprogdinta Šiaulių policijos ko
misaro įstaiga. Reikia imtis 
efektyvių priemonių kovoje su 
organizuotu nusikalstamumu. 
Stengiamasi pertvarkyti policiją, 
bet neturima kvalifikuotų tar
nautojų. Policija daugybės nusi
kaltimų neišaiškina.

Teisingumo ministerija įstei
gė teismų departamentą. Sukur
ta keturių pakopų teismų siste
ma. Tikėtasi, kad tuo bus suma
žintas Aukščiausio teismo dar
bo krūvis. Padidintas teisėjų 
skaičius iki 518, advokatų iki 
627. Teisėjų algos pakeltos de
šimtkart daugiau negu paprasto 

darbininko. Tokios algos mo
kamos, kad sumažintų kyšių 
ėmimą. Tardymas ilgai užtrun
ka. Teismuose turėtų būti pa
greitinta eiga. Kalėjimų depar
tamentas perimtas iš Vidaus 
reikalų ministerijos. Sumažintas 
ministerijų ir tarnautojų skaičius.

Reikia įstatymų, tvarkančių 
veterinarinę priežiūrą, sienų 
kontrolę, muitus, žmogaus tei
ses į mokslą, desovietizaciją. 
Sveikintinas pabėgėlių statuso 
įstatymas.

Algirdas Patackas, seimo 
narys: Pradėjome nuo nulio. 
Seimo nariai turėtų būti aukštų 
kvalifikacijų. Dažnai ne įstaty
mai kalti, bet jų vykdymas. Sei
mo kontrolierių įstaiga prižiūri 
įstatymų vykdymą. Laikomės 
Romos teisinės kultūros ar 
amerikietiškos? Lietuvoje teisi
ninkai rengiami Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos universitetuose, 
Policijos akademijoje (dabar 
Teisės akademija). Reikia pasi
sakyti prieš mirties bausmę iš 
esmės, nes gyvybę gali atimti tik 
Aukštesnioji jėga. Aktualu ne
gimusios gyvybės žudymas 
(abortai). Lenkijoje sprendžiant 
šį klausimą seimas pasidalino 
per pusę. Lošimo namų dar ne
turime, bet jie gali būti legali
zuoti. Alkoholis, tabakas, nar
kotikai prisideda prie nusikalti
mų, todėl turi būti griežtai re
guliuojami įstatymais.

Vytautas Šliūpas: Pažei
džiamos pilietinės teisės negrą
žinant sovietmečiu atimtos nuo
savybės. Esą seimas tai toleruo
ja. Tai nusikaltimas, nes tuo 
griaunami demokratinės visuo
menės pamatai. Lietuva diskre
dituojama pasaulio akyse. As
muo, įgijęs turtą kaip grobikas, 
netampa teisėtu savininku. Už
sienio lietuviai “palikti už du
rų”. Užsienio lietuviškų organi
zacijų veiksniai, nuvykę į Lietu
vą, negina mūsų teisių atgauti 
nuosavybes.

Kalbėtojas pasakojo apie 
pastangas atgauti savo tėvo dr. 
Jono Šliūpo turėtą nuosavybę 
Palangoje, kur įsitaisę Kultūros 
ministerijai pavaldūs biurokra
tai - turi 15 kambarių vasaroji
mui. Dėtos pastangos per Hel
sinkio komisiją ir Amerikos 
kongresą reikalo nepajudino. 
Buvo kreiptasi, ir į Lietuvos pre
zidentą Adamkų. Į įteiktą pra
šymą ir dokumentus nebuvo at
siliepta.

Diskusijoms vadovavo Ig
nas Medžiukas.

Studijos buvo tęsiamos sek
madienį, sausio 31, po lietuviš
kų Mišių. Edmundas Arbas pa
teikė santrauką, kas buvo svars
tyta šeštadienį.

Poetas Bernardas Brazdžio
nis ugningai kalbėjo “Šaukiu aš 
tautą”, primindamas, kad jau 
greit bus 1000-metis, kai buvo 
paminėtas Lietuvos vardas. Jis 
žvelgė į Lietuvos istoriją, pri
mindamas Mindaugo karūnaci
ją 1253 m. liepos 6.

Lietuvos seimo narys ALGIRDAS 
PATACKAS, dalyvavęs politinių stu
dijų savaitgalyje Los Angeles mieste

VIDAUS NEGEROVĖS
Algirdas Patackas paskai

toje “Lietuvos vidaus politikos 
prioritetai” kalbėjo: Nušalinus 
iš ministerio pareigų prof. Zig
mą Zinkevičių, buvo sustabdy
tos darytos naudingos reformos. 
Stojo tyla. 6000 mokyklinio am
žiaus mokinių nelanko mokyklų 
dėl neturto. Į aukštąsias mokyk
las stoją 45% abiturientų. Ku
riamas Šiaulių universitetas, po
licijos akademija perorganizuo
ta į teisės akademiją. Statomos 
naujos mokyklos ar priestatai. 
Pilietinio ugdymo programai 
skirta 350,000 litų (iš privatiza
vimo fondo lėšų). Švietimui 
skirta 25.6% biudžeto lėšų 
(5.8% BVP).

Socialinėje srityje 18% kai
mo žmonių yra bedarbiai. Be
darbio pašalpos vidurkis - 181 
litas, vidutinė pensija 290 litų. 
Bažnyčia irgi rūpinasi sociali
niais reikalais. Skurstančių 

žmonių yra 16.6%. Pensijos am
žius didinamas - sieks vyrams 
62.5 ir moterims 60 metų (buvo 
55 ir 60 metų). Skirtumai tarp 
vargingiausio ir turtingiausio 
sluoksnio 12 kartų. Žmonės 
piktinasi valdininkais, pasididi
nusiais savo algas, pvz. teisėjai 
gauna 30,000 per mėnesį. Ge
riausiai yra apmokami teisėjai ir 
bankininkai.

Šeimyninis gyvenimas pa
iręs: skyrybos siekia 60%. Plinta 
venerinės ligos. Šiuo metu yra 
užsikrėtę ŽIV (AIDS) 97 vyrai 
ir 10 moterų. Tarp mokinių 
plinta narkomanija. Prie kai ku
rių mokyklų tenka statyti polici
ninkus. Jau ne naujiena gim
danti moksleivė. Vilniaus uni
versiteto rektorius, kandidatuo
damas į prezidentus, studen
tams leido gyventi bendrabu
čiuose “susimetus”, nežinant tė
vams. Žvaliausias atrodo Vy
tauto Didžiojo universiteto jau
nimas.

Didelis nuošimtis savižudy
bių: 100 tūkstančių gyventojų 
tenka 44 savižudybės. Bet iš lė
to gyvenimas gerėja. Infliacija 
sumažėjo iki 8.9%. Seimas sie
kia, kad krašto apsaugai būtų 
skiriama iki 2% bendro vidaus 
produkto.

Diskusijoms dėl pranešimo 
vadovavo Juozas Pupius.

Lietuvos užsienio reikalų minis- 
teris ALGIRDAS SAUDARGAS, 
skaitęs paskaitą politinių studijų 
savaitgalyje Los Angeles mieste

UŽSIENIO POLITIKA
“Lietuvos užsienio politikos 

prioritetai” (paskaita). Užsienio 
reikalų min. A. Saudargas: 
Svarbiausia užtikrinti šalies sau
gumą, įsijungiant į ŠAS ir Euro
pos sąjungą. To siekiama politi
nėmis ir diplomatinėmis prie
monėmis. Prisiderinant prie rei
kalavimų gamyboje, transporte, 
siekiama įsijungti į transatlan
tinę bendruomenę. Lietuva per 
maža pati save apginti. Tačiau ji 
turi būti pasirengusi gintis ir 
prisiimti nustatytus įsipareigoji
mus. Stipri valstybė nebūtinai 
turi būti didelė. Ar Lietuva ap
ginama? Taip, jei patys būsime 
pasiryžę gintis. Lietuva pasiry
žusi kolektyvinei gynybai, ginti 
proporcingą dalį. Dvi linijos su
sikerta Lietuvoje ties Ignalinos 
atomine elektros jėgaine - pro
testantų ir katalikų. Ką reiškia 
gyventi tokiame taške? Panašiai 
krikščionybė susiduria su isla
mu - turkai ir graikai.

1990 m. kovo 11 ir 1991 
rugpjūčio įvykiai galėjo nulemti 
šimtmečius. Kas būtų atsitikę, 
jei prieš kovo 11 V. Landsbergis 
būtų susirgęs? ŠAS plėtra 
apima valstybes, o ne teritorijas. 
ŠAS yra nusiteikusi priimti nau
jas stiprias valstybes, nesuinte
resuota vien plėsti teritoriją. 
Dažnai svarstoma, ar Lietuva 
apginama, ar ne. Ydinga prie
laida, kad šalies apginamumą 
sprendžia jos dydis ar geopoliti
nė padėtis. Šalis apginama, kai 
ji pati pasirengusi ir pasiryžusi 
gintis. Kai Lietuva buvo pateku
si į sūkurį, siaučiant svarbiems 
politiniams vėjams, nedideli po
kyčiai ir sprendimai galėjo pa
sukti mūsų valstybingumo eigą. 
Lietuva iš rytų persikėlė į vaka
rus. Išvadoje - valstybė turi bū
ti, kitaip ji išnyks.

Diskusijoms vadovavo Algis 
Raulinaitis.

BAIGIANT
Pagaliau uždaromasis žodis, 

kurį tarė Juozas Kojelis. Jis sa
kė, kad šis savaitgalis buvo di
delis įvykis mūsų politiškai akty
vioje bendruomenėje. Idealisti
nei išeivijai rūpi matyti krikščio
niškais principais besitvarkančią 
Lietuvą, lydimą šviesos bei tie
sos ir kuriančią bendrąją žmo
nių gerovę. Jis dėkojo svečiams 
iš toli atvykusiems, visiems bet 
kuo prisidėjusiems prie šių stu
dijų, taip pat visiems dalyvavu
siems. Studijos buvo baigtos 
Lietuvos himnu.

Lietuvos garbės konsulas HARIS LAPAS prisega partizano ženklą sa
vanoriui PRANUI KRILAVIČIUI, gyvenančiam Keswick, Ont., dalyva
vusiam Vasario 16 iškilmėje Anapilio salėje Toronte-Mississaugoje

Ginklu kovojęs, nuo ginklo ir žuvęs
Vokiečių spauda apie Urugvajuje nužudytą latvį prieš 34 

metus, bet tik dabar iškeltą viešumon
KAZYS BARONAS, Vokietija

Žiaurų vaizdą Urugvajaus 
policija pamatė 1965 m. vasario 
mėn. Montevideo mieste: grio
vyje gulėjo vyro lavonas; jis bu
vo nužudytas kūju ir dviem šū
viais į galvą. Patikrinus lavono 
tapatybę, nustatyta, kad tai lat
vių tautybės Herberts Cukurs, 
nužudytas Izraelio “Mossad” 
agentų.

Kodėl izraeliečiai nužudė 
latvį? Mat jaunystėje, pasak vo
kiečių spaudos, jam patikusi 
Hitlerio ideologija, jo mestas 
antisemitizmo šūkis, radęs gerą 
dirvą ir Latvijoje.

Stiprus antisemitizmas esą 
reiškėsi ypač tautinėse organi
zacijose. Prie jų priskiriama ir 
konservatyvi, paramilitarinė or
ganizacija “Aizsargi” (šauliai), 
kurios vadu buvęs Gulbis.' 1941 
m. metęs šūkį: “Išrauti su šak
nim Latvijos žydus”.

Antra organizacija, kurios 
bijoję žydai, buvo “Perkon- 
kruts” (“Perkūno kryžius”) są
junga. Jai vadovavo Latvijos in
teligentija bei 1930 m. susijun
gusios visos studentų korporaci
jos pagal Vokietijos nacionalis
tinę NSDAP partiją. “Perkon
kruts” organizacijos vadu buvęs 
Gustavs Celmins. Jo programa: 
iš vadovaujančių visų Latvijos 
gyvenimo sričių šalinti ne latvių 
tautybės asmenis.

Radikalios “Perkonkruts” 
organizacijos veiklą uždraudęs 
prez. Karolis Ulmanis (dabarti
nio prezidento R. Ulmanio tė
vas, K.B.), tačiau ji ir toliau vei
kė slaptai. Herberts Cukurs įsi
jungęs j “Perkonkruts” eiles, 
nepaisydamas Liepojoje jo tėvų 
turimų gerų ir draugiškų ryšių 
su žydais. Nuo pat vaikystės die
nų jautė antipatijų žydams. Sva
jodamas apie karininko tarny
bą, įstojęs į savanorių eiles, ko
vojo už Latvijos laisvę. Tarnybą 
baigęs nepriklausomybės metais 
karinėje lakūnų mokykloje; 
1926 m. gavęs vyr. Itn. laipsnį. 
Už nedrausmingumą bei pažei
dimą karinių taisyklių H. C. iš

. AtA
Gracija M. Končiūtė- 

Petrėnienė
mirė 1999 m. vasario 19 d. SRH St. 
Joseph’s Health Centre ligoninėje, 
Sudbury, Ont., sulaukusi 83 m. Ji 
buvo Petro Petrėno, mirusio 1998 
m., našlė. Liko dukros Rūta su vyru 
Don McIntyre (Espanola), Teresė 
su vyru Larry Bouchard, jo dukra 
Engli su vyru Jeff Kleim (Sudbury), 
sūnus Petras Petrėnas, jn., su June 
Rumball (Sudbury). Velionės taip 
pat pasiges vaikaičiai - David, Peter 
ir Michael, provaikaičiai - Bradley 
ir Neil. Liko sesuo Sofija Wellande, 
Liuda ir Vanda Lietuvoje. Ji buvo 
miela teta Rimo ir Don (St. Catha
rines), Dainos, Rūtos ir Janinos 
(Sudbury), miela brolienė Jono ir 
Stefanijos Petrėnų (Sudbury).

Velionė buvo pašarvota Jackson & 
Barnard laidotuvių namuose, 233 Larch 
St., Sudbury, palaidota pirmadienį, 
vasario 22 d. “Civic” kapinėse. Jos atmi
nimui artimieji kvietė aukoti Sudbury 
miesto daugiakultūrei sąjungai.

Nuotr. O. Burzdžiaus

tarnybos atleistas. Duoną pelnė 
vairuodamas taksį, laisvalaikiu 
- lėktuvų statyba. Savo dirbtu
vėje 1924-1936 m. jis sukonstra
vo sklandytuvą ir keturis moto
rinius lėktuvus.

H. Cukurs, norėdamas ap
ginti įžeistą garbę, nusprendė 
1933 m. savo gamintu lėktuvu 
pasiekti Gambiją, kurioje Kur
šių kunigaikštis Jokūbas XVII 
š. įsteigė koloniją. Visa Latvija 
sekė jo skrydį. Buvo priverstas 
daugelį kartų dėl motoro gedi
mo skrydį nutraukti. Jo kelionę 
plačiai komentavo Latvijos ži- 
niasklaida. Kaip didvyris grįžęs į 
Latviją, buvęs apdovanotas 
aukštu ordinu paties prez. K. 
Ulmanio ir dovana - dideliu 
dvaru su baseinu. Latvijos avia
cija H. Cukurs pakėlusi į kapi
tono laipsnį. 1936 m. savo C-6 
lėktuvu ryžosi. pasiekti Japoni
jos sostinę. 1940 m. jis mėginęs 
įsijungti į Raudonosios armijos 
karines oro pajėgas, tačiau ne
sėkmingai.

Antras H. Cukurs gyvenimo 
laikotarpis prasidėjęs 1941 m. 
liepos 1 d. Vokietijos kariuome
nei įžengus Rygon. Tada įsijun
gęs į policijos karininko Vikto
ro Arajs eiles, kuriose ėjęs pa
dėjėjo ir vairuotojo pareigas. 
Abu pažįstami dar iš “Perkon
kruts” organizacijos laikų. SD 
virš. Valter Stahlecker įgaliojęs 
V. Arajsą sudaryti žudynių gru
puotę (komandą), kuri kartu su 
vokiečiais pradėtų Rygos žydų 
“medžioklę”. V. Arajs, pasiekęs 
SS legione kapitono laipsnį bei 
policijoje majoro, savo buveine 
pasirinkęs žydo bankininko Aa- 
rono Šmeljano namą. Jau 1941 
m. prasidėjęs sinagogų degini
mas ir Latvijos žydų žudynės. 
Šioje veikloje aktyviai ir visu 
žiaurumu dalyvavęs ir H. Cu
kurs, metęs gyvus žydus į de
gančią sinagogą.

Rygos getai 1941 m. lapkri
čio 29-30 d.d. ir gruodžio 8 d. 
buvo “išvalyti”, o 27,000 išvežti į 
Rambula miškelį, ir ten sušau
dyti. Ten buvę nužudyti ir kitų 
valstybių žydai. Žudynėms va
dovavęs H. Cukurs.

Karo pabaigoje H. Cukurs 
pasisekė pasislėpti ir vėliau, su 
gražios žydaitės Kaicner pagal
ba, pasiekti Vokietiją. Tolimes
nis latvio kelias vedęs į Brazili
ją, Sao Paulo miestą. Apsigyve
nęs dideliame name, kuris iš 
lauko pusės aptvertas aukšta 
mūro siena, virš jos - spygliuo
tos vielos. H. Cukurs pragyve
nęs iš turistų, nuomodamas lai
velius.

Tačiau pavojaus, kuris jam 
grėsęs jau nuo 1964 m. rugsėjo 
1 d., jis nenujautė. Tą dieną į 
Paryžių atskridę penki “Mo
ssad” agentai. Jų pareiga H. 
Cukursą už žydų žudynes nu
bausti mirties bausme. Vienas 
tų agentų turįs sueiti į labai 
glaudžius ryšius su H. Cukurs, 
įgyti jo pasitikėjimą.

Šią užduotį atlikti pavesta 
labai gerai vokiškai kalbančiam 
ir dar su austrišku akcentu A. 
Kuenzle. Susipažinęs su latviu, 
agentas prisistatęs kaip Austri
jos prekybininkas, siūlantis

(Nukelta į 3-čią psl.)

mailto:tevzib@pathcom.com


Težaliuoja gerumo medis
Labdaringa pagalba mokiniams, teikiama Lietuvos 

prezidentienės
Senajame Tytuvėnų vienuo

lyne viena po kitos buriasi ge
rumo įstaigos. Čia įrengta sa
mariečių virtuvė ir valgykla, ku
rioje maitinasi per 60 žmonių. 
Čia jau veikia “Caritas” skyrius. 
Š.m. sausio mėnesį vienuolyne 
įsikūrė Lietuvos prezidento 
žmonos Almos Adamkienės šel
piama pailgintos dienos grupė 
vaikams, kurie gyvena labai toli 
nuo mokyklos. Šie vaikučiai iki, 
autobusų stotelės eina po 5-6 
kilometrus, kad atvažiuotų į 
mokyklą.

Atidarymo metu ne kartą 
buvo prisiminti Lietuvos išeiviai 
ir organizacijos - Čikagos naš
laičių globos komitetas, kurie 
remia gerb. p. A. Adamkienės 
fondą, kad ji galėtų atlikti tuos 
gražius darbus Lietuvoje. Garbi 
viešnia su tokia meile ir nuošir
dumu žvelgė į gyvenimo negan
das patyrusius vaikučius, tiek 
daug paprastumo ir širdies ge
rumo ji atidavė tytuvėniškių vai
kams. Susirinkusiems spaudos 
ir televizijos atstovams Alma 
Adamkienė sakė: geriau būtų, 
jei nereikėtų šelpti, nors geriau 
duoti, negu prašyti.

Kelionę 
baigusiam

Kunigo Juozo Zdebskio 13- 
ąsias žūties metines (III.5) 
prisimenant

O Kunige, tūkstančius vedęs 
Klaidžiausiais keliais!
Tų žygių nei liūtys, nei ledas 
Pamiršti neleis.

Į savo Golgotą, į kančią 
Pėda po pėdos,
Kai ragino karceriai, pančiai 
Tarnaut visados.

Pasikvietė baigti kelionę 
Tik Rudamina.
Nutilo šįkart - po klajonių - 
Giesmė ir daina...

Supylė čia kauburį kuklų 
Jums, Kristaus Kary, 
Išlikę savim per stebuklą 
Bičiuliai dori.

Švytės Jūsų nuopelnų kryžius 
Ant amžių kalvos:
Jį buvote nešt pasiryžęs 
Vardan Lietuvos.

Oš medžiai keroti “Laudamus”. 
Varpai bokšte gaus.
Primins Jūsų metai neramūs, 
Kaip siekti dangaus.

Jeronimas Šalčiūnas,
Rudamina

A+A
VINCUI IGNAIČIUI 

mirus,
dukrai - valdybos narei - GRAŽINAI, visai šeimai ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas

PADĖKA
AtA

LIUDAS VYŠNIAUSKAS
mirė 1999 sausio 28 d., palaidotas vasario 2 d.

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kuni
gams, ypatingai kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už mal
das prie karsto, aukotas gedulines Mišias ir palydėjimą į 
amžino poilsio vietą.

Dėkojame karsto nešėjams už jų patarnavimą a.a. 
Liudo paskutinėje žemiškoje kelionėje į poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame už pareikštas užuojautas raštu ir 
asmeniškai, atsiųstas gėles, užprašytas šv. Mišias ir aukas 
“Kovai su vėžio liga Lietuvoje” ir “Vaikų dienos cent
rams Lietuvoje”.

Esame labai dėkingi visiems, kurie aplankė a.a. 
Liudą laidotuvių namuose ir nuoširdus ačiū palydėju- 
siems į amžino poilsio vietą, nors oras buvo tą dieną labai 
nepalankus. Dėkojame ponioms už pyragus ir B. Stanu
lienei už skaniai paruoštus pusryčius. Dėkojame M. Povi- 
laitienei už aukų rinkimą laidotuvių namuose.

Jūsų pareikštos užuojautos palengvino skausmą 
liūdesyje.

Liūdinti — žmona Genė, sesuo Ramutė ir šeima

Tytuvėnų vienuolyne įsteig
ta prailgintos dienos grupė 
skurstantiems moksleiviams su
darys normalias sąlygas paruoš
ti pamokas, pailsėti, pažaisti, 
tvarkingai praleisti laisvalaikį. 
Tai jau trečia A. Adamkienės fi
nansuojama moksleivių grupė. Pir
mosios yra Žeimelyje (Joniškio r.) 
ir Sidabrave (Radviliškio r.).

Tytuvėnų vienuolyne įsistei
gusi moksleivių grupė ateityje 
turės sąlygas bendrauti su se
nais kunigais, nes čia planuoja
ma įsteigti kunigų senelių na
mus. Blogiausia yra tai, kad vie
nuolynas labai labai lėtai res
tauruojamas, nes nėra lėšų.

Baigus restauracijos darbus 
Tytuvėnų vienuolyne bus įsteig
tas gerumo ir kultūros centras. 
Čia bus paveikslų parodos, bib
lioteka, salė jaunimui. Tai atei
ties reikalai. Greta vienuolyno 
yra Švč. Mergelės Marijos var
do šventovė, kuria sovietmečiu 
rūpinosi atsidavę kunigai P. 
Bastys ir R. Mikutavičius. Jų 
dėka šventovė tapo viena gra
žiausių Lietuvoje. Šiuo metu ir 
jai labai reikia remonto.

Tytuvėnai įsikūrę prie sep
tynių gražių Žemaitijos ežerų, 
pušų ir eglių pavėsyje. Tytuvė
nuose ir didžiai gerbiamo prezi
dento Valdo Adamkaus senelių 
namai ir tie takai, kuriais vasa
rodamas Tytuvėnuose jis bėgiojo.

Leiskite per Jūsų laikraštį 
kuo nuoširdžiausiai padėkoti vi
siems aukojusiems gerb. p. Al
mai Adamkienei, kad Ji turėtų 
sąlygas remti ir šelpti vargstan
čiuosius.

Ačiū Jums, brangūs tautie
čiai, kad Jūsų širdyse dega mei
lė žmogui, kad ištiesiate pagal
bos ranką Lietuvos vaikams, se
neliams, neįgaliems žmonėms.

E. Barkauskienė,
Tytuvėnų miesto seniūnė

Lietuvos verslo vadovai
Lietuvos statistikos depar

tamento žiniomis, vyrai domi
nuoja verslo srityje, bet moterys 
pradeda pasivyti. Departamen
tas atliko apklausą, norėdamas 
sužinoti, kas valdo po nepri
klausomybės atstatymo įsistei
gusius verslus. Ona Grigienė, 
ekonominio skyriaus vedėja sa
kė, kad apklausa rėmėsi Vidu
rio ir Rytų Europos kraštų pa
našiomis apklausomis.

“Mūsų statistikoje lytis ir iš
simokslinimas yra tik dalis ben
dro vaizdo, kuris nagrinėja visas 
naujųjų verslininkų darbo sri-

’ «:'B

Nuotr. A. GarmutėsJaunieji talentai vaidina “Grybų karą” Lietuvoje

Kaimas, pagerbęs savo kovotojus
Iš Čiurlioniu kaimo prie Krokialaukio žuvo 17 savanorių-partizanų Lietuvos laisvės 

kovose. Jie buvo prisiminti bei pagerbti specialiu renginiu
dalijasi su atėjusiais. Kalbėjo ir 
savanorių vaikaičiai. O Čiurlio
niu moterys ne tik saugo sava
norių atminimą, uždegdamos 
Vėlinių naktį žvakeles, bet ir la
bai gražiai dainuodamos sava
norių ir partizanu dainas. Ten
ka tik stebėtis, kad vos ne kiek
viena savanorio giminaitė apdo
vanota skambiu balsu.

