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Reikia didvyriškų pavyzdžių
Iki šimtmečio pabaigos jau skaičiuojama dieno

mis -jų liko mažiau kaip 300. Artėja įspūdingas, istorinis 
metų skaičius: 2000-ieji. Žiniasklaidoje pastebima, jog 
žmonės įvairiais būdais ruošiasi šiam istorijoje išskirtinam 
momentui. Neskelbiama, deja, kad tikintieji stengiasi at
sinaujinti renkdamiesi švęsti Kristaus gimimo 2000-metį. 
Skaitome daugiausia, jog vieni pranašauja pasaulio pabai
gą, kiti nuogąstauja dėl datos kaitai nepritaikytų kompiu
terių kilsiančios nesulaikomos suirutės (“Y2K”) įvairiose 
gyvenimo srityse.

IS TECHNOLOGINIS amžius, kuriame žmonija 
techniniu požiūriu pažengė toliau negu bet kuriuo 
kitu laikotarpiu, daug kam - bauginantis, reikalau

jąs didelio prisitaikymo. Kaip ten bebūtų, reikia išlaikyti 
pusiausvyrą. Blogiausia, kad neribotą informacinę galią ir 
greitį žadančios technologijos tolimam šešėlyje paliko 
dvasines vertybes, kurias dar šimtmečio pirmoje pusėje ir 
viduryje visuomenė pripažino ir mokyklose puoselėjo. 
Dabar nebe populiarus nei tikėjimas, nei malda, nei giles
nis pokalbis, kartais nei pagarba kitam. O kur dingo mo
kymai apie praeities ir dabarties galiūnus, kurie įkvėpdavo 
didesnėmis asmeninėmis pastangomis siekti vis aukščiau?

SVARBU ir sveikintina, kad yra dar pasišventusių 
žmonių, kurie neapleidžia jaunimo organizacijų, jo
se savo vadovavimu bei paruošimu įvairių užsiėmi
mų ir pokalbių vaikams skiepija pareigingumą ir kilnes

nių vertybių siekimą. Gal jiems naudinga būtų taip pat 
pasinaudoti įvairių drąsuolių istoriniais pavyzdžiais. Jų 
galima rasti ir senovėje, ir dabartyje - toli ieškoti nerei
kia. Neseniai atšvęsta šv. Kazimiero šventė. Didesniuose 
lietuviškuose telkiniuose rengiamos “Kaziuko mugės”, 
kuriose jaunimas uoliai ruošiasi dalyvauti. Tačiau ar jie 
žino, kad vienintelis kanonizuotas Lietuvos šventasis, Tė
vynės ir jos jaunimo globėjas, mirė 1484 m. kovo 4 d., ne
sulaukęs 26 metų amžiaus? Kad jis buvo gerbiamas ne tik 
Lietuvoje, bet ir Vakaruose XVII š., net Vokietijoje, Bel
gijoje ir Italijoje, kaip taurumo, skaistybės ir kuklumo 
pavyzdys? Praėjo daugiau kaip 500 metų nuo jo mirties. 
1984 metai net buvo paskelbti šv. Kazimiero metais. Ta 
proga išeivijoje pasirodė daug įvairios literatūros apie jį, 
buvo surengti minėjimai, net įvyko pasaulio lietuvių kata
likų kongresas Toronte, buvo parašyta opera, vaizduojan
ti jo gyvenimą. Tai liudija jo dvasios didybę, kurioje šimt
mečiais lietuviai rado atramą ir paguodą. Praėjo 515 me
tų, bet tos dvasinės vertybės tebėra svarbios, dabar gal 
svarbesnės negu bet kada. Dėl pakitusio religinio auklėji
mo yra įvykęs atitolimas nuo šventųjų pažinimo. O žinia- 
sklaidos, televizijos ir filmų herojai nebėra tokie kilnūs, 
kaip kadaise buvo. Tačiau jų yra, tų didžios dvasios ir 
stiprių principų pavyzdžių, tik reikia mums patiems juos 
atsirinkti ir rasti progų jais skatinti jaunimą, juos įkvėpti 
tauresniems uždaviniams. RSJ

KANADOS ĮVYKIAI 
Inžinerijos savaitė

Š

Savaitė Lietuvoje

Inžinerijos savaitės (vasa
rio 27 - kovo 7) proga visoje Ka
nadoje rengiami įvairūs paren
gimai bei konkursai gimnazijų 
bei universitetų lygyje tema 
“Kur tik pažiūri - inžinerija” 
(“Engineering: It’s All Around 
Us”). Ontario konkursas, įtrau
kęs visų 13 inžinerijos universi
tetų studentus suprojektuoti 
dar Kanadoje nežinomą prak
tišką produktą ar paslaugą, lai
mėtoją apdovanojo $3,500 ver
tės “Northern Telecom Award”; 
kiti pasiūlyti projektai, verti 
$3,500-1,500, išspręsti tam tik
ras inžinerines problemas. Ka
nadoje šiuo metu yra apie 200, 
000 inžinierių, iš kurių 63,000 
Ontario provincijoje. Kanadie
čius inžinierius galima atpažinti 
iš geležinio (arba nerūdyjančio 
plieno) žiedo nešiojamo ant de
šinės rankos mažylio (kairiaran
kiai nešioja ant kairės rankos 
piršto).

Penki inžinerijos projektai, 
išrinkti kaip labiausiai pasisekę 
dvidešimtame šimtmetyje ir ku
riais kanadiečiai gali didžiuotis, 
yra širdies ritmo reguliatorius 
(“the pacemaker”), IMAX me
todas kino filmų rodymui, 13 
km ilgio Konfederacijos tiltas 
(ilgiausias pasaulyje jūros tiltas) 
iš New Brunswick į Prince Ed
ward Island, atidarytas 1997 
metais, “CPRail” geležinkelio 
linija 1987 metais išvesta Ro
gers tarpekliu Britų Kolumbijos 
kalnuose ir dažnai linksniuota 
“Canadarm”, didžiulė mecha
niška “ranka” kuri, įmontuota 
erdvėlaivyje, gali atlikti įvairias 
sudėtingas užduotis. Įdomiausia

$ 

yra širdies ritmo reguliatoriaus 
istorija. Inž. J. Hopps, su pora 
chirurgų ir savo “National Re
search Council” inžinierių gru
pe, 1950 metais pagamino pir
mą reguliatorių, kuris veikė ge
rai, bet buvo maždaug kubinės 
pėdos dydžio ir turėjo būti 
įjungtas į namų elektros srovę. 
Tik 1957 metais, išsivysčius 
tranzistorių ir mažų ilgai vei
kiančių baterijų gamybai, pasi
sekė padaryti reguliatorių už
tenkamai mažą, kad būtų “įso
dintas” į žmogaus krūtinę. Šian
dien jis padeda milijonams 
žmonių vesti normalų, sveiką 
gyvenimą. Net ir pats J. Hopps, 
sulaukęs 66 metų, turėjo pasi
naudoti savo išradimu po sėk
mingos širdies operacijos.

Toronto universiteto moks
lininkų grupė išrado metodą 
“sukabinti tolygias molekules 
panašiai kaip ‘Lėgo’ kaladytes, 
tuo paruošdami dirvą išvystyti 
visą eilę naujų medžiagų”. Tos į 
metalą panašios medžiagos, va
dinamos “mesostructured metai 
germanium sulphides”, gali 
ateity būti panaudotos kaip 
“elektroninės nosys”- atpažinti 
narkotikus ar maisto nuodus, ar 
kaip labai efektingo taršos filtro 
pagrindinis elementas. M. Mac- 
Lachlan, 25 metų chemikas- 
doktorantas, vadovavęs šiam 
projektui, teikia, kad kurti to
kias naujas medžiagas, kurias 
būtų galima praktiškai panau
doti, jam yra iššūkis. Šis pasiek
tas laimėjimas, aprašytas presti
žiniame britų žurnale “Nature”, 
iškelia Toronto universitetą į 
pirmaujančių vietą modernioje

Toronto “Gintaro” šokėjai Lietuvos nepriklausomybės šventės iškilmėje Toronto-Mississaugos
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Rusijai gresia sugriuvimas?
Vokiečių dienraščio bendradarbio pokalbis su akademinio Rusijos instituto vicedirektoriumi
KAZYS BARONAS, Vokietija

Berlyno dienraštis “Die 
Welt” vasario 15 d. išspausdino 
platų pasikalbėjimą su Rusijos 
Europos akademinio instituto 
vicedirektorium S. Karganovu, 
einančiu taip pat Jelcino pata
rėjo pareigas užsienio reikalų 
taryboje.

Dienraščio bendradarbis pa
lietė ypač Vokietijos-Rusijos 
santykius, kartu primindamas 
rusui jau duotą didelę finansinę 
Vokietijos paramą. Gan pikto
kai atsakė S. Karganovas, pa
reikšdamas, kad Vokietijoje vy
rauja nuomonė, esą teikiama 
parama Rusijai. “Taip, tai buvo 
kancl. H. Kohl’io ir M. Gorba
čiovo draugystės laikotarpyje, 
tačiau vėliau nuo kreditų reikė
jo susilaikyti (Rusija Vokietijai 
skolinga 70 bilijonų markių, 
K.B.). Rusijai reikalingos inves
ticijos, o vokiečiams ir visai Eu
ropai stabili Rusija” - atsakė S. 
K. Ruso nuomone, visos Sov. 
Sąjungos skolos turėtų būti pa
naikintos.

Svarbiu dalyku šiame pasi
kalbėjime reikia laikyti S. Kar- 
ganovo prisipažinimą, kad Ru
sijai gresia sugriuvimas. Kodėl? 
Mat rusas į gyvenimą žiūri 
realiai, mato valstybėje didelę 
krizę, kurią sudaro 30% ekono
miniai ir 70% politiniai veiks
niai. Politinę krizę reikia jungti 
su prezidento nemokėjimu iš
naudoti jam suteiktos pilnaval- 
diškumo teisės. Ruso nuomone, 
kraštas gal kiek atsigauna. 
Griuvus Sov. Sąjungai ir prara
dus Rytų Europos kraštus, Ru
sija grįžo į reikiamas ribas. Ji 
turi suprasti taip pat pasaulinius 

“medžiagų mokslo” (“materials 
science”) šakoje, kurioje kartu 
dirba fizikai ir chemikai.

Toronto simfininis orkest
ras pradės savo 1999-2000 metų 
sezoną “Roy Thomson Hali” 
rugsėjo 23 dieną JAV soprano 
Kathleen Battle koncertu. Or
kestro vadovas Jukka-Pekka Sa- 
raste žada pirmą sykį nuo 1977 
metų atlikti visas devynias Bee- 
thoveno simfonijas. Šalia to, 
moderniai muzikai atstovaus 
net šešių naujų kūrinių premje
ros. Iš žinomų muzikų ir daini
ninkų su Toronto simfoniniu 
orkestru pasirodys Yo-Yo Ma, 
Itzhak Perlman, Leila Josefo- 
wicz, Sarah Chang, Emanuel 
Ax, Yefim Bromfman, Louis 
Lortie, Ben Heppner ir visa eilė 
svečių dirigentų. (Nukelta į 8-tą psl.) 

įvykius, nepaisant pablogėjusių 
santykių su JAV. Tiesa, Rusija 
bendradarbiauja su JAV tam 
tikrose srityse. Tik didelę klaidą 
daro JAV-bės manančios, kad 
JAV turi mums visuomet padėti 
išbristi iš ekonominės krizės.

Esą rusiškoje) spaudoje pa
sirodė gan šalti straipsniai bei 
įspėjimai dėl naujo “ledinio lai
kotarpio” - sakė pokalbio vo
kietis. Ruso atsakymas: “Nieko 
panašaus. Tiesa, yra tam tikrų 
problemų, bet ne vienai Rusijai. 
Jų netrūksta ir Amerikai, kuri 
po karo atsiradusią sistemą mė
gina pakreipti saviems reika
lams. Rusija praranda savo įta
ką, norėdama išlaikyti ‘status 
quo’, tačiau tai nereiškia, kad ji 
praranda draugystę Europos 
valstybių tarpe, nes nėra sovieti
nės grėsmės Europai, nėra jo
kio pagrindo konfrontacijai”.

Keli klausimai lietė ir Lie
tuvą: tai ŠAS plėtros reikalai. 
Rusas, kaip ir visi kiti politikai 
nieko naujo nepasakė tik gal 
kiek daugiau išplėtė tą temą. S. 
Karganovas pareiškė: “Rusija 
niekuomet nesutiks su ŠAS plė
tra. Tą žingsnį ji laiko išdavyste, 
aštriu posūkiu nuo visų įsiparei
gojimų Europoje, visišku padė
ties pokyčiu. Mes nesijaučiame 
pavojuje, tačiau žiūrime į mi
nėtą plėtrą kaip nenaudingą 
Rusijai. Mes visuomet trukdysi
me šį vyksmą, nors nesijaučia
me esą Vakarų priešai. Jeigu 
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ŠAS (NATO) pasikeis į politinę 
organizaciją, gal tuomet Rusija 
priims tai už tikrą pinigą”.

Vokiečio klausimas: “Kur 
Jūs matote naujų narių priėmi
mo ribą, kuri būtų nepriimtina 
Rusijai?” Atsakymas: “Rusija 
nustos bet kokio bendradarbia
vimo, kai plėtra prisiartins prie 
Rusijos sienų. Bet ŠAS nėra 
Europa. Rusijos santykiai su 
ŠAS priklauso prie JAV-Rusi- 
jos problemų”.