Čiurlionys gali pasididžiuoti 
savo vėliava ir himnu, kurį pa
rašė ir išmokė giedoti Valerija 
Januškevičienė. Jį ir sugiedojo 
skardžiabalsės čiurlioniškės:
Čiurlionys - narsių savanorių kaimai, 
Čia augo gyveno seneliai, tėvai. 
Čia mūsų vaikystės takeliai takai 
Čia patys brangiausi - gimtieji namai. 
Čiurlionyse skamba giesmė ir daina, 
Į drobes įausta linu “Lietuva”. 
Čia ąžuolas kryžių saulelėm sužydi 
O akys palydi baltų gulbių skrydį. 
Čiurlionys - čirena aukštai vyturys, 
Čiurlionys - kartoja Peršėkės vilnis. 
Čiurlionys nuaidi per Nemuno širdį, 
Ir Baltija motina vardą šį girdi. 
Čiurlionys - narsių savanorių kaimai, 
Čia augo gyveno seneliai, tėvai, 
Čia jie gynė laisvę ir dirbo dorai, 
Čia jų atminimą mes saugom šventai.

Mokytojos V. Januškevičie
nės tėvelis Juozas Kalarinskas, 
du dėdės ir tetėnas Albinas (ar
timas dr. Jono Basanavičiaus gi
minaitis) buvo Lietuvos savano
riai ir gynė Lietuvos laisvę. Gal 
todėl ir Tėvynės meilė vaikuose, 
vaikaičiuose tebėra gyva.

Valerija renka medžiagą 
apie Dzūkijos krašto partizanų, 
stojusių nelygion kovon su prie
šu, likimą. Buvęs nepriklauso
mos Lietuvos karininkas Anta
nas Verksnys atsiminimų kny
gose “Mano gyvenimas” aprašo 
tų sunkių kovų laikotarpį. Mo
kytoja tikisi surasti liudininkų, 
žinančių apie Antano Verksnio 
bendramokslį Lietuvos karinin
ką Vincą Januškevičių - pasku
tines jo gyvenimo dienas ir žūtį.

Vincas gyvenęs ir augęs 
Užupio kaime, Alytaus apskri
tyje. Baigęs karo mokyklą, dir
bo Kaune, Ukmergėje. Buvo 
vedęs, augino dvi dukreles Gra
žiną ir Loretą. 1944 m. žmoną 
su dukrelėmis išsiuntė užsienin. 
Pats pasiliko svetima pavarde 
Lietuvoje. Apsistojo pas savo 
brolį Antaną Mergalaukyje. 
“Jeigu būtų nerūpėjusi Lietuva, 
būčiau dabar su mažylėmis kaž
kur toli. Žmona ir dukrelės silp
nos, o aš - kadrinis karininkas. 
Žinau, kaip moku ir privalau 
ginti Tėvynę” - paaiškino sugrį
žęs Dzūkijon Vincas savo nuste
busiam broliui Antanui. Keliais 
kepalėliais kaimiškos duonos ir 
lašinių bryzu nešinas išėjo į miš
ką pas savo kovos draugus.

1946 m. žiemą Alytuje ant 
grindinio buvo numesti 7 parti
zanų lavonai: vienas iš jų buvo 
Vincas.
Praslinkus 53 metams, atvyko 
Vinco Januškevičiaus dukra Lo
reta Januškevičiūtė-Kasparas, 
gyvenanti su seserimi Gražina 
JAV. Loreta labai nori žinoti 
apie savo tėvelio partizano žūtį, 
kur jį “palaidojo” stribai.

1998 m. rugsėjo 1 d. Kro
kialaukio kapinėse, šalia brolio 
Antano kapo pastatytas ir pa- 
šventintaa koplytstulpis partiza
no Vinco Januškevičiaus atmi
nimui.

ANTANINA URMANAVIČIENĖ

Tą dieną (lapkričio 24) įžen
gus į Krokialaukio biblioteką, 
akių žvilgsnis sustojo ties stale
liu, pertiestu lino rankšluosčiu 
su įaustu žodžiu “Lietuva”. Ant 
stalelio - dailus plakatėlis su 
poeto žodžiais:

Nemirtingas tu mūsų šventoj atminty, 
Amžinai su žeme, su gyvais gyveni, 
Likęs jaunas, Tėvynės kareivi.

Deganti žvakelės ugnelė 
liudijo, kad meilė ir atmintis sa
vanoriams, apgynusiems Tėvy
nės laisvę ir nepriklausomybę 
nėra neužgesus!. Juodos lietu
viškos duonos kepalėlis bylojo, 
kad žemelė, auginanti duonelę, 
aplaistyta jaunų gynėjų krauju. 
Gyvos gėlės ir ilgas Čiurlioniu 
kaimų (3 kaimai pavadinti bend
ru vardu) savanorių sąrašas: 

tis”, sakė Grigienė. Ką tik baig
ta departamento apklausa rodo, 
kad tik 29% naujų verslų Lietu
voje vadovai yra moterys. Am
žiaus požiūriu 12.5% yra 21-30 
metų moterys, 32.9% 31-40 me
tų ir 38.2% 41-50 metų.

Verslui vadovaujantys vyrai 
yra vyresnio amžiaus: 72.7% 31- 
50 metų. Moterys vadovaujan
čiose pozicijose yra daugiau iš
simokslinusios: 35% turi aukš
tąjį išsilavinimą, lyginant su 
33% vyrų. 35% moterų anks
čiau dirbo įstaigose ir 22% kaip 
pardavėjos. 26% vyrų dirbo 
technikais ir tik 22% buvo įstai
gų tarnautojai. 8% moterų ir 
6% vyrų neturėjo jokios vado
vavimo patirties. Viešbučių ir 
restoranų versluose vyrauja mo
terys su 60% vadovaujančiose 
pozicijose. Moterų yra 50% fi
nansų versluose ir 57% periodi
nės spaudos srityje. Vyrai domi
nuoja transporto versluose 
92%, statybose 91%, nekilnoja
mo turto pirkimo-pardavimo 
versle 75%, prekyboje 60% ir 
žemės ūkyje 67%. (Iš The Bal
tic Times).

Paruošė Vyt. Zubas

Ginklu kovojęs...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

bendrai įsteigti prekybos' eks- 
porto-importO įstaigą, kurios 
būstinė būtų Montevideo mies
tas. Čia H. Čukurs ir buvęs pa
gautas ant meškerės! 1965 m. 
vasario 23 d. juodu skridę į 
Urugvajaus sostinę. Orauostyje 
juos pasitikęs “Anton” automo
biliu vežęs į turtuolių rajoną. 
“Casa Cabertini” viloje jų laukę 
keturi likę “Mossad” agentai. 
Mirties sprendimas buvęs toks: 
H. Cukurs kaltinamas nužudy
mu 30,000 žydų; bausmė įvykdy
ta 1965 m. vasario 23 (latviui 
buvo 65 m.). H. Cukurs pama
tęs, kad pateko į pasalą, įkandęs 
vienam agentui į nykštį, stvėrėsi 
už durų rankenos. Tą minutę 
agentai praradę nervus, nes lat
vis šaukęs vokiškai “Leiskit man 
kalbėti”. Tai buvę paskutiniai jo 
žodžiai. Vienas agentas trenkęs 
H. Cukurs kūju į galvą ir palei
dęs du šūvius į galvą.

(Sutrumpintas straipsnis iš 
Miuncheno “SZ” 1999 m. sau
sio mėn. 30 d. Parašytas Hans- 
Guenter Richardi).

Aleksandras Abramavičius, 
Kazys Aleksandravičius, Matau- 
šas Gausys, Juozas Kaziniaus- 
kas, Stasys Perlaitis, Antanas 
Sodaitis, Pranas Janecka, Julius 
Rinkevičius (?), Antanas Var- 
ževičius, Viktoras Žiūkas, Mo
tiejus Tamulynas, Zigmas Zur- 
lys, Jonas Jurkevičius, Jonas 
Svirinas, Jurgis Simanavičius, 
Vaclovas Žadeika, Vincas Ja
nuškevičius.

Bibliotekoje įrengta paro
dėlė. Ant stalelių išdėliotos 
nuotraukos, apdovanojimų me
daliais liudijimai, žemės perlei
dimo aktai, tremtyje mirusio sa
vanorio Aleksandro Abramavi- 
čiaus mirties pažymėjimas, se
nas, išblukęs iš tremties sugrįžęs 
bloknotėlis “Sibiro dainelės”, 
primenantis, kad jas dainuoda
mi rasdavo nusiraminimą toli- 
mon šiaurėn išvežti broliai. 
Ypač daug dokumentinės me
džiagos surinkta karininko An
tano Juozapavičiaus adjutanto, 
o vėliau tapusio Lietuvos ka
riuomenės generalinio štabo 
pulkininku, savanorio Vaclovo 
Žadeikos.

Turtingą parodą sausų gėlių 
puokštėmis papuošė Ūdrijos ir 
Krokialaukio meno būrelių va
dovė, respublikinių konkursų 
prizininkė mokytoja Renė Pan- 
gonytė.

Pakalbintos pirmosios į mi
nėjimą atėjusios Čiurlioniu gy
ventojos Aldona Sodaitienė ir 
Ona Levinskienė apgailestavo, 
kad sovietmečiu vykdyta melio
racija sunaikino Tamuliškių ir 
Šiugždu kaimus. Gerai prisime
nančios savo giminaičius sava
norius, jau mirusius. O. Levins
kienė mena, kai jos tėvelio na
muose prie Kūčių stalo sėdėjo 
du partizanai. Vienas labai jau
nas, vilkėjo menkus drabužius. 
Jos tėvelis Jonas Granauskas 
jam padovanojo šiltus kailinius. 
Antanas Sodaitis atidavęs šau- 
lišką kepurę.

Mokytoja Valerija, suren
gusi šį minėjimą, skirtą Lietuvos 
kariuomenės 80-čiui ir Čiurlio
niu savanoriams pagerbti, pa
sveikimo atvykusius ir šventę 
pradėjo Lietuvos himnu.

Daug žmonių atėjo, dau
giausia vyresnio amžiaus. Labai 
gaila, kad šioje šventėje dalyva
vo tik viena Krokialaukio vidu
rinės mokyklos septintokė Gin
tarė Akstinavičiūtė, lankanti 
muzikos mokyklą Alytuje, besi
mokanti pas mokytoją Danutę 
Nepraustytę. Gintarę domina ir 
dailė. Ji - tarptautinio vaikų 
piešinių ir plakatų respubliki
niame konkurse laureatė. O 
piešė “Raganų mišką”. Šią die
ną ji pagrojo Oginskio kūrinių.

Mokytoja V. Januškevičie
nė turi aktyvių talkininkių, tai 
Krokialaukio kultūros namų 
meno vadovė Aldutė Turčinai- 
tienė, kurios senelis buvo parti
zanas slapyvardžiu _ Lapinas, 
močiutė - ryšininkė, Ūdrijos pa
grindinės mokyklos lietuvių k. 
mokytoja Vilija Viskantienė. 
Jos abi paskaitė gražią V. Ja
nuškevičienės baladę, skirtą sa
vanoriams. Nuolatinė pagalbi
ninkė - bibliotekos vedėja Gra
žina Biesevičienė.

Mokytoja Valerija gerai ži
no visų Čiurlioniu savanorių 
biografijas, jų tragiškus gyveni
mo tarpsnius ir savo žiniomis
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Istorinė atmintis gyva!
Ar Just aš Paleckis vertas pagerbtuvių?

1999 m. sausio 22 d. sukako 
100 metų nuo Justo Paleckio gi
mimo. Labai nustebino mus pa
siekusi žinia, kad Lietuvos rašy
tojų sąjunga buvo sumaniusi pa
minėti šio TSRS valstybinio ir 
politinio veikėjo šimtmetinį gi
mimo jubiliejų. Manome, kad 
tikslinga atgaivinti istorinę at
mintį ir priminti šio žmogaus 
veiklą bei “nuopelnus” Lietuvai 
jo vadovavimo laikotarpiu.

1940 m. birželio mėn. So
vietų Sąjungai okupavus Lie
tuvą, LKP CK rekomendavus, 
buvo sudaryta Lietuvos liaudies 
vyriausybė (1940.VI. 17). Minis- 
terio pirmininko ir kartu prezi
dento pareigas ėjo Justas Pa
leckis.

Pirmieji okupacijos metai ir 
dešimtmečiai buvo Lietuvos gy
ventojų beatodairiško naikini
mo laikotarpis.

Neteisėtos represinės oku
pantų akcijos prasidėjo dar iki 
vadinamojo “liaudies seimo” 
rinkimų, sovietų valdžios pa
skelbimo bei tariamo “priėmi
mo” į Sovietų Sąjungą. Iš karto 
po Lietuvos okupavimo prasi
dėjo pavienių politinių veikėjų 
deportacijos. Jau 1940 m. liepos 
11-12 naktį ištremta apie 2000 
Lietuvos politinių veikėjų.

Tarp įvairių sovietinio reži
mo represijų prieš Lietuvos gy
ventojus žmonių trėmimai už
ėmė svarbiausią vietą. Jie buvo 
sovietų valdžios vykdyto lietuvių 
tautos fizinės ir dvasinės tautžu- 
dystės sudėtinė dalis. Sovietinės 
represinės struktūros fiziškai 
naikino lietuvius: laisvės kovo-

LIETUVOS TARYBŲ SOČIAUSI INES RESPUBI-IKCS 
AUKSCIAUSIOSIO5 TARYBOS PREZIDIUMO
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hituos me UI ūmo stxurouus

smerkimo. Jonas Dailidė,
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Lietuvos politinių kalinių 
partijos prezidiumo vardu

Lietuvos kariuomenės 80-čio proga buvo pagerbti Čiurlioniu kaimo žu
vę savanoriai. Viršuje - GINTARĖ AKSTINAVIČIŪTĖ su akordeonu, 
stovi - mokytoja VALERIJA JANUŠKEVIČIENĖ. Žemiau - pagerbtu
vių dalyvės ir dalyviai Nuotr. A. Vitkausko

PADĖKA
MYLIMAI ŽMONAI, MAMAI IR MOČIUTEI

AtA
GENOVAITEI SODONIENEI

1999 m. vasario 7 d. iškeliavus amžinybėn, 
nuoširdžiai dėkojame draugams ir pažįstamiems už užuo
jautas, dalyvavimą maldose ir šv. Mišiose.

Dėkojame už užprašytas Mišias, gėles ir dosnias au
kas velionės atminimui.

Vyras Antanas, sūnūs - Jonas ir Antanas,
• duktė Mary-Anne su vyru David, vaikaitės

Kendra ir Ala na, sesuo Albina Mašalienė

tojus šaudė jų Tėvynėje, tremti
nius marino atšiauriuose Sibiro 
rajonuose, pūdė badu ir nepa
keliamu darbu išvežtus politi
nius kalinius kalėjimuose ir la
geriuose.

Sovietiniai okupantai ir vie
tiniai kolaborantai siekė už
gniaužti bet kokį pasipriešinimą 
okupaciniam sovietiniam reži
mui. Bolševikai nepasitikėjo lie
tuvių tauta, pirmiausia inteli
gentija, buvusiais Lietuvos poli
tiniais ir visuomenės veikėjais, 
t.y. tais žmonėmis, kurie sudarė 
mūsų civilizuotos tautos žiedą. 
Todėl juos naikino, įkalino arba 
trėmė. Okupantų nurodymus 
klusniai ir uoliai vykdė Lietuvos 
komunistų viršūnės, partijos 
miestų ir apskričių bei valsčių 
komitetai, marionetinė Lietu
vos vyriausybė.

Trėmimais ir įkalinimais 
buvo siekiama pašalinti iš Lie
tuvos okupantams opozicines 
gyventojų grupes, įbauginti tau
tą priversti ją paklusti komunis
tinei diktatūrai. Kartu okupan
tai, padedant vietiniams kolabo
rantams, siekė pakeisti Lietuvos 
gyventojų sudėtį, nutautinti ir 
sovietinti Lietuvą.

Lietuvių trėmimai truko 
daugiau kaip dešimtmetį. Buvo 
išskirtos šeimos, atimtas žmo
nių turtas, o žmonės pasmerkti 
amžinai tremčiai, vergiškam 
darbui, kančioms, lėtai mirčiai 
iš bado, šalčio, ligų, toli nuo sa
vo Tėvynės, nuo giminių ir arti
mųjų.

Lietuvos žmonių žudymas 
ar kankinimas, gyventojų de
portavimas, nacistinės Vokieti
jos ir SSSR okupacijos metais 
atitinka tarptautinės teisės nor
mose nustatytos tautžudystės 
nusikaltimo požymius.

Visi, gyvi ir mirę, tame tar
pe ir Justas Paleckis, kurie uo
liai tarnavo okupantų vykdomai 
Lietuvos tautžudystės politikai, 
pritarė jai, savo parašais tvirtino
represijų aktus, yra tautžudystės 
vykdytojai ir nusipelnė ne iškil
mingų jubiliejinių paminėjimų, 
bet teisinio-moralinio įvertini
mo - pelnytos bausmės ir pa
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VYKSTA TARPVALSTYBINIS 

BENDRADARBIAVIMAS
Kaip rašo ELTA, Lietuva, 

Latvija ir Gudija pasirašė trišalę 
sutartį, kuria įsteigtas vadinamas 
“euroregionas”, vardu “Ežerų 
kraštas”. Kiekviena valstybė pa
skyrė savo atstovus į kultūros, 
sporto, socialinių reikalų, švieti
mo bei turizmo darbo grupes šių 
sričių problemoms spręsti. Savi
valdybės gali sudaryti panašias 
bendradarbiavimo sutartis pagal 
bendrąją Europos konvenciją dėl 
tarpvalstybinio bendradarbiavi
mo. Anksčiau buvo sudaryti kiti 
“euroregionai” - “Nemunas”, ku
riam priklauso Lietuva, Lenkija ir 
Gudija, bei “Baltija”, kuri jungia 
Lietuvą, Latviją, Švediją, Rusiją, 
Lenkiją ir Daniją.

MOTERŲ PARTIJOS 
KONFERENCIJA

Naujosios demokratijos/ Mo
terų partijos pirmininkės Kazi- 
mieros Prunskienės pasiūlymas 
naujo politinio projekto konfe
rencijoje surengtoje sausio 29 d. 
“Lietuvos aide” buvo pavadintas 
“politine fantastika”. Jos aiškini
mu, nė viena Lietuvos partija ne
turinti pakankamai įvairių sričių 
specialistų, o lamėjusios partijos 
užsidaro savo partinių interesų 
sferoje, ir tai skatina valdžios už
darumą visuomenės atžvilgiu. 
Partijos ir visuomeninės grupės 
turėtų tapti programinėmis gru
pėmis, kurios pačius geriausius 
savo žinovus siųstų į “tarppartinį 
centrą”, labiau būtų atsižvelgia
ma į visuomenės interesus. Mote
rų partija, turinti 35 skyrius, sie
kia ieškoti pusiausvyros ir komp
romiso tarp įvairių grupių ir jų 
interesams atstovaujančių partijų.

TVARKYS KRYŽIŲ KALNĄ
Kryžių kalno priežiūros ko

mitetas iki kovo 25 d. priims pa
siūlymus ir pastabas dėl Kryžių 
kalno planuojamų pakeitimų. Ko
mitetui buvo pristatytas šios teri
torijos bei jos vaizdinės įtakos zo
nos detalaus plano raidos progra
ma. Kaip rašo “Lietuvos aidas”, 
joje siūloma pastatyti muziejų, in
formacijos centrą, telefonus, pini
gų keityklą, valgyklą-kavinę, o 
prie netolimų kelių sandūros - 
degalinę. Pateiktos galimos šven
tovės statybos vietos, ir statiniai 
sodybai, kur yra įsikūrę Šv. Pran
ciškaus mažesniųjų brolių ordino 
Lietuvos Šv. Kazimiero provinci
jos vienuoliai. Parengti projekti
niai siūlymai nuo vasario 18 d. ro
domi Šiaulių filharmonijos salėje.

Qntur)^. 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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

IAIIVS
BALTIC EXPEDITING

♦ 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

MAŽĖS SVAIGALŲ GAMYBA
“Lietuvos aidas” praneša, 

kad sausio vidutyje ministerių ka
binetas pritarė Valstybės alkoho
lio kontrolės programai, kurią 
įgyvendinus, po 8-10 metų suma
žėtų alkoholio vartojimas net 
25%, o 15-25% galėtų sumažėti 
mirtingumas dėl alkoholio varto
jimo. Vaikams ir jaunimui taiko
mos programos įgyvendinimui 
kasmet iki 2010 m. numatoma 
skirti 1.7 mln. litų. Iki 2005 m. ti
kimasi parengti bendrą alkoholio 
žalos sveikatai ir krašto ūkiui ste
bėjimo sistemą, atlikti statistinę 
analizę. Numatyta padaryti alko
holio suvartojimo, gamybos, im
porto, prekybos ir eksporto vals
tybėje apskaitą ir skaičiavimo me
todiką.
SEKĖSI “UTENOS TRIKOTAŽUI”

“Utenos trikotažas”, 1998 m. 
laimėjusi valstybinę kokybės pre
miją, padidino apyvartą 26% per
nai, pasiekdama 101 mln. litų. 
Bendrovės eksportas padidėjo 
52%, 15% įmonės akcijų įsigijo 
Europos rekonstrukcijos ir plėt
ros bankas. Įmonėje įdiegta pa
žangesnė žaliavų ir energijos tau
pymo sistema, sumažintos gamy
bos sąnaudos, įsavinta naujų ga
minių, rašo “Lietuvos aidas”.

FONDAS RĖMĖ ŽEMDIRBIUS
Žemės ūkio paskolų garanti

jų fondas 1998 metais bankams 
suteikė 254 garantijas už 257.8 
mln. litų, ūkininkams ir jų koope
ratyvams garantuotos 248 ilgalai
kės paskolos už 16.2 mln. litų. 
Kaip skelbia “Valstiečių laikraš
tis”, ūkininkai paskolas daugiau
sia naudojo naujai žemės ūkio 
technikai ir pieno šaldymo bei 
melžimo įrangai įsigyti. Lietuvos 
taupomasis bankas suteikė 159 
paskolas su garantija ūkininkams 
bei jų kooperatyvams, Lietuvos 
žemės ūkio bankas - 40, “Her
mio bankas” - 39, o Vilniaus ban
kas - 10.

NAUJAS MERAS
Rokiškyje naujuoju meru iš

rinktas 35 m. amžiaus Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservatorių) 
Rokiškio skyriaus pirmininkas 
Almantas Blažys, gavęs 18 iš 25 
rajono tarybos narių balsus. Bai
gęs Žemės ūkio akademijos Me
chanizacijos fakultetą, jis dirbo 
Rokiškio rajono žemės ūkio vedė
ju, rašo “Valstiečių laikraštis”.

RADO TONAS PINIGŲ
Vilniuje privataus namo rūsy

je policija rado visų buvusių so
vietinių respublikų ir įvairių Eu
ropos, Azijos, Afrikos ir Ameri
kos valstybių pinigų. Namuose 
kratą atliko iškėlus baudžiamąją 
bylą Kalvarijos muitinėje sulaiky
tam G. Žiauniui, sunkvežimiu 
bandžiusiam 6 tonas grynų pinigų 
gabenti per sieną be leidimo. Jis 
sakė, kad pinigus ketino vežti į 
Vokietiją ir iš ten į JAV, praneša 
BNS.

REMS RELIGINES BENDRIJAS
Kaip praneša ELTA, š.m. 

valstybės biudžete 4.4 mln. litų 
skiriami tradicinių religijų bendri
jų maldos namams atstatyti bei 
kitiems reikalams. Didžioji dalis 
lėšų - 4.27 mln. litų numatyta Lie
tuvos katalikų vyskupų konferen
cijai. Sentikių tarybai numatyta 
skirti 44,000 litų, evangelikų liu
teronų konsistorijai - 37,000 litų, 
evangelikų reformatų kolegijai - 
30,000 litų, graikų apeigų katali
kų bendruomenei - 18,000 litų, 
karaimų religinei bendruomenei
- 12,000, žydų religinei bendrijai
— 18,000, stačiatikių bendrijai -
221,000 litų, Vilniaus musulmonų 
sunitų religinei bendruomenei - 
18,000 litų. RSJ

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

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos Antano Rūko “Svajonių šalis” vaidinime dalyvavę vaišinasi. Iš kairės: 
buvęs mokytojas MATAS STANEVIČIUS, “Gyvataro” tautinių šokių grupės mokytojas ALMIS LUKAVIČIUS ir 
buvęs mokyklos tėvų komiteto pirm. VYTAS VALAITIS

Hamilton, Ont.
PAGALBAI LIETUVOS VAI

KAMS, a.a. Stepono Dramanto at
minimui, užjaučiant žmoną Oną ir 
šeimą, aukojo: $40 A. S. Karnai; 
$20 - E. K. Gudinskai, V. P. Luko
šiau $15 A. Volungienė. A. a. J. Ši- 
melaitienės, 3-jų metų mirties atmi
nimui $30 duktė A. Volungienė. 
A.a. O. Anskienės atminimui: $20 - 
M. A. Pusdešriai, A. Volungienė. 
A.a. L. Vyšniausko atminimui: $25 
E. L. Klevai. A.a. Adelės Pauliuko- 
nienės atminimui, užjaučiant likusią 
šeimą: $50 A. S. Karnai; $30 T. J. 
Povilauskai; $25 E. L. Klevai; $20 - 
E. Ramanauskienė, O. B. Stepona
vičiai; $10 - A. Mačiulaitienė, M. 
Pusdešrienė. Auka mūsų veiklai 
$10 D. Vaitiekūnienė.

Aukotojams nuoširdžiai dėkoja - 
PLV komitetas

Calgary, Alberta
KALGARIO VYTAUTO DI

DŽIOJO lietuvių mokykla veikia jau 
23 metai. Mokykla visuomet buvo 
nedidelė, kaip ir mūsų kolonija. 
Dažnai turime rūpesčių dėl patal
pų, mokytojų ir kitų problemų, ta
čiau susitvarkome. 1998-99 mokslo 
metus pradėjome rugsėjo 23 d. su 4 
mokinėmis. Pamokos vyksta trečia
dienio vakarais 7-8.30 v.v. p.p. Du
bauskų namuose. Pavasario sesijoje 
(sausis - balandis) tęsiame lietuviš
kai nekalbantiems ir vidutinio ly
gio lietuvių kalbos programą. 
1998.XI.il “Remembrance Day” 
minėjime dalyvavo ir Vytauto Di
džiojo mokykla padedant vainiką 
ant nežinomo kareivio kapo. Šalia 
to, mokykla daug prisidėjo prie 
tradicinių lietuviškų Kūčių suorga
nizavimo. Nelė Astravienė,

vedėja
KALGARIO LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖJE tradicinės lietuviškos 
Kūčios įvyko 1998 m. gruodžio 19 
d. C. Yaunish namuose. Susirinko 
apie 30 asmenų. P. Gluoksniui su
kalbėjus maldą, visi laužė plotkeles 
ir vaišinosi tradiciniais šio vakaro

Sovietų naikintas paminklas
Nepriklausomybės metais ku

piškėnai miesto kapinėse pasta
tė paminklą Nepriklausomybės 
kovų didvyriams - 60-čiai čia

Kupiškio kapinių paminklas 1951 m.
Nuotr. H. Paulausko

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

patiekalais, užbaigdami spanguolių 
kisieliumi ir vaisiais. Ši graži tra
dicija mūsų kolonije yra palaikoma 
nuo seniai. Susirinkusių vardu 
pirm. E. Krausienė padėkojo C. 
Yaunish, N. Astravienei ir S. Kas
per už suruoštą renginį. N.A.

Pompano Beach, FL
VASARIO 16-tosios MINĖJI

MAS čia įvyko š.m. vasario 18 d. 
įprastoje, jau daugelį metų nuomo
jamoje restorano salėje, kur už $20 
(JAV) asmeniui patiekiami šilti 
pietūs, dalyviams susėdus prie gra
žiai papuoštų stalų. Šį kartą šven
tėje dalyvavo apie 60 tautiečių - 
vietinių ir atostogautojų, įskaitant 
ir keletą torontiečių.

Minėjimą pradėjo ALB šios 
apylinkės pirmininkas p. Paškus, 
pasveikinęs susirinkusius, pabrėžęs 
nepriklausomybės svarbą Lietuvai 
ir Bendruomenės išlikimą išeivijoje. 
Tylos minute pagerbus žuvusius už 
Lietuvos laisvę, sugiedotas Tautos 
himnas. Apylinkei nebeturint dva
sios vadovo kun. V. Pikturnos, in- 
vokaciją sukalbėjo V. Mažeika. Pa
skaitai buvo pakviesta šiuo metu su 
savo vyru A. Damušiu JAV-bes 
lankanti ir nuolatiniam gyvenimui 
Vilniuje įsikūrusi J. Damušienė.

Tarp įvairių kitų Lietuvos isto
rijos raidoje spindėjusių šviesulių 
kalbėtoja itin pabrėžė 1918-1940 
m. nepriklausomybės laikotarpį, iš
auginusį stiprią patriotų kartą, kuri 
nulėmė ir nepriklausomybės atsta
tymo “stebuklą” 1990-taisias. Ta
čiau šių dienų Lietuvoje nemaža vi
suomenės dalis, įskaitant net ir kai 
kuriuos vadovaujančius asmenis, 
skęsta kosmopolitinėse nuotaikose, 
kurias dar kursto ir remia buvęs so
vietinis prokomunstlnis elitas, įsi
tvirtinęs aukštuose politinio bei 
ekonominio gyvenimo sluoksniuo
se. Tautiškumas atmetamas, ir ap
gailėtinu reiškiniu reikia laikyti lai
kyseną dabartinio Lietuvos prezi
dento, kuris atleido iš pareigų švie
timo ministerį Z. Zinkevičių, pasi
sakiusį už būtiną tautinę kryptį mo-

palaidotų Lietuvos karių. 1950 
metais sovietiniai okupantai nu
sprendė šį paminklą sunaikinti 
- pasamdė degradavusius valka
tas, stribus ir šie kūjais ėmė nio
koti paminklą. Kupiškio klebo
no Vlado Kupsto pamokytos 
moterys, atėjusios į kapines, 
ėmė bauginti vandalus - ar jūs 
nebijote, kad visi išlėksite į orą? 
Girdi, paminklo viduje yra pri
dėta sprogmenų ir daužant 
įvyks baisus sprogimas. Išsigan
dusių niekšų nebegalėjo prikal
binti jokie komunistų pažadai ir 
užmokesčiai, paminklo sunaiki
nimas sustojo. Ilgus dešimtme
čius apgriautas jis ir stovėjo, liu
dydamas baisų raudonųjų oku
pantų barbariškumą. Tik prasi
dėjus atgimimo sąjūdžiui šis ku
piškėnams brangus paminklas 
buvo pilnai atstatytas ir restau
ruotas. Sužalotą paminklą nufo
tografavau 1951 metais.

Henrikas Paulauskas 

kyklose. Paskaitinkė, Lietuvoje pa
gyvenusi ir iš arčiau susipažinusi su 
tautai nenaudingais pokyčiais, pa
vyzdžiais nurodė keletą išpuolių, 
būdingų šių dienų nuotaikoms. Vis 
dėlto J. Damušienė pareiškė viltį, 
kad tautiškumą suprantančios ir re
miančios grupės stiprės ir kurs švie
sesnę ateitį.

Pietaudami ir po pietų dalyviai 
turėjo laiko pasidalinti išsamios pa
skaitos įspūdžiais. Bendruomenei 
paremti suaukota $540 (JAV). S.

Sudbury, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Sudburio apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje kovo 
20, šeštadienį. Išpažinčių bus klau
soma 6 v.v., o Mišios bus 7 v.v. Susi
kaupimą praves prel. J. Staškevičius.

Sault Ste. Marie, Ont
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Šv. Jeronimo šventovėje 
kovo 21, sekmadienį. Išpažinčių 
bus klausoma 2 v.p.p., o Mišios bus 
3 v.p.p. Susikaupimą praves prel. J. 
Staškevičius.

Rodney, Ontario
KLB RODNEY APYLINKĖS 

VALDYBA surengė Vasario 16-sios 
minėjimą vasario 14 d. Lietuvių 
klubo patalpose. Pamaldos vyko 
West Lome katalikų šventovėje 2 
v.p.p. laikomos kun. K. Kaknevi
čiaus. Minėjimas įvyko 4 v.p.p., va
dovaujant KLB Rodney apylinkės 
pirm. J. Statkevičiui. Jis pakalbėjo 
ir apie Lietuvos nepriklausomybės 
reikšmę. Meninę programą atliko 
“Antros jaunystės” grupė vadovau
jama L. Jasinskienės, kuri padaina
vo patriotiškų dainų. Tarp dainų 
buvo deklamuojami eilėraščiai. Mi
nėjimas baigtas Tautos himnu. Po 
to vyko vaišės.

Ta proga KLB krašto valdybai 
aukojo: $30 - J. O. Statkevičiai, Z. 
L. Mockai; $25 - kun. K. Kaknevi
čius; $20 - J. Aušrotas, J. Brown
lee, J. T. Cipariai, K. G. Gapučiai, 
H. L. Jasinskai, P. M. Jociai, J. 
Narbutienė, V. O. Naruševičiai, S. 
D. Paketūrai, T. Rastapkevičienė, 
L. E. Rastapkevičiai, E. Vyšniaus
kienė; $10 - J. Brazlaukas, P. Dani- 
liūnienė, P. Gaidauskas, V. Jokū
baitis, E. T. Jokubpreikšai. E. Ša- 
kovienė. Z.M.

FIRST PLACE
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc. Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

į "Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį

I Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
| Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

J Sudbury Ontario

JA Valstybės
A. a. Napoleon G. Nyerges, 

vengrų kilmės amerikietis, vedęs 
lietuvaitę, turintis žymių nuopelnų 
siekiant Lietuvai laisvės, mirė 1998 
m. lapkričio 21 d. Santa Monica 
mieste, Kalifornijoje. Velionis, tar
navęs Amerikos karo aviacijoje, 
Vokietijoje sutiko lietuvaitę Salo
mėją Juškaitę, ją vedė ir apsigyveno 
Santa Monica mieste. Gyvai įsijun
gė į Lietuvos vadavimo veiklą ame
rikiečių tarpe. Kartu su Leonardu 
Valiuku seniau jau mirusiu, įsijun
gė į respublikonų partiją (Valiukas 
buvo Los Angeles respublikonų 
partijos vicepirmininku) ir per ją 
veikė Amerikos valdžią, kad ji do
mėtųsi Lietuvos išlaisvinimu. Buvo 
sudarytas rezoliucijoms remti ko
mitetas, kuriame N. Nyerges buvo 
vienas iš vicepirmininkų. Komitetas 
išvystė veiklą dėl kongreso rezo
liucijos, raginančios Amerikos val
džią kelti Baltijos valstybių bylą 
Jungtinėse Tautose. Pats Nyerges 
apie Lietuvos reikalus rašė ameri
kiečių spaudoje, dalyvavo komite
tuose, kurie rėmė lietuviams palan
kius kandidatus į kongresą. Jis, da
lyvaudamas amerikiečių veteranų 
politinėse bei visuomeninėse orga
nizacijose, išnaudodavo progas in
formuoti amerikiečius apie komu
nizmą ir Baltijos valstybes. Ypač 
rūpinosi Simo Kudirkos išlaisvini
mu. Rašė laiškus į amerikiečių laik
raščius, kalbėjo susirinkimuose, rin
ko parašus. Kai 1981 m. įsisteigė 
Baltiečių laisvės lyga, su visu nuo
širdumu,įsijungė į pastarosios veik
lą. Paliko žmoną Salomėją, sūnų 
Antaną, taipgi dalyvaujantį Kalifor
nijos lietuvių veikloje.

Britanija
A. a. Eimutis Šova, Didž. Bri

tanijos lietuvių sąjungos (DBLS) 
centro valdybos pirmininkas, “Eu
ropos lietuvio” redaktorius, staiga 
mirė š.m. sausio 4 d. Maidenhead 
vietovėje. Valionis gimė 1931 m. 
gruodžio 15 d. Lietuvoje. Buvo pla
čios apimties veikėjas Britanijos 
lietuvių bendruomenėje. Be anks
čiau minėtų pareigų dar buvo Lon
dono Lietuvių Namų direktorius, 
DBLS Maidenhead skyriaus pirmi
ninkas, ryšių tarp Valijos ir Lietu
vos skatintojas, Kauno savivaldybės 
garbės atstovas. Kaip rašoma “Eu
ropos lietuvyje” 1999 m. f nr., jis 
buvęs vienas iš darbščiausių Brita
nijos lietuvių veikėjų, nelabai mo
kėjęs ar sugebėjęs taupyti savo jė
gas. Paskutinį savo gyvenimo sek
madienį pakilęs iš lovos po gripo 
ligos, skubėjo ruošti medžiagą “Eu
ropos lietuviui”. Bet pirmadienį, 
sausio 4, jau nebekėlė tęsti savo 
darbų. Dar jaunystėje Alsagery vie
tovėje, lietuvių šeimų stovykloje, 
įsteigė Vytauto Didžiojo skautų 
draugovę. Daugelį metų darbavosi 
skautų veikloje, eidamas vadovybė
se įvairias pareigas, redaguodamas 
ir išleisdamas skautų leidinuką 
“Budėkime”. Taipgi parengė ir iš- 
leisdino lietuvių skautų albumą. 
Paskutiniu laiku ypač rūpinosi DBL 
sąjungos reikalais, jaunimo organi
zavimu ir darniu tarpusavio sugy
venimu.

Lenkija
Punske leidžiamas lietuvių žur

nalas “Aušra” priekaištauja Lietu
vos valdžiai, kad ji punskiečių at- 
žilgiu dėl pasienio apsaugos užkar
dos laikosi “užčiauptų lūpų ir už
rištų akių politikos”. Esą į Lenkijos 
valdžios planus Punske įkurdinti 
pasienio karių įgulą su jų šeimomis 
nereagavo nei Lietuvos ambasada 
Lenkijoje, nei Lietuvos generalinis

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

<(TAT LIETUVIŲ KREDITO
1 KOOPERAIYVAS
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:
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 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

“Talkoje”

konsulatas Varšuvoje. Juk, pasak 
“Aušros”, Punskas yra vienintelis 
Lenkijoje valsčiaus centras, kur lie
tuviai sudaro daugumą. Taipgi žur
nale skundžiamasi, kad Lenkijos 
lietuvių atstovai nėra kviečiami į 
Lietuvos ir Lenkijos parlamentarų 
susitikimus. Net pats Lenkijos sei
mo vicepirmininkas Jan Krul nese
niai nusistebėjęs, kodėl nekviečiami 
Lenkijos lietuvių atstovai, kai tarp 
abiejų kraštų valdžių buvo sutarta, 
kad tokie atstovai gali būti pa
kviesti. Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus ir Lenkijos ministeris 
pirmininkas Jerzy Buzek 1998 m. 
gruodžio 17 d. susitikime sutarė dau
giau vieni su kitais pasitarti, darant 
sprendimus dėl tautinių mažumų.

Latvija
Rygoje veikia septynių klasių 

lietuvių pagrindinė mokykla. Jos di
rektorė - Aldona Treija, gimusi 
Lietuvoje. Mokykloje daugiausia 
mokosi mišrių šeimų vaikai (daž
niausiai lietuvių ir rusų). Mokosi 10 
grynai lietuviškų šeimų vaikai ir 
vienas iš latvių šeimos. Daugiausia 
mokinių namuose kalba nelietuviš
kai. Mokykloje veikia tautinių šo
kių ir dainų grupės, dramos bei et
nografinis būrelis. Kasmet vyksta 
tautinių mažumų šokių ir dainų 
“Auksinis kamuoliukas” bei mažu
mų sporto šventės. Mokykla laiko
ma Latvijos valstybine mokykla, tai 
valdžia ją ir remia. Ja taipgi rūpina
si ir Lietuvos valdžia: gaunama lie
tuviškų vadovėlių, žaidimo priemo
nių, knygų. Sudaromos sąlygos mo
kiniams vasarą paviešėti Lietuvoje.

Bolivija
A. a. kun. Aleksandras F. Ben- 

doraitis, Pietų Amerikos lietuvis 
misionierius, mirė 1998 metų lap
kričio 22 d. Guayaramerin vietovė
je, Bolivijoje. Palaidotas savo staty
tos ligoninės kiemelyje netoli Gua- 
pore upės. Velionis gimė 1920 m. 
rugsėjo 10 d. Kaune. Mokėsi medi
cinos, vėliau Prancūzijoje baigė ku
nigų seminariją ir 1960 m. įšventin
tas kunigu. Prancūzijoje vieno vys
kupo įkalbintas 1961 m. išvyko į 
džiunglių kraštą Brazilijoje. Rondo- 
nijos valstijoje, talkinamas seselės 
Ksaveros-Emilijos Šakėnaitės, pra
dėjo misionieriaus darbą. Pradžioje 
vietos žmonėms pastatė šiaudinę 
pastogę - ambulatoriją. Vėliau, pa
dedamas geradarių iš Europos, ją 
išvystė į modernią ligoninę, kartu 
pastatydamas ir Gerojo Ganytojo 
koplyčią su Šv. Kazimiero vitražu. 
Prieš dvidešimt metų persikėlė į 
Boliviją ir pastatė “Centro Mater- 
no Infantil” ligoninę. Kovojo prieš 
alkoholizmą, pasienio narkotikų 
prekybą. Atvykęs į džiunglių kraštą 
įsteigė vyskupijos radijo stotį, kuri 
su religine ir aplamai švietimo pro
grama pasiekė tolimiausias vieto
ves. Vėliau pastatė dar tris ligoni
nes - laivus, kuriais aplankydavo 
indėnų, gumos rinkėjų, kariuome
nės įgulų kaimus. Svajojo Guaporės 
upės saloje įsteigti raupsotiems kai
mą. Lietuvį misionierių vietiniai 
žmonės geriausiai pažinojo kaip 
"Padre medico". Kasdien priimdavo 
ligonius, sergančius drugio liga, su
žeistus miško darbuose, šelpdavo 
varguolius. Jis ypač rūpinosi čiabu
viais indėnais. Surado vieną besi
slapstančią indėnų gentį ir ją išgel
bėjo nuo išnykimo. Jis steigė daržo
vių, vaisių, galvijų ir žuvų ūkius li
goniams bei tarnautojams maitinti. 
Kun. A. Bendoraičio pasiaukojimą 
bei darbus įvertino ir Bolivijos val
džia. paskelbdama jį krašto upių 
laivyno garbės admirolu su pilna 
uniforma. J. Andr

PASKOLAS
Asmenines nuo........ ...7.15%
nekiln. turto 1 m.......6.350%

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
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Gydytoja saugumietiškose pinklėse
GIEDRĖ MILUKAITĖ

Nauji pažįstami
Rodos, atsitiktinai sporto 

aikštelėje, kur eidavom su vai
kais pažaisti kamuoliu, susipaži
nau su viena šeima.

Apie 40 m. sportiškos iš
vaizdos rusvų plaukų vyras, pra
kalbinęs mane su lengvu dzūkiš
ku akcentu, maloniai nuteikė, 
kadangi mano tėvas buvo kilęs 
iš to krašto.

- Jūsų gimtinė Dzūkija? - 
pasidomėjau.

- O taip. Ir jūs tai atpažino- 
te iš vieno sakinio! Galiu pagir
ti. Turite gerą klausą, - paste
bėjo pašnekovas - o namiškiai 
sako, kad aš kalbu kaip grynas 
kaunietis.

- Jiems taip tik atrodo. Tur
būt ilgitės kaimo?

- Kai tik yra laisvo laiko, su 
šeima ten ir traukiam. Vaikai 
pas močiutę augina šunelį. O, 
va, štai ir mano šeimyna, - pa
rodė į ateinančią šviesiaplaukę 
moterį su dviem paaugliais vai
kais - mergaite ir berniuku ir 
pridūrė. - Aš jus supažindinsiu 
su savo šeima.

Taip ir susipažinom. Įsikal
bėjom: jie mėgsta gamtą, me
džius, gėles, kaimą, literatūrą, 
istoriją. Tiek daug bendro sąly
čio taškų! Pažintis nenutrūko. 
Bendravom sporto aikštelėse, 
važiavom kartu į gamtą, į mede
lynus pirkti medelių.

Kartą viena mano kolegė, 
labai gera patikima draugė, su 
kuria daug metų nuoširdžiai da
linomės savo rūpesčiais, sutikus 
mane klausia:

- Ko prikibo tas saugumie
tis prie tavęs? Kelintą kartą ma
tau tave kalbina jis prie sporto 
aikštelės.

- Ką ... jis saugumietis? - 
susidomėjau. - Iš kur tu žinai? 
Tokia miela atrodė jo šeima... 
Prieš pusę metų atsitiktinai mes 
ir susipažinom prie sporto aikš
telės.

- Nieko atsitiktino, bran
gioji, nebūna, - tarė susimąsčiu
si mano draugė. - Aš ne vieną 
kartą buvau kviečiame “pokal
biui” į Saugumą kaip “nepatiki
mas politinis elementas”. Vieną 
kartą turėjau pokalbį ir su tavo 
naujuoju pažįstamu iš sportą 
aikštelės. Nepasakyčiau, kad jis 
malonus. Galiu prisiekti - jis 
tau kažką siūlys.

- Kaip tai... nori pasakyti 
verbuos dirbti jiems?

- Taip ir bus. Bet tu atsilai
kysi. Tiek atsilaikai, turi ir to
liau laikytis. Nesijaudink iš 
anksto. Dievas tau padės - 
padrąsino mane bičiulė.

Karčios dovanos
Kartą sugrįžę su vyru iš ko

lektyvinio sodo randam savo 
vaikus besmaguriaujančius už
sienietiškais konservais ir braš
kėm su plakta grietinėle.

- Iš kur tos gėrybės? - klau
siu vaikus.

- Dzūkelis (taip vadinom 
naują pažįstamą) atvežė mums 
dovanų visą dėžę tų skanėstų, - 
išporino patenkinti vaikai.

Kitą kartą vėl kažkur bu
vom su vyru išvažiavę. Grįžę na
mo radom krepšį rūkytų lašišų.

- Vėl Dzūkelis lankėsi, 
lauktuvėmis nešinas? - klausiu 
vaikų.

- Taip, vėl jis mums atnešė 
dovanų, labai skanių žuvų, pa
ragaukit, - džiūgauja vaikai.

Nenoriu liūdinti vaikų. Jie 
taip nuoširdžiai džiaugiasi ir 
taip viskuo tiki. Jiems gyveni
mas dar tik skleidžiasi lyg pava
sario žiedas. Aš ragauju tą žuvį, 
bet jaučiu burnoje tik vieną kar
tumą, tarsi pipirus kramtyčiau. 
Jaučiu... dovanos tos karčios...

Dar buvo Dzūkelis ir dešrų 
ir kavos atvežęs. Ir vis kaip mū
sų nėra namie, tik vaikai. Kaip 
jis taip pataiko? Noriu sutikti jį 
ir paklausti, už ką mums tos gė
rybės? Gal reikia atsilyginti? 
Bet vis nematau, nesutinku nei 
prie sporto aikštelės, nei kur 
kitur.

Gestviečiai Karaliaučiaus krašte. Dvaro sodybos liekanos
Nuotr. M. Purvino, 1994 m.

Siūlomas naujas darbas
Grįždama iš darbo, mėgau 

kelias stoteles anksčiau išlipti iš 
troleibuso ir paėjėti tarp namų 
bėgančiu asfaltuotu keliuku, ap
suptu medžių. Tai tarsi nedide
lis parkas. Tarp medžių aš kaž
kaip visada atsigaudavau, pail
sėdavau po įtemto paskaitinio 
darbo ir ligonių priėmimo. Einu 
užsisvajojus. Staiga girdžiu balsą.

- O ką aš matau! Labas 
daktare! Grižtat iš darbo? - ta
ria Dzūkelis.

- Sveiki... Jus norėjau se
niai matyti... Neateinant spor
tuoti su šeima? Man nepato
gu... Jūs vis dovanas atnešate, 
kai mūsų su vyru nėra namie. 
Esame Jums skolingi dabar. 
Man labai nepatogu... Be to, 
esame tikrai viskuo apsirūpinę 
patys ir vitaminais ir maistu. Jūs 
neišlaidaukite dėl mūsų.

- Tik jau nekalbėkit apie 
skolą. Kokia čia gali būti skola, 
jei man visa tai nekainuoja?! 
Mes dėžėm gaunam visko dar
be. Matot kaip mus maitina! 
Parduotuvėse tokių produktų 
nerasite - pasididžiuodamas už
baigė Dzūkelis.

- Mums jų ir nereikia. Mes 
pripratę prie paprasto sveiko 
maisto ir to mums užtenka, - 
pasakiau tvirtai.

- Klystate, daktare, oi kaip 
klystate. Nors turite teisę įsi
žeisti, kad Jus mokau, nes pati 
esate psichologė ir pasakyčiau 
labai gera psichologė, bet čia 
suklydote... Mačiau, kaip Jūsų 
vaikai džiaugėsi lauktuvėm! 
Nuo to jūsų asketizmo - pa
prastumo, atleiskite, gyvenimas 
darosi pilkas, be spalvų - balta 
ir juoda... O galėtumėt kitaip 
gyventi, kaip rusai sako “na šy- 
rokuju nogu” (ant didelės ko
jos, t.y. labai prabangiai). Pagal
vokite apie savo vaikus, jei jau

Blynai dabar, blynai seniau
“Lietuviai turbūt yra di

džiausi blynų mėgėjai pasauly
je”, - rašo “The Baltic Times” 
bendradarbis Paul Beckman. - Į 
tuos keptus apskritus skystos 
tešlos plonus paplotėlius rasi 
įvyniotą įvairiausią įdarą, paten
kinantį kiekvieną gomurį ir pi
niginę. Kavinėje ‘Pilies menė’ 
(Vilniuje) blynai valgiaraštyje 
užima savo vietą jau daugiau 
kaip 100 metų. Nors kavinėje 
padaryta didelių pakeitimų, pra
eities pėdsakai išliko.

Nauji savininkai iš sovieti
nio stiliaus kafeterijos padarė 
modernią šių laikų kavinę. Pra
eities nežinantis svečias didelį 
pasikeitimą valgiaraštyje, ati
džias patarnautojas ir jaukią at
mosferą laiko paprastu kasdie
niniu dalyku. “Prisimenu gerai, 
kokie kvapai čia nosį suko”, 
kalbėjo buvęs studentas, užėjęs 
pažiūrėti naujos įrangos. “Ta
čiau buvo pigu, greitas aptarna
vimas, tad kafeterija buvo po
puliari studentų tarpe. Su pa
dėklu prieidavai prie langelio, 
pasakydavi ko nori, ir viskas. 
Kavinė pagerėjusi, bet kainos 
palyginti nedidelės”.

Gražindami ir gerindami 
kavinę nauji savininkai paliko 
kai kuriuos dalykus, kad išlai
kytų senosios kavinės įspūdį. 
“Daug žmonių čia ateina nos
talgijos vedami. Net iš kitų 
miestų j Vilnių atvažiavę užsuka 
pažiūrėti kaip atrodo senoji 
blynų valgykla”, kalbėjo “Pilies 
menės” vedėjas Alfonsas Am- 
brazas. Kad būtų patenkinti 
lankytojai, neužmiršę jaunystės 
dienų, valgiaraštyje yra palikta 
daug patiekalų iš sovietinių lai
kų. Užsakant tuos valgius, pa
davėja atsiklausia, ar pageidau
jama ir lėkštė iš anų laikų.

“Kaimynystėje augę žmonės 
mėgo žaisti pastato rūsyje, kur 
yra išlikusios senos lubos”, pa
sakojo Arūnas Uleckas, vienas 

pati pasiryžusi dėl kažkokių tai 
idealų kankintis. Ką Jūs jiems 
galėsite palikti? O galėtų ir jie 
paskui Jus į aukštumas kopti, 
prestižines vietas gauti gyveni
me. Gerai pagalvokit - jie net 
mokslų padorių nebaigs, jei ei
site prieš vėją. Žinote, mūsų sis
tema gerai centralizuota!

- Kas tai? Jūsų paskutinis 
sakinys skamba grasinančiai?! - 
pastebėjau.

- Gink, Dieve, aš Jums ne
grasinu, noriu tik paaiškinti rea
lią padėtį ir pasiūlyti darbą, ge
rą darbą su geru atlyginimu. Aš 
galvojau apie Jus jau seniai, kad 
reikia baigti su ta medicina. Per 
ją Jums vieni nemalonumai! Jū
sų gydytojos etika trukdo Jums 
daryti karjerą. Dar blogiau, da
ro Jus kone anti - elementu... 
Dirbkite pas mus... Saugumo 
sistemoj, - netikėtu sakiniu už
baigė pašnekovas.