Vokiška žiniasklaida prane
šė, kad Vilniuje pasirašyta Lie- 
tuvos-Vokietijos bevizių kelio
nių sutartis. Ją pasirašė Vokieti
jos užs. reik, ministerio pavad. 
G. Verheugen ir Lietuvos užs. 
reik. min. A. Saudargas, Dides
ni dienraščiai gan plačiai ko
mentavo, kartu primindami, kad 
Vokietiją pasieks pigi darbo jėga. 
Koks atlyginimų skirtumas? 
Vokiečio pramonės darbininko 
valandinis atlyginimas - per 40 
markių, Lietuvos tik 3.14 markės 
(viena vok. markė = 2.30 Lt., 
vienas JAV dol. = 4.00 Lt.).

Slapta tarptautinė cigarečių 
prekyba, kuri ankstyvesniais me
tais buvo varoma pavienių spe
kuliantų, šiemet pasuko į krimi
nalines grupes. Pernai Vokieti
jos muitinei buvo padaryta 1.9 
bilijono dol. nuostolio, o visai 
Europos sąjungai - 5.9 bilijono 
dol. Vokiečių spauda rašė, di
džiausia tos spekulacijos kalti
ninkė Europoje esanti Lietuva.

Gudija atsiskaitys mainais
“Lietuvos aido” žiniomis, 

vasario 17 d. vyriausybė, svars
čiusi Gudijos įsiskolinimus Lie
tuvai už elektros energiją, nu
sprendė tiekimo sutarties dar 
nenutraukti. Gudija dabar sko
linga 374.5 mln. litų. Buvo at
mestas Gudijos siūlymas atsi
skaityti su Lietuva dujomis. Ke
tinama atsiskaitinėti įvairiomis 
prekėmis pagal nustatytą buhal
terinį valiutos kursą. Lietuva 
reikalauja, kad prekių kainos 
nesiskirtų nuo įprasto eksporto. 
Ūkio ministerio Vinco Babi
liaus teigimu, kitaip neapsimo
ka imti Gudijos prekes, nes už 
Lietuvos elektrą gaunama kaina 
skiriasi apie 13% nuo tos, kurią 
Gudija gauna už savam vartoto
jui parduotą Lietuvos elektros 
energiją.

Valstybės gynimo taryba 
kovo 1 d. taipgi nutarė siūlyti 
vyriausybei tęsti elektros ener
gijos eksportą į Gudiją ir naujas 
sutartis rengti tik dvišales, atsi
sakant tarpininkų. Gudijos įsi
skolinimas Lietuvai, pasak “Lie
tuvos ryto”, buvo sukėlęs didelę 
politinę įtampa, žiniasklaidoje 
kalbėta apie prezidentūros ir 
vyriausybės nesutarimus, net 
apie galimą ministerių kabineto 
atsistatydinimą.
Neteisėtas centro perdavimas

BNS žiniomis, Lenkijos žmo
gaus teisių gynėjas “ombudsme
nas” Adam Zielinski apskundė 
Bialystoko administraciniam 
teismui Lenkijos vyriausybės 
sprendimą perduoti pasienie
čiams pusę Punsko sveikatos 
centro. Vasario pradžioje šis 
teismas atmetė Punsko vals
čiaus skundą dėl patalpų nusa
vinimo ir pasieniečių įgulos 
įkurdinimo. Skunde pabrėžia
ma, kad praėjusių metų lapkri
čio 3 d. sprendimas yra neteisė
tas, nes pažeidžiamas Punsko 
teritorinio sutvarkymo planas, 
kuriuo pastatas yra išimtinai 
skirtas valsčiaus sveikatos cent
rui. Sklypas centrui statyti buvo 
nupirktas už Punsko gyventojų 
pinigus.

JAV politologas Zbigniew 
Brzežinskis, dalyvavęs Varšuvo
je vykusiame Vidurio Europos 
politikų susitikime, pareiškė 
nuomonę, kad pasienio užkarda 
iš .Punsko turi būti iškeldinta, 
skelbia BNS.

Naujai įtariami lietuviai
ELTOS žiniomis, Simon < 

Wiesenthal centras imasi naujų 
žingsnių žydų genocido bylų 
vykdyme. Vasario 25 d. centro 
Jeruzalės biuro vadovas Efraim 
Zuroff Lietuvos ambasadoje 
Tel Avive pateikė prašymą, kad 
Lietuvos vyriausybė patrauktų 
baudžiamojon atsakomybėn tris 
išeivijos lietuvius. Australijoje, 
Adelaidės mieste gyvenantis 
Antanas Gudelis, Škotijos sosti
nėje esantis Antanas Gečas 
(Gecevičius) ir JAV Indianos 
gyventojas Kazys Čiurinskas 
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Neramios dienos Lietuvoje
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Dalyvavo gausus lietuvių jaunimo būrys iš įvairių kraštų 
Iškeliavo sulaukusi gilios senatvės 

A. a. Anicetos Aperavičienės nekrologas 
“Išblokštasis žmogus”

Prano Gaidos-Gaidamavičiaus filosofinės trilogijos pirmoji dalis

tarnavo Lietuvos policijos dali
niuose ir, pasak SW centro, ak
tyviai dalyvavo persekiojant ir 
žudant Lietuvos žydus.

Centras siekia “panaudoti 
galimybę pagal Lietuvos įstaty
mus teisti šiuos asmenis jiems 
patiems nedalyvaujant ir nepai
sant jų sveikatos būklės”, sakė 
E. Zuroff. Centrui nepavyko 
tęsti bylų dėl sunkios sveikatos 
būklės negalėjusių teisme daly
vauti Aleksandro Lileikio ir Ka
zio Gimžausko.

Įsigaliojo beviziai režimai
Vilniuje vasario 9 d. buvo 

pasirašytas Lietuvos ir Italijos 
susitarimas dėl bevizių kelionių, 
kuris įsigaliojo nuo vasario 16 d. 
Nuo vasario 1 d. galioja panašus 
Lietuvos susitarimas su Austri
ja, o nuo kovo 1 d. - su Vokieti
ja, Prancūzija, Graikija ir Portu
galija, skelbia “Lietuvos rytas”. 
Bendra viešnagės trukmė vadi
namose Šengeno šalyse negali 
būti ilgesnė kaip 90 dienų per 
pusę metų. Norintieji jose pra
leisti daugiau laiko, įsidarbinti, 
mokytis ar stažuotis, turi įsigyti 
specialias vizas.

Šių valstybių pasienyje gali 
tekti įrodyti vizito tikslą ir pra
gyvenimo šaltinį, kai kuriose 
net yra nustatytos konkrečios 
sumos (Vokietijoje, Prancūzijo
je, Graikijoje, Portugalijoje). 
Laukiama netrukus pasirašyti 
sutartį su Ispanija. Liko dar trys 
Šengeno grupės valstybės - Bel
gija, Olandija ir Liuksemburgas, 
su kuriomis sutarčių sudarymas 
dar neaiškus.

Padidės kariuomenė
JAV viešėjęs Lietuvos už

sienio reikalų ministeris Algir
das Saudargas pranešė, kad di
dinant išlaidas gynybai krašto 
kariuomenė per 10 metų padi
dės dvigubai, iki 25,000 karių, 
skelbia BNS. Tokie planai nu
matyti valstybės saugumo stipri
nimo programoje, kuriai 1998 
m. gruodžio mėn. pritarė Vals
tybės gynimo taryba. Ketinama 
įsteigti keturias brigadas - Ry
tų, Centro, Vakarų ir Greitojo 
reagavimo. Dabar Lietuvoje yra 
tik viena - Motorizuotoji pėsti
ninkų brigada “Geležinis vilkas”.

Sausio mėnesį Lietuvos sei
mas priėmė įstatymą, numatantį 
krašto apsaugai 2000 m. skirti 
1.7-1.75% bendrojo vidaus pro
dukto (BVP), 2001 m. - 1.95- 
2% BVP. Šiemet gynybai teks 
1.51% BVP.

Prezidentas populiarus
“Lietuvos aidas” praneša, 

kad Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, baigęs pirmus sa
vo kadencijos metus, lieka po
puliariausiu Lietuvos politiku. 
Įvairių apklausų duomenimis, 
juo pasitiki daugiau kaip 81% 
atsakiusiųjų, nors jo populiaru
mas nusmuko nuo 84%. Antro
je vietoje yra seimo narys Kazys 
Bobelis, trečioje — Vilniaus me
ras Rolandas Paksas.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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SPAUDOS BALSAI

Ginčas dėl gimtosios kalbos egzaminų

Ginčas dėl Punsko dar nebaigtas

Toronto lenkų dienraštis 
“Gazeta” š.m. vasario 12-14 d. 
laidoje rašo: “Lietuvos švietimo 
ministerija praėjusių metų ru
denį perkėlė lenkiškose mokyk
lose lenkų kalbą iš privalomų 
brandos egzaminų dalykų į fa
kultatyvius (galimus pasirinkti). 
Ligi šiol lenkų kalbos egzami
nas buvo privalomas. Lietuvos 
valdžia šį potvarkį motyvuoja 
būtinumu išlyginti egzaminuose 
privalomų dalykų skaičių, nes li
gi šiol lenkai ir rusai moksleiviai 
turėjo laikyti vienu egzaminu 
daugiau ir tai buvo kaip tik gim
tosios kalbos egzaminas”.

Prieš šį potvarkį pasisakė 
lenkų veikėjai, lenkai seimo na
riai ir lenkiškų mokyklų direk
toriai. Tas pats laikraštis rašo: 
“Antradienį (vasario 9 d.) Lie
tuvos seimo pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui buvo perduota 
peticija su beveik 25,000 tėvų ir 
mokinių parašų, kurioje nori
ma, kad lenkų kalba brandos 
egzaminuose būtų privalomas 
dalykas”.

Neatrodo, kad visi tėvai ir 
moksleiviai mielai šią peticiją 
pasirašė, greičiausiai buvo spau
dimas “iš viršaus”. Vilniaus len
kų dienraštis “Gazeta Wilens- 
ka” š.m. sausio 20 d. laidoje 
tarp kitko rašo: “Danuta Kor- 
kus (polonistė) pastebėjo, kad 
kai kurie moksleiviai labai nu
džiugo sužinoję, jog brandos eg
zaminuose lenkų kalba nebus 
privalomas dalykas - jiems bus 
mažiau darbo. Tėvų tai irgi per 
daug nesujaudino, nes vaikams 
bus lengviau - vienu egzaminu 
mažiau. (...) Sekanti mūsų pa
šnekovė, kuri prisistatė kaip 
Katarzyna, džiaugiasi, kad len
kų kalbos egzamino nebus - 
mažiau darbo, mažiau kūrinių 
skaitymo. Tai leis jai užsiimti ki
tais reikalingais dalykais. Katar
zyna nori studijuoti architektū
rą; jai bus reikalinga braižyba, 
piešimas, eskizai, o ne veikalų 
skaitymas bei nagrinėjimas.

“Savo vaikų į lenkišką mo
kyklą neleisiu, nes ją baigus be 
gero valstybinės kalbos mokėji
mo sunku patekti į studijas - sa
ko. Jos manymu, lenkų kalba 
yra reikalinga, bet ne egzaminas”.

Lietuvos lenkų sąjungos at
stovas Lietuvos seime J. Mince- 
wicz š.m. sausio 13 d. “Kurier 
Wilenski” laidoje piktinasi: “Ma
ne stebina, kad ligi šiol tėvai be
veik neįsijungė į kovą dėl priva
lomo gimtosios kalbos egzami
no. Be vieno laiško laikraštyje 
‘Kurier Wilenski’ šiuo klausimu 
jokios viešos reakcijos nebuvo”.

Panašiai galvojančių Lietu
vos lenkų yra daug. “Gazeta” 
š.m. vasario 3 d. laidoje išspaus
dino žymios polonistės Anna 
Gulbinowicz pasisakymą: “Da
lis šeimų apsiprendžia siųsti vai
kus į lietuviškas mokyklas, ma
nydamos, kad šiuo būdu leng

1573 Bloor St West, Toronto, Ont. M6P 1A6________________________ __

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

viau prisitaikys prie lietuvių vi
suomenės. Todėl Lietuvos len
kiškos mokyklos ateities per
spektyvoje mažės. Tai liudyja 
jau dabar pastebimas pirmųjų 
klasių nykimas”.

Lavoriškių mokykla
Praėjusiais metais buvo kal

bama apie lietuviškos mokyklos 
statybą Lavoriškėse, kurią turė
jo finansuoti JAV-jų Tautos 
fondas su kitų organizacijų pa
galba. Šio žemyno lietuvių spau
doje pasirodė aukų prašantieji 
skelbimai, o Lavoriškėse atsira
do pakankami tėvų, kurie šios 
mokyklos norėjo, tačiau šių me
tų pradžioje Vilniaus rajono 
lenkiška savivaldybė, pasiskoli
nusi dvejiem metam iš banko 
pinigų, pradėjo 4 milijonus litų 
kainuojančią lenkiškos mokyk
los statybą, kuri žada būti baig
ta ligi š.m. rugsėjo 31 dienos.

Dienraštis “Kurier Wilens
ki” š.m. sausio 20 d. laidoje iš
spausdino Lavoriškių seniūno J. 
Krasowski’o pasisakymą: “Ma
nau, kad nauja mokykla pri
trauks dar daugiau jaunimo iš 
aplinkinių vietovių”. Į klausimą, 
ar jau statoma Lavoriškėse lie
tuviška mokykla, apie kurią rašė 
spauda, kad ją finansuos Ame
rikos lietuviai, seniūnas pasakė, 
kad statyba nepradėta ir apie ją 
žinąs tik iš spaudos. Mokslo 
metų pradžioje buvo kalbama, 
kad Lavoriškėse reikia statyti 
lietuvišką mokyklą”.