Nepasakyčiau, kad man pa
siūlymas buvo netikėtas. Jau se
niau su savo patikima kolege- 
drauge buvom tai aptariusios. 
Tačiau jo kalboje buvo kaž
kokia nauja maniera. Jis pami
nėjo žodį Dievas... Jo žodyne 
anksčiau to žodžio nebuvo... 
Antra, kalbos tonas buvo šaltas 
ir oficialus.

Turėjau vieną svarbią prie
žastį atsisakyti to darbo, bet 
pradėjau atsisakinėti nuo ne
reikšmingų, antraeilių priežas
čių - aš irgi turiu savo taktiką. 
Todėl tariau:

- Bet, kad Saugumo dar
buotojams po užsienius už
drausta važinėti, irgi pilkas gy
venimėlis tada...

- Buvo... reikia pridėti, - 
tarė karščiuodamasis Dzūkelis. 
Buvo uždrausta!!! Dabar kiti 
laikai ateina! Didelių permainų 
laikai!!! Mes smarkiai plečia- 
mės! Mums reikalingi nauji 

kavinės savininkų. “Vienas vy
ras rūsyje praleido keturias va
landas, išgyvendamas vaikystės 
prisiminimus. Kiti atsiveda vai
kus parodyti kavinės ir senų 
lėkščių”. “Pilies menės” praeitis 
siekia daug toliau nei sovietme
tis. Fotografijos ant sienų rodo, 
kaip Pilies gatvė atrodė šio 
šimtmečio pradžioje. Viena nuo
trauka, Ambrazo nuomone, da
ryta apie 1910 metus, rodo ei
lutę žmonių, perkančių blynus.

“Žmonės čia valgė blynus 
jau 1828 metais”, sakė Ambra- 
zas. “Pats pastatas yra kelioli
kos šimtmečių senumo ir kadai
se priklausė Katalikų Bendrijai. 
Savo laiku čia gyveno garsūs 
vyskupai - Matulaitis ir Rei
nys”. Uleckas ir Ambrazas tiki
no, kad nors pastatas per šimt
mečius keitėsi, bet jų blynų re
ceptas išliko tas pats. “Mes pali
kome čia anksčiau dirbusius du 
virėjus, visas kitas personalas - 
nauji žmonės”, kalbėjo Ambra
zas, kuris čia dirbo prieš naujų 
savininkų atėjimą. “Mes nori
me, kad vyresnieji išmokytų jau
nesnius kepti tradicinius blynus 
su pienu, miltais, kiaušiniais ir 
rūgščia grietine. Jaunesnieji kar
tais mėgsta ką nors naujo pada
ryti panaudodami net minerali
nį vandenį. Tačiau tradicinis re
ceptas yra geriausias”.

Tradicinio blynų recepto 
pagerinti nepavykus, jauni virė
jai bando naujus sukurti ir “Pi
lies menėje” rasi blynus, kokių 
niekur kitur nėra. Blynai iš ku
kurūzų ar ryžių jau lygiai popu
liarūs, kaip ir bulviniai ar tradi
ciniai iš miltų. Įdaro įvairovė, 
nuo vaisių iki grybų ir mėsos, 
prisideda prie blynų populiaru
mo kavinėje, kur galima gauti ir 
kitų patiekalų.

Ambrazas save laiko blynų 
mėgėju ir mano, kad didelė bly
nų įvairovė gali drąsiai grumtis 
su šiandieniniais greito maisto 
restoranais. Gal jis ir teisus, nes 
istorinė praeitis yra blynų pusė
je. (Iš “The Baltic Times”).

Paruošė Vyt. Zubas

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

Svečiai Čikagos “Draugo” redakcijos patalpose su vyr. red. Danute Bindo- 
kiene. Iš kairės: LR draugijos valdybos pirm. STASĖ PETERSONIENĖ, 
viešnia iš Kauno rašytoja dr. JŪRATĖ SUČYLAITĖ, D. BINDOKIENĖ ir 
vilnietis dr. prof. HENRIKAS SADŽIUS Nuotr. Ed. Šulaičio

kadrai - tokie kaip Jūs. Patariu 
kaip draugas: ateityje Jums ir 
Jūsų vaikams didžiausios per
spektyvos! Pagalvokit, gerai pa
galvokit! Jūsų darbas kaip tik ir 
orientuosis į užsienį. Sudarysim 
sąlygas išmokti užsienio kalbas. 
Rodos, prancūziškai kalbate? 
Tobulinsitės prancūzų kalboje, 
bet būtinai reikės mokytis ir 
anglų - tai vis įdomiau nei varg
ti tame beprotnamy arba iki už
kimimo už skatikus gadinti sau 
gerklę tose paskaitose. Mes 
Jums gerai mokėsime...

Nespėjau nė atsikvošėti nuo 
tų žodžių, kai Dzūkelis, kaip iš 
žemių išdygęs ir atsiradęs, visai 
netikėtai tame keliuke ir dingo 
lyg į žemę prasmegęs...

Kelelis parku baigėsi, artė
jau prie namų su sunkia širdimi. 
Tačiau giliai širdyje buvau visiš
kai rami. Ten, sielos gelmėje už 
Pažinimo ribos, liko nesugriau
nama Dievo ramybė. Ir tai buvo 

$11.5 billion more is 
a real shot in the arm 

for our healthcare 
system.

Healthcare is Canadians’ most cherished program. That’s why over the next five years, 
we’re committing an additional $11.5 billion to healthcare.

This investment will provide the provincial and territorial governments with 
substantially more money to deal with critical healthcare concerns, such as emergency room 
delays and waiting lists for surgery. At the same time, we’re investing $1.4 billion into other 
health priorities like prevention and research for new treatments and cures.

Canadians deserve a healthcare system they can depend on. We know there’s still a lot of 
work to do, but we’re committed to getting the job done, no matter what it takes.

Budget ’99
A STRONG BEGINNING TO A LONG TERM PLAN

For more information about the 1999 Budget or on other 
Government of Canada programs and services

call 1 800 O-CANADA (1 800 622-6232) TTY: 1 800 465-7735 
or visit our Web site at www.canada.gc.ca

Canada

svarbiausia.
Tris mėnesius buvo visiška 

tyla. Dzūkelis dingo iš mano 
akiračio kartu su visomis savo 
dovanomis. Tačiau aš žinojau, 
kad tai laikina ramybė. Tokiose 
sferose nejuokaujama, net su 
draugiškais pakvietimais bend
radarbiauti Saugumo srityje. 
Bet mano būklė buvo tokia, kad 
reikėjo išlošti laiko.

Po trijų mėnesių gaunu 
kvietimą ateiti į Kauno Saugu
mo įstaigą: nurodyta laikas, ka
bineto numeris, daugiau nieko. 
Įdomu pas kurį darbuotoją aš 
kviečiama? Ar koks naujas sau
gumietis mane ims kalbinti, ka
mantinėti, ar Dzūkelis tęs savo 
pradėtas regzti pinkles?

Vis dėlto prieinu loginę iš
vadą, kad kalbėsis su manim 
mano pažįstamas iš sporto aikš
telės, kadangi aną kartą kai 
kuriais atžvilgiais pokalbis liko 
nebaigtas.
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Matome dvi Lietuvas...
Kelios mintys iš Vasario 16-tosios minėjimo Čikagoje

A. ŠMULKŠTIENĖ

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė Čikagos lietuvių Jauni
mo centre buvo paminėta vasa
rio 16 dieną. Jos programą pra
nešinėjo Aldona Jurkutė, pri
statydama kalbėtojus Vaižgan
to, dr. J. Girniaus ir kun. A. Ta
mošaičio raštų citatomis. Pa
grindinis kalbėtojas buvo gen. 
Lietuvos garbės konsulas V. 
Kleiza. Kalbėtojas priminė, kad 
šiame šimtmetyje net tris kartus 
skelbė savo nepriklausomybę, 
bet pagrindinis žingsnis buvo 
1918 m. vasario 16-toji. Apžvel
gęs ligšiolinius Lietuvos laimėji
mus, atkreipė klausytojų dėmesį 
į dabartinę Lietuvos būklę.

“Girdime apie Lietuvos gy
venimą, apie dvi Lietuvas - vie
ną, kuri klesti, kuri atostogas 
leidžia įvairiuose pasaulio ku
rortuose, kuria naują bajorų 
luomą, ir antrą, kuri skursta ir 
nemato šviesesnės ateities, ku
rioje 37% žmonių gyvena že
miau skurdo ribos...”

Sekame Lietuvos gyvenimą 
ir stebimės kai kuriais jos reiški
niais, kuriuos suprasti ir logiš
kai pateisinti yra sunku”.

Kalbėdamas apie mūsų pa
grindines organizacijas, sakė, 
kad jos neranda bendros kalbos.

“Abiem organizacijom va
dovauja tos kartos žmonės, ku
rie prieš 30-40 m. su šypsena ir 
kieta kritika žiūrėjo j tuometi
nius mūsų org-jų pirmūnus ir 
sakė: mes, perėmę jų pozicijas, 
rasime bendrą kalbą ir išspręsi
me visus konfliktus”.

Deja, taip neįvyko. Švieses
nių prošvaisčių ir mūsų gyveni

me nematom, nes asmeninės 
ambicijos didesnės už bendrą 
visų gerovę”.

Baigdamas kalbėtojas sakė: 
“Šiandien Lietuva yra laisva ir 
nepriklausoma. Todėl ir ši Va
sario 16-ji mums yra džiaugsmo 
bei pergalės šventė. Prieš 9-rius 
metus Lietuva fiziškai išsilaisvi
no iš okupanto nasrų, bet psi
chologiškai ji dar ir šiandieną 
yra okupuota. Ji dar nepajėgia 
atsikratyti tos okupacijos dva
sios ir pasekmių. Todėl šiandien 
mūsų visų pareiga padėti tautai 
išbristi iš to klaikaus okupanto 
košmaro, kuriame ji ilgus metus 
gyveno. Mes jiems turime padė
ti ne kritika ir patarimais, bet 
savo meile ir atvira širdimi. (...) 
O tai nėra ir nebus lengva, bet 
ar yra kitas kelias, kitas būdas, 
kuriuo mes lietuvę seserį ir bro
lį galėtume išvesti į naują švie
sesnį gyvenimą?”

Meninėje dalyje Chopin’o 
preliudijo fragmentą ir Dvario
no “Vai užkeiki vartelius” pia
ninu atliko muz. prof. Algiman
tas Zaboras iš Klaipėdos uni
versiteto. Jis dar pagrojo akor
deonu tautinių šokių melodijų. 
Kankliavo Daiva Kimtytė: “Lie
tuviais esame mes gimę” (muz. 
Šimkaus) ir Chopin’o nokturną.

Visi dalyvavusieji minėjime, 
akordeonu pritariant A. Zabo- 
rui ir vedant sol. Vaclovui 
Momkui, sudainavo keletą liau
dies dainų, užbaigdami “Žemėj 
Lietuvos”. A. Jurkutė dėkojo 
JC moterų klubo narėms, pa- 
ruošusioms gražias vaišes, dė
kojo visiems atsilankiusiems į šį 
minėjimą ir kvietė pasivaišinti.

http://www.canada.gc.ca
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Dr. ARVYDAS ŽYGAS (dešinėje) su dr. PETRU KISIELIUMI Čikago
je prieš pirmąjį išvykimą į Kauną baigti teologuos studijų. Dr. Žygas 
yra gimęs ir augęs Cicero lietuvių telkinyje Nuotr. Ed. Šulaičio

Tautžudystės tyrimų centro veikla 
Susitikimas su to centro direktore DALIA KUODYTE 

Čikagoje
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Lietuvių visuomenės susiti
kimą su Dalia Kuodyte, Lietu
vos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro gen. di
rektore, surengė Lituanistikos 
tyrimų bei studijų centras ir 
Amerikos lietuvių taryba vasa
rio 15 d. Jaunimo centre, Čika
goje.

Su D. Kuodyte supažindino 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centro direktorius bei ALTos 
pirm. prof. dr. Jonas Račkaus
kas. Jis kvietė D. Kuodytę pa
kalbėti apie savo veiklą.

D. Kuodytė pirmiausia kal
bėjo apie Lietuvos gyv. genoci
do ir rezistencijos tyrimo cent
rą. Jis veikia nuo 1993 m. 1997 
m. D. Kuodytė perėmė centro 
vadovavimą. Jis buvo reorgani
zuotas, priimti nauji darbuoto
jai, nustatytos naujos kryptys. 
Centre yra istorinių tyrimų var
dynų skyriai. Renkamos pavar
dės tų žmonių, kurie nukentėjo 
nuo visų okupacijų. Memoriali
nis skyrius renka iš gyvų žmonių 
istorinę medžiagą (atsiminimus). 
Veikia ir knygų leidybos, spe
cialiųjų tyrimų skyriai (karo nu
sikaltimai Lietuvos gyvento
jams). Yra tautžudystės muzie
jus buv. KGB rūmuose Vilniuje. 
Veikia ir rezistentų teisės ko
misija, kuri suteikia teisinį sta
tusą (pripažįsta ir patvirtina) 
kariams savanoriams, laisvės 
kovų dalyviams ir nukentėju- 
siems asmenims.- Ji išduoda pa
žymėjimus, ir tokie žmonės gau
na pensiją.

LGGTC yra pavaldus sei
mui ir pats nustato savo srities 
politiką.

Apie 150 žmonių dirba cent
re. Metinis biudžetas 6 mil. litų. 
Tai didelė suma, bet yra ir labai 
didelių darbų, pvz. knygų leidy
ba, muziejaus tvarkymas ir kt.

D. Kuodytė sakė, kad atvy
ko prof. dr. J. Račkausko kvieti
mu kalbėtis apie galimą bendra
darbiavimą su Lituanistikos ty
rimų ir studijų centru. Jau yra 
pasirašę tokio bendradarbiavi
mo sutartį. Bus dalykų, kuriuos 
atliks kartu, pvz. užrašinės dar 
gyvų žmonių atsiminimus. Juo 
daugiau medžiagos sukaupsime, 
sakė ji, juo daugiau medžiagos 
bus tyrimams. Taip pat keisis ir 
leidiniais.

Viešėdama Čikagoje, D. 
Kuodytė kalbėjosi ir su JAV 
Lietuvių bendruomenės grupe. 
Čia irgi sudaryta grupė, kuri 
veiks kartu su tautžudystės ty
rimų centru. Vienas iš darbų 
bus surasti archyvus ir juos su
registruoti.

Toronto Maironio šeštadieninėje mokykloje - mokomės kankliuoti
Nuotr. R. Puterio

D. Kuodytė tarėsi ir su Pa
saulio Lietuvių. Bendruomenės 
v-bos žmonėmis dėl knygų pla
tinimo JAV. Ji sakė, kad savo 
viešnagės JAV metu sutiko 
daug žmonių, turėjo sudėtingų 
ir malonių pokalbių.

Apie save pasakojo trum
pai: gimė 1962 m. Kaune. Kai 
tėvo giminės grįžo iš Sibiro, bai
gė Kauno 25-ją vid. m-lą. Vil
niaus un-tą baigė 1987. Buvo 
paskirta dirbti Kauno IX forto 
muziejuje. Perėjo dirbti į Ar
chyvą ir dirbo ten iki 1997 m. 
Leido “Laisvės kovų archyvą” 
(išleido 20). Išleido 5 tomus 
kančių ir kovų istorijos (išsky
rus I-jį). 1997 m. perėjo dirbti į 
Genocido tyrimų centrą.

Atsakydama į daugelį klau
simų, D. Kuodytė aiškino, kad 
specialiųjų tyrimų skyrius dirba 
su prokuratūra, renka archyvinę 
medžiagą, neturi teisės teistų - 
persiunčia medžiagą prokuratū
rai. Jau yra perduota 1500 so
vietinių nusikaltimų faktų. Pro
kuratūroje jau pradėta ir nagri
nėjama smogikų byla. Tai MGB 
tarnybos žmonės, kurie persi
rengę partizanais darė provoka
cijas ir partizanų vardu žudė 
žmones. Šių žmonių (smogikų) 
yra 10. P. Raslavičiaus byla ati
duota teismui. Jis yra Rusijoje, 
kuri jo neatiduos. Užtai Lietu
voje, pagal Lietuvos įstatymus, 
jis bus teisiamas už akių.

Žuvusių partizanų, kurie 
buvo ginkluoto pasipriešinimo 
dalyviai, yra apie 20,000, 5,000 
kitų žuvusių dalyvių - ryšininkų 
ir kt.

Tikras skaičius, kiek buvo 
ištremtų ir žuvusių tremtyje, pa
aiškės, kai bus surinktos ir iš
leistos pavardės, kai bus išleisti 
vardynai. Jų turėtų būti 10 tomų.

Kario savanorio statusas 
yra suteikiamas ir 1941 m. suki
limo dalyviams bei gen. Plecha
vičiaus kariams. Iš viso dabar 
yra beveik 1000 asmenų, kurie 
gauna I-jo laipsnio valstybinę 
pensiją.

Atsakydama apie vienodų 
standartų išlaikymą nagrinėjant 
padarytus per visas okupacijas 
nusikaltimus, ji sakė, kad Geno
cido centro tyrimai liečia visus 
Lietuvos gyventojus ir taikomas 
vienodas standartas visiems, 
nors bandoma primesti skirtin
gus standartus, bet Genocido 
tyrimų centras tvirtai laikosi 
savo nuostatų.

Genocido tyrimų centre esą 
1941 m. išvežtų ir užrašytų, bet 
neišvežtų sąrašai, taip pat ir tų, 
kurie 1941 buvo kalėjime. Rei
kia tik parašyti į centrą ir pa
prašyti informacijos.

Tauta be asmenybių - padangė be žvaigždžių
Prelato JUOZO PRUNSKIO darbai yra lyg tos žvaigždės, šviečiančios tautos padangėje

ALFREDAS GUŠČIUS, Vilnius

Tauta be asmenybių būtų 
panaši į padangę be žvaigždžių. 
Laimei, lietuvių tauta turi daug 
ir ryškių šviesulių. Prie jų pri
skirtinas ir Juozas Prunskis - 
lietuvybės puoselėtojas, mece
natas, rašytojas, žurnalistas, 
mokslininkas, daktaras, prela
tas. Garbusis mūsų tautietis 
pernai šventė savo gimimo 90- 
čio ir kunigavimo 65-rių metų 
sukaktį. Pagrindinės iškilmės 
vyko JAV Čikagoje, kur prela
tas gyveno nuo 1940-ųjų pabai
gos, ir Lemonte (čia jis gyvena 
nuo 1993 m.). Į Lietuvoje vyku
sius minėjimus-konferencijas 
jis, deja, atvykti negalėjo (tėvy
nėje po emigracijos pirmą kartą 
jis apsilankė 1991 m.).

Pagrindinė jubiliejinių kon
ferencijų (iš viso surengta 11) 
organizatorė ir pranešėja - Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos istorijos sekcijos pirmininkė 
dr. Aldona Vasiliauskienė, beje, 
dalyvavusi prel. J. Prunskio mi
nėjime Čikagoje 1997 m. gruo
džio 13 ir 21 d. d., ir 1998 m. 
sausio 11 d. Lemonte. Ten pa- 
skaičiusi pranešimą, prie gražių 
linkėjimų jubiliatui ji pridėjo ką 
tik išleistą savo knygą apie J. 
Prunskį “Gyvenimas Dievui ir 
Lietuvai” (išleido ir išspausdino 
UAB “Utenos spaustuvė”, 1997 
m., 1000 egz. tiražu).

Pirmasis renginys, skirtas 
prelatui Lietuvoje, įvyko Dau
gailiuose (Utenos apskr.), kur 
šalia jų esančiame Zvilbučių 
kaime 1907 m. gruodžio 22 d. jis 
išvydo pasaulio šviesą. Vėliau 
“prunskiada” nubangavo per 
Uteną, Rokiškį, Kupiškį, Kau
ną, Panevėžį, Kretingą, Telšius, 
Vilnių, Zarasus. Daugelis šių 

ŠALFASS Kanados apygardos pirmininkas R. KULIAVAS apdovanojo 
žymenimis pasižymėjusius plaukikus - R. JOTAUTAITĘ ir M. JOTAU- 
TĄ, dalyvavusius Vasario 16 iškilmėje Anapilio salėje Toronte-Missis- 
saugoje 1999.11.14 Nuotr. O. Burzdžiaus

Remtinas leidinys
Siaurės Amerikos lituanistinio švietimo istorija

Pedagoginis lituanistikos ins
titutas, veikiąs Čikagoje, 1991 
m. nutarė surinkti, suredaguoti 
ir išleisti knygą “Lietuviškasis 
švietimas Šiaurės Amerikoje”. 
Per 8 metus darbo Juozas Masi
lionis suredagavo 74 JAV litua
nistinių mokyklų istorijas, o 
Stasė Petersonienė - 20 Kana
dos. Norėta palikti istorijai ži
nią, jog išeivijos lietuviai, sun
kiu savo tėvynei metu, dirbo 
...Lietuvai, lietuviškam jauni
mui, kūrė ir išlaikė lietuviškas 
mokyklas. Dažnai neturėdami 
savos pstogės, įsiprašydami, kai 
kur buvo priimami ir išvaromi; 
mokytojai dirbo ilgą laiką be at
lyginimų, pagerbiami ir pašie
piami... Tai mūsų švietimo baro 
istorija. Ją reikia žinoti ir ki
tiems parodyti.

Knygos tekstas jau surink
tas ir jau pradėtas laužyti į pus
lapius. Formatas didelis, ma
noma, kad sieks 800 puslapių, 
nes beveik visos mokyklos at
siuntė daugiau ar mažiau nuo
traukų, kurios gražiai paryškina 
mokyklų veiklą. Knygai bus pa
rinktas geras, iliustracinis po
pierius, įrišimas kietais virše
liais. Visa tai, žinoma, didina iš
leidimo kainą.

Deja, knygos iniciatorius ir 
leidėjas, Pedagoginis lituanisti
kos institutas, neturi pakankami 
lėšų šiai vertingai knygai išleisti, 
todėl jau pernai (1998 m.) įga
liojo redaktorius kreiptis į lietu-

vietovių susiję su prel. J. Pruns
kiu biografiškai (mokėsi, studi
javo, kunigavo), kitos organiza
torių buvo pasirinktos todėl, 
kad čia esančias katalikiškas or
ganizacijas jis nuoširdžiai pare
mia materialiai.

Paskutinis jubiliejinis minė
jimas įvyko š.m. sausio 15 d. 
Antalieptėje, kurios šventovėje 
1932 m. birželio 5 d. J. Prunskis 
atnašavo pirmąsias šv. Mišias 
(primicijos). Į miestelio viduri
nės mokyklos salę, direktoriaus 
Vinco Kibirkščio ir klebono Jo
no Tamošiūno pakviesti, susi
rinko mokytojai, mokiniai, 
miestelio gyventojai. Salės sie
nas puošė Algimanto Kezio fo
tografijų kopijos, atvežtos iš 
Stasio Budrio fototekos, esan
čios Čikagoje. Nuotraukose - 
prelato tėviškės vaizdai, tėvų, 
giminaičių, bendražygių portre
tai, įdomių susitikimų akimir
kos, popiežiaus Jono Pauliaus 
II raštas apie prelato vardo su
teikimą ir kt.

Dr. A. Vasiliauskienė ap
žvelgė turiningą sukaktuvininko 
gyvenimą, iškėlė prelato cha
rakterio bei asmenybės funda
mentaliąsias savybes - pasiau
kojimą, darbštumą, taupumą. Ji 
pasidžiaugė pavydėtinai gausiu 
J. Prunskio kūrybos kraičiu - 
per 40 knygų, per 11,000 
straipsnių (religine, kultūrine, 
politine, istorine tematika).

Greta kūrybinės vagos, prel. 
J. Prunskis išvarė kitą plačią va
gą rėmimo dirvoje. Mecenatas - 
žodis, tapęs tarptautiniu ir 
bendriniu, turi aiškią istorinę 
etimologiją; jis kilo iš Romos 
turtuolio Maecenas, gyvenusio I 
š. pr. Kristų, pavardės. Šis Ro
mos pilietis buvo labai išsilavi-

viškas organizacijas ir asmenis, 
prašant iš jų paramos.

JAV Lietuvių fondas pasky
rė 8,500 dol. Deja, nei organiza
cijos, nei paskiri asmenys toly
gios sumos nesuaukojo. Aukų 
gauta vos daugiau kaip iš šimto 
asmenų.

Esant lėšų trūkumui, dar 
kartą kreipiamės į lietuvišką vi
suomenę, organizacijas, atskirus 
asmenis, ypač į buvusius litua
nistinių mokyklų mokytojus ir 
mokinius, kurie jau nebe moki
niai, o veiklios lietuviškos visuo
menės dalis: būkite šios knygos 
prenumeratoriais (20 dol.), rė
mėjais (30 dol.) arba mecena
tais (50 dol. ir daugiau). Visų 
aukotojų pavardės ir aukota su
ma bus paskelbta knygos gale 
(nebent kas to nenorėtų).

Iš prenumeratorių ir auko
tojų skaičiaus nustatysime, kiek 
šios knygos spausdinti. Norėtu
me bent 250 knygų skirti Lietu
vos bibliotekoms. Į aukotojų są
rašą knygos gale galės patekti 
tik tie, kurių auka mus pasieks 
iki 1999 m. kovo 31 d.

Čekius rašyti “Lithuanian 
Institute of Education” vardu ir 
siųsti knygos redaktorių adresu: 
Juozas Masilionis, 4632 S. Kea
ting Ave., Chicago, IL 60632- 
4823 arba Stasė Petersonienė, 
2534 W. 40th St., Chicago, IL 
60632. Redaktoriai -

Juozas Masilionis ir 
Stasė Petersonienė 

nęs, turėjo subtilų estetinį sko
nį. Daug Romos valstybės poe
tų, menininkų patyrė jo gerumą
- gavo iš jo finansinę, materiali
nę paramą. Sekantys jo pavyz
džių labdariai buvo pradėti vai
dinti mecenatais.