Lenkų komentaras
Lietuvos lenkų sąjungos ofi

ciozas “Nasza Gazeta” š.m. va
sario 4-10 laidoje padaręs į len
kų kalbą “TŽ” 1998 m. gruo
džio 8 d. laidoje išspausdinto 
straipsnelio “Lietuvių nebėra” 
atbulinį vertimą, taip pat prof. 
Z. Zinkevičiaus komentaro 
“kiekvienas sakinys melas” ir 
“Valstiečių laikraščio” prierašo 
vertimą, - pridūrė tokias re
dakcijos pastabas: “Ligi šiol ne
turėjome papročio komentuoti 
lietuvių spaudos perspausdini
mus, tačiau negalime nekreipti 
dėmesio dėl dabartinių Euro
pos sienų abejojimo. ‘Valstiečių 
laikraščio’ redakcijos tvirtini
mas, kad Seinai ir Punskas yra 
lenkų okupuoti, kelia mažiau
siai nustebimą. Tokios pastabos 
viename iš labiausiai skaitomų 
laikraščių gali tik pasunkinti 
Lietuvai kelią į Europą”.

Lietuva yra Europoje, ta
čiau jeigu “N.G.” redaktoriai 
turi galvoje kokią nors europie- 
tišką instituciją, pvz. Europos 
sąjungą, tai jų manymu ne Igna
linos atominė jėgainė, ne pigios 
Rytų Europos darbo jėgos bei 
pigių prekių antplūdžio baimė, 
bet “Valstiečių laikraščio” trum
pas prierašas trukdys Lietuvai 
patekti į ES, bent taip skelbia 
LLS oficiozas. J. B.

1998 metų kultūrinė-visuomeninė premija, paskirta Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo, buvo 
įteikta montrealietei BIRUTEI NAGIENEI, “Nepriklausomos Lietuvos” redaktorei per Vasario 16-tosios minėjimą 
Anapilio salėje 1999.11.14. Kairėje Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo pirmininkas dr. S. ČEPAS, dešinėje - 
KLB pirmininkas A. VAIČIŪNAS Nuotr. O. Burzdžiaus

Lietuvai - tūkstantis metų
VIKTORAS ALEKNA, Vilnius

Atgavę laisvę ir nepriklau
somybę lietuviai labai pamėgo 
švęsti įvairias šventes: šeimines, 
valstybines, bažnytines, draugi
jines... Labai mėgstamos įvai
rios sukaktys, kai kurios šven
čiamos labai iškilmingai. Pavyz
džiui, visus metus iškilmingai 
buvo minima pirmosios lietu
viškos mokyklos šešių šimtų 
metų įsteigimo sukaktis 1997 m. 
Tais pačiais metais sukako ir 
450 m. nuo pirmosios lietuviš
kos knygos išleidimo. 1998 m. 
sukako 80 metų nuo Vasario 16 
nepriklausomybės akto paskel
bimo. O po to daug įvairių kitų 
įvykių, susijusių su Nepriklauso
mybės paskelbimu, ir buvo mi
nimi tų įvykių aštuoniasdešimt
mečiai.

Šiemet bus taip pat nemaža 
aštuoniasdešimtmečių ar kito
kių sukakčių. Tai pirmojo Lie
tuvos kareivio Povilo Lukšio, 
pirmojo Lietuvos karininko An
tano Juozapavičiaus žuvimo aš
tuoniasdešimtmečiai, Lietuvos ko
vų su bolševikais, bermontinin
kais aštuoniasdešimtmečiai, Ri- 
bbentrop’o-Molotovo sutarties, 
Pirmojo pasaulinio karo pra
džios, Vilniaus sugrįžimo Lietu
vai šešiasdešimtmečiai, Baltijos 
kelio dešimtmetis ir kitos įvai
rios sukaktys.

Artėja ir pati didžiausia su
kaktis - Lietuvos vardo paminė
jimo tūkstantmetis 2009 metais. 
Kad Lietuvos vardas paminėtas 
jau 1009 metais, neseniai, prieš 
15 metų, surado istorikas 
Eduardas Gudavičius. Jis pa
skelbė, kad Kvedlinburgo met
raštyje paminėta žinia, jog 1009 
m. vasario 23 d. šventasis Bru
nonas, kuris vadinosi Bonifa- 
ciumi, arkivyskupas ir vienuolis, 
antrais savo atsivertimo metais 
Rusijos ir Lietuvos pasienyje, 
pagonių trenktas į galvą, su 18 

PADĖKA
Mūsų miela mama, senelė, prosenelė

A+A
ANICETA APERAVIČIENĖ

mirė 1999 metais sausio 28 dieną.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui prel. J. Staškevi

čiui už maldas laidotuvių namuose, Mišias ir prasmingą 
pamokslą laidojimo dieną.

Dėkojame su a.a. Aniceta atsisveikinusiems laido
tuvių namuose: KLK moterų dr-jos centro valdybos vardu 
A. Sungailienei, Tėvynės sąjungos (konservatorių parti
jos) vardu V. Biretai ir draugų vardu Janinai Pacevičie- 
nei. Ačiū KLK moterų dr-jos Lietuvos kankinių parapijos 
skyriaus narėms už prie karsto sukalbėtą Rožinį. Taip pat 
dėkojame dr. A. Pacevičiui už nekrologą spaudoje. Dė
kojame karsto nešėjams. Nuoširdus ačiū solistams - SI. Žie- 
melytei, R. Paulioniui ir D. Radtkei už giedojimą Mišiose.

Gili padėka visiems giminėms, artimiesiems, Lie
tuvos kankinių šventovės choristams ir draugams už iš
reikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir spaudoje. Dėkoja
me visiems aplankiusiems velionę laidotuvių namuose, 
užprašiusiems jos vardu Mišias, atsiuntusiems gėlių ir au
kojusiems jos vardu “Tėviškės žiburiams”, “Kovai su 
vėžio liga” Lietuvoje ir vaikų darželiui. Dėkojame ponioms 
iškepusioms pyragus ir B. T. Stanuliams už paruoštus ska
nius pusryčius. Ačiū visiems prisidėjusiems prie laidotuvių ir 
palydėjusiems velionę į amžino poilsio vietą.

Liūdesyje likę - dukra Vida, žentas Vytas, 
vaikaičiai - Andrius ir Edis su žmona Louise 
bei provaikaičiai - Benas, Lukas, Jokūbas Paškai

saviškių nukeliavo į dangų, kaip 
tik ir yra ta data, kada Lietuvos 
vardas paminėtas pirmą kartą.

Kvedlinburgo metraščio pa
skelbimas dar 1955 m. nieko 
nesudomino. Ir E. Gudavičiaus 
straipsnis su šia žinia, paskelbta 
1983 m., taip pat nepatraukė 
lietuvių akių. Ir tik jau atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę pra
dėta ieškoti Lietuvos vardo ir 
valstybės susikūrimo pradžios. 
Atrastas Kvedlinburgo metraš
tyje Lietuvos vardo paminėji
mas Lietuvos istorijos šaltiniuo
se ir sumanyta tą sukaktį atitin
kamai paminėti. Jau 1997 m. 
tuometinio prezidento A. Bra
zausko dekretu buvo sudaryta 
didžiulė, net 50 žmonių, komisi
ja, netrukus prezidentūroje bu
vo sudaryta šios sukakties pa
minėjimo direkcija ir pradėta 
jau dabar rengtis sukakčiai, kuri 
įvyks po dešimties metų. Jau 
parengtas minėjimo programos 
projektas ir net paskelbtas vi
suomenei. Jaumet ir konkrečiai 
naujai pastatyta Šalčininkų vi
durinė mokykla pavadinta Lie
tuvos tūkstantmečio vardu. Jau 
patvirtintas ir sukakties ženklas 
- senovinis Vytis su užrašu 
“Lietuva 1009-2009”. Jau 1998 
m. išleista 16 knygų, pasakojan
čių apie Lietuvos praeitį. O per 
ateinantį dešimtmetį komisija 
numatė savo darbus vykdyti tri
mis pagrindinėmis kryptimis:

1. mokslo tyrimų ir leidybos 
darbai,

2. tautiniai ir tarptautiniai 
kultūros bei meno darbai,

3. paveldo ir architektūros 
darbai.

Numatyta svarbiausia skelb
ti Lietuvos praeities šaltinius, 
ypač Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės; remtis ne tik rašyti
niais darbais, bet ir archeolo
giniais kasinėjimais. Programa 
numato labai daug darbų, tik 

gali kilti abejonių, ar atsiras pa
kankamai pasirengusių žmonių 
pajėgsiančių per dešimt metų 
visa tai padaryti.

Lygiai svarbūs ir kultūros 
bei meno tyrinėjimo darbai, at- 
skleisiantys tuos lobius, kuriuos 
lietuvių tauta sukrovė tose sri
tyse per tūkstantį metų. Bus 
mėginta tuos lobius ne tik at
skleisti, bet ir juos parodyti pa
sauliui.

Matomiausi būtų paveldo ir 
architektūros darbai. Jau dabar 
daug ginčijamasi, ar reikia at
statyti Vilniaus pilis, kurių lie
kanos yra ant Gedimino kalno, 
o Žemutinė pilis buvo nugriau
ta XVIII š. pabaigoje, ir dabar 
archeologai kasinėdami ieško 
tos pilies pamatų. Taip pat nu
matoma tvarkyti Kauno, Medi
ninkų pilių liekanas, Kernavės 
piliakalnių grupę ir kai kuriuos 
kitus Lietuvos praeičiai atminti 
reikšmingus pastatus. Numatoma 
kai ką ir naujai pastatyti. Ypač 
svarbus būtų Prisikėlimo šven
tovės Kaune, pradėtos statyti 
1934 m., statybos užbaigimas.

Visi tūkstantmečio minėji
mui skirti darbai bus įvykdyti 
tik tada, jei pakaks ne tik protų 
bei rankų, bet ir pinigų. Pavyz
džiui, jau dabar ginčijamasi, ar 
verta atstatyti Žemutinę Vil
niaus pilį vien todėl, kad jau 
numatoma, jog pilies atstatymas 
gali atsieiti daugiau kaip šimtą 
milijonų litų. Prisikėlimo šven
tovės statybų pabaigimui reiktų 
dar vienuolikos milijonų litų, o 
šiemetiniame valstybės biudžete 
šiems darbams nebuvo surasta 
nė cento. Tai iš ko įvykdyti visus 
numatytus darbus?

Bus įvykdyti projekte nu
matyti visi darbai ar nebus, ne 
taip svarbu. Svarbu kas kita: 
pasakyti ir parodyti pasauliui, 
kad Lietuva yra viena seniausių 
pasaulio valstybių, kad Lietuva 
turi savo ilgą garbingą praeitį ir 
kad dabartinė Lietuva, puoselė
dama savo praeities atminimą, 
yra lygiavertė pasaulio valstybių 
šeimos narė.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kai kurių įstatymų atžvilgiu 
prezidento sprendimai nebuvo 
sėkmingi, kaip primena R. Da
gys. Jo siūlytos Akcinių bendro
vių įstatymo pataisos atrodė 
tendencingos; jis neryžtingai del
sė KGB kadrinių darbuotojų 
darbo ribojimo įstatymo pasira
šymą. Praėjusių metų eigoje įvy
ko prezidento ir seimo valdan
čiosios daugumos nuomonių su
sikirtimas, nesugebėjimas rasti 
kompromiso dėl Valstybės kont
rolieriaus skyrimo. Tačiau, au
toriaus nuomone, V. Adamkus 
“iš esmės ištesėjo savo pažadą 
būti visų Lietuvos žmonių pre
zidentu, sutvirtino jų pasitikėji
mą valstybės institucijomis”. RSJ

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Lenkijos prezidentas Alek
sandras Kvasnievskis vizito Vil
niuje metu viešai pareiškė, kad 
pasienio posto perkėlimas iš 
Punsko į kitą vietovę, už keleto 
kilometrų, tai tik techninis klau
simas. Kvasnievskis pripažino, 
kad valdžia turi atsižvelgti į vie
tos gyventojų, šiuo atveju lietu
vių, nuomonę. Savo ruožtu Lie
tuvos prezidentas Valdas Adam
kus pažadėjo Kvasnievskiui, kad 
lenkų kalbos egzaminai per 
brandos egzaminus bus privalomi.

Lietuvos žiniasklaida jau 
pranešė, kad pasienio postas iš 
Punsko yra iškeldinamas. Tuo 
tarpu vasario 22 dieną, Lenkijos 
vidaus reikalų ir administracijos 
ministeris viešai pareiškė, kad 
Kvasnievskis peržengė savo kom
petenciją, žadėdamas Lietuvos 
prezidentui, kad pasienio už
karda bus iškeldinta iš Punsko 
sveikatos posto..

Lenkijos vidaus reikalų ir 
administracijos ministerijos at
stovas spaudai savo rašte tvirti
na, kad Punsko apylinkėse daž
niausiai pažeidžiama Lietuvos- 
Lenkijos siena, kad čia veikia 
įvairios nusikalstamos grupuo
tės, todėl pasieno užkarda 
Punske yra būtina. Neseniai pa
lenkės pasienio rinktinės ko
mendantas viešai buvo pareiš
kęs, kad Punsko lietuvių tarpe 
dar gyvos prieškarinės kontra
bandinės tradicijos.

Lenkijos lietuvių bendruo
menės pirmininkės Irenos Gas- 
peravičiūtės nuomone, tvirtini
mas, esą Punsko valsčiuje pažei
džiama siena dažniau nei kur 
kitur, neturi jokio pagrindo, o 
kalbėjimas apie “kontrabandi
nes tradicijas” pažeidžia tautinį 
lietuvių orumą.

Beje, Lenkijos vidaus reika
lų ir administracijos ministeris 
per Lenkijos televiziją pareiškė, 
(22.02), kad pasieniečiai įsi
kraustė į tuščias patalpas. Toks 
teiginys neatitinka tikrovės. Jau 
dabar yra aišku: jeigu pasienio 
užkarda nebus iškeldinta iš 
Punsko (o atrodo, kad nebus), 

A+A
VINCUI IGNAIČIUI, 

teisininkui, pogrindžio veikėjui, dailiojo 
čiuožimo Pabaltijy meistrui, socialinių- 
teisinių minčių studijos autoriui, mirus, 
dalijamės liūdesiu su žmona IRENA, 
dukromis - GRAŽINA ir ALDONA, arti
maisiais -

Alė Rūta ir Edmundas Arbai

TĖVYNĖS SĄJUNGOS NARIUI

a.a. VYTAUTUI KAIRIUI 
mirus,

žmoną EUGENIJĄ ir visą šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame -

Hamiltono ir Niagara pusiasalio 
Tėvynės sąjungos valdyba

PADĖKA
Mano dienų vainikas, nupintas iš jaunystės 
džiaugsmo, iš saulėlydžio, vienatvės ir skausmo, 
iš padėkos už dovanotą ilgą kelionę, 
jau padėtas po tavo kojų, Viešpatie.

A+A
KOSTEI BUBLIAUSKIENEI, 

mielai sesutei, tetai, 1999 m. vasario 1 d. iškeliavus amži
nybėn, nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kuni
gams už atsisveikinimo maldas koplyčioje ir kapinėse, už 
gedulines Mišias, Danguolei Radtkei už gražų giedojimą.

Ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems už mal
das, gėles, užprašytas Mišias, užuojautas, aukas Lietuvos 
“Vaiko tėviškės namams”. Ačiū sūnėnams ir vaikaičiams 
nešusiems savo tetos a.a. Kostės karstą.

Dėkojame visiems, palydėjusiems a.a. Kostę į am
žino poilsio vietą Šv. Jono lietuvių kapinėse, B. Stanulienei 
už skanius pietus.

Liūdi seserys- Ada Arūnienė,
Antanina ir Benediktas Stonkai, 
Onutė ir Petmtė Lietuvoje, 
giminės bei artimieji

Punsko valsčiaus gyventojai ne
teks vaistinės ir reabilitacijos 
centro.

Pastebimas ir kai kurių ad
ministracijos veiksnių piktybiš
kas elgesys. Seinų sveikatos ap
saugos valdybos pirmininkas 
(taigi tas pats asmuo, kuris pa
darė sprendimą dėl perdavimo 
palenkės pasienio rinktinei l/z 
Punsko ambulatorijos) pareiš
kė, kad sumažinamas medicinos 
personalo skaičius Punske: pa
naikinamas stomatologės, labo
rantės bei vienas medicinos se
selės etatas. Neoficialiai ko
mentuojama, kad tai kerštas už 
tai, kad Punsko valsčiaus taryba 
ryžosi Seinų rajono viršininko 
sprendimą apskųsti Aukščiau
siam administraciniam teismui. 

Beje, šis teismas atmetė Punsko 
valsčiaus tarybos skundą, pa
reiškęs, kad valsčius negali būti 
atsakovu byloje, kadangi sveika
tos centras nebuvo bendruome
ninis.

Punske viešėjęs Lenkijos pi
liečių teisių gynėjas prof. Zie
linski, susipažinęs su padėtimi, 
apskundė minėtą Seinų rajono 
viršininko sprendimą dėl Puns
ko sveikatos centro perdavimo 
pasienio reikmėms. Piliečių tei
sių gynėjas nurodė, kad admi
nistracinė valdžia pažeidė Puns
ko erdvės sutvarkymo planą bei 
teritorines savivaldos įstatymo 
nuostatas. Atrodo, aukščiausias 
administracinis teismas šį skun
dą nagrinės balandžio mėnesį. 
Bet palenkės pasienio rinktinės 
atstovas jau dabar pareiškė: jei
gu teismo sprendimas bus jiems 
nenaudingas, kreipsis į Lenkijos 
vidaus reikalų ir administracijos 
minister}, prašydamas, kad dalį 
Punsko sveikatos apsaugos 
centro išskirtų... “gynybos reik
mėms”.

Kai kurie lenkų, stebinčių šį 
konfliktą nuomone, ginčas dėl 
pasienio užkardos jau perėjo į 
kitą plotmę ir tapo dviejų politi
nių srovių - kietagalvių ir libe
ralų ginču. Atrodo, kol kas lai
mi kietagalviai. Z.M.

mailto:tevzib@pathcom.com


Lietuvos himno autoriaus VINCO KUDIRKOS paminklas Šakiuose, liudijantis jo įtaką ir dabarčiai

Neramios dienos Lietuvoje
Jaudina žmones mirties bausmės panaikinimas, kaimyninių 
valstybių diplomatų kišimasis į Lietuvos vidaus reikalus, 

maskvinių perversmininkų teismas

Iš lenkiškos srovės į “Varpo” gausmą
Dramatiškas Vinco Kudirkos kelias ir jo “Tautiška giesmė”

ANTANINA URMANAVIČIENĖ

Budindamas lietuvius iš mie
go, pasistatė sau ir savo myli
mai Tėvynei tokį paminklą, 
kurį nė vislab ryjantis laikas, 
nė žmonių neapykanta ir ne
dorybė niekados nepanaikins 
ir kursai amžinai, kaip kokia 
saulė, švies lietuvių tautai, iki 
joji bus tauta vadinama.

Dr. JONAS BASANAVIČIUS

Patekėjusi Jono Basanavi
čiaus “Aušra” žadino iš gilaus 
miego Lietuvą. Savo kaitriais 
spinduliais nusmelkė Varšuvoje 
studijavusį Vincą Kudirką, klai
džiojusį painiais istorijos labi
rintais, pasiklydusį ir nežinojusį 
kas esąs - lietuvis ar lenkas.

Patekęs į Marijampolės gim
naziją, kurioje vyravo lenkiška 
dvasia, stengėsi ne tik kalbėti, 
bet ir mąstyti lenkiškai. Grupelė 
bendramokslių, kurių tarpe bu
vo ir vyriausios klasės mokinys 
Jonas Basanavičius, arkliais va
žiavo Velykų atostogų į namus. 
Basanavičius pasiūlė: “Panowie 
zašpievvaimy” (Ponai, padainuo
kim). Kudirka, turėdamas labai 
gražų balsą, buvo pasirengęs 
dainuoti, tačiau išgirdęs Basa
navičiaus “Augin tėvas du sūne
liu” susigėdo, lenkiškai pagalvo
jo “chlop” (kaimietis) ir nulei
dęs galvą tylėjo. Vėliau prisi
mins, kaip baiminosi “kad drau
gai nepatirtų, jog aš moku lietu
viškai.. idant niekas nepamaty
tų, kad mano tėvas dėvi sermė- 
ginę ir moka tik lietuviškai... o 
nuo tėvų ir giminių, kurie at
važiuodavo manęs aplankyti, ša- 
lindavausi iš tolo, kalbėdavausi 
su jais ramiau, tik pasislėpęs 
kur užkampyje... ”

Posūkis Varšuvoje

V. Kudirka, baigęs Mari
jampolės gimnaziją sidabro me
daliu, nuvykęs Varšuvon studi
javo mediciną. Ten jam į rankas 
pakliuvo lemtingoji Basanavi
čiaus “Aušra”. Pradėjo skaityti 
ir jo iš prigimties stipri lietuviš
ka dvasia prabilo: “Neatmenu 
jau visko, kas su manim darė
si... Tiek pamenu, kad atsisto
jau, nuleidau galvą, nedrįsda
mas pakelti akių į savo kamba
rėlio sienas... rodos girdėjau 
Lietuvos balsą, sykiu apkalti

MIELOMS SESUTĖMS 
iškeliavus amžinybėn,

JUSTINĄ ir BONIFACĄ SRIUBIŠKIUS bei arti
muosius skausmingoje valandoje nuoširdžiai užjaučiu -

Jurgis Juodikis

A+A
VYTAUTUI KAIRIUI 

mirus,
žmonai GENUTEI, sūnui JURGIUI, MBA, su žmona 
AUDRONE, dukrai adv. VIRGINIJAI su vyru adv. 
RICHARD, sūnui EDŽIUI su žmona OKSANA ir 
šeima, dukrai VITAI bei broliui JONUI su šeima Lietu
voje reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Valė Plačiakienė, 
sūnus Leonardas su žmona Eileen ir 

vaikai Kelly, Melanie, Kevin ir Michael, 
West Palm Beach, FL

nantį, sykiu atleidžiantį: o tu 
paklydėli, kur iki šiol buvai? 
Paskui pasidarė man taip grau
du, kad apsikniaubęs ant stalo 
apsiverkiau. Gaila man tų va
landų, kurios negrąžinamai iš
brauktos iš mano gyvenimo 
kaip lietuvio ir gėda, kaip taip 
ilgai buvau apgailėtinu pagedė
liu... Po to pripildė mano krū
tinę rami, smagi šilima, (...) pa
jutau save didžiu, galingu, pasi
jutau lietuvis esąs”.

Nubudęs Kudirka, nieko 
nelaukdamas pats ir kitus sku
bindamas, kibo darban. 1886 m. 
užgesus “Aušrai”, reikėjo nau
jo, kovingo patriotinio leidinio. 
Ir 1889 m. suskambo Lietuvai 
Tilžėje gimęs Kudirkos “Var
pas”. Jo puslapiuose buvo spaus
dinami aktualiausi straipsniai: 
lietuvių vienybės, žydų, rusų 
priespaudos, tautiškumo, svei
katos, lietuvių apsileidimo, di
džiausių tautos priešų - išdavi
kų, ir kt. temomis.

Gydytojas Šakiuose

Baigęs universitetą, gydyto
jo darbą pradėjo Šakiuose, kur 
buvo daug žydų, nenorėjusių, 
kad lietuvis gydytojas būtų kon
kurentu žydui daktarui. Kudir
kai nepasisekė surasti buto ir 
kabineto. Jį priglaudė Šakių kle
bonas Kalėda, apgyvendinęs jį 
klebonijoje. Kabinetą įsirengė 
klėtyje. Dirbdamas gydytoju, rū
pinosi žmonių sveikata, spau
doje rašė apie alkoholio ir rū
kymo žalą, kritikavo savo kole
gas gydytojus, norėjusius iš pa

cientų pralobti. Gydydamas žmo
nes suprato, kad pagrindinis jo 
pašaukimas-darbas Lietuvai, jos 
laisvės, nepriklausomybės sieki
mas, tautos žadinimas. Įsisiūba
vusio jo “Varpo” gaudimas “Kel
kite, kelkite...” prižadino tautą.

Kriaučiūnų globoje

Tuo metu Plokščiuose gyve
no Sofijos ir Petro Kriaučiūnų 
šeima. Petras dėstė Marijampo
lės gimnazijoje lietuvių kalbą, 
buvo žymus visuomenės veikė
jas (Kumėnų L. Radziukyno mo
kyklos steigėjo dėdė). Kriaučiū
nų namai buvo kultūros židinys. 
Čia rinkdavosi Lietuvos švie
suoliai. Sofija sakiusi: “Vienas 
mylimiausių mūsų svečių buvo 
daktaras Vincas Kudirka”. Pir
mą kartą jį pamatė važiuodama 
per Šakius ir sustojusi prie kle
bonijos: “Jis padarė man nuos
tabiai malonų ir patrauklų įspū
dį... Man jis atrodė kaip koks 
karalaitis iš pasakos. Kai išėjo į 
gonkas mūsų pasveikinti, buvo 
išraudęs kaip panelė. Ar tai ne
buvo tas jo besivystančios ligos 
raudonis? Didelės ir protingos 
akys traukė savo gilumu, tan
kūs, šviesūs plaukai juosė jo 
gražų veidą”.

Plokščiuose V. Kudirka su
sipažino su iš Helsinkio atvyku
siu profesorium, kalbininku Jo- 
sep Mikkola ir jo žmona Maila 
Talvio. Jai užrašinėti lietuviškas 
dainas padėjo V. Kudirka. Tarp 
jų, užsimezgė nuoširdi draugystė.

Sofija Kriaučiūnienė pasa
kojo, kad jo ligos pažymiai gilė
jo: “... jis atvyko pas mus ke
lioms savaitėms. Tuo metu jam 
išsivystė ta baisi liga... Tai buvo 
džiova. Beveik nenutrūkstamas 
kosulys draskė jam krūtinę. Gy
dėme jį namų priemonėmis. 
Miegojo dideliame, pilname pu
šelių kambaryje”. Ligonį slaugė 
Maila... Ji, būdama suomių pa
triotė, labai gerai suprato Ku
dirkos idėjas.

Kriaučiūnų namuose sun
kiai sergantį Kudirką suėmė 
žandarai, išvežė ir uždarė Kal
varijos kalėjime. Jo raštus Kriau
čiūnienė spėjo paslėpti.

Jo neapleido draugai
V. Kudirką 1894 m. Šakiuo

se aplankę kolegos K. Grinius, 
P. Matulaitis, J. Bagdonas nu
statė, kad jo plaučiai apimti 
džiovos.

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 
1894 m. su Kudirka susitiko pas 
Jablonskius. “Su juo drauge bu
vome jiems kūmuose, kai gimė 
jų duktė Onytė, dabar daktarė 
r — ——į

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

HENRIKAS KUDREIKIS

Mirties bausmės panaikini
mas Lietuvoje sukėlė nemažą 
audrą. Kas parašė naują Lietu
vos konstituciją su mirties baus
mės draudimu? Iki šių dienų tai 
buvo teisėta Lietuvoje. Konsti
tuciniam teismui priėmus išva
dą, kad mirties bausmė priešta
rauja konstitucijai, prezidentas 
V. Adamkus pasiūlė seimui 
skubios tvarkos svarstyti jo pa
tarėjų parengtą įstatymo pro
jektą, numatantį asmenims, nu
teistiems mirties bausme, pa
keisti jį laisvės atėmimu iki gy
vos galvos. Parengtame naujaja
me įstatyme mirties bausmė 
nenumatoma.