“Daktaras prelatas Juozas 
Prunskis - Didysis mecenatas”
- taip vieną savo knygos skyrių 
pavadino dr. A. Vasiliauskienė. 
Belieka papildyti - XX amžiaus 
lietuvių... Kilnų labdaros darbą 
J. Prunskis pradėjo 1956 m., kai 
pasitinkant pirmąjį Lietuvių 
kultūros kongresą Čikagoje, re
liginės ir patriotinės dainos 
konkursui paskyrė 500 dolerių 
premiją. Nuo to laiko jis yra 
įsteigęs daug premijų, skiriamų 
rašytojams, žurnalistams, muzi
kams, mokslininkams, visuome
nininkams. Dr. A. Vasiliauskie
nė apskaičiavo, kad vien tik per 
1972-1982 m. prel. J. Prunskis 
suteikė 34 premijas, beveik vi
sas po 1000 dolerių. Šiandien iš 
Lietuvos į Ameriką tebeplaukia 
padėkos laiškai garbiajam XX 
amžiaus lietuvių mecenatui už 
finansinę bei moralinę paramą 
katalikiškoms mokykloms, or
ganizacijoms, redakcijoms, lei
dykloms.

Labai gerai altruistinę prel. 
J. Prunskio dvasią yra pajautęs 
Daugailių parapijos klebonas 
kun. Petras Baltuška. Konfe
rencijos metu jis komentavo kai 
kurias J. Prunskio knygas: 
“Aukštyn širdis!” (1957), “Mo
tina” (1958), “Mano pasaulė
žiūra” (1958), “Silpname kūne” 
(1959), “Vyrai klystkeliuos” 
(1962), “Lietuva bolševikų oku
pacijoje” (1979), “Lietuvos žy
dai ir holokaustas” (1979, anglų 
kalba), “Lietuviai Sibire” 
(1981). Kalbėtojas komentavo 
ir klausė, kiek J. Prunskio kny
gos yra skaitomos laisvoje Lie
tuvoje? Kiek pastangų bei su
pratimo šiandien deda mokyto
jai, kultūros darbuotojai, skleis
dami J. Prunskio knygose sly
pinčius turtus?

Kun. P. Baltuška susirinku
siems priminė epizodą iš Bibli
jos apie tai, kaip nustebo žydai, 
išgirdę," kad Nazarete atsirado 
nepaprastas pranašas. “Ar gali 
kas gera ateiti iš Nazareto?” - 
netikėjo jie. Kun. Baltuška, per
frazavęs šį klausimą, apskaičia
vo, kad iš Daugailių apylinkių 
kilę apie 20 Lietuvai nusipelniu
sių asmenybių. J. Prunskis - vie
na iš jų, galinčių būti statoma 
greta arkivyskupo Mečislovo 
Reinio. Visiems jiems apibūdin
ti tinka kito prelato - Aleksand
ro Dambrausko-Jakšto eilėraš
čio žodžiai, iškalti ant jo antkapio:

Mes ne savo ugnimi žėruojam - 
Mes ne sau aplinkui šviesą liejam...

Apie prel. J. Prunskio kūry
bos ir veiklos mastus klausytojai 
galėjo susidaryti vaizdą ir iš tų 
skaičių bei faktų, kuriuos patei
kė Vilniaus universiteto biblio
tekininkė Aliucija Orentaitė, 
pernai Čikagoje pusę metų tvar
kiusi sukaktuvininko archyvą.

Konferenciją baigė Lietuvo
je besilankantis Romos popie
žiškojo Grigaliaus universiteto 
profesorius kun. Antanas Liui- 
ma, SJ. Su prelatu J. Prunskiu 
jis buvo susitikęs tik vieną kar
tą, tačiau juos glaudžiai sieja 
bendri rūpesčiai Lietuvių katali
kų mokslo akademija, kurios 
centro valdybos pirmininku 
kun. A. Liuima, SJ, buvo dauge
lį metų. Sieja ir kilmė - jiedu 
abu iš Utenos krašto. Konfe
rencijos, straipsniai, knygos, ra
dijo laidos, parodos, Utenos 
garbės piliečio vardo suteiki
mas, - visa tai padėjo įamžinti 
prelato J. Prunskio vardą visoje 
Lietuvoje.
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KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą! 
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

VYTAUTAS ANDZIULIS

Prel. JUOZO PRUNSKIO PAGERBTUVĖSE kalba Daugailių klebo
nas kun. P. Baltuška; sėdi (iš dešinės): dr. A. Vasiliauskienė, kun. prof. 
A. Liuima, SJ, A. Orentaitė Nuotr. A. Guščiaus

Pogrindžio spaustuvė sovietmečiu
Jos steigėjas Vytautas Andziulis ir slaptieji jo leidiniai

VALENTINAS MARKEVIČIUS
Tas legendinis namas Salių 

kaime, kurio dešimtį metų ieš
kojo sovietų saugumas, akį rė
žia jau nuo Kleboniškio tilto. 
Sekliams neužteko fantazijos per
prasti Vytauto Andziulio gud
rybes. Iš kur jiems žinot, kad 
šiltnamyje esantis baseinas., gali 
judėti. Jį pastūmus ir atsiradus 
ertmei, įlindai, užsidarei ir jau 
požeminiais, betoniniais korido
riais į spaustuvę. Dabar mums 
šis vaizdas, tarsi muziejuje. 
Spausdinimo mašina, popie
riaus atsargos, raidelių lizdeliai 
- juk tekstus rinko rankomis! 
Linotipas atsirado jau išėjus iš 
pogrindžio.

Nederėtų pamiršti, jog 
spaustuvės kūrimas vyko išsivys
čiusio socializmo sąlygom ir, 
pasak arkivyskupo Sigito Tam- 
kevičiaus žodžių, tuolaikinė val
džia labiau bijojo slapto tiesos 
žodžio, nei atominės bombos. 
Valstybinėje spaustuvėje dingus 
nors ir mažiausiai detalei, kilda
vo triukšmas, sukrusdavo seki
mo pajėgos. Gi čia Vytautas 
Andziulis, po “kruopelytę”, daž
nai ir toną sveriančią detalę su
gebėjo persivežti į namus, su
montuoti sunkiausias mašinas, 
savo gamybos kranais nuleisti į 
slaptas patalpas. Supraskime, 
jog kiekvienas iškirstas, išbeto
nuotas požemio metras, spaus
tuvės įranga atsirado milžiniškų 
pastangų ir mirtinos rizikos kai
na. O iš kur tiek popieriaus 
gauti, kad niekas nesuuostų ir 
nesusektų? Negana to, reikia 
pinigų iš kažkur prasimanyti. 
Tam sueina valdiškos spaustu
vės alga ir uždarbis išauginus 
gėles. Kai kam vaidenasi, kad 
Vytautas galėjo pasipelnyti iš 
leidžiamų maldaknygių. Ach, 
užleiskime kelia naivuoliams ir 
cinikams... Vienintelis “pelnas” 
galėjo būti ilgų kalėjimo metų 
bausmė spaustuvės šeimininkui 
ir amžina nemalonė žmonai, bei 
augančiai keturių vaikučių šei
mynėlei.

Daugelio Lietuvos gyvento
jų pirmasis ryškesnis susidūri
mas su ab spaustuve, buvo 1987 
m., kuomet nežinia kaip ir iš 
kur į mūsų rankas ir širdis pate
ko Juozo Urbšio neįkainojamo 
svarbumo knygelė “Lietuva ir 
Tarybų Sąjunga lemtingais Lie
tuvai 1939-1940 metais” - pir
moji laida 1000 egz. Antroji lai
da - 1988 m. - 4000 egz.

Niekaip nenumanėm, ko
kioj spaustuvėj šis stebuklas ga
lėjo atsirasti. Po kurio laiko, su 
didžiausiu džiaugsmu skaitėm 
1989 m., 2000 egz. tiražu išėju
sią a.a. Kęstučio Genio poezijos 
knygelę “Ugnies kryžius”. Tai 
buvo tarsi himnai mūsų atgims
tančiam kraštui. Nors pats au
torius nei neįtarė, kur ir kas iš
spausdino Jo eilėraščius?

Didžiulį vėją sukėlė ab 
spaustuvėje išleista A. Damušio 
knygelė “Lietuvos gyventojų au
kos ir nuostoliai 1939-1940 m.”, 
2000 egz.

Eidami šviesiausiom vysku-

po M. Valančiaus tradicijom, ab 
spaustuvė 1981-1989 m. 32,000 
egz. bendru tiražu išleido vysku
po K. Paltaroko “Tikybos pir- 
mamokslį”, maldynėlį “Garbė 
Tau Viešpatie - 32 laidos, ben
dru 55,000 egz. tiražu, bei dau
gelį kitų draudžiamų ir labai 
reikalingų knygelių.

Didieji pasišventėliai visada 
atrodo jauni ir žvalūs. Vytautas 
Andziulis gimė 1930 m. Šėtoje, 
mokytojų šeimoje. Baigęs pro
gimnaziją Vytautas mokėsi Kau
no 13-oje amatų mokykloje, ku
ri ruošė spaustuvininkus. Pra
dėjo dirbti raidžių rinkėju 
“Spindulio” spaustuvėje. Vėliau 
- Kupiškio spaustuvės vedėjas, 
o nuo 1959 m. grįžo į Kauną. 
Dirbo “Spindulio”, “Raidės” 
spaustuvėse. Perėjęs į Techno
logijos technikumą dirbo iki 
pensijos.

Prie savo namų turi didžiulį 
sodą. Visus darbus - tiek staty
bininko, dailidės, elektriko ar 
suvirintojo atlieka pats. Net ir 
meno paslaptys jam paklūsta - 
jis puikus drožėjas. Dažnai atro
do, kad savo vaikučių jis neauk- 
lėja... tik pavyzdį rodo. Todėl 
visas ketvertukas didžiausi tėve
lio pagalbininkai ir širdies pa
guoda.

* * *

Spaustuvė, namas, rododendrai 
Ir “Saulės langas" ten antai, 
Tikiu, pavirs šviesia legenda, 
Gyvens Tėvynėj amžinai.
Kaip karštą maldą ją kartos 
Dorieji žmonės Lietuvos.

Irena Vaičikauskaitė

Nosis
Aukščiau lūpų, virš panosės, 
Įsitaisius sėdi nosis.
Broli, nosis - tai ne koja: 
Visą žmogų ji vairuoja. '
Ku r ji rodo, ten tu stoji, 
Kur ji suka, ten žygiuoji, 
Nei ji spiria, nei ji kanda, 
O visur kelius suranda.

Kad tarp vėjų nepaklystų, 
Turi ji kur nors įlįsti.
Ar į ginčą, ar į sviestą, 
Ar į kito nosį riestą.
Ar ją tempia, ar ją grūda, 
Ji nekeičia savo būdo. 
Aukščiau lūpų, virš panosės, 
Tartum bulvė sėdi nosis.

Eilėraštis ir nuotrauka 
ROMUALDO KISIELIAUS
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“Išblokštasis žmogus
Mintys, kilusios beskaitant Prano Gaidos-Gaidamavičiaus filosofinės trilogijos pirmąją dalį
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□ h III IlilH II VEIKLOJE
KUN. VACLOVAS ALIULIS, MIC, 

Roma
Jau greit sukaks dveji me

tai, kai ryžausi parašyti recenzi
ją “TŽ” redaktoriaus, prelato 
Prano Gaidos trims veikalams, 
grįžusiems iš tremties į Lietuvą 
ir sudėtiems į vieną knygą ben
dru “Raštų” pavadinimu (Vil
nius, “Mintis”, 1996). Negražu 
būtų teisintis, kodėl nudelsiau, 
nes vis tiek teisinęsis neišsitei
sinsi. Verčiau prisidengti patar
le “geriau vėliau, negu niekad” 
arba, dar tikriau, nesenstančiu 
knygos aktualumu. Per prabė
gusius keturis penkis dešimtme
čius nepaseno patys trilogiją su
darantys veikalai, tikiuosi, ne
bus vėlu kalbėti apie juos, porai 
metų (arba ir porai dešimtme
čių) nuo pasirodymo Lietuvoje 
prabėgus.

Grindžiamieji susimąstymai
Pirmasis veikalas “Išblokš

tasis žmogus” knygoje užima 
236 puslapius, antrasis - “Milži
nas, didvyris, šventasis” - 162 
psl. ir trečiasis - “Didysis neri
mas” - 184 psl. Taigi pirmasis 
yra ne tik anksčiausiai parašy
tas, bet ir plačiausias, ir, kaip 
galima numanyti, turi grindžia
mąją reikšmę. Susimąstoma dėl 
žmogaus būklės tarp daiktų, 
tarp žmonių, tautoje bei tėvynė
je, toliau - dėl jo benamybės, 
vienatvės ir, nepaisant visko, 
vilties. Tai suvokus, bus galima 
svarstyti didžiuosius žmogaus 
pasirinkimus: jėgą, taurumą, 
šventumą ir galiausiai gyvybinę 
varomąją jėgą - egzistencinį ne
rimą. Šitaip trys Prano Gaidos 
veikalai sudaro jo Sumą, viso 
gyvenimo veikalą. Ką tik Auto
rius toliau rašys ar bus parašęs, 
visa galės būti įglaudžiama į 
kurią nors Sumos padalą kaip 
jos išvystymas, pagilinimas, iš
skleidimas.

Nors pavadinimas “Išblokš
tasis žmogus” nuteikia melan
choliškai, veikalą skaityti gera. 
Kodėl? Todėl, kad autorius kal
ba tarytum mūsų mintimis, ku
rios kažkur mumyse glūdėjo, 
bet mes jų sąmoningai nesuvo
kėme arba nemokėjome išreikš
ti, o štai jos pasakytos gyva, 
sklandžia, vaizdinga ir prasmin
ga kalba. Autorius broliškai, be 
mokytojo ar teisėjo togos, pa
kviečia mus truputėlį iškilti iš 
kasdienybės ir pažvelgti gelmėn, 
žadina pradinį pažinimo aksti
ną: gebėjimą stebėtis savimi ir 
pasauliu, - kad esame patys sau 
mįslė. Kiekvienas esame mate
rialinės visatos dulkės, negalin
čios nuo jos atitrūkti, o kartu ją 
slaptingai pranokstame pažini
mo bei mąstymo galia ir ne vien 
medžiaginių rodiklių nulemia
mais pasirinkimais.

Mus beskaitančius greit pa
gauna ir kūrybiškai mąstyti nu
teikia spalvinga kalba: gruzda 
polėkis..., visatos proveržis..., 
įsiaudusios viena į kitą, jos suda
ro vienalytį raštą..., tarytum jo 
pėdsakai atsilieptų iš visų papie
vių..., užuot pagilinęs savo san
tykį su daiktais, jis tik nusenka... 
Tokie ir kitokie vaizdingi žo
džiai bei posakiai tarytum ne
priklausytų filosofinei termini
jai, tačiau, taikliai vartojami, jie 
filosofinę mintį išsako glaus
čiau, negu tai darytų sausi spe
cifiniai terminai, ir kartu teikia 
estetinį pasigėrėjimą.

Verta pabrėžti tiek vaizdin

ZENTA TENISONAITĖ 
autoportretai
Aš vis kažko ieškau 
savo sapnuose... 
Gal tai kadaise buvusio 
stiklinio namo spalvos, 
ar sustingusio laiko šviesa ? 
Laiko šviesa ant mano veido...
Neberašau laiškų ant 
rožinio šilkinio popieriaus... 
Neberašau laiškų ant 
išblyškusios saulėlydžio šviesos. 
Mano laiškai yra peilio pjūviai 
ant mano veido drobėje...
Aš nebematau...
Mano aklos akys mato 
pasaulį kitaip.
Kitaip negu tu ar 
žmonės su akimis. 
Aš žvelgiu į pasaulį 
iš vidaus ir drebu 
iš baimės...
Atsiminimai yra pasakos 
seniai prabėgusių dienų... 
Pasakos be pradžios ir pabaigos. 
Kadaise aš buvau užburto 
stiklo kalno karalaitė ir gyvenau 
- lelijų rožių pilyje...

(1998) 

gųjų posakių, tiek filosofinių 
terminų taiklų vartojimą. Neju
čiomis imi lyginti su Arvydo 
Šliogerio kalbėjimu. Prof. Šlio
geris taip pat mėgsta skambius 
posakius, vaizdingus žodžius, 
bet juos vartoja, sakyčiau, im- 
presionistiška maniera, pagal 
kažkokį savitą įkvėpimą. Skaity
tojas ar klausytojas patirs tam 
tikrą, apytikrį įspūdį pagal savo 
nusiteikimą, bet daug kur liks 
jam neaiški autoriaus siekiamoji 
prasmė, - gal jos išvis neieško
ma? Pranas Gaida savuosius 
terminus ir vaizdinguosius po
sakius vartoja pasigėrėtinai tiks
liai parinkdamas ir apibrėžda
mas, sakytume, realistiškai (ne 
socrealizmo prasme). Jeigu tech
nikos terminija ir žurnalistikos 
šablonai nenuslopino gimtosios 
kalbos jausmo, išpuoselėto liau
dies kalbos ir literatūros klasi
kų, mes lengvai pritarsime jo 
vartosenai ir patikslinsime savą
ją: randama - sukuriama, kūri
nys - gaminys, susidurti - susitik
ti, kas primityvu - kas pirminga, 
suasmeninimas - nuasmenini
mas, savaiminis buvimas - bu
dintis buvimas, ir t.t., ir t.t. Visi 
šie pavyzdžiai - tik iš pirmųjų 
dviejų veikalo lankų, o kiek dar 
jų bus toliau! (Nuorodose skait
menys ženklins puslapius).

Pasitaiko, kad ir protingi 
žmonės ilgai veda tuščius ginčus 
ir nesusišneka todėl, kad vienas 
laiko vežėčiomis tai, ką kitas va
dina akėčiomis. Vertėtų mums 
pasinaudoti Prano Gaidos pa
vyzdžiu ir pirmiausia apibrėžti 
ar bent aprašyti, ką kuris nori
me išreikšti vienu ar kitu žo
džiu: religija, kultūra, tėvynės 
meilė, dora... Autorius negaili 
pastangų išlukštenti bendrą šak
nį turinčių žodžių turinio at
spalviams pagal priesagas bei 
galūnes. Pavyzdžiui, p. 56-59 ra
sime išlukštenta, jog tauta yra 
ne tiek kilmės bei likimo, kiek 
kultūros bei dvasios bruožų vie
nijama prasminė bendruomenė, 
kurioje žmogus pabunda pilnu
tiniam asmeniškam buvimui; 
jog tautybė - šitaip surasta iš- 
skirtis iš masės, o kai ji puoselė
jama, atsiranda tautiškumas. 
Panašiai bus išgvildenta, kad 
kultūrą suformuoja žmonių kū
ryba, o civilizaciją - gamyba 
(31), kad draugijoje vyrauja ne
pasitikėjimas vienų narių kitais, 
o bendruomenėje, atvirkščiai, 
gaivus pasitikėjimas (47).

Stasys Šalkauskis yra suri
kiavęs lietuviškosios filosofinės 
terminijos sunkiąją artileriją, 
Antanas Maceina ir Juozas Gir
nius, sakytume, jai pridėjo avia
cijos, o Prano Gaidos terminiją 
galėtume palyginti su lanksčia 
kavalerija, žvitriai nardančia po 
egzistencializmo ir kirkščiony- 
bės sandūros plotus. Visi šie ke
turi populiarūs katalikai filoso
fai yra atidūs lietuviškajam žo
džiui, visų jų vartojamieji termi
nai verti įtraukti į lietuviškąją 
filosofijos terminiją kartu su 
Vasilijaus Sezemano, Vladimiro 
Šilkarskio, Levo Karsavino ir 
vėlesniųjų sukurtais bei pripa
žintais terminais, reikiamai juos 
pasvėrus ir pasijojus.

Mano būtis gamtoje, minioje, 
bendruomenėje

Greta didelio sąvokų bei 
terminų tikslumo šiame Prano 
Gaidos veikale ir visoje Sumoje 
lengvai pastebimas nuoseklu-

ateinu
Ateinu...
Mano rankose nieko nėra.
Visas dovanas išmečiau.
Jos buvo be vertės...
Bevertės, kaip ir laikas, 
kuris sugautas ir uždarytas 
sėdi sename name ir ■ 
pradeda pūti...
niekada
Niekada nematysiu šviesos 
seniai dingusių žvaigždžių... 
Žvaigždžių spindulių su tuo 
savotiškai malonių atsiminimų 
žibėjimu...
giliame vandeny
Giliame atsiminimų vandeny 
guli nuskendę sapnai.
Keistos žuvys su aštriais 
pelekais ir mėlynos medūzos 
su ilgais čiauptuvais 
saugoja dingusius žodžius, 
kurie šaukiasi saulės...
kartais
Kartais, svajonių akimirksniuose, 
sugrįžta senųjų namų vaizdas...
Senųjų namų su užrakintomis 

durimis,
kurių raktas - neberandamas... 

mas. Pradėdamas svarstyti žmo
gaus - mano, tavo - vietą ir 
būklę pasaulyje, jis pirmiausia 
apžvelgia jo susitikimą su gamti
ne bei daiktine aplinka', dėl ilgai 
trukusių ar labai stiprių išgyve
nimų kyla intymus, asmeninis 
santykis, net ištikimybė, pasie
kianti pietizmą jai.

Veikdamas atrastojoje ap
linkoje, žmogus paverčia ją per
keistąja aplinka. Šios viršūnė yra 
meninė kūryba, kur daiktai esti 
stipriai nudaiktinami ir tampa 
simboliais. Apskritai žmogus 
daug stipriau suauga su savo 
paties perkeistąja, negu su ras
tąja aplinka. Mano santykis su 
aplinka yra darnus tada, kai jis 
yra sintetinis: kai tarytum pasy
viai ją priimu ir kartu veiksmin
gai keičiu, “palikdamas daik
tuose v paties savęs pėdsakus” 
(33). Šitaip gyvenamoji aplinka 
įsigauna į mano vidų, tampa 
mano “dvasine erdve, kurioje at
siskleidžia ne tik gamta, bet ir 
žmonės” (ten pat).

Daug kartų esu girdėjęs 
apie žmogui įgimtą ieškojimą, 
kam galėtų sakyti: “tu”, ir visa
da kažko trūkdavo, o štai šio 
veikalo II skyrių beskaitant, 
man paaiškėjo, jog iš tiesų aš 
ieškau, kas man sakytų: “tu”! 
Galiu gi sakyti “tu” kalnui, de
besiui, gėlei, katedrai, bet nuo 
jų man sugrįš tik mano paties 
balso aidas. Šiek tiek kitaip yra 
su prijaukintais gyvulėliais, bet 
su jais kalbėdamas galiausiai at
saką iš paties savęs ištrauksiu, iš 
jų daugių daugiausia sulauksiu 
“taip” ar “ne”. Tuo tarpu mano 
susitikimas su kitais žmonėmis 
“prašoka gamtinę aplinką ir ku
ria atskirą pasaulį” (35).

Tarp žmonių yra įmanomas 
(beje, ne per dažnas) egzistenci
nis, pilnutinis atsiskleidimas, to
talinis būties atsivėrimas, kur 
dalyvauja tiek protas, tiek valia, 
tiek jausmas - simpatijos jaus
mas, lydimas išminties. Tai tam 
tikras vieno žmogaus apsireiški
mas kitam žmogui, kuris reiš
kiasi progresyviai ir tampa 
bendravimu, anot Nikolajaus Ber- 
diajevo, “communication”. Jei
gu išaugs maksimalus dvasinis 
bendrumas, turėsime susivieni
jimą, communion, kuomet bus 
gana mažiausio išorinio ženklo, 
kad vienas kitą intuityviai su
prastų. Idant galėčiau atsiskleis
ti, turiu rizikuoti, jog būsiu ne
suprastas ar atstumtas. Ryžtas 
rizikuoti yra kaina, kurią moku 
už didžiąją communion vertybę 
(37-38).

Sau įprastu vaizdingu būdu 
Autorius nusako daugialypį 
žmogaus susitikimą su aplinka 
ir žmonėmis: “Kaip būdamas su 
daiktais įsišaknija, kaip susitik
damas antrininką ‘tu’ suauga, 
taip būdamas bendruomenėj įsi- 
audžia jon” (43). Toliau narp
liodamas sąvokų ir reiškinių 
mazgus, Autorius išskiria minią 
(masę), draugiją (organizaciją) 
ir bendruomenę griežtąja pras
me (plg. 49-55).

Minios jungtis yra labai ne
apibrėžta, tačiau jos atmosfera 
žmogų siurbte įsiurbia savin. 
Net iškilęs minios valdytojas te
būna jos vardinė išraiška ir esti 
jos stipriai nešamas; jei bent 
kiek atitrūks, bus nublokštas į 
eilinius arba net sutryptas. Mi
nia mat žmogų nuasmenina, o 
prasminė bendruomenė (šeima, 
tauta, darnūs dvasiniai sambū
riai) jį,kaip asmenį iškelia ir ugdo.

Čia drįstu paprieštarauti 
įprastam manymui, kad minios 
poveikis visada slopinąs asmenį. 
Sąjūdžio mitingai, jo Steigiama
sis suvažiavimas, Baltijos kelias, 
parlamento ir televizijos bokšto 
gynimas buvo minios lūkesčių 
proveržiai, tačiau jie daugybei 
Lietuvos žmonių davė akstiną 
bei progą atkusti kaip laisviems 
asmenims. Kita vertus, būdami 
minios reiškiniai, jie negalėjo 
ilgai išsilaikyti, nebuvo galima 
jais grįsti ilgalaikių planų.