Kasdien bevartydamas Lie
tuvos dienraščius, rasi eiles žu
dynių, kai kurios jų nepaprastai 
žiaurios. Apiplėšiami ir nužudo
mi atskirai kaime gyvenantys 
senukai. Kaimietis prie Šiaulių 
užaugino ir mieste pardavė di
delį bulių. Grįžęs namo, rado jo 
belaukiančius maskuotus vyrus. 
Jie atėmė pinigus ir kaimietį 
nužudė. Žiaurumo pavyzdžių 
netrūksta.

Apie mirties bausmės pa
veikumą ar nepaveikumą rašo 
JAV “Creator Syndicate” žur
nalistai. Įvairių universitetų - 
Yale, Georgetown, Washington 
State - tyrinėtojai, kai kurie psi
chologai ir psichiatrai tvirtina, 
kad mirties bausmė atbaido žu
dikus, kiti sako priešingai. Žur
nalistas D. Feder rašo, jog 
mokslo žmonių tvirtinimai daž
niausiai atspindi jų politinius 
įsitikinimus. Paprastai, mirties 
bausmė sukelia šiurpą kiekvie
nam, kuris turi bent vieną žmo
niškumo gyslą.

Naujieji Lietuvos politikai 
dr. K. Bobelis ir vad. Naujosios 
Sąjungos vadas A. Paulauskas, 
žinodami nemažos visuomenės 
dalies nuomonę, pasisakė prieš 
mirties bausmės panaikinimą, 
žvelgdami į būsimus seimo rin
kimus.

Staiga eilė svetimų valstybių 
atstovų pradėjo veržtis Lietu
von su patarimais. Labai ryškiai 
matomas kai kurių valstybių 
(dar neseniai neigusių net mūsų 
teisę gyventi savo žemėje) įstai
gų, organizacijų, net diplomatų 
įžūlus kišimasis į Lietuvos vi
daus reikalus, reikalavimai ir 
nurodinėjimai, kaip elgtis Lie-

Landsbergienė (seimo pirminin
ko V Landsbergio mama)...” 
Jau ir tada buvo sakoma, kad 
Kudirka džiovininkas. Bet tada 
buvo jis, taip sakant, žmogus, 
kaip žmogus”.

1989 m. liepos mėn. sunkiai 
sergantį ir vis dirbantį V. Kudir
ką Naumiestyje aplankė drau
gai: P. Avižonis, G. Petkevičai
tė-Bitė, P. Višinskis ir kt. G. 
Petkevičaitė-Bitė prisimena: 
“Įėjusi ir į Kudirką pažiūrėjusi 
taip nustebau ir drauge taip su
sijaudinau, kad žodis užkliuvo 
gerklėj, o ašaras visu valios stip
rumu laikiau, kad iš po vokų 
neišsiveržtų”. Aukštai vertinda
ma Kudirką kalbėjo: “Jis suge
bėjo savo talento jėga ir savo 
širdies užsidegimu valdyti mus, 
anų laikų susipratusius inteli
gentus, valdyti mūsų širdis, ku
rios aklai ir visomis pastango
mis pasiduodavo jo valiai”.

Žandarų persekiojamas, sun
kios ligos išvargintas, V. Kudir
ka nesiliovė rašęs. 1898 m. rug
sėjo 15 d. “Varpo” 10-mečiui iš
spausdino “Varpo” šeštajame 
numeryje parašytą su gaidomis 
“Tautišką giesmę”.

Literatūrinis paskutinis jo 
darbas - “Vaidilos apysakos” iš 
Adomo Mickevičiaus “Konrado 
Valenrodo” - vertimas. Rank
raščio pabaigoje parašyta: “Lo
voje 5.IX.99 Karščio 40°C Dr. 
V. Kudirka”.

Žymūnų pastebėjimai

“Kudirka atnaujino, organi
zavo ir skatino Lietuvos prisikė
limą. Visi narveliai, veikusieji 
skyčium netobulai, pasijuto tar
pu savęs sujungti, ir kiekvienas 
savo darbą dirbo”, - kalbėjo Jo
nas Bulota.

O gulagų kančias išgyvenęs 
poetas Antanas Miškinis sam
protavo: “Tokie vyrai, kaip V. 
Kudirka, užgimsta ir ateina 

tuvos valdžiai, teismams, savi
valdybių įstaigoms.

Tarp tokių neprašytų pata
rėjų minimi Rusijos ambasado
rius K. Mozei, Rusijos parla
mentas, Izraelio ambasadorius 
Lietuvai O. Ben Hur, reikalavęs 
įamžinti Izraelio valstybės su
kaktį Vilniaus gatvių pavadini
muose. Kitas liūdnas dalykas 
yra Vyzentalio centro reikalavi
mu Genocido vertinimo komisi
jos padalinimas į holokausto ir 
sovietinės okupacijos skyrius. 
Politiniai kaliniai, rezistentai ir 
buvę Rytų fronto kariai, kurie 
ten atsidūrė ne savo noru, Vy
zentalio centro ir Amerikos 
OSI įstaigos yra apšaukti karo 
nusikaltėliais. Jie apgailestauja, 
kad Lietuvos Genocido ir rezis
tencijos tyrimų centro vadovybė 
pasiūlė E. Zuroff’ui perduoti 
naudojimui Lietuvos archyvus. 
Tokie leidimai ir susitarimai da
romi tarpvalstybinių sutarčių ly
giu, aiškiai patenkinant abiejų 
valstybių atskirų asmenų ar or
ganizacijų reikalavimus. Ką iš 
Izraelio už šį pasiūlymą gaus 
Genocido centras?

Audra dėl buvusių komu
nizmo ir okupacinio rėžimo 
struktūrų vertinimo tęsiasi to
liau. Panašiai, kaip visokie 
“ubagų žygių” ir prekeivių at
stovai, LDDP vadas Č. Juršėnas 
gąsdina ieškosiąs teisybės Lie
tuvoje ir Štrasburge, jei bus pra
dėti vykdyti komunizmą smer
kiantys deklaracijos nuostatai.

Prieš dvejus metus pradėta 
nagrinėti baudžiamoji Sausio 
13-tos sąmokslininkų byla eina 
prie pabaigos. Valstybės kaltin
tojai pasiūlė griežtas bausmes 
komunistiniams perversminin- 
kams.Teisėjų kolegija nuosprendį 
ketina paskelbti š.m. pradžioje. 
Dauguma visuomenės su pasi
tenkinimu sutiko kaltintojų pa
siūlymus, bet pasigirdo ir balsų, 
esą siūlomos bausmės komunis
tiniams nusikaltėliams yra per 
griežtos. “Tokius reiktų pa
klausti, kokias bausmes maskvi- 
ninkai komunistai būtų paskyrę 
mūsų Atgimimo veikėjams, jei
gu jie būtų laimėję” (“Tremti
nys” nr. 45, 1998). Tikriausiai 
daugelis būtų pastatyti prie sie
nos ir sušaudyti, arba, geriausiu 
atveju, ištremti į Sibiro gulagus 
ilgiems dešimtmečiams. Prisi
minkime Stalino normą - 25 
metai.

dirbti, kad patį gyvenimą pa
kreiptų, kad jį mums praturtin
tų. Jų keliai pažymėti skausmo, 
kančios ir skurdo; jų darbai mū
sų gyveniman įsilieja šviesos ir 
tiesos palytėti. Jie - gyvenimo 
gydytojai. Idealų siekdami, jie 
drąsūs kaip jūreiviai ir nepails
tantys kaip aukso ieškotojai. Pa
smerkę rūpesčius ‘dėl gardaus 
valgio šaukšto’, eina pirmyn, 
kur turėtų ir visi kiti eiti”.

Vincas Mykolaitis-Putinas 
rašė: “Jis vienas iš nedaugelio, o 
gal ir vienintelis, tais laikais ti
kėjo lietuvių tautos išvadavimu. 
Jis nervinosi ir pyko, matyda
mas, kaip daugelis lietuvių inte
ligentų yra abejingi visuomenei 
ir tautai”.

V. Kudirkos stiprybės šak
nys glūdėjo šeimoje: “Mano mo
tina davė man, ką aplamai mo
tina lietuvė gali duoti savo vai
kams, dargi daugiau nė pati tu
rėjo. Labai gražiai dainavo, la
bai puikiai margino margučius, 
labai dailiai sekė pasakas ir prie 
tų dailių dalykų mane pritrau
kė. Jeigu aš šiandieną muzikan
tas, šį tą ir nupiešti ir, atsipra
šant eilėdirbis - tai motinos 
kaltė...”

Nesenstantis palikimas

1998-ieji V. Kudirkos me
tai: užgeso 1898 lapkričio 16- 
ąją, eidamas tik 41-uosius me
tus. Liko nesenstantys jo raštai. 
Prieš 100 metų parašyta “Tau
tiška giesmė” kiekvienam lietu
viui aktuali ir brangi, iki grau
dulio jaudinanti. Atrodo tik 
šiandieną parašyti žodžiai “Ir 
šviesa, ir tiesa mūs žingsnius te
lydi”. Giedam atsistoję: “Tegul 
meilė Lietuvos dega mūsų šir
dyse”. Nepraras prasmės šie 
brangūs žodžiai, kol bus Lietu
va. Su jais buvo kovojama, su 
jais iškentėta kalėjimuose, su 
jais ir laimėta.
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Anykščių rajono Šv. Martyno vaikų sodybos vaikai su globėjais - Elena 
ir Aleksandru Ilgūnais. Šalia E. Ilgūnienės - Regina Švobienė “Valstie
čių laikraščio” fondo “Kaimo vaikai” vedėja

Čikagos lietuvių draugijos “Lietuvos vaikų viltis” globojami paliegę vai
kai. Iš kairės: Arnas Austinskas iš Vilkaviškio, Miglė Švobaitė, Miglė 
Švitraitė iš Vilniaus, Dovilė Kamąrauskaitė iš Panevėžio, Eglė Lekevi- 
čiūtė iš Vilniaus, Donata Kamarauskienė iš Panevėžio

Iškilmėje pasigesta moksleivių
Vasario 16-tosios šventėje dalyvavo kariai, plačioji 

visuomenė ir ... darželinukai bei pradinukai
Vasario 16-ąją J. Basanavi

čiaus aikštė pražydo Trispalvių 
puokštėmis. Kauno pučiamųjų 
orkestras “Ąžuolynas’ įvedė ku
nigaikščio Vytenio motorizuoto 
pėstininkų bataliono koloną, 
Krašto apsaugos savanorių pa
jėgų dalinį, šaulius. Užgrojus 
Lietuvos respublikos himną, visi 
tarsi sustingo, atiduodami pa
garbą.

Po to paraduojančių rikiuo
tę apėjo Marijampolės apskri
ties, rajono, miesto vadovai 
KASP vadas G. Leikus. Per 
mikrofoną suskambo šventiniai 
posmai. Istorikas J. Gustaitis 
nušvietė į Nepriklausomybę ve
dusį kelią, kurį buvo nutraukusi 
bolševikinė okupacija. Apie sū- 
duviečių indėlį į Nepriklauso
mybės aruodą priminė apskri
ties viršininkas K. Jankauskas. 
Miesto meras V. Vasiliauskas 
ragino darbais paremti iškovotą 
laisvę.

Maršui aidint, aikštę paliko 
darniai žygiuojantys vyrai. Or
kestro merginos, pritariant plo
jimams, pratęsė grakštų pasiro
dymą. Pakeliui į prokatedrą kai 
kurie pagyvenusieji garsiai 
svarstė, kad aikštėje trūko ypač 
moksleivių.

Talpią šventovę bemat pri
pildė marijampoliečiai, svečiai, 

MARGUTIS ____
PYSANKA - V.I.M. Ine, 
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3 
Tel. (416) 23T^T’ F^(4i 6) 233-3042

- - ■

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį
,■ , < ' ■■■■ '• ■' '■

Tel. (416) 233-4601

kareiviai, šauliai. Iškilmingoms 
šv. Mišioms už Lietuvos nepri
klausomybę vadovavęs vyskupas 
J. Žemaitis, MIC, pradžioje da
lyvius pasveikino su prasminga 
švente. Įsimenantį pamokslą 
pasakė kun. R. Gaidys, MIC. 
Itin pabrėžta, kad laisvės troški
mą visam pasauliui paskelbė 
liepsnų deglu virtęs R. Kalanta.

Tėvynės sąjungos miesto 
skyriaus nariai pasuko į Aukš
tesniąją pedagogikos mokyklą. 
Vėliau kultūros centro salėje 
koncertavo miesto darželinukų 
ir pradinukų pasiuntiniai. Ma
žųjų grupė “Pūkas” plačiai pasi
rodė pramoginiais šokiais. Žiū
rovai - atlikėjų namiškiai, pažįs
tami, bendraamžiai, gausus bū
rys kareivių - labai šiltai priėmė 
vaidinimėlį “Žalio kaimo pie
muo”. Pasisekimas lydėjo et
nografinį suktinį “Mano močiu
tė”, drugelių šokį, duetą, solo 
smuiku ir estradinį dalykėlį. 
Džiugiai plota, daug fotogra
fuota, filmuota vietinei televizi
jai. Pabaigai visi atlikėjai suėjo į 
sceną ir bendrai sudainavo “Tai 
gražiai gražiai...” Daugelis jų ir 
vadovai apdovanoti gėlėmis.