Siek tiek kvepia schematiz- 
mu teiginys (52-53), kad vaikas, 
mokinys vien priima tėvų bei 
auklėtojų poveikį, o tik suaugęs 
ima aktyviai reikštis šeimos ar 
mokyklos bendruomenėje. Juk 
vaikai ir pačiu savo buvimu, ir 
kiekvienas jų tuo, ką turi savyje 
nepakartojamo, įgimtu savitu
mu labai daug duoda tėvams ir 
auklėtojams. Ir visiškai teisingai 
Autorius išryškina, kaip ben
druomenėje įsišaknijusios ir joje 
išaugusios stiprios bei turtingos 
asmenybės ją pačią praturtina. 
Tokių asmenybių ryšys su ben
druomene svaresnis už eilinių 
narių, nors joms pačioms jis gali 
būti sunkesnis. (Bus daugiau)

JURGIS DOVYDAITIS (kairėje) su prof. dr. ZIGMU ZINKEVIČIUMI
Nuotr. A. Tarvydo

Dokumentinis filmas 
apie tautosakininką
HENRIKAS PAULAUSKAS

Vilniaus “Lietuvos” kino 
teatre įvyko naujo dokumenti
nio filmo “Jurgis Dovydaitis. 
Palikimas” premjera. Trejus 
metus šio filmo autorius, kino 
režisierius ir operatorius Algir
das Tarvydas kūrė šią kino juos
tą apie žymiausią mūsų laikų 
tautosakos rinkėją, jau sulauku
sį 93-jų metų, Jurgį Dovydaitį.

Tai nepaprastai garbingos 
giminės atstovas - jo brolis Pi
jus Dovydaitis buvo Lietuvos 
kariuomenės karininkas, bolše
vikų nuteistas 10-čiai metų, bro
lis Vincas 1920 m. žuvo kovose 
su lenkais, brolis Jonas išėjo po
karyje į partizanus, už ką trem
tyje Vorkutos lageriuose pralei
do 20 metų. Tikriausiai šiuos 
vyrus įkvėpė jų vyriausio brolio 
Prano Dovydaičio - filosofo, 
nepriklausomybės akto signata
ro, ateitininkų ideologo, Kauno 
VD universiteto profesoriaus 
gyvenimo kelias, pasibaigęs tra
giška lemtimi - ištrėmimu ir 
mirtimi (sunaikintas Sverdlovs- 
ke 1942 m., Red.).

Dokumentiniame filme pa
liečiama viena Jurgio Dovydai
čio veiklos sritis, kuriai jis pa
skyrė visą gyvenimą, tautosakos 
rinkimas ir užrašymas. O tai 
prasidėjo dar 1923 m., kai šešio
likametis moksleivis per atosto
gas užrašė 178 lietuvių dainas 
kaime ir rašytojo Vinco Krėvės 
buvo paskatintas trimis šimtais 
litų.

1928 m. pradėjęs dirbti mo
kytoju Kalvarijoje per 9 žiemos 
dienas J. Dovydaitis užrašė 
tūkstantį dainų, taip pat be- 
nykstančių Advento ir Gavėnios 
žaidimų, tautosakos. Jau 1929 
m. J. Dovydaitis parašė knygelę 
“Tautosakos rinkėjo darbas”, 
kuri buvo labai svarbi ir paranki 
jauniems šio darbo entuziastams.

Kunigo Petro Marcinkevi
čiaus paragintas ir lėšomis pa
remtas J. Dovydaitis įsigijo fo
nografą - garso įrašymo apara
tą. Juo buvo užrašyta arti 200 
dainų melodijų. Surinkęs apie 
6000 dainų, Mykolo Biržiškos 
paskatintas 1930 m. J. Dovydai
tis išleido rinkinį “Dainos”, o 
1934 m. dalyvavo Kaune suda
rytos komisijos tautos melodi
jom rinkti ir tvarkyti darbe.

1935 m. J. Dovydaitis įstojo 
į Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto humanitarinių mokslų 
fakultetą, bet mokslus jau baigė 
Vilniuje 1942 m. apgynęs diplo
minį darbą “Tautosakos rinki
mo klausimai”.

Sunkiais pokario metais J. 
Dovydaitis dirbo mokyklose, 
Juozo Balčikonio paprašytas 
skaitė paskaitas Vilniaus uni-

Atsiųsta paminėti
METMENYS, 75, 1998. Kūry

ba ir analizė. Redaguoja Violeta 
Kelertienė ir Rimvydas Šilbajoris. 
Dailės priežiūra - Danas Lapkus. 
Techninė redaktorė - Henrieta 
Vepštienė. Administracija - Marija 
Paškevičienė (306 55th Place, Dow
ners Grove, IL 60516, USA). Meti
nė prenumerata (du numeriai) - 
$15.00 JAV.

Kęstutis A. Trimakas, TIKINT 
BRĘSTI. II Egzistencinio apsi
sprendimo psichologija. Katalikų 
teologijos fakultetas Vytauto Di
džiojo universitete. Redaktorė - A. 
Pribušauskaitė. Viršelis - A. Var
naitės. Išleido Lietuvos katecheti
kos centro leidykla (Rotušės a. 23, 
Kaunas 3000). Tiražas - 8,500. 
Kaunas, 1998 m., 374 psl.

Žymusis tautosakos rinkėjas JUR
GIS DOVYDAITIS klauso fono
grafo įrašų 1988.X.10 Vilniuje

Nuotr. A. Tarvydo
versitete, Pedagoginiame insti
tute. Pradžioje domėjęsis dau
giau dainomis, vėliau siekė ap
rėpti visus tautosakos žanrus. 
Vos pasirodžius pirmiesiems 
magnetofonams Lietuvoje, J. 
Dovydaitis tuoj jį įsigijo, tiesa, 
labai sunkų ir nepatogų kelio
nėse, bet su juo išvaikščiojo vi
sus krašto kampelius. Jis užrašė 
106500 tautosakos kūrinių 1243 
magnetofoninėse juostose. Pri
dėjus ranka užrašytus, susidaro 
apie 140,000 tautosakos kūri
nių, arba vienas dešimtadalis to, 
kas saugoma pagrindinėje folk
loro saugykloje - Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos institute 
esančiame Lietuvių tautosakos 
rankraštyne. “Lietuvių liaudies 
dainyno” kiekviename tome, o 
jų jau turime dvylika, yra ypač 
daug J. Dovydaičio pateiktų kū
rinių.

A. Tarvydo filme apie J. 
Dovydaitį yra nufilmuoti ir jo 
susitikimai su tautosakos patei
kėjais - Valentina Dudėniene iš 
Aukštaitijos, Kazimiera Petru
liene iš Žemaitijos, kelmiete Ju
zefą Ramanauskaite, 96 metų 
daininke iš Marcinkonių Mar
cele Miškiniene. Ypač įsiminti
ni filmo kadrai, užfiksuoti Šatri
jos kalno apylinkėse, J. Dovy
daičio bendravimas su Vilniaus 
universiteto jaunimu.

Jurgio Dovydaičio gyveni
mas artimiausiai susijęs su Lie
tuvos kraštotyros draugijos 
veikla; 1969 m. jam buvo suteik
tas Lietuvos garbės kraštotyri
ninko vardas. Jis yra J. Basana
vičiaus premijos laureatas.

Filmo rodyme dalyvavo 
ypač daug žiūrovų. Labai gerai 
režisieriaus ir operatoriaus A. 
Tarvydo darbą įvertino kino 
kritikas Skirmantas Valiulis, 
Kraštotyros draugijos pirminin
kė Irena Seliukaitė.

Salėje dalyvavęs filmo hero
jus J. Dovydaitis, padėkojęs fil
mo kūrėjams ir visuomenei, pa
žymėjo: “Esu jau pakeliui į ana
pus, pusiau apakęs, apkurtęs. 
Kai manęs nebebus gyvųjų tar
pe, kai žmonėse visa senoji kla
sikinė tautosaka, atėjusi iki mū
sų dienų, išnyks pasikeitus gyve
nimo sąlygoms, tada tikrai bus 
pasigesta daugelio mūsų tauto
sakos pavyzdžių. Jų žymi dalis, 
kaip tik yra manajame, vis gau- 
sėjančiame, rankraštyne. Tauto
saka - tai amžinasis tautos dva
sios kraujas”.

Šį filmą numatoma parodyti 
per Lietuvos TV. Lėšomis filmo 
kūrėjus parėmė Kultūros minis
terija. A. Tarvydo artimiausiuo
se planuose - dokumentinis fil
mas apie įžymų medžio drožėją 
Ipolitą Užkurnį. Svarbiausia - 
gauti lėšų.

A. a. muz. kompoz. Alfonsas 
Mikulskis, Čiurlionio ansamblio 
įsteigėjas ir ilgametis jo vadovas, 
miręs Klivlande, OH 1983 m., su 
savo kūriniais gyvas Lietuvoje, 
kur dabar gyvena velionies našlė 
kanklių muzikos žinovė ir moky
toja Ona Mikulskienė. Valstybi
nio dainų ir šokių ansamblio 
“Lietuva” 55-rių metų sukaktuvi
niame koncerte 1997 m. sausio 26 
d. Panevėžio kultūros rūmuose 
tarp kitų buvo atlikta A. Mikuls
kio harmonizuota liaudies daina 
“Melnikas”. Vainute, Šilutės raj.
1998 m. gegužės 31 d. ansamblis 
“Lietuva” šventovėje giedojo A. 
Mikulskio Tautines Mišias, gies
mes “Šiluvos Marijai” ir “O Die
ve geriausias”. Pušalote, Panevė
žio raj., minint kompozitoriaus 15 
m. mirties sukaktį, 1998 m. spalio 
18 d. įvyko A. Mikulskio religinės 
muzikos koncertas, kurį atliko an
samblis “Lietuva”, solistės I. Pet
ravičiūtė ir A. Babarskaitė.

Rašytojos Petronėlės Orin- 
taitės-Janutienės sūnus Donatas 
padovanojo 37 tomus bostoniškės 
Lietuvių enciklopedijos Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio biblio
tekai. Tai buvo atsakymas į šiau
liečių kreipimąsi po to, kai jie su
žinojo, kad D. Januta LE buvo 
jau padovanojęs kitoms Lietuvos 
bibliotekoms. Kaip rašo “Lietu
vos aidas” (1999.1.13), rašytojos 
P. Orintaitės sūnus taip greitai 
atsiliepęs greičiausiai dėl mamos 
sentimento Šiauliams, kur ji.pen- 
kerius metus mokytojavo berniu
kų gimnazijoje.

A. a. Vytautas Aukščiūnas, 
Lietuvos baleto veteranas, mirė
1999 m. sausio 18 d. Kaune. Ve
lionis gimė Kaune 1913 m., mo
kėsi pas garsųjį baletmeisterį F. 
Vasiljevą, vėliau pas žymų šokio 
pedagogą A. Obuchovą. Taip pat 
tapo vienu pirmųjų baleto mo
kyklos pedagogų. Buvo Valstybės 
teatro, vėliau operos ir baleto 
teatro solistas. Kaip rašo ELTA, 
dar jaunas būdamas 1934 - 1935 
m. su baleto trupe gastroliavo 
Prancūzijoje ir Anglijoje.

Dail. K. Švainauskas, “TŽ” 
skaitytojas, gyvenantis Lenkijos 
Siedlce, atsakė šio savaitraščio lei
dėjams į jam pateiktus klausimus. 
Su Lenkijoje gyvenančiais kitais 
lietuviais dailininkais ryšių nepa
laiko ir nežino, kiek jų tenai yra. 
Vilniuje jis pats buvo surengęs 
grafikos darbų parodą 1990 m. 
Vasario 16-tosios proga 1996 m. 
Lietuvos ambasada Lenkijoje su
rengė jo darbų parodą Varšuvoje. 
Tema buvusi - lietuvių kultūros 
paminklai Lenkijoje. Šiemet daly
vauja parodoje Kuršėnuose, kuri 
buvo atidaryta vasario 16 d. Daili
ninkas yra sukūręs daugiau kaip 
1500 temų grafikos darbų (me
džio ir lino raižinių). Pastaruoju 
metu dalyvauja knygženklių paro
dose Poznanėje, Varšuvoje, Ru
munijoje. Knygženklių darbų yra 
išsiuntinėjęs parodoms į Argenti
ną ir Belgiją. Komunistinės Len
kijos laikais daug pasidarbavęs 
įmūrijant M. K. Čiurlioniui prisi
minti lentą vienoje Varšuvos gat
vėje. Vėliau 1971 m. jo pastango
mis buvo įmūryta M. K. Čiurlio
nio memorialinė lenta Pustelnike, 
prie Varšuvos buvusioj ligoninėj, 
kur M. K. Čiurlionis mirė. Savo 
gyvenimą skiriąs tik grafikai; vi
suomeniniame gyvenime nedaly
vauja.

Žiemos šalčiams užėjus ir giliam sniegui iškritus Šiaurės Amerikoje

Muz. kompoz. Algimantas 
Raudonikis š.m. vasario 6 d. Lie
tuvos valstybiniame operos ir ba
leto teatre sukaktuviniu koncertu 
šventė savo gyvenimo 65-mėtį ir 
40 m. kūrybinio darbo. Sukaktu
vininko muzikinė veikla prasidėjo 
su kūriniais vaikams. A. Raudoni
kis dirbo Liaudies meno rūmų 
muzikos vedėju, radijo ir televizi
jos programose nuo 1961 m. Yra 
surengęs nemažai dainų švenčių 
suaugusiems ir jaunimui, apdova
notas St. Šimkaus, Jono Švedo 
choreografijos premijomis. Kaip 
rašo ELTA, jo gyvenime tikras 
dainų laikotarpis prasidėjęs 1967 
m., kai sukūrė jau 30 metų skam
bančią dainą “Lauksim tavęs atei
nant”. Sukaktuviniame koncerte 
skambėjo dar penkios naujos dainos.

Lietuvos kultūros ir meno 
institutas kultūros klausimais pa
ruošė apklausą, kurioje dalyvavo 
apie 1400 kompiuteriu atrinktų 
žmonių. Siekta patirti lietuvių 
tautinio tapatumo ypatybes, gy
ventojų kultūrinę savimonę, kul
tūros vartojimą, vertinimą ir t.t. 
Apklausa parodė, kad Lietuvoje 
kultūra ir menu domisi 41%, visai 
nesidomi 15%. Labiausiai kultūra 
domisi 40 - 59 m. amžiaus žmo
nės, moterys daugiau nei vyrai. 
Daugelis kultūros būklę laiko vi
dutiniška. Pusė apklaustųjų į Lie
tuvos kultūrinį gyvenimą žiūri op
timistiškai. Per pastaruosius dve
jus metus kultūrinis gyvenimas 
pagyvėjęs. Labiausiai sekėsi mu
zikai ir literatūrai, blogiau foto
grafijai ir baletui. Tik 10% ap
klausos dalyvių domisi poezija, 
proza - apie 65%. Muziką į priekį 
išstūmė jaunimas. Kaip “Lietuvos 
aide” (1999.1.8) rašoma, didžiau
sia kliūtis dalyvauti kultūriniame 
gyvenime yra lėšos, toliau - laikas 
ir patinkančių renginių stoka. Pa
sididžiavimo objektai - sportas, 
kultūros ir meno laimėjimai.

A. a. dail. Ignas Budrys, 66 
m. amžiaus, Lietuvos dailininkų 
sąjungos akvarelininkų sekcijos il
gametis pirmininkas, po sunkios 
ligos mirė Vilniuje š.m. sausio 29 
d. Kaip rašo ELTA dailininkas 
savo ekspresyviu akvarelių skaid
rumu išreiškė mūsų žemės istori
jos klodus, legendas ir dainas. Kai 
kurie kūrinių ciklai - “jautri mū
sų tautos kartoms palikta daina”.
l. Budrio kūrybą, kuri šiandien 
dar nėra pakankamai įvertinama, 
tikimasi, kad dar nagrinės ne vie
nas meno istorikas.

Lietuvos baletui remti 1998
m. gruodžio 31d. Australijos Gee-
longe įsteigta nauja organizacija 
“Friends of Lithuanian Ballet” 
(FLB). Steigimo organizatoriai - 
J. Žalkauskas ir Ramona Ratas. 
Organizacijos tikslas, kaip rašo 
“Tėviškės aidai” (1999.1.19), yra 
remti Lietuvos baletą, premijuoti 
jaunus ir gabius šokėjus, sudaryti 
sąlygas baleto mokytis užsieniuo
se. Į FLB jungiamasi sumokant 
nario mokestį arba prisidedant 
aukomis. Steigiamajame susirin
kime dalyvavo lietuviai ir austra
lai, buvę šokėjai ir menininkai. 
Sudaryta valdyba, susilaukta svei
kinimų žodžiu ir raštu. Pažymė
ta, kad prie Australijos baleto iš
augimo prisidėjo ir lietuvių kil
mės šokėjai. FLB garbės nare 
išrinkta buvusi Lietuvos operos ir 
baleto šokėja, dabartinė pasauli
nio masto baleto mokytoja Janina 
Čunovas. Snk.
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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.

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS 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

S P O Ii T A S

MOKA UŽ:
AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

IMA UŽ:
90-179 d. term, i nd....................3.25%
180-364 d. term.ind.................. 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%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.00%
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 iki............ 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 kOftSlė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

LEDA^ REFRIGERATION
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)

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

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

BPL Import/Export

SIUNTINIAI į 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

ROYAL 
maiiiiimiiiiaiuimu |

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

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS
- PARDAVIMU AR PIRKIMU -

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; faksas 416 769-1524.
RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 

Toronto, Ont. M6P 1A9

Vytauto Didžiojo gimnazijos ir licėjaus “Dariaus ir Girėno” sporto kuopos 
ledo ritulio komanda, kuri žiemos sezoną dažnai žaisdavo su įvairių viduri
nių mokyklų komandomis. Iš kairės: E. Kudaba, A. Suduikis, K. Kudaba, 
G. Astašauskas, M. Birinčikas, M. Padaba ir K. Baranauskas

Žinios iš Lietuvos
- Lietuvos lengvosios atletikos 

suaugusių moterų čempionato nu
galėtojos: 5 km sportinis ėjimas - 
K. Saltanovič, Vilnius (22 min. 18. 
45 sek.); šuolis į tolį - A Grocienė, 
Kaunas (5 m 95 cm); 60 m - A. 
Grocienė, Kaunas (7.53 sek.); 200 
m - Z. Minina, Vilnius (24.71 sek.); 
400 m. - V. Bytautienė, Klaipėda 
(57.54 sek.); 1500 m - R. Draz- 
dauskaitė, Šiauliai (4 min. 36.55 
sek.); 800 m - R. Drazdauskaitė, 
Šiauliai (2 min. 9.08 sek.); 60 m. 
b/b - A. Baužytė, Kaunas (8.99 
sek.); šuolis su kartimi - R. Šnars- 
kaitė, Kaunas (2 m 90 cm); trišuolis 
- A. Grocienė, Kaunas (14 m 73 
cm); šuolis į aukštį - N. Žilinskie
nė, Vilnius (1 m 80 cm).

- Lietuvos lengvosios atletikos 
suaugusių vyrų čempionato nugalė
tojai: 10 km sportinis ėjimas - A. 
Meškauskas, Druskininkai (40 min. 
52.02 sek.); rutulio stūmimas - G. 
Degutis, Kaunas (16 m 91 cm); 60 
m - D. Jakševičius, Kaunas (6.98 
sek.); 200 m - Š. Michno, Švenčio
nys (22.56 sek.); 400 m - N. Jonu
tis, Kaunas (51.23 sek.); 800 m - 
M. Narbutas, Kelmė (1 min. 54.95 
sek.); šuolis į aukštį - M. Rutkaus
kas, Kaunas (2 m); 1500 m - M. 
Narbutas, Kelmė (3 min. 56.02 
sek.); 300 m - D. Gruzdys, Klaipė
da (8 min. 27.05 sek.); 60 m b/b - S.

Vyšniauskas, Kaunas (8.49 sek.); 
200 m bėgimas su kliūtimis - M. 
Pūkštąs, Kaunas (5 min. 49.85 sek.); 
astafetė 4x200 m - Kauno koman
da (1 min. 34.87 sek.); šuolis į tolį - 
A. Veiknys, Kaunas (7 m 49 cm); 
šuolis su kartimi - M. Rutkauskas, 
Kaunas (4 m 10 cm); trišuolis - M. 
Rekašius, Kaunas (15 m 33 cm).

- Lietuvos plaukikas Saulius 
Binevičius užėmė ketvirtą vietą 
Malme (Švedija) vykusiose Pasau
lio taurės varžybose. 400 metrų 
laisvuoju stiliumi jis įveikė per 3 
min. 51.49 sek ir pasiekė naują Lie
tuvos rekordą. Vokietis J. Hoffman 
praplaukė per 3 min. 45.51 sek.

- Lietuvos moterų rankinio 
rinktinė pasaulio čempionato at
rankos varžybose pirmose rungty
nėse pralaimėjo Švedijos rinktinei 
20:31.

- LKL praėjusios savaitės 
rungtynių rezultatai: Panevėžio 
“Kalnapilis” 71:56 laimėjo prieš 
Vilniaus “Lietuvos rytą”; Vilniaus 
“Sakalai” - Marijampolės “Kraite- 
nė” 85:73; Vilniaus “Lietuvos ry
tas” - Šiaulių “Šiauliai” 87:79;- 
Šiaulių “Šiauliai” - Kauno “Atle
tas” 102:84; Alytaus “Alita” - Vil
niaus “Sakalai” 87:81.

- NBA krepšinio lygos Klivlan- 
do “Cavaliers” vidurio puolėjas lie
tuvis Žydrūnas Ilgauskas vėl susi
žeidė kairės kojos pėdą ir šį sezoną 
jau nebegalės rungtyniauti. V.P.

Istorinė nuotrauka
Vilniaus Vytauto Didžiojo 

gimnazijos ledo ritulio komanda, 
dalyvavusi 1937 m. Vilniaus mo
kyklų pirmenybėse. Pirmose rung
tynėse lietuviai pralaimėjo Vilniaus 
meisteriui Ad. Mickevičiaus gimna
zijai 0:9, baigė lygiomis su jėzuitų 
gimnazija 4:4 ir daržininkystės mo
kykla 1:1. Mūsiškiai, iščiuožę į ledo 
aikštę, žiūrovus sveikina lietuvišku 
“Sveiks, valio!” Lenkai žiūrovai at
sakydavo švilpimu. Turtingos lenkų 
gimnazijos turėjo pilną sportinę ap
rangą, lietuviai žaidėjai nusipirkda
vo patys pačiūžas, lazdas, pirštines, 
kadangi tai buvo graži proga gar
sinti lietuvių vardą sulenkintoje 
mūsų sostinėje, nes Vilniaus lietu
vių sporto klubą lenkai uždarė.

Atšilus orui pirmenybės neuž
baigtos. Nuotrauka gauta iš Lietu
vos laikraščio, nepažyminti pavadi
nimo. Iš kairės: Edvardas Kudaba, 
Algis Suduikis, Kostas Kudaba, Ge
diminas Astašaitis, Mečys Birinči
kas, Marijonas Padaba, Kazys Ba
ronas (komandos kpt.). Trūksta Jo
no Budrio, Jurgio Budzeikos. K. B.

1999 m. ŠALFASS -gos vyrų 
senjorų krepšinio pirmenybės

Kaip jau buvo skelbta, 1999 m. 
ŠALFASS-gos vyrų senjorų (gim. 
1964 m. ir vyresnių) krepšinio pir
menybės j vyks 1999 m. kovo 27 ir 
28 d.d. Čikagoje. Vykdo Čikagos 
ASK Lituanica. Pagal pradinės re
gistracijos duomenis, susidomėjimą 
pareiškė pakankamas komandų 
skaičius ir varžybos bus vykdomos. 
Galutinė komandų registracija pri
valo būti rengėjų rankose ne vėliau 
kaip 1999 m. kovo 13 d. šiuo adre
su: Algis Tamošiūnas, 1921 Ben
ding Oaks Ct., Downers Grove, IL 
60515. Tel. 630-435-0619; faksas: 
630-435-0621; E-mail: Lituanica@ 
aol.com

Smulkią informaciją gauna 
pradinę registraciją atlikusios ko
mandos. Nauji vienetai prašomi 
kreiptis į A. Tamošiūną. Po galuti
nės registracijos bus paskelbtas var
žybų formatas, adresai ir kitos de
talės. ŠALFSSS centro valdyba

ŠALFASS krepšinio komitetas

Kas naujo Europoje?
Berlyno Hertha BC futbolo 

klubo pirm. adv. Žemaitat (Žemai
taitis) pasitraukė iš einamų parei
gų. Priežastis - nesutarimai su val
dyba. K.B.

LIETUV|y MM
KREDITO —Jill—
KOOPERATYVAS PARAMA

z AKTYVAI per 112 milijonų dolerių
MOKA:

3.25% už 30-89 dienų term, indėlius
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo..... ..7.75%

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

už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

4.30% už 5 m. term. Indėlius 1 metų.................. ..5.95%
3.25% už 1 m. GIC mėn. palūk. 2 metų.................. ..6.20%
3.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 3 metų.................. ..6.30%
4.10%.už 2 m. GIC invest, pažym. 4 metų.................. ..6.35%
4.20% už 3 m. GIC invest, pažym. 5 metų.................. ..6.40%
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)
su keičiamu 
nuošimčiu........... ..6.00%

4.00% 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. Duodame:
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% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

- asmenines paskolas 
iki $250,000;

- mortgičius Iki 95% 
įkainoto turto;

- riboto kredito paskolas 
(Une of Credit) ir

- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCan^

VPLUS
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
iniciatyva suorganizuotoje sa
vaitgalio (vasario 20-21) konfe
rencijoje Otavoje, bandė lipdyti 
abiejų konservatyviai nusiteiku
sių federacinių partijų narius į 
vieną konservatorių bloką, pa
vadintą ’’United Alternative” 
(suvienyta pakaita). Abi parti
jos per paskutinius dvejus rin
kimus, kuriuose liberalai laimė
jo daugumą, pasirodė politiniai 
sužalotos. PC konservatoriai po 
B. Mulroney fiasko buvo jau be- 
atsigauną vadovaujami J. Cha
rest, bet pastarasis perėjo į Kve
beko liberalų partiją. Konserva
toriai atsikvietė vadovu kadaise 
trumpai buvusį ministerį pirmi
ninką J. Clark, bet šiuo metu jis 
dar mankština savo muskulus 
ateičiai ir į šią konferenciją ne
atvyko. Reformų partija, nors 
paskutiniuose rinkimuose tapo 
oficialia opozicija, nesugebėjo 
(ateityje perspektyvos tam irgi 
nekokios) išstatyti gerų kandi
datų rytinėje Kanados pusėje. 
Kaltinamas dėl to P. Manning, 
kad jis perdaug dogmatiškas va
dovas ir daugeliui, net ir kon
servatyviai galvojantiems nepri
imtinas. Todėl ir buvo pasiūlyta 
steigti naują partiją “United Al
ternatives”, kuri sujungtų visus 
konservatorius ir neturėtų pra
eities nepasisekimų balasto, 
Otavos konferencija to nepasie
kė, bet galbūt ateityje ji atrodys 
pirmu geru žingsniu į priekį.