Padėkojęs vaikučiams už 
gražų pasirodymą ir publikai, 
šių eilučių autorius paskaitė 
savo eilėraštį “Vasario 16-ąją”.

Jeronimas Balčiūnas
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® LAISVOJE TĖVfflEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
GERINS ATLIEKŲ TVARKYMĄ

Kaip praneša ELTA, vyriau
sybei buvo pateiktas Pavojingų at
liekų tvarkymo progamos projek
tas, kuriame numatyta, kaip įgy
vendinti atliekų tvarkymą. Vienas 
pirmųjų žingsnių bus pastatyti re
gionines laikino atliekų saugoji
mo aikšteles per ateinančius 2 
metus. Alytuje ir Klaipėdoje jų 
statyba jau pradėta, PHARE pro
gramos skirta finansinė parama 
bus galima jas užbaigti. Ūkio mi
nisterijos Ekologijos ir atliekų 
skyriaus viršininko Stasio Iva
nausko teigimu, numatoma kon
kurso būdu statyti specialią įmo
nę, kuri kainuotų apie 8 mln. litų. 
Joje būtų suvartojamos pramo
nės įmonėse susidarančios pavo
jingos atliekos bei medicininės at
liekos. Projektui turi pritarti Eu
ropos taryba. Įmonių galvanikos, 
dažymo, metalo bei odos per
dirbimo įmonėse susidarančios 
atliekos yra pavojingiausios gam
tai ir žmonių sveikatai.

SULAIKYTAS INSPEKTORIUS
Vasario 12 d. Specialiųjų ty

rimų tarnybos (STT) agentai 
Šiauliuose sulaikė Zoknių polici
jos nuovados vyresnįjį inspektorių 
R. Savicką, paėmusį 8,000 litų ky
šį. Jam iškelta baudžiamoji byla 
už piktnaudžiavimą tarnybine pa
dėtimi. Jis dirbo policijoje nuo 
1986 m., o nuo 1996 m. vadovavo 
šiai nuovadai.

FILMAS APIE DIPLOMATĄ
Kaip praneša ELTA, Lietu

vos televizijos dokumentinį filmą 
apie diplomatijos šefą Stasį Lozo
raitį (vyresnįjį) sukūrė istorikas 
Vytautas Žalys ir režisierius Juo
zas Sabolius. Filme pateikiama 
daug nuotraukų, archyvinės me
džiagos, paties St. Lozoraičio bal
so įrašai, sūnaus Kazio Lozorai
čio pasakojimai. Kūrėjai stengėsi 
ne vien pagerbti diplomatą, bet ir 
“atskleisti visą tragišką Lietuvos 
diplomatijos, valstybės istorijos 
tarpsnį”. Filmas, pavadintas “Lie-

Centuos 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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario 

lAIIVA
EALTIC 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

tuvos diplomatijos šefas”, buvo 
parodytas istorikams, vasario 15 
d. rodytas seime, o Vasario 16-tą- 
ją - per Lietuvos televiziją.

PAGERBTI SIGNATARAI
ELTA praneša, kad š.m. va

sario 16 d. išleisti į apyvartą du 
nauji pašto ženklai iš serijos “Va
sario 16-osios Akto signatarai”. 
Juose pavaizduoti Nepriklauso
mybės Akto signatarai Petras Kli
mas ir Donatas Malinauskas. Jie 
sukurti dailininko Jokūbo Zovės. 
Vilniuje Valstybinėje M. Mažvy
do bibliotekoje vasario 10 d. ati
daryta dvidešimties signatarų 
portretų paroda. Juos nutapė dai
lininkas Rimgaudas Žebenka už 
30,000 litų, surinktų Karo akade
mijos iniciatyva paskelbtoje akci
joje “Gelbėkime signatarų namus”.

DIPLOMATINĖ TARNYBA
1998 m. gruodžio mėn. “Vals

tybės žiniose” buvo paskelbtas 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
įstatymas, kuriame numatyta, jog 
1940-1990 metais Lietuvai atsto
vavę diplomatai nuo diplomatinės 
tarnybos įsigaliojimo dienos yra 
pagerbiami nepaprastojo ir įga
liotojo ambasadoriaus rangu. To
kiam rangui teisę turintys diplo
matai yra likę dr. Stasys Bačkis ir 
Anicetas Simutis.

MĖSOS PERDIRBIMAS
Mėsos perdirbėjų sąjungos 

duomenimis, praeitais metais mė
sos produktų gamyba, lyginant su 
ankstesniaisiais, sumažėjo 100, 
000 tonų, arba 17.5%, skelbia 
“Valstiečių laikraštis”. Mėsos ir 
jos gaminių eksporto apimtis su
mažėjo nuo 150 iki 43.2 mln. litų. 
Supirkta mažiau kiaulių ir galvijų, 
mėsos perdirbimo bendrovių apy
varta sumažėjusi.

JUDRŪS PASIENIO PUNKTAI
Per Lietuvos ir Lenkijos sie

nas pernai iš Lietuvos vyko 3, 
638,114 žmonių, skelbia BNS. Iš 
jų tik 176,000 buvo Lenkijos pilie
čiai. Lenkijos pasienio apsaugos 
vyriausiosios komendatūros duo
menimis, iš viso pervažiavo dau
giau kaip 272 mln. žmonių. Sulai
kyti 7,222 asmenys, nelegaliai pe
rėję sieną. Jų buvo 72% mažiau 
negu 1997 m. Nuo š.m. pradžios 
Lenkijoje reikalaujama, kad įva
žiuojantys turėtų numatomam 
buvimo laikui atitinkamą zlotų 
arba konvertuojamos valiutos kie
kį, kitaip jie neįleidžiami.

ATIDARYTA VAIKŲ KLINIKA
Kauno medicinos universite

to Vaikų ligų klinikoje vasario 19 
d. atidaryta apie milijoną litų kai
navusi konsultacinė poliklinika su 
ligonių priėmimo skyriumi, rašo 
ELTA. Iškilmėse dalyvavo Lietu
vos prezidento žmona Alma 
Adamkienė, sutikusi būti klinikos 
globėja. Poliklinikoje vaikus iš vi
sos Lietuvos priiminės 10 įvairių 
sričių specialistai. RSJ

• Reikia žvelgti į ateitį toliau negu 
siekia praeities šešėliai.

- Lech Walesa

FIRST PLACE 
PHARMACY

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

J.E. Šiaulių vyskupo EUGENIJAUS BARTULIO malda ir palaiminimas prieš vaišes Vasario 16-tosios šventėje 
Delhi-Tillsonburg, Ont. 1999 m. vasario 13 d.

Hamilton, Ont.
LIETUVOS POLITINIŲ TREM- 

TINIŲ-KALINIŲ sąjungos iniciaty
va Varėnos rajone - vidurinėse mo
kyklose yra įsteigtas Lietuvos kovų- 
kančių istorijos konkursas, kuris 
plinta ir kituose rajonuose. Moki
niai yra raginami rinkti žinias iŠ gy
vų likusių liudininkų ir pateikti jas 
žodžiu ir raštu. Konkursas įvyks 
š.m. gegužės mėn., visi išeivijos lie
tuviai kviečiami atvykti.

Kasmet ši trečiąjį Lietuvos ko- 
vų-kančių istorijos konkursą remia 
Hamiltono Lietuvių pensininkų 
klubas. Yra įsteigtas buvusio senjo
rų klubo pirmininko, mokytojo a.a. 
Aleksandro Mikalausko atminimui 
fondas. Šiais metais kovų-kančių 
istorijos konkursą parėmė šie auko
tojai: $20 - L. Klevas; $50 - R. Pa
kalniškienė, A. Mikalauskienė, J. 
L. Stungevičiai; $200 - N.N. (To
ronto), Hamiltono senjorų klubas.

Jeigu kas norėtų prisidėti prie 
šio Lietuvos istorijos mokymo kon
kurso, aukas galite siųsti šiuo adre
su: L.P.T.K. sąjungos pirmininkui 
Vytautui Kazulioniui, Paupio 24, 
Varėna 4640, Lithuania. Yra paga
mintos konkurso vaizdajuostės. Jei 
kas norėtų jas pamatyti, prašome 
kreiptis telefonu 522-0328, Hamil
tone. L.S.

VAIKŲ DIENOS CENTRAMS 
LIETUVOJE a.a. Liudo Vyšniausko 
atminimui aukojo: $50 - R. J. Pici
niai; $35 - Z. I. Rickai; $30 - A. 
Mikšienė; $20 - Sofija Rakštienė, 
L. Stukienė, H. Liaukienė; $10 - A. 
Norkienė, D. Vaitiekūnienė, B. 
Skvereckienė, J. Seniūnienė; a.a. 
Dionyzo Stuko atminimui $20 auko
jo Sofija Rakštienė. Komitetas

PAGALBA LIETUVOS VAI
KAMS a.a. Stepo Dramanto atmini
mui aukojo: $50 - žmona Ona, 
duktė Gražina Hatton, vaikaičiai 
Christopher ir Michael; $25 - G. K. 
Žukauskai; $20 - A. Lesčienė, O. 
Linčiauskienė, J. Paškevičienė; $15
- A. Didžbaliėnė; a.a. Adelės Pau- 
liukonienės atminimui: $20 - O. 
Dramantienė, O. Linčiauskienė; a. 
a. Vlado Motiejūno atminimui: $20
- G. Agurkienė, O. J. Deveikiai, O. 
Linčiauskienė, O. B. Steponavičiai; 
$10 - D. Vaitiekūnienė.

Už aukas dėkojame ir mirusių
jų artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me. PLV komitetas

A.a. Onutė Albrechto mirė 
1998 m. gruodžio 12 d., o jos vyras 
a.a. Edvardo Albrechto mirė gruo
džio 25 d. Brooks vietovėje, Alber
toje. Jų atminimui velionės sesutė 
Marija Kalvaitienė “Vaiko tėviškės 
namams” aukojo $50 ir J. Vencke- 
vičienė $45.

A.a. Onutės Anskienės atmini
mui “Vaiko tėviškės namams" $20 au
kojo Z. ir M. Kalvaičiai. KLKM dr- 

jos Hamiltono skyrius

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

Iš JAV respublikonų susitikimo su balsuotojais Detroite. Iš kairės: Gražina 
Urbonienė, Liuda Rugienienė, Vitas Petrulis, Marytė Petrulienė

Nuotr. J. Urbono

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 
JNDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

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.

Detroit, Ml
PRITARIA LIETUVOS ĮSI

JUNGIMUI Į NATO. Pasibaigus 
prezidento Clinton’o bylai respubli
konai rengia “Town Hall Mee
tings” - susitikimus su balsuotojais. 
Vienas tokių susitikimų įvyko vasa
rio 15 d. Detroito priemiestyje 
Warren ukrainiečių salėje. Jame 
pagrindiniai kalbėtoai buvo: JAV 
senato vadas - Trent Lott, sen. 
Spencer Abraham, atstovų rūmų 
narys Joseph Knollenberg ir Michi- 
gan’o valstijos gubernatorius John 
Engler. Dalyvavo daug žiniasklai- 
dos atstovų. Susitikimas buvo rodo
mas ištisai per televiziją ir plačiai 
aprašytas spaudoje.

Ukrainiečių centro salė buvo 
pilna, įvairių pažiūrų, spalvų ir tau
tybių grupių atstovų. Iš lietuvių da
lyvavo - Liuda Rugienienė, Vitas ir 
Marytė Petruliai, Gražina Urbonie
nė ir Jonas Urbonas kaip spaudos 
atstovas. Klausimų buvo įvairių - 
daugiausia apie ekonominius reika
lus. Pasibaigus oficialiai daliai, bu
vo galima privačiai pasikalbėti su 
senatoriais. L. Rugienienė, paklau
sė senatorių Lott apie galimybes 
Lietuvai būti priimtai į ŠAS (NA
TO). Senatorius sakė tam pritariąs. 
Michigan’o gubernatorius John 
Engler jai pareiškė, kad yra suinte
resuotas apsilankyti Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje.

J. Urbonas senatoriui Spencer 
Abraham įteikė informaciją apie 
Lietuvos pasiruošimą ir siekimą 
įstoti į ŠAS. Prašė jį paremti ir įsi
jungti į “Baltic Caucus” grupę se
nate. Iš trisdešimt penkių “Baltic 
Caucus” narių Atstovų rūmuose 
septyni yra iš Michigan valstijos: 
respublikonai - Fred Upton, Ver
non J. Ehlers, Joe Knollenberg, 
Dave Camp, Nick Smith; demokra
tai - Debbie Stabenow, Bart Stu
pak; prie jų prisijungti yra pažadė
jęs ir įtakingas kongreso atstovas 
John Dingel.

Michigan’o lietuviai deda pas
tangas, kad ir kiti likusieji aštuoni 
įsijungtų į “Baltic Caucus” Atstovų 
rūmuose ir senate. Jonas Urbonas

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS metines šventėme vasario 
13 d. Lietuvos, Kanados ir organi
zacijų vėliavomis papuoštoje Šv. 
Kazimiero lietuvių šventovėje kartu 
su mūsų klebonu prel. J. Staškevi
čiumi. 3 v.p.p. Mišias aukojo ir la
bai prasmingą pamokslą pasakė 
Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Mišių 
skaitinius skaitė B. Lukošienė, mal
davimus - A. Aleliūnienė. Aukas 
nešė jaunosios kartos atstovai - P. 
Pargauskas, jn., ir tautiniais drabu
žiais apsirengusios S. Comeau ir 
mažametė J. Comeau. Giedojo 
choras “Daina” iš Toronto vargo
nuojant L. Turūtaitei.