Žmonių nutukimas Kana
dos sveikatos sistemai kainuoja 
kasmet po $2 bilijonus. Britų 
Kolumbijos universiteto profe
sorius, vidinių ligų gydytojas dr. 
L. Birmingham paskelbė tokius

savo apskaičiavimų rezultatus 
“Canadian Medical Association 
Journal” leidinyje. Jis teigia, 
kad maždaug trečdalis visų ka
nadiečių tarp 20 ir 64 metų am
žiaus yra daugiau ar mažiau nu
tukę ir todėl labiau linkę sirgti 
įvairiomis širdies ligomis, cuk
ralige, tulžies, pūslės sutriki
mais bei vėžiu. Dėl įvairių tech
niškų priežasčių dr. L. Birming
ham net nepriskaičiavo podag
ros, kaulų-artričio bei koleste- 
rolio pertekliaus gydymo kainų. 
Savo straipsnio pabaigoje jis 
teigia, kad nutukimas yra ne 
vien kanadiečių problema, nes 
pasaulinė sveikatos organizacija 
(WHO) konstatavo nutukimą 
kaip pasaulinę epidemiją, kuri 
reiškiasi net ir vadinamuose 
Trečiojo pasaulio, arba atsiliku
siuose, neturtinguose, kraštuose.

“Winterfest” festivalis šiais 
metais buvo švenčiamas Toron
te vasario 12-14 savaitgalį. Žie
mos sportas, čiuožimo ir akro
batų demonstracijos, pusryčių 
blyneliai visiems dalyviams, ledo 
ir sniego statiniai, muzikos gru
pių pasirodymai, fejerverkai, 
įvairios pramogos vaikams ir su
augusiems vyko Toronto (GTA) 
centre “Nathan Philips square”, 
buvusio North Yorko centre 
“Mel Lastman square” ir prie 
Yonge/Eglinton gatvių sankryžos.

“Trans Canada Trail”, sta
tomas pramoginis 15,000 kilo
metrų kelias per visą Kanadą, 
kuriuo bus galima keliauti pės
čiom, važiuoti dviračiu, joti ark
liu, ar žiemos metu keliauti sli
dėmis, motorizuotomis sniego 
rogėmis, gavo didžiulę dovaną iš 
geležinkelių bendrovės “Cana
dian Pacific Railway”: apie 1,

Skautų žinios
• Kovo 7 d. Šv. Kazimiero

šventė ir tradicinė Kaziuko mugė 
vyks Prisikėlimo parapijoje. Mugės 
atidarymas 9.45 v.r. Po atidarymo 
Mišios 10.15 v.r. Po Mišių veiks visi 
paviljonai, bus tėvų komiteto pa
ruošti valgiai, loterijos bei visi kiti 
tradiciniai parengimai. Visa Toron
to ir jo apylinkių lietuvių visuome
nė nuoširdžiai kviečiama kartu 
švęsti mūsų dangiškojo Globėjo 
šventę. Toronto skautija

• “Romuvos” metinis susirinki
mas įvyks š.m. balandžio 20, antra
dienį, 7 v.v. Visus kviečiame daly
vauti.

• “Romuvoje” numatytos dar
bo savaitgalių datos: gegužės mėn. 
1, 2 d.d., birželio 19, 20 d.d., liepos 
24, 25 d.d.

• “Skautų aido” redaktoriui 
v.s. kun. Antanui Saulaičiui, SJ, iš
vykus į Lietuvą, “Skautų aido” re
dakcijoje dirbusiai Pelėdų skilčiai 
išėjus į užtarnautą poilsį, toliau žur
nalą redaguoti sutiko “Sietuvos” 
dr-vės sesės; A. Namikienė, S. Je- 
lionienė (abi anksčiau “Sk. A.” re
dagavusios) ir B. Vindašienė, S. 
Kerelytė, R. Fabijonienė. LSS tary
bos pirmijos nutarimu, “Skautų ai
das” tampa dvimėnesiniu leidiniu. 
Pirmasis numeris netrukus pasieks 
skaitytojus. F.M.

600 km ilgio nenaudojamų bė
gių takų net šešiose provincijo
se. Didelė dalis tų takų bus 
įjungta į pagrindinį kelią, o kai 
kurie galės būti naudojami kaip 
šalutinės kelio šakos. “TCT 
Foundation”, kuri rūpinasi to il
gojo kelio statyba, planuoja jį 
užbaigti 2000 metų rudenį. Sta
tyba kainuos apie $23 milijonus. 
Statybai pasibaigus, tikėkimės 
kad “Trans Canada Trail” bus, 
kaip ir Kinų siena, matoma net 
ir iš erdvėlaivio. G.K.

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

Q^-o/v-e/ ALGIS 
čzŽs/ MEDELIS

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

'^g&ilstra Travel________
& Services Inc.

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

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

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

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

Išperkant bilietus iki kovo 31 d., kaina į Lietuvą nuo $999. Kelionė į Vilnių 
įskaitant skrydį, viešbutį, pusryčius, pervežimą (7 dienos) nuo $1,325.

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 JŪSį) GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

aol.com


AtA 
MAMAI 

mirus,
reiškiame užuojautą dukrai VIDAI, žentui 
VYTUI ir visai šeimai -

Zuzana ir Edvardas Skiočiai, 
Livonia, MI

AtA
VINCENTUI IGNAIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną, mielą IRENĄ, dukras 
- GRAŽINĄ ir ALDONĄ bei visus artimuosius. 
Mintimis dalinuosi skausmu -

Janina Rukšėnienė

Atvyksta Lietuvos seimo atstovas
Tėvynės sąjungos Kanados skyriaus kviečiamas lankysis 

Lietuvos seimo pirmininko pavaduotojas
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juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

RE&WSK. West Ftealty Ine.

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

Buvusiam KLB Rodney apylinkės valdybos pirmininkui, 
Kanados lietuvių fondo steigėjui

a. a. VINCUI IGNAIČIUI
mirus,

jo žmonai, dukroms, sūnui ir giminėms reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą -

Rodney apylinkės valdyba
(J. Statkevičius - pirmininkas,

• T. Ciparienė - sekretorė)

AtA
GRAŽINAI BUDREVIČIŪTEI- 

GEMBICKIENEI 
mirus,

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos broliui, mielam 
mokslo draugiu KĘSTUČIUI ir seseriai SALOMĖJAI 
BUDREVICIUTEI-GARMIENEI -

Regina ir Jurgis Mikailos, 
Seminole, Florida

SKAITYTOJAI PASISAKO
DĖLTAUTOS FONDO

“TŽ” 1999 m. 6 nr. P. Vilutis 
rašo apie paramos siuntimą j Lietu
vą per "Kanados lietuvių tautos 
fondą”. Kiek žinau, Kanadoje yra 
du fondai: valdžios įstaigose įregist
ruotas ir turintis teisę išduoti pakvi
tavimus dėl “Income Tax” Kanados 
lietuvių fondas, ir antrasis - Tautos 
fondas Kanadoje. Ar šis fondas yra 
registruotas ir ar turi tiesę išduoti 
pakvitavimus dėl “Income Tax”, 
nežinau.

Apie P. Vilučio minimą Kana
dos lietuvių Tautos fondą neteko 
girdėti. Pasiteiravus lietuviškuose 
Toronto bankeliuose, tokia organi
zacija nerasta. Bankelių vedėjai tu
rėtų atkreipti į tai dėmesį ir atsiųstą 
Kanados lietuvių tautos fondo var
du čekių neskirti savo nuožiūra vie
nam ar kitam esamam fondui. Tuo 
tarpu aukotojai turėtų aiškiai žinoti 
kurio fondo paslaugomis norėtų 
pasinaudoti: Tautos fondo Kana
doje ar Kanados lietuvių fondo.

A. Juozapavičius, 
KLF reikalų vedėjas

ĮSPŪDINGA ILIUSTRACIJA
Spėju, kad esu vienas iš nau

jausių (ne jauniausių) prenumera
torių. Iki šiol gavau jau tris “TŽ” 
numerius, nors atsitiktinai “TŽ” 
pažįstu jau daugelį metų. Labai ge
rą įspūdį padarė savaitraščio įvairu
mas, gražus ir patrauklus išdėsty
mas, graži, nesuteršta lietuvių kal
ba. Ypač puikų įspūdį padarė daili
ninkės Snaigės Šileikienės iliustra
cija, puošianti vasario 9 dienos lai
dą. Jį pavadinta “Težydi vėlei laisva 
ir nepriklausoma Lietuva!” Ši 
iliustracija turėtų būti atspausdinta 
kaip plakatėlis, platinamas lietuvių, 
ypač jaunimo, tarpe. Ja galėtų 
puoštis lituanistinių mokyklų kla
sės. Ji, mano manymu, taip pat tik
tų Lietuvos pašto ženklui.

Romualdas Kriaučiūnas,
Lansing, Michigan, JAV

PREMIJOS IR ORDINAI
“TŽ” 1999 m. sausio 19 d. pir

mojo puslapio vedamasis, pasirašy
tas inicialais Č.S., gana vykusiai 
samprotauja apie premijas bei ordi
nus. Ir man teko ne vieną kartą ra
šyti išeivijos spaudoje apie ordinų 
lietų. Tačiau reakcija buvo kaip žir
niai, beriami į sieną.

Jeigu asmuo yra užsitarnavęs ir 
vertas ordino, tai nedarykime iš to
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laLsanmm
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

farso. Įteikime vieną ordiną, kuris 
yra vertas ir reikšmingas už atliktus 
darbus. Pvz. vienam ir tam pačiam 
asmeniui penkto laipsnio Gedimi
no ordinas buvo įteiktas 1938 m. 
1991 m. jam buvo įteiktas Gedimi
no ordinas trečio laipsnio. Trečias 
ordinas įteiktas š.m. sausio mėn. 
Gedimino pirmo laipsnio ordinas.

Jeigu jau norime taip dažnai 
tuos ordinus dalyti, tai yra ir kito
kių kunigaikščių ar tautos didvyrių, 
ne vien tik Gediminas. Pvz. Vytau
tas, Mindaugas ir t.t. Yra ir kitų tau
tos didvyrių, kurių vardo ordinai 
būtų garbė papuošti užsitarnavusio 
asmens krūtinę. Vytautas Šeštokas,

Los Angeles, CA
DAUGIAU APIE KAIMĄ

Taip miela pasiskaityti lietuviš
ką spaudą, ypač tiems, kurie gyvena 
labai mažose lietuvių bendruome
nėse. Kaip žinome, mūsų veik visų 
šaknys yra Lietuvos kaimas. Ne
daug rašoma “Žiburiuose”, kas de
dasi kaime dabar ir jų vargus. Kar
tais skaitome senų buvusių ūkinin
kų išgyvenimus baisiais komunisto 
žvėries okupacijos laikais. Kaimas 
labai kentėjo. Jei galima, rašykite 
daugiau straipsnių. Kaimas tada ir 
dabar. Juos miela skaityti.

Z. Glinskas, Guelph, Ont.
LIETUVIŲ NAMAI VILNIUJE

Nuoširdžiai dėkojame už au
kas, kurias mums perdavė V. Dau
ginis. Mokykla “Lietuvių Namai” 
Vilniuje už gautas lėšas įsigijo nau
jos aparatūros ir audio bei video 
įrašus, kurie buvo labai reikalingi. 
Dabar pedagogai, ypač lietuvių kal
bos ir literatūros, užsienio kalbų, is
torijos, per pamokas ir po pamokų 
gali pasižiūrėti, išklausyti įrašus. 
Yra nufilmuoti dramos spektakliai; 
poetų eiles skaito žymiausi Lietu
vos aktoriai. Tai vis programiniai 
kūriniai, kuriuos peržiūrėję moki
niai kur kas lengiau suvokia pertei
kiamą medžiagą.

Ačiū už siuntinius. Jie išdalinti 
mokiniams; visi labai dėkingi, pa
tenkinti. Mokykloje lankėsi V. 
Dauginis; pamatė, kaip mes gyve
name, mokomės; atvežė dėžę žaisli
nių kiškučių, kuriuos išdalinsime 1- 
4 klasių mokiniams šv. Velykų proga.

“Lietuvių Namuose” darbyme
tis. Baigiasi trimestras, įtemptai 
ruošiamės Vasario 16-tos minėji
mui. Šį renginį žada filmuoti Lietu
vos televizija. Artėja pavasaris. 
Daug įvairių įvykių mūsų Tėvynėje 
- vieni džiugina, kiti kelia nerimą.

Nuoširdžiausi linkėjimai ir pa
dėka Kanados lietuviams, remian- 
tiems tremtinių vaikaičių mokyklą 
“Lietuvių Namai” Vilniuje. Tepa
deda Jums Dievas.

A. Rudys, direktorius, 
“Lietuvių Namai”, Dzūkų 43, 

Vilnius, 2030.

Vasario 16-tosios šventėje Toronto Maironio mokyklos kanklininkės ir jaunesniųjų skyrių choras 
atliko meninę programą 1999.11.13 Nuotraukos R. Puterio

Tėvynės sąjungos Kanados 
skyriaus Toronto židinio pirm. 
Kazimieras Manglicas ir Hamil
tono židinio pirm. P. Šidlauskas 
ir šiais metais tęsia tradiciją - 
rengia Kovo 11-tosios minėji
mus Toronte ir Hamiltonę.

Šiais metais TS Kanados 
skyriaus kvietimą atvykti su pa
skaita priėmė Andrius Kubilius 
- dabartinis Lietuvos seimo pir
mininko pavaduotojas. Jis sei
mo rinkimuose buvo TS pasiū
lytas išeivijos lietuvių kandida
tu. Šiuo metu jis yra TS seime 
frakcijos narys, valdybos narys. 
Nuo vasario 1 d. įvedė naują 
darbo tvarką seime, kuria tiki
masi pagerinti seimo komisijų 
darbą ir įstatinių leidybą.

Andrius Kubilius vadovauja 
tarpparlamentinėms grupėms: 
Tarptautinėje parlamentarų są
jungoje (Interparliamentary 
Union), Europos sąjungos par-
lamentarų grupei, parlamentų 
bendradarbiavimo su JAV Lie
tuvos delegacijai ir daugelyje 
kitų tarptautinių forumų.

Jis laisvai kalba lietuvių, 
anglų ir rusų kalbomis. Iš profe
sijos - fizikas, 1979 m. gavo fizi
ko laipsnį Vilniaus universitete. 
1993 m. išrinktas į Lietuvos sei-

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

Ont. M9N 1J4
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skelbimas

♦ Komisas 372%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829 
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mą pradėjo sėkmingą politiko 
karjerą. 1993 m. į seimą išėjus 
Sąjūdžio vadovams Vytautui 
Landsbergiui bei kitiems, jis pe
rėmė Sąjūdžio vykdomojo sek
retoriaus pareigas. Su žmona 
Rasa, kuri yra profesionali 
smuikininkė Valstybiniame fil
harmonijos orkestre, augina du 
sūnus - 19 m. Vytą ir 14 m. 
Andrių.

A. Kubiliaus tėvas yra žy
mus lietuvių literatūros žinovas 
Vytautas Kubilius, kuris šiuo 
metu vadovauja Piliečių char
tijai. Andrius yra atstovas jau
nesniosios kartos, kuriai rūpi 
Lietuvos valstybės likimas.

Visuomenė,kviečiama daly
vauti kovo 11 almėjimuose Ha
miltone - kovo 13, šeštadienį, 3 
v.p.p. Jaunimo centro salėje, ir 
Toronte, - kovo 14, sekmadie
nį, 4 v.p.p. Prisikėlimo parapijos 
didžiojoje salėje. G.P.

Kanados Lietuvių Bendruomenės žinios
Praėjusių metų vieni svar

biausių KLB darbų buvo remti 
Lietuvos narystės įgyvendinimą 
ŠAS (NATO) organizacijoje, 
nustatyti darbo gaires ir būdus 
kaip paveikti savo gyvenamo 
krašto valdžią prieš 1999 m. ba
landžio 23-25 d.d. Vašingtone 
įvyksiančią ŠAS (NATO) kon
ferenciją, kurioje bus sprendžia
mas naujų narių priėmimas. 
1998 m. gegužės 2 d. Toronte 
šiuo klausimu įvyko suvažiavi- 
mas-konferencija. Dalyvavo PLB, 
JAV LB, KLB atstovai ir Lietuvos 
diplomatija. Joje buvo ieškomi 
keliai į Lietuvos narystę ŠAS 
sudėtyje. Prieita išvados, kad 
daugiausia reikėtų veikti per 
kraštų valdžias ir parlamenta

S. Piečaitis; a.a. O. Anskienės prisi
minimui: $20 - S. Gaidauskas, 
Connie Farace, S. G. Pearson; $30 
- T. Stanulis; $40 - A. E. Liaukai; 
$50 - A. Z. Stanevičiai; $80 - G. D. 
Sakus; a.a. Z. Pulianausko prisimi
nimui: $100 - O. G. Melnykai; a.a. 
S. Dramanto prisiminimui: $20 - A. 
K. Žilvyčiai, M. V. Leparskai, D. L. 
Gutauskai, S. Panavas, G. J. Krišto
laičiai, K. Budrevičius; a.a. B. Mac
kevičiaus prisiminimui: $25 - K. 
Budrevičius; a.a. V. Matulevičiaus 
prisiminimui: $10 - E. Senkus, B. 
Tamulionis, V. A. Baltrušaitis, S. 
Valius; $20 - S. V. Piečaičiai, V. 
Zubrickas, H. Stepaitis, Č. Senkevi
čius, A. Vaičiūnas, S. Matulevičie
nė; $25 - T. B. Stanuliai, P. M. Kri- 
lavičiai; $30 - D. G. Sakus; $40 - 
G. V. Butkai; $45 - “Tėviškės žibu
rių” bendradarbiai; a.a. Gražinos 
Budrevičiūtės- Gembickienės prisi
minimui Lietuvoje: $20 - R. Fron- 
czak; $50 - A. J. Gėdriai; a.a. L. 
Karbūno prisiminimui: $100 - L. 
Urbonienė.

Aukotojams dėkoja KLF

rus, rašant jiems laiškus ir nuro
dant, kad Lietuva yra pilnai pa
siruošusi įstojimui į ŠAS organi
zaciją ir kad jos dalyvavimas jo
je bus naudingas ne tik mūsų 
Tėvynei, bet ir Vakarams.

Buvo paruošti laiškų pavyz
džiai, atspausdinti lankstinukai, 
ir Antanas Rašymas apkeliavo 
daugumą Kanados apylinkų, 
bandydamas steigti “politinės 
veiklos” komitetus bei raginda
mas pravesti laiškų rašymo vajų 
parlamentarams. Toronte buvo 
išsiųsta per 500 laiškų.

Norint svariau paveikti Ka
nados valdžią rūpimais klausi
mais, kaip ŠAS (NATO), emi
gracija ir pan., yra įsisteigusi 
Vidurio ir Rytų Europos kana-
diečių sąjunga iš 7 tautų: lietu
vių, latvių, estų, lenkų, vengrų, 
čekų ir ukrainiečių. Jos veiklą 
koordinuoja lietuviai. Vienas iš 
pirmųjų tos organizacijos už
duočių yra parėmimas Lietuvos 
įstojimo į NATO organizaciją. 
Paruošti laiškai Kanados minis- 
teriui pirmininkui J. Chretien, 
užsienio reikalų ministeriui L. 
Axworthy ir krašto apsaugos 
ministeriui A. Eggleton, spaus
dinamos kortelės, kurios bus iš
dalintos 7 tautų atstovams, kad 
galėtų pravesti savo bendruo
menėse laiškų rašymo vajų par
lamentarams Lietuvos naudai.

Kovo 3 d. Otavoje vyksta 
“Baltic Evening”, kuriame vi
suomet dalyvauja nemažai par
lamentarų. Bus bandoma asme
niškai su jais pasikalbėti - pa
aiškinti, kad Lietuva yra pilnai 
pasiruošusi įstojimui.

Yra dar likę šiek tiek laiko. 
Nenuleiskime rankų, bet bandy
kime dar pasiekti savo parla
mentarus - RAŠYKIME! Laiš
kų pavyzdžiai gaunami KLB raš
tinėje tel. 416 533-3292 darbo 
valandomis: pirmadieniais 3-6.30, 
tečiadieniais 9.30-5.30 ir ketvirta
dieniais 3-7 vai. Dar geriau, jei 
aplankytume savo rinkiminės apy
linkės parlamentarą ir išreikštu- 
me savo nuomonę. Inf.

Nemokamas namų įvertinimas
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Anapilio žinios

- Tiktai ateinantį savaitgalį 
Delhi ir Vasagos Mišių tvarka bus 
pakeista. Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje Mišios bus kovo 6, šeš
tadienį, 3 v.p.p., o Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje Mišios bus kovo
7, sekmadienį, 1 v.p.p. Kitais savait
galiais vėl bus grįžtama prie įpras
tos tvarkos.

- Lietuvoje yra miręs mūsų ge
ro parapijiečio Raimundo Pacevi- 
čiaus tėvelis. Reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

- Gavėnios susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje bus kovo 
5-7 dienomis. Susikaupimą praves 
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartu
lis. Susikaupimo dienų tvarka: kovo 
5, penktadienį, - 10 v.r. ir 7 v.v. Mi
šios su pamokslu; kovo 6, šeštadie
nį, - Mišios su pamokslu 10 v.r. ir 6 
v.v.; kovo 7, sekmadienį, - pamoks
lai įprasta sekmadienio Mišių tvar
ka. Išpažinčių bus klausoma kas 
dieną prieš ir po Mišių. Susikau
pimas bus užbaigiamas sekmadienį 
įprastine Religinės šalpos popiete.

- Gavėnios susikaupimas Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje bus kovo
8, pirmadienį, ir kovo 9, antradienį, 
4 v.p.p. Susikaupimą praves Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis.

- Kovo vienuoliktosios minėji
mas Delhi mieste bus kovo 13, 
šeštadienį, parapijos salėje tuojau 
po 3 v.p.p. Mišių.

- Parapijoje gauta kovo ir ba
landžio mėnesiams skirtų mąstymų 
“Žodis tarp mūsų” knygelių siunta. 
Knygelės kaina - $4. Knygeles para
pijos salėje platina A. Augaitienė.

- Anapilio knygyne gauta: 
“Kauno diena” 3 nr. /‘Virtuvės” ir 
velykinių atviručių. Papildomai gau
ta Adolfo Damušio knyga “Lith
uanians Against Soviet and Nazi 
Aggression”.

- Mišios kovo 7, sekmadienį, 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 1 
v.p.p. padėka Dievui už Rožės Au- 
gustinavičienės 100 m. amžiaus su
kaktį; Mišios kovo 6, šeštadienį, 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 3 v.p.p. už a.a. Vladą Valiušį; 
Mišios kovo 7, sekmadienį, Lietu
vos kankinių šventovėje 9.30 v.r. už 
a.a. Praną Ališauską (metinės); 11 
v.r. už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį antradienį, kovo 2, 7.30 

v.v. parapijos taryba posėdžiauja 
Alfredos Mikšienės bute.

- Sekmadienį, kovo 7, pa
maldos 9.45 v. ryto su Šv. Komunija.

- Ekumeninės pamaldos - ko
vo 10 d., 7 v.v. Prisikėlimo švento
vėje. Pamokslą sakys Išganytojo pa
rapijos klebonas kun. Alg. Žilins
kas, giedos parapijos choras. Sek
madienį, kovo 14, 9.45 v.r. Išgany
tojo parapijos šventovėje pamokslą 
sakys vienas iš Prisikėlimo parapi
jos kunigų. Remkime ekumeninį 
sąjūdį, atsilankydami abejose pa
maldose.

- Šeštadienį, kovo 27, 6 v.v. Iš
ganytojo parapijos šventovėje įvyks 
30-tasis Moterų Gavėnios apmąsty
mo vakaras. Pamokslą sakys Elena 
Delkuvienė, giedos parapijos choras.

- Vasario 27 d. mirė Agutė 
Šmitienė, sulaukusi 95 metų am
žiaus. Paliko liūdinčią dukterėčią 
Adą Jonaitienę Čikagoje ir liūdin
čią Išganytojo parapiją. Palaidota 
kovo 1 d. po gedulingų pamaldų Iš
ganytojo parapijos šventovėje Šv. 
Jono kapinėse.

A a. Simui Gudaičiui mirus, 
užjausdami jo žmoną Mariją, seserį 
Benetienę, brolius - Stasį ir Praną, 
“Kovai su vėžio liga” Lietuvoje au
kojo: $25 - B. T. Stanuliai, Z. Diž- 
balienė, V. Knyvaitė, A. E. Rebe- 
ko, dr. J. E. Cuplinskai; $20 - E. 
Kripienė, A. A. Vaičiūnai, S. G. 
Wicks, S. M. Putrimai, R. V. Bube
liai; $10 - L. Strumilienė, S. Čepo- 
nienė, E. Bočkienė, A. Kairienė, J. 
J. Kulikauskai, A. Zarembaitė, B. 
V. Biretos, S. J. Andruliai, Gyvojo 
Rožančiaus draugija, A. Duobienė, 
V. Gudaitis, F. Mačiulienė, E. Ma- 
čiulaitis; $5 - G. Kaulienė, A. A. 
Kuolai, M. Jasionytė. M.P.

A. a. Vinco Ignaičio atminimui 
pagerbti, užjausdami jo žmoną Ire
ną, dukras Gražiną ir Aldoną Če
pienę, “Tėviškės žiburiams” auko
jo: $25 - V. Kubilienė; $20 - B. Če
paitienė; $15 - U. Bleizgienė; $10 -
L. V. Sendžikai, K. V. Gapučiai. 
Leidėjai dėkoja aukojusiems ir au
kas rinkusioms D. Keršienei ir M. 
Povilaitienei.