Pilnutėlėje parapijos salėje vi
sus pasveikinusi KLB apyl. pirmi
ninkė T. Pargauskienė pakvietė 
vysk. E. Bartulį invokacijai. Po įdo
mios ir šiam laikotarpiui labai tin
kamos prof. Romo Vaštoko paskai
tos nuotaikingą programą atliko to
rontiškiai dainininkai. Aukų rinkė
jos A. Klemkienė ir V. Lapienienė 
KLB surinko 820 dol.

Apyl. pirmininkė padėkojo vi
siems dalyvavusiems ir bet kokiu 
būdu prie šventės prisidėjusiems, o 
po vysk. E. Bartulio sukalbėtos 
maldos, pakvietė visus pasistiprinti 
apyl. moterų suneštais valgiais.

Mums, šios apylinkės lietu
viams, 81-oji Lietuvos nepriklauso
mybės šventė ypatinga dar ir tuo, 
kad pirmą kartą šios apylinkės isto
rijoje ją šventėme savo tarpe turė
dami gyvą laisvos Lietuvos dalelę - 
Šiaulių vyskupą E. Bartulį.

Padėka paskaitininkui R.Vaš- 
tokui, L. Turūtaitei ir visiems “Dai
nos” choristams, atvežusiems skam
bią lietuvišką dainą, o kartu su ja ir 
gerą šventinę nuotaiką, kuri mus 
sustiprino ir atgaivino.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ 
turėjome vasario 16 d. parapijos sa
lėje. Dalyvavo 37 asmenys. Maistą 
sunešė apyl. moterys. Loteriją tvar
kiusioms B. Lukošienei ir V. Lapie- 
nienei reikėjo guviai suktis. Bilietų 
pirkėjų raginti nereikėjo, nes pilnas 
stalas laimikių viliojo visus, bet lai
mė lydėjo tik kai kuriuos. Vieni sa
vo laimikius vos sutalpino į glėbį, 
kiti išėjo tuščiomis. Besivaišinant 
blynais ir besikalbant nepsatebimai 
prabėgo Užgavėnių popietė, kurią 
suruošė KLB apyl. valdyba.

KLK MOTERŲ DR-.JOS sky
riaus valdyba posėdžiavo vasario 22 
d. A. ir K. Ratavičių namuose. Ap
svarsčius draugijos reikalus, posėdis 
užsibaigė šeimininkų suruošta kavute.

PIRMOJI NETEKTIS. Tik 
prasidėjus 1999 metams apylinkę 
palietė pirmoji netektis: sausio 15 
d. mirė a.a. Vanda Jakubickienė, 
79 m. amžiaus. Sausio 18 d. Delhi 
Murphy laidotuvių namuose, vado
vaujant prel. J. Staškevičiui, kalbė
tos maldos prie karsto. Velionė bu
vo šaulė, KLK moterų dr-jos ir 
KLB narė, aktyvi parapijietė, tad 
po maldų organizacijų atstovai tarė 
atsisveikinimo žodį. Sausio 19 d. po 
gedulinių Mišių Delhi Šv. Kazimie
ro lietuvių šventovėje velionė išly
dėta amžinam poilsiui į Šv. Jono 
lietuvių kapines Mississaugoje.

KLB APYLINKĖS VALDYBA. 
1999 m. sausio 27 d. buvo susirin
kusi posėdžio A. Klemkienės na
muose. Buvo aptarti einamieji rei
kalai, o po to, šeimininkei pakvie
tus, dar “paposėdžiavo” prie vaka
rienės stalo. T.P.

Rodney, Ont.
A. a. VINCO IGNAIČIO AT

MINIMUI pagerbti, Kanados lietu
vių fondui aukojo: $100 - L. Z. 
Mockai; $50 - M. P. Jociai, O. V. 
Naruševičiai, D. S. Paketūrai, J. 
Narbutienė, M. Kereševičius; $30 - 
T. J. Cipariai; $25 - G. K. Gapu- 
čiai, O. J. Statkevičiai; $20 - V. Ja- 
kūbaitis, H. Jasinskas, T. Rastapke- 
vičienė; $10 - P. Gaidauskas, E. Sa- 
kovienė; $5 - D. Ciparis, jn. J. S.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė

TEL. (416) 252-6741
66 Mrnico Awe„ Pofonto Ont., M8V1R3

Savininkas Jurgis Kuliešius

JA Valstybės
Detroito lietuvių bendruome

nėje sausio 17, sekmadienį, Šv. An
tano parapijos patalpose įvyko jung
tinis Klaipėdos krašto atvadavimo 
ir Sausio 13-sios minėjimas. Mišias 
šventovėje atnašavo ir dienai pritai
kytą pamokslą pasakė kleb. kun. 
Alfonsas Babonas. Pamaldose or
ganizacijos dalyvavo su savo vėlia
vomis. Mišių skaitinius atliko Anta
nas Osteika. Po pamaldų parapijos 
salėje vyko minėjimas. Invokaciją 
sukalbėjo kleb. kun. A. Babonas, 
įvadinį žodį tarė ramovėnų (karių 
veteranų) Detroito skyriaus pirm. 
Mykolas Abarius. Buvo prisiminti 
ir išvardinti bei pagerbti žuvę sava
noriai Klaipėdos atvadavime ir 
Sausio 13-sios aukos. Pagrindinę 
kalbą pasakė Stasio Butkaus šaulių 
kuopos vadas Jonas Šostakas. Visi 
minėjimo dalyviai, vadovaujant 
muz. Stasiui Sližiui, padainavo: “Už 
Raseinių ant Dubysos”, “Ant marių 
kranto”, “Pajūriais”, Brangiausios 
spalvos”. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

Australija
Melburno lietuvių karių vetera

nų sąjunga “Ramovė” 1998 m. 
lapkričio 22 d. Lietuvių Namuose 
minėjo 80 metų Lietuvos kariuo
menės atsteigimo sukaktį. Minėji
mas pradėtas ŠvČ. Marijos Jūrų 
Žvaigždės šventovėje iškilmingomis 
pamaldomis. Ramovėnai Mišiose 
dalyvavo organizuotai su savo ir 
Lietuvos vėliavomis. Mišias aukojo 
prel. dr. Pr. Dauknys, taipgi Antro
jo pasaulinio karo veteranas, pasa
kęs ir šiai progai pritaikytą pa
mokslą. Giedojo Melburno lietuvių 
parapijos choras, vadovaujamas Z. 
Prašmutaitės. Skaitinius atliko ro- 
muvėnas V. Bosikis ir J. Keblys. 
Aukas nešė ramovėnai J. Gylys ir 
Pr. Šaulys. Minėjimo programa vy
ko Lietuvių Namų patalpose. Pir
miausia buvo pasivaišinta puikiais 
pietumis. Iškilmingoji dalis prasidė
jo vainiko padėjimu prie paminklo 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę ir 
įžygiavimu su vėliavomis į salę. Įva
dinį žodį tarė “Ramovės” Melbur
no skyriaus valdybos pirm. V. Bo
sikis, invokaciją sukalbėjo prel. dr. 
Pr. Dauknys. Pagrindinis šventės 
kalbėtojas E. Šidlauskas apibūdino 
lietuvių karių įnašą kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę. Meni
nės programos dalyje savo kūrybą 
deklamavo M. Šidlauskienė. Ūdrio 
ariją iš operos “Pilėnai” padainavo 
J. Rūbas, dainą “Dobiluose” - B. 
Kymantienė, V. Danius ir J. Rūbas. 
Vyrų choras, vad. D. Levickienės, 
akompanuojant R. Mačiulienei, at
liko keletą populiarių lietuviškų 
dainų, o daina “Aras” susilaukė 
daugiausia įvertinimo. Programos 
pranešėja - V. Jokubaitytė. Minėji
mas baigtas Tautos himnu.

Brazilija
Prel. Juozą Šeškevičių, šven

čiantį 77-jj gimtadienį, Šv. Juozapo 
parapijos kunigai Petras Rukšys ir

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 

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

<(TAT TZ" LIETUVIŲ KREDITO
A /Y l^IVžY kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.25%
santaupas.................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 3.50%
180 dienų indėlius.................... 3.50%
1 m. term, indėlius................... 4.00%
2 m. term, indėlius................... 4.25%
3 m. term, indėlius...................4.40%
4 m. term, indėlius...................4.60%
5 m. term, indėlius................... 4.75%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................... 2.50%
1 m. ind....................................... 4.00%
2 m. ind....................................... 4.25%
3 m. ind....................................... 4.40%
4 m. ind....................................... 4.60%
5 m. ind....................................... 4.75%

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

INTERAC KORTELĖ

Eduardo A. de Araujo su parapi
jiečių pagalba sumanė buvusį šios 
parapijos kleboną pagerbti. Švento
vės prieangyje jo prisiminimui su 
atitinkamu įrašu įrengta bronzinė 
lenta. 1998 m. lapkričio 19 d. prel. 
J. Šeškevičius su kunigais P. Rukšiu 
ir Eduardo de Araujo atnašavo Mi
šias, o po jų vyko prisiminimo len
tos atidengimas. Pamaldose dalyva
vo daug parapijiečių, kurie sveikino 
ir džiaugėsi buvusio klebono pager
bimu. Parapijos komitetas, vado
vaujamas Ritos Gomez, surengė 
vaišes, kuriose sugiedota prelatui 
“Ilgiausių metų”.

Britanija
Lapkričio 1,1998 m., Londono 

ir apylinkių lietuviai aplankė Šv. 
Patriko kapinėse palaidotus savo 
tautiečius. Buvo susirinkę prie a.a. 
ministerio B. Balučio kapo, kur 
šalia neseniai palaidoti ir a.a. 
ambasadoriaus V. Balicko palaikai. 
Jam pastatytas prasmingas pamink
las, primenantis abiejų diplomatų 
darbuotę D. Britanijoje. Kun. J. 
Sakevičius atliko paminklo šventi
nimo apgeigas, o gėlių padėjo am
basadoriaus V. Balicko našlė Stefa
nija ir duktė Rita. Pagarbiai apie 
abu mirusius diplomatus kalbėjo 
Lietuvos ambasados Londone pa
tarėjas A. Brūzga.

Italija
Popiežiškame Grigaliaus uni

versitete Romoje studijuoja 14 lie
tuvių: septyni kunigai, vienas semi
naristas, viena seselė vienuolė ir 
penki pasauliečiai. Mokslo metai 
pradėti iškilmingomis Mišiomis, 
kurias atnašavo universiteto rekto
rius, fakultetų dekanai, dėstytojai, 
tarp jų ir lietuvis Antanas Liuima, 
SJ, dirbantis universiteto Dvasingu
mo institute. Per pamaldas prisi
mintas praėjusį pavasarį miręs prof. 
Paulius Rabikauskas, SJ, buvęs uni
versiteto Bažnyčios istorijos fakul
teto dekanas, vienu laiku ėjęs ir 
vicerektoriaus pareigas.

Lenkija
Seinuose yra įsteigtas vysk. 

Antano Baranausko fondas “Lietu
vių namai”. Lietuvos valdžia nu
sprendė šiam fondui perduoti nese
niai jos lėšomis užbaigtą kultūros 
centro pastatą, kainavusį daugiau 
kaip 9 mil. litų. Fondo tikslas - 
teikti Lenkijos lietuviams kultūrinę 
bei švietimo paramą ir pagelbėti 
įvairiai organizacinei veiklai. Kultū
ros centro patalpos buvo pradėtos 
statyti 1994 m. ir užbaigtos praėju
sių metų lapkričio mėnesį. Šiame 
pastate yra konferencijų bei kon
certų salė, šešios mažos salės, skir
tos meninei veiklai, kultūros bei 
švietimo reikalams. Taipgi pareng
tos ir Lietuvos konsulatui patalpos.

Gudija
Breslaujos rajono lietuvių ben

druomenė Baltosios kaimo klube 
suorganizavo Naujų metų šventę. 
Joje dalyvavo 200 suaugusių žmo
nių, keliasdešimt vaikų, “Raskilos”, 
“Vilnijos”, Švenčionių ir Apso klu
bų atstovai. Programoje lietuvių 
dainas dainavo besisteigiantis Za- 
barninkų kaimo ansamblis. Dauge
lis vaikų buvo išmokę ir deklamavo 
lietuviškus eilėraščius. Tėvai ir vai
kai buvo supažindinti su lietuvių 
kalbos mokytoja Skaiste Pauliukė- 
niene. Pelekų, Usionių, Baltosios, 
Apso, Breslaujos, Vidžių mokyklų 
mokinių tėvai prašo, kad jų vaikai 
būtų mokomi lietuvių kalbos, j ĄjjJį-.

PASKOLAS
Asmenines nuo.......... 7.15%
nekiln. turto 1 m 6.550%

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



Įsibėgėjo tautinių šokių šventės ruoša! Lietuvių fondo“Nobelio” premijos
Nuo praėjusių metų Kana

doje pradėjusios suktis mintys 
apie sekančią išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventę dabar jau 
skrieja tik viena kryptimi: vie
nuoliktoji Š. Amerikos lietuvių 
tautinių šokių šventė įvyks To- 
ronte-Mississaugoje 2000 metų 
birželio 30, liepos 1 ir 2 dieno
mis.