Viekšnių šventovės remon
tui $100 aukojo J. Pargauskas.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $50 aukojo E. 
Ališauskienė.

KLK moterų draugijos sky
rius planuoja pagalbą senelių na
mams Rokiškyje. Jei kas turėtų 
gerų drabužių, avalynės, lovoms 
paklojimų ar virtuvės reikmenų, 
prašome atnešti sekmadieniais 
parapijos salės rūbinėn.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienį, vasario 28, per 

10.15 v.r. Mišias smuiku grojo M. 
Gabrys.

- Visiems parapijiečiams buvo 
paaiškinta “Atgaivink” programos 
trečios savaitės tema: “Ištikima 
Dievo meilė ir gerumas”. Atgailos 
sakramentas yra nuostabus būdas 
priimti Dievo meilę, gerumą ir gai
lestingumą.

- Šis penktadienis ir šeštadie
nis, kovo 5 ir 6, yra mėnesio pir
mieji. Penktadienį šventovėje 7 v.v. 
einami Kryžiaus keliai, o 7.30 v.v. - 
Mišios. Seneliai ir ligoniai lankomi 
namuose ir prieglaudose iš anksto 
susitarus. Šeštadienį gyvojo Roži
nio dr-jos nariai kalba Rožinį 10.30 
v.r. ir 11 v.r. dalyvauja Mišiose.

- Metinės parapijos rekolekci
jos, kurias praves Šiaulių vyskupas 
E. Bartulis, vyks kovo 17-21 d.d.

- Parapijos susirinkime, kuris 
įvyko sekmadienį, į parapijos tary
bą buvo išrinkti: V. Bubelis, I. Čup- 
linskaitė, L. Dūda, Rt. Girdauskai- 
tė, J. Jacikas, V. Jurevičius, V. Ju- 
zukonytė, K. Manglicas, L. Nakro- 
šienė, G. J. Neįmanai, G. Neįma
nąs, jr., J. Nešukaitis, L Paškauskai- 
tė-Turczyn, G. Petrauskienė, L Pi- 
voriūtė, A. Pleinytė, J. Poškus, L 
Poškutė, S. Prakapas, V. Siminke- 
vičienė, J. Stasiulevičienė, D. Ste
ponaitienė, D. Viskontienė. Parei
goms pasiskirstyti posėdis įvyks ko
vo 22 d., 7 v.v. T. Bernardino kam
baryje.

- Parapijos metinė vakarienė 
įvyks kovo 27, šeštadienį, 6 v.v. Bi
lietus įsigyti galima pas V. Tasecką 
sekmadieniais parapijos salėje, o 
kitu laiku jo namuose tel. 905 824- 
4461.

- Tikinčiosios Lietuvos diena 
bus švenčiama sekmadienį, kovo 7, 
visose lietuvių parapijose Kanado
je. Tą proga bus daroma rinkliava 
Lietuvos Katalikų Bendrijai 
įvairiems projektams paremti.

- Vasario 25 d. buvo palaido
tas a.a. Gintautas Venskaitis, 85 m. 
Paliko žmoną Genovaitę, sūnus 
Gintautą ir Paulių, dukrą Žibutę 
Ignatavičienę su šeimomis, ir Lietu
voje brolį Kazimierą bei seserį Joa
ną su šeimomis. Kovo 1 d. palaido
tas a.a. Antanas Peleckis, 86 m. Gi
minių Kanadoje neturėjo.

- A. a. kun. Antanas Prakapas, 
OFM, mirė vasario 26 d. Matulai
čio namuose, Putname, CN. Laido
jamas trečiadienį, kovo 3, Šv. Jono 
kapinėse, Bruklyne, NY. Toronte 
paliko brolį Stasį ir Kalifornijoje 
brolį Joną su šeimomis bei seserį 
Lietuvoje.

- Dar yra vietų kelionei į Ro
mą š.m. balandžio 8-18 d.d. Kelio
nės kaina - $2,449. Daugiau infor
macijos galima gauti iš kun. E. Put
rimo tel. 533-0621.

- Mišios kovo 7 d., sekmadie
nį: 8.15 v.r. už a.a. Sonią Paulionie- 
nę - 1-sios metinės; 9.15 v.r. už a.a. 
Povilą Budreiką; 10.15 v.r. už a.a. 
Antaną Dilkų - 5-sios metinės, už 
a.a. Aldytę ir Viktorą Užupį, už 
Brazių šeimos mirusius; 11.30 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio vasario 28 d. 

popietėje dalyvavo 177 asmenys. 
Pranešimus padarė LN valdybos 
pirm. E. Steponas. Valdybos posė
dis - kovo 11, ketvirtadienį, 7 v.r.

- Toronto Lietuvių Namų ir 
Labdaros fondo narių metinis vi
suotinis susirinkimas įvyks 1999 m. 
kovo 14, sekmadienį, Karaliaus 
Mindaugo menėje. Registracija - 
12 v.p.p., susirinkimo pradžia 1 v. 
p.p. Šiais metais į Lietuvių Namų 
valdybą bus renkami keturi nariai/ 
ės ir į revizijos komisiją - 1 narys/ė.

- Kovo 13 d., 6 v.v. įvyks Lie
tuvių Namų vyrų būrelio narių me
tinis pobūvis. Karšta vakarienė su 
vynu, kava ir pyragaičiais, progra
ma su muzika. Vyks loterija ir kitos 
įvairenybės. Stalai rezervuoti. Įėji
mas - $15 asmeniui. Bilietai gauna
mi LN raštinėje ir pas T. Stanulį, 
tel. 416 769-1616.

- Slaugos namams $135.56 
aukojo LN kultūros komisija; $20 - 
E. Steponas. Slaugos namams au
kos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W. Toronto, Ont. M6P 1A6.

- 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 TV su
kurto filmo “Giminės” pilną serialą 
(40 serijų) bei Lietuvos respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus inau
guracijos vaizdajuostę. Visos kase
tės pagamintos pagal paskutinę 
techniką. Puiki dovana draugams 
bei artimiesiems. Dėl vaizdajuosčių 
įsigijimo ar nuomojimo skambinti 
S. Pabricienei tel. 416 762-5419 ar
ba V. Kulniui tel. 416 769-1266.

„ ■ - ’ ' 
ciame visuomenę dalyvauti
r, 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo
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TORONTE, sekmadienĮ, kovo 14, 4 v.p.p.r Prisikėlimo par.,1011 College St.,Toronto
Pagrindinį žodį tars Lietuvos seimo pirmininko pavaduotojas, Andrius
Kubilius iš Vilniaus. Programą atliks A. Šarpytės kamerinis orkestras “Lyra”.

Rengėjai - Tėvynės sąjungos Kanados skyrius
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HAMILTONE, šeštadienį, kovo 13, 3 v.p.p., Jaunimo centro salėje, 58 Dundum
St., Hamilton. Pagrindinį žodį tars Lietuvos seimo pirmininko 
pavaduotojas Andrius Kubilius iš Vilniaus. Programą atliks “Aro” choras.

Dosnusis lietuviškos spau
dos rėmėjas prel. J. A. Kučingis 
iš Los Angeles, mokėdamas 
“TŽ” garbės prenumeratą, pridė
jo ir stambią auką - 500 dolerių. 
Jam tariame nuoširdų ačiū, linkė
dami geriausios sėkmės ir gausios 
Viešpaties palaimos.

Muziejaus archyvo žinios
Anapilyje esančio Kanados lie

tuvių muziejaus - archyvo vedėja 
dr. R. Mažeikaitė kovo 8-30 d.d. 
bus Danijoje ir Lietuvoje. Ji skaitys 
paskaitą Odense universitete ir 
dėstys kursą Klaipėdos universitete. 
Muziejus bus atidarytas įprastom 
valandom. Dėkojame Toronto lie
tuvių moterų šalpos grupei “Daina” 
už $300 auką muziejaus išlaikymui.

Maironio mokyklos žinios
- Maironio mokykloje visi mo

kiniai, mokytojai ir tėvai stengiasi 
kalbėti lietuviškai. Kiekvieną šešta
dienį pradedame pamokas su Lie
tuvos himnu ir malda, kurią per
skaito mokinys.

- Norime priminti tėvams - jei 
vaikai nebus mokykloje, paskambin
kite mokytojai ir praneškite. Tai pa
darę sutaupote daug laiko adminis
tracijai ir neįvyksta nesusipratimų.

- Dėkojame Viktorui Šimkui, 
Toronto miesto ugniagesiui, aplankiu- 
kiusiam vyresnį darželį ir paaiški
nusiam apie gaisro taisykles.

- Vasario 27 d. Maironio mo
kyklos patalpose įvyko abiturientų 
tėvų pasitarimas užbaigimo reika
lais. Abiturientų išleistuvės ir mo
kyklos užbaigimas įvyks gegužės 28 
d. Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Repeticija įvyks gegužės 27 d. Bilie
tus bus galima įsigyti Maironio mo
kykloje balandžio mėn. pradžioje.

- Per žiemos atostogas, kovo 
13 d. Maironio mokykloje pamokos 
vyks įprasta tvarka. Kovo 20 d. pa
mokų nebus.

- Paskutinis šių mokslo metų 
šeštadienis - birželio 5.

Mažlietuvių “Šiupinys”
Torontiškiai, atvykę į mažlietu

vių “Šiupinį”, Užgavėnių vakarą 
praleido jaukioj mažlietuvininkių 
atmosferoj. Svečius pasitiko Solve- 
ga Meiklejohn Kotrynos Grigaity- 
tės eilėmis, skirtomis Mažajai Lie
tuvai. Asta Šernaitė-Šimkienė 
trumpu žodžiu pasveikino atvyku
sius ir pakvietė Šiaulių vyskupą Eu
genijų Bartulį invokacijai - stalo 
maldai. Vikrios patarnautojos ap
rūpino stalus karštu šiupiniu su au
sytėmis ir uodegytėmis ir kitais 
priedais. Pasisotinę ir atsigaivinę 
vyneliu, svečiai išklausė konsulo 
Hario Lapo taiklų žodį, iškeliantį 
Mažosios Lietuvos svarbų įnašą 
mūsų istorijos raidoje. Konsulas 
pasidžiaugė jaunųjų mažlietuvių 
ryžtu puoselėti savas tradicijas, ir 
palinkėjo joms nepailsti. Joana La- 
sienė paskaitė ištraukas iš Kristijo
no Donelaičio “Metų”; Solvega 
Meiklejohn padeklamavo dar kelis 
eilėraščius. Pasirodė scenoj visų 
lauktas “Aras”, kuris jau pasidarė 
“Šiupinio” tradicinė dalis. “Aras” 
pradėjo savo programą Mažosios 
Lietuvos himnu “Lietuviais esame 
mes gimę”. Sekė aštuonios dainos - 
“Pjauk, broliukai”, “Ar žinai, ber
neli”, “Mano gimtinė”, “Sugrįžau”, 
“Tėvo rankos”, “Tėviškėlė”, “Že
mėj Lietuvos” ir “Aras”, kurios 
publikos buvo sutiktos gausiais plo
jimais. Į dainą “Žemėj Lietuvos” 
energinga chorvedė įjungė ir publi
ką. Choro seniūnas V. Pečiulis tarp 
dainų padeklamavo eiles iš Done
laičio poemos “Metai”, kur poetas 
plaka “atsibasčiusius” prancūzus ir 
kitus, kad jie, “prisiėdę lietuviškų 
rūkintų dešrų ir lašinių”, nesigė- 
dina “viežlybių” lietuvininkų išpeik
ti, ir kartu pagraudena lietuvinin
kus, prisivalgiusius skanaus šiupi
nio, nepamiršti, kaip krikščionims 
“reik dosningo Dievo”.

Vakaro programos eigai sklan
džiai vadovavo Asta Šernaitė-Šim
kienė. Ieva Adomavičienė padėko
jo visiems prisidėjusiems prie šio 
savito renginio, vienintelio visoj 
Kanadoj. Ypač dėkojo svečiams už 
apsilankymą, parėmimą jaunųjų 
mažlietuvių pastangų puoselėti sa
vas tradicijas. Renginys baigėsi tra
dicine turtinga loterija. LA.

WASAGOJE išnuomojamos dvi at
skiros kabinos (du kambariai kiek
vienoje) nuo Viktorijos dienos iki 
Darbo dienos savaitgalių. Skam
binti tel. 416 622-5266.

PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 
LABDAROS FONDO narių

metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 1999 m. kovo 14, sekmadienį, 
1 v.p.p., Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario.
Dalyvaujančių registracija prasideda 12 vai.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių, 

b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų;
3. Darbotvarkės tvirtinimas;
4. 1998 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas;
5. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) slaugos 

namų, d) statybos ir remonto, e) “Lokio" svetainės,
f) visuomeninės veiklos, g) švietimo fondo, h) bingo, j) kazino;

6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Revizoriaus (auditor) pranešimas;
8. Diskusijos dėl pranešimų;
9. 1998 m. apyskaitų tvirtinimas;

10. 1999 m. sąmatos tvirtinimas;
11. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas;
12. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (4 nariai),

b) revizijos komisijos (1 narys/ė);
13. Einamieji reikalai ir sumanymai;
14. Susirinkimo uždarymas.

Šiais metais j Lietuvių Namų valdybą bus renkami keturi nariai. 
Valdybos kadenciją baigia: V. Lucas, E. Pamataitis, K. Petryla, L. 
Pocienė. Bus renkami 4 nariai į valdybą: 3-3 metams, 1 - 1 metams 
pagal gautą balsų daugumą. Bus renkamas vienas/a narys/ė j Revizi
jos komisiją: 1 - 3 metams.

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuojamo 
kandidato-ės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruoštos specialios 
anketos, kurias nariai gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo metu. 
Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūlytojai (nemažiau kaip du 
nariai), pasirašytų nominacijos anketas ir įteiktų metinio susirinkimo 
nominacijų komisijai.

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo laiky
tis korporacijų įstatymo (Corporations Act) reikalavimų ir įgaliojimus 
(proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), pristatyti į LN 
raštinę ne vėliau 1999 m. kovo 12 d., 10 v.r. Įgaliojimai, nepatvirtinti 
notaro ir gauti po minėtos datos, nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų 
anketas galima gauti LN raštinėje.

Toronto Lietuvių Namų valdyba

“Tremtinių grįžimo fondui” 
$100 aukojo I. Jakovwich.

A. a. Vinco Ignaičio atminimui 
pagerbti našlaičių fondui “Vaiko tė
viškės namai” aukojo: $100 - Ignai- 
čių šeima, M. Miceikienė; $50 - A. 
ir S. Baršauskų šeima, V. ir A. Bar
šauskai (Montrealis), K. Kamins
kienė, J. Palys, dr. S. ir Č. Čepai, D. 
ir R. Vorps, dr. J. J. Vingilis; $30 -
M. Tamulaitienė, P. Z. Augaičiai; 
$25 - V. Jasinevičius, E. ir dr. J. 
Čuplinskai; $20 - M. Povilaitienė, 
E. Bersėnas, S. Štuopienė, dr. P. ir 
L Lukoševičiai, A. ir V. Bubeliai, J. 
Nešukaitis, E. Šlekys, V. ir R. Pa- 
liai, J. Šeškutė, A. Beržinytė-Sen- 
kuvienė, J. ir L. Dūda, J. Balčiūnie
nė, J. Pacevičienė, B. Stankaitienė, 
A. ir E. Abromaitis, D. ir A. Pabe
dinskas, J. ir S. Krašauskai, J. Rin- 
kūnienė, K. ir A. Ratavičiai; $10 - 
M. Gudelienė, B. Sapijonienė, A. 
Valienė, A. ir A. Kuolai, S. ir J. 
Andruliai, J. ir B. Tamulioniai; $5 - 
Čeponienė.

Aukas surinko D. Keršienė ir 
M. Povilaitienė.

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

A. a. Vytauto Matulevičiaus 
atminimui pagerbti Gražina Kocie- 
nė paaukojo $50 “Tremtinių grįžimo 
fondui”. KLK moterų dr-jos 

centro valdyba

REIKALINGOS auklės ir namų 
ruošos darbams moterys. Būtina 
kalbėti angliškai. Skambinti Ellai 
tel 416 221-5114.

KAIP GERIAU PARDUOTI NA
MĄ? Visas informacijas rasite 
“Guide to Selling your Home”. 
Skambinti bet kuriuo laiku 24 vai. 
laikotarpyje tel. 416 231-1929. Šią 
knygelę atsiųsim niekaip jūsų ne- 
įpareigojant.

GALVOJAT PIRKTI NAMĄ? Vis
ką rasite knygelėje “Guide to 
Buying Home”. Skambinti tel. 416 
231-1929, bet kuriuo laiku. Ši in
formacija bus pasiųsta Jums nie
kaip jūsų neįpareigojant.

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.

A. a. Jadvygai Lietuvoje mi
rus, užjausdama seserį Kotriną 
ir jos vyrą Juozą Ališauskus, E. 
Ališauskienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Vincui Ignaičiui mi
rus, užjausdama žmoną Ireną ir 
dukras Gražiną ir Aldoną su vy
ru Linu, Delfiną Zulonienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Bronei Satkevičienei 
St. Catharines mieste mirus, 
jos atminimui pagerbti ir už
jausdami jos vyrą Mykolą bei 
dukrą Birutę su vyru Tim, Sigita 
ir Vytautas Aušrotai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

JEI RENGIATĖS PARDUOTI NA
MĄ, pirmiausia kreipkitės į atnau
jinimo specialistus. Perdažytas, 
moderniau pertvarkytas namas žy
miai pakels kainą. Skambinkite 
Zeniui, tel. 905 301-7513 arba 905 
301-3729.

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.

VIDUTINIO DYDŽIO ADVOKATŲ 
FIRMA Toronto miesto centre Bla
ney, Mcmurtry, Stapelis, Friedman 
ieško teisinės/io sekretorės/iaus imi
gracijos ir verslo sritims. Reikalin
gi stiprūs sekretoriavimo įgūdžiai 
su patirtimi diktuojamų įrašų per
rašinėjime. Norintys šio darbo turi 
laisvai vartoti lietuvių ir rusų kal
bas. Teisinės srities patirtis būtų 
labai naudinga. Atlyginimas pa
gal patirties laipsnį. Pristatyti 
“curriculum vitae” angliškai 
faksu 416 593-5437 arba elektro
niniu paštu scarr@blaney.com, 
Susan Carr, Manager of Human 
Resources vardu.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais.

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis per keturias dienas gra
žiais pamokslais ir išpažinčių klau
symu sėkmingai pravedė priešvely- 
kinį susikaupimą Aušros Vartų pa
rapijoje. Paskutinę dieną - vasario 
21, šios rekolekcijos baigtos iškil
mingomis Mišiomis, kurias atnaša
vo pats vyskupas, asistuojamas kun. 
Kazimiero Ambraso, SJ, ir kun. Izi
doriaus Sadausko, SDB. Mišios 
baigtos vyskupo palaiminimu. Pa
maldų metu giedojo parapijos choras.

Po pamaldų parapijos salėje 
buvo pietūs, suruošti parapijos tary
bos. Pradžioje tarybos pirm. Romas 
Verbyla padėkojo vyskupui už atvy
kimą į Montrealį ir pravedimą re
kolekcijų bei pakvietė palaiminti 
vaišes. Savo kalboje vyskupas dėko
jo už priėmimą ir išgyrė parapijos 
chorą. Vaišėms baigiantis, vyskupas 
dar spėjo apeiti beveik visus stalus 
ir pasikalbėti su dalyviais. Po vaišių,

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

AP AMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

Aukojo ‘Tėviškės žiburiams”
$58 - K. Waznis, dr. J. Sungaila; 
$42 - Č. Masaitis; $38 - J. Bitneris; 
$20 - L. Razgaitis, M. Trečiokas, A. 
Gustaitis; $10 - A. Mučinskas, A. 
Valaškevičienė, A. Petokas, J. Au
gis; $8 - J. Gylys, A. Juodvalkis, J. 
Mikulis, M. Oniūnas, S. Domeika, 
V. Juodis, P. Ruikis, T. Zailskas, A. 
Jamdolis; $6 - A. Pesys; $5 - B. Ma- 
ziliauskienė, V. Gražulis, S. Škėma; 
$3 - V. Kiškūnas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$58 - B. Sriubiškis; $55 - L. Jurjo- 
nas, P. Joga, A. Bentnorius, T. Bo- 
gušas, P. Baltuonis, A. Erštikaitis, 
E. Barškėtis, O. Ziminskienė, J. 
Mockevičius; $52 - V. Sičiūnas, E. 
Seibutis, M. Obelienius, V. Vainu- 
tis, S. Albingis, A. Opanavičius, E. 
Juodvalkis, kun. K. Kaknevičius, T. 
Tarvydas, B. Bunys, B. Čepaitis, A. 
Kužmarskis, K. E. Majauskas, A. 
Vaitkūnas, S. Urbantas, S. Aleksa, 
J. Mikulis, B. Grajauskas, S. Kėkš
tas, V. Jokūbaitis, V. Paškus, P. G. 
Breichmanas, kun. V. Pikturna, M. 
Rutkevičienė, J. Pacevičienė, G. 
Balčiūnienė, A. Abromaitis, J. Bit
neris, A. Kilinskas, M. Gegužis, H. 
Radėnas, J. Dransutavičius, V. 
Bražys, A. K. Rudys, P. Gabrėnas,
J. Lapšys, S. Laniauskienė, Z. Bra
zauskas, J. Telyčėnas, V. Rociūnas,
K. Matkevičius, E. Stunguris, A. 
Misiūnas, A. Gudžiūnas, L. Valevi
čius, L. Urbonas, O. Svarinskas, N. 
Adams, A. Gedrimas, E. Stravins
kas, A. Janušis, Z. Saunoris, dr. B. 
Vidugiris, M. Levišauskas, V. Levi- 
šauskas, J. Skardis, M. Bernotaitis, 
D. Batūra, N. Liačas, L. Pliūra, A. 
Jungmeisteris, J. Kriaučeliūnas, M. 
Galinauskas, A. Žemaitaitis, A. Lu- 
kos, L Šlenis, V. Kiškūnas, B. Kas
peravičius, L Čiurlys, Z. Rimša, I. 
Užgirienė, V. Bireta, J. Arcimavi- 
čius, J. Augustinavičius, A. Peto
kas, G. Repčys, A. Alkevičius; $50 - 
B. Pranskus, J. Petrauskas, D. A. 
Misiulis, dr. P. Vytė, A. Burbulevi- 
čius, A. Dainora, A. Vanagas, V. 
Barauskas, B. A. Kazulis, L. Rasla- 
vičius, V. Naras, V. Miliauskas, J.

IEŠKOME AUKLĖS 2 metų ber
niukui Mississaugoje. Skambinti 
tel 905 282-9102 vakarais.

fjAMocnwJ Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

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). 

išleidžiant vyskupą į Otavą, visi pa
giedojo “Ilgiausių metų”.

Iš viso atrodė, kad vyskupas 
myli žmones. Per tas kelias dienas 
su kun. K. Ambrasu aplankė keletą 
ligonių, o šeštadienį užėjo į litua
nistinę mokyklą. Mokykloje dabar 
mokosi nuo 5 iki 10 metų amžiaus 
mokiniai, o vyskupas surado kalbą 
su kiekvienu. Visi kartu padainavo 
ir net susuko ratelį.

Montrealiečiams gerai pažįsta
mas kun. I. Sadauskas atvyko iš 
Lietuvos, o kun. K. Ambrasas per 
tą laiką išvyksta atostogų. Kaip gir
dėti, kun. K. Ambrasas šiuo kartu 
sieks Los Angeles ir Australiją.

A. a. Petras Šukys, 86 m. am
žiaus, mirė vasario 18 d. Iš Šv. Ka
zimiero šventovės vasario 22 d. pa
laidotas Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Liko žmona, vedęs sūnus, 
giminės ir draugai šiame žemyne ir 
Lietuvoje.B.S.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

Kučinskas, V. Balnis, A. Leparskas,
N. Šumskis, J. Blaževičius, P. Za- 
ranka, V. Lapaitis, P. Šiugždinis, J. 
Lukoševičius, S. Žaldokas, V. D. 
Simankevičius, R. Pakalnis, L Ra
monas, A. Regis, J. Mikonis, S. Ko
jelis, J. Strikas, D. O. Šiurna, S. 
Vaišvila, G. Balyta, J. Gruzdąs, S. 
Kulmatickas, J. Sinkevičius, B. Ulo- 
zas, I Kairys, A. Deksnys, D. Po
well, A. Baltrušaitis, A. Mockaitis,
J. Račius, J. Sakevičius, V. Jučas, S. 
Slavickas, J. Miglinas, P. M. Jokšas,
K. Karvelis.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: B. Znotinas.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - J. Grabys, P, Kisielis, dr. S. 
Sereika, V. Stanaitis, M. Vasiliaus
kas, J. Kari; $75 - S. Bartusevičius, 
A. Vaičkus, dr. J. J. Vingilis; $70 -
A. Zubrickas, B. Laučys, A. Klem
ka, V. Timošenko; $65 - S. Kriau
čeliūnas, P. Pargauskas, A. Sekonis,
B. V. Neverauskas; $62 - A. Petra- 
šiūnas, K. Stankus, B. Yokubynas, 
R. Kisielius, M. Vaškevičius, J. V. 
Danys, M. Jankus, S. Virkutis, L. 
Baumgard, kun. R. Krasauskas, L. 
Krajauskas, J. Girnius, S. Jelionis, 
M. Labenskas, K. Liauba, O. Juod
viršis, G. Lemieux, S. Gampp, O. 
Mašalienė, T. Zailskas, P. Kariū
nas, H. Lapas, J. Dabrowski, E. Ke- 
buris, A. Prialgauskas, J. Vingelis, 
J. Bakis, A. Blusys, J. Karasiejus, J. 
Kvosčiauskas; $60 - A. Empakeris, 
J. Stankus, J. Radas, E. Jasiūnas, 
A. Lukas, J. Driaunevičius, V. 
Dunderas, dr. B. Mickevičius-Mi- 
konis, F. Vaivila, A. Šelmys.

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

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios gerai1 
nemokėti

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.

mailto:scarr@blaney.com