Pernai įvyko du rengėjų ko
miteto posėdžiai. Organizaci
niai planai mažais, tyliais žings
neliais stūmėsi pirmyn, nors 
truputį pasipainiojo ir kliudė 
abejonės, ar tikrai bus įmanoma 
imtis tokio įvykio ruošos. Kad ir 
nemažas lietuvių telkinys To
ronte bei Mississaugoje, vis tiek 
reikia užsitikrinti, ar užteks ne 
tik pagalbininkų, bet ir rėmėjų, 
nes laikas bėga, veikla neišven
giamai silpnėja. Geras būdas ją 
pagyvinti - suburti didžiulę gru
pę jaunimo, sudaryti progą susi-

XI Lietuvių tautinių šokių šventės rengėjų komitetas. Sėdi (iš k): KLB 
pirm. Alg. Vaičiūnas, Toronto apyl. pirm. D. Garbaliauskienė, komiteto 
pirmininkai - V. Piečaitis ir R. Sakalaitė-Jonaitienė, meno vadovai R. ir J. 
Karasiejai; antroje eilėje: M. Vasiliauskienė, vicepirm. R. Žilinskienė, J. 
Vingelienė, L Ross, Ž. Janeliūnienė, D. Chornomaz; trečioje eilėje: L 
Meiklejohn, A. Karkienė, M. Rusinas, V. Vaičiūnienė, A. Empakeris, J. 
Adamonytė, A. Saplys Nuotr. O. Burzdžiaus

ŠVIETIMAS 
1. JAV LB Švietimo tarybai

a. Lituanistinėms mokykloms JAV $60,000
b. Studijų savaitei Dainavoje 3,000
C. Jaunimo spaudai - “Eglutė”, Tėvynės žvaigždutė 5,000
d. Skaitiniam s/vadovėliams/pratimams 11,778
e. Knygų atgabenimui iš Lietuvos • 1,000
f. Rašinių-piešinių konkursams iš prel. Prunskio fondo 1,200
JAV LB religinių reikalų tarybai skaitinių ir pan. knygelėms 
PLB Švietimo komisijai
a. Ukrainoje ir Maskvoje lituanistinėms mokykloms 3,000
b. Karaliaučiuje lituanistinėms mokykloms 1,200
C. Punske lietuvių muzikos mokyklai 2,000
d. Krasnavo lituanistinei mokyklai 500

4,500Lietuvių papročiai ir tradicijos” įsigyti
Balzeko Lietuvių kultūros muziejui, lietuvių kalbos kursams
Maironio lituanistinei mokyklai Lemonte klasėms įrengti “matching funds’ 
Lietuvių fondo valdybai remti Vilnijos ir Rytų Europos liet, mokytojams 
Vasario 16 gimnazijai paremti
Fondui Seina, Seinų absolventams Kovo 11 gimnazijai paremti
Draugijai užsienio lietuviams remti Mažosios Lietuvos vaikų šventę 
Druskininkų Atgimimo mokyklai, Domo Viščinio metinėms premijoms 
iš Petro Viščinio fondo

Iš viso lituanistiniam švietimui
Studentams stipendijos

Studentams iš Lietuvos
Lankantiems Vasario 16 gimnaziją
Kitiems studentams
Iš spec, fondų: Mikšio ($12,500), Gražulio ($2,500), 
Masiokienės ($300), Kolupailos ($310), Lietuvos 
Našlaičiams ($1,200), Barų ($2,000)

Iš viso švietimui

a.
b.
c.
d.

KULTŪRINIAMS REIKALAMS
A. MENAMS

20,000
15,000
9,500

1. JAV LB Kultūros tarybai
a. Muzikos, dailės, žurnalisto, mokytojo, radijo

premijoms ir šventės reklamai $5,500
b. Poezijos pavasariui 1,000
c. Mažų apylinkių kultūrinei veiklai 4,000
d. Dalyvauti Smithsonian Institution “Folklife Baltic Fest ‘98” 10,000
e. Išleisti senų liet, knygų Newberry Library katalogui 4,000 24,500

2. Muziejams
a. Lietuvių dailės muziejui Lemonte 2,000
b. Čiurlionio galerijai Čikagoje 2,000
c. Balzeko Lietuvių kultūros muziejui 2,000
d. “Tauro” apygardos partizanų ir Tremties muziejui 1,000 7,000

3. Teatrams
a. Čikagos lietuvių operai 5,000
b. Amerikos lietuvių klubo St. Petersburge chorui 1,000
c. Los Angeles dramos sambūriui 2,000 8,000

4. Lietuvių rašytojų draugijai metinė premija 2,000
5. Dariaus ir Girėno paminklo atnaujinimui 1,000
6. Lietuvių kultūros namams Punske 3,000

Iš viso menams 45,500
MOKSLUI
1. A.P.P.L.E. mokytojų kursams Lietuvoje 6,000
2. Lietuvių kalbos fondui, Rytų Europos lietuvių mokytojų kursams 5,000
3. Karaliaučiaus, Suvalkų ir Gardino lit. mokyklų mokytojų susitikimui 615
4. University of Washington Baltic Studies Program “matching funds” 10,000
5. Galerijai liet, knygoms platinti JAV bibliotekose 850
6. Lietuvių fondo valdybai Lietuvos mokyklų vadovėlių premijoms 4,000
7. Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui mokslininkų darbams 5,000
8. Konferencijai: Tomizmas - istorija ir dabartis 1,500
9. Rasai Mažeikaitei moksliniam darbui Margurge 1,000

10. Knygų leidimui
a. Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui “Aleksandras Stulginskis,

President of Lithuania, Prisoner of the Gulag”, “matching funds” 3,500
Dr. Gimbutienės “The Prehistory of Lithuania” 10,100
PLB valdybai
“Lietuvos kovų ir kančių istorija”
“PLB istorija”
Į Laisvę fondui “Lithuania Against Soviet and Nazi Imperialism 
Pedagoginiam lituanistikos institutui 
“Šiaurės Amerikos lietuvių švietimas”
JAV LB krašto valdybai dainų vadovėliui paruošti

°^Q^TQ 20°°

pažinti ir pasidalinti ne tik sma
giu, bet ir prasmingu kultūriniu 
paveldu.

Naujieji metai atnešė pui
kių žinių. Šokėjų yra! Iki vasa
rio 16 d. užsiregistravo jau arti 
1500, o gali atsirasti ir daugiau. 
Registracija dar vyksta iki š.m. 
kovo 11-sios.

Didelę paskatą rengėjams 
suteikė Montrealio kredito ko
operatyvo “Litas” $10,000 auka, 
be kurios vargiai ar būtų pasi- 

Stambios sumos lietuviškai veiklai
Amerikos lietuvių fondo 1998 metų pelno paskirstymas

81,978
5,800

stūmėję konkretūs organizaci
niai darbai. Tikimasi, kad ir ki
tos lietuviškos institucijos, sek
damos “Lito” pavyzdžiu ir išeivi
jos lietuviško darbo supratimu, 
padės įgyvendinti šią jaunimui ne
pakeičiamai svarbią šventę.

Avansai iš Kanados lietuvių 
bendruomenės ir JAV “Folk 
Dance Festivals, Inc.” įgalino su
mokėti užstatus už areną Mis- 
sissaugoje, “Hershey Centre”, kur 
vyks pati šventė. Užsakytas ne
toli oro uosto esantis “Regai 
Constellation” viešbutis, kurio 
puikiose patalpose bus galima 
apsistoti. Ten įvyks jaunimo šo
kiai (penktadienio vakare), va
dovų pagerbimas, iškilmingas 
pokylis po šventės programos. 
Šeštadienio vakare įdomiam 
klube “The Docks” ant ežero 
kranto, netoli Toronto miesto 
centro, bus susipažinimo vaka
ras. Anapilyje, Mississaugoje, 
įvyks oficialus šventės atidary
mas ir bus surengta tautodailės 
ir jaunų dailininkų paroda.

Rengėjų komitetas susitiko 
š.m. sausio pabaigoje ir aptarė 
bilietų kainas, leidinio paruoši
mą, suvenyrus ir kitus einamuo
sius reikalus. Pirmininkai - Vin
cas Piečaitis ir Ramūnė Jonai
tienė pranešė apie patalpų už
sakymą ir pradėtas derybas bei 
pakomitečių sprendimus įvai
riais klausimais. Iždininkė Julija 
Adamonytė pateikė finansinę 
apyskaitą. Iki to laiko buvo gau
ta $13,056 aukų. Pristatytoje 
provizorinėje sąmatoje numaty
ta mažiausiai $300,000 išlaidų. 
Be abejo, tai tik pradžia.

Dalis komiteto atskirai po
sėdžiavo vien leidinio ir svečių 
sąrašo klausimais. Leidinio re
daktore bus Irena Ross. Garbės 
svečių priėmimu rūpinasi Aušra 
Karkienė. Tikimasi, kad, kaip 
pranešė ELTA jau praeitą vasa-

11,200
500 

10,000 
60,000 
10,000 
2,400

500

450
182,828

37,350
41,000
51,965

18,810 149,125
$331,953

3,000
1,600

Amerikos Lietuvių fondo pareigūnai. Iš kairės: buvęs Lietuvių fondo valdy
bos pirm. Povilas Kilius, Pelno skirstymo komisijos pirm. dr. Antanas 
Razma, tarybos pirm. adv. Algirdas Ostis, vicepirmininkas spaudos reika
lams Juozas Končius

rą, Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus žada apsilankyti šioje 
tautinių šokių šventėje. Koks 
įspūdingas ir paskatinantis mo
mentas tai bus mūsų jaunimui!

Rengėjai džiaugasi gavę 
Anapilio ir “Tėviškės žiburių” 
savaitrašio valdybos sutikimą 
pasinaudoti vienu “TŽ” patalpų 
kampeliu šventės raštinei ir po
sėdžių kambariui. Nuo šiol laiš
kai bei siuntos šventės reikalais, 
aiškiai pažymėti “XI LTŠS”, gali 
būti siunčiami Anapilio adresu: 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 
Ontario L5C 1T3, Canada.

Kol neprasidėjo bilietų už
sakymo įkarštis, informacijos 
ieškantys telefonu gali susisiekti 
su pirmininku Vincu Piečaičiu 
arba palikti įrašą skambinant 
tel. 905 891-3018; fakso 
numeris - 905 891-2894. 
Elektroninio pašto adresu - 
jonaitis@pathcom.com susisie

600
945 

10,000

“Study and Research Opportunities in USA” 
f. Šiaurės Amerikos Lietuvių muzikų sąjungai

“Pasaulio lietuviai chorvedžiai”
Iš viso mokslui
Iš viso kultūriniams reikalams

3,350

3,750 69,800
103,765 

$149.265—------
VISUOMENINIAMS REIKALAMS
1. JAV LB Krašto valdybai

a. Konferencijai “Atnaujinta Bendruomenė žengia į 2000 amžių” $5,000
b. Prisijungti prie “Baltic News Service” 1,500
c. Įsteigti JAV LB “web site” 500
d. Aplinkraščio “Tinklas” leidimui 2,000
e. Lankstinukui lietuvių kalba 5,000
f. Lankstinukui anglų kalba 4,000 18,000

2. Pasaulio lietuvių archyvo išlaikymui 10,500
3. JAV LB Kultūros tarybai spaudos prenumeratų platinimui 3,500
4. JAV LB Socialinių reikalų tarybai

a. Paremti vyresniųjų centrui Čikagoje 10,000
b. Studentų darbams 3,000
c. Vaikų vilties studentų darbams 2,000
d. Vaikų vilties ortopedinių instrukcijų vaizdajuostėms paruošti 1,500 16,500

5. JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyriui 3,000
6. Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimui 1,000
7. PLB Valdybai »

a. Rytų kraštų pirmininkų dalyvavimui LB ir PLIS konferencijoje 2,000
b. Pietų Amerikos 1999 m. jaunimo stovyklai 3,200
c. Studentų darbams 2,300
d. PLB archyvų tvarkymui 1,200
e. Lietuvos radiofono archyvo tvarkymui 1,800
f. Knygų į Lietuvą persiuntimui 1,400 11,900

8. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai
a. 1998 sąskrydžio paruošimui 2,000
b. X Kongreso paruošimui 2,000 4,000

9. “Pasaulio lietuviui”, studentų darbams 2,000
10. Filadelfijos “LB balsas” radijo laidoms paremti ♦ 3,000
11. Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui

a. Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvui 3,000
b. Centro patarnavimams 3,000
c. Studentų darbams 3,000 9,000

12. Lietuvių fondo valdybai
a. Studentų darbams 4,000
b. Lietuvių spaudai: Draugas, Darbininkas, Dirva, Pasaulio lietuvis,

Lietuvių balsas, Laiškai lietuviams, Pensininkas, Akiračiai, Metmenys,
Varpas, Vytis, Skautų aidas, Į Laisvę, Naujoji viltis, Bridges, Observer,
Lituanus, Tėviškės žiburiai 25,000

c. Lietuvių radijo laidoms 14.600 43,600
13. Pasaulio lietuvių centrui

a. Studentų darbams 2,000
b. “Partizano motina” paminklo statybai 2,000 4,000

14. Dainavos stovyklai paremti 8,000
15. LSS VIII tautinei stovyklai, pastovyklių programoms 5,000
16. “Neringos” stovyklai, jaunimo programoms 2,000
17. ŠALFASS, JAV sportininkams II Lietuvos tautinėje olimpijadoje dalyvauti 4,000
18. Lietuvių Jaunimo centrui 7,500
19. Kultūros židiniui (NY) 2,000
20. Futbolo klubui “Lituanica” jaunimo programoms 1,500
21. Amerikos liet, klubui Floridoje knygų siuntimui Lietuvos bibliotekoms 1,000
22. Skomanto fondui jaunimui knygoms leisti 4,000
23. “Americans For Due Process”, studentų darbams 1,740
24. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai 1,000
25. “Vorutos” prenumeratoms Mažajai Lietuvai 500
26. Rimai Žukauskaitei dalyvauti “Cherry Blossom Festival” 500
27. Pagal įvairių fondų nurodymus

a.
b.
c.
d.

e.
f.
g- 
h. 

Kleopo Girvilo fondas, Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui 
LB Palm Beach apylinkės padėkos paminklo fondas 
Prel. J. Prunskio Krikščionybės idealams ugdyti liet, fondas 
Prel. J. Prunskio premijų fondas lietuvei moteriai už 
krikščioniškų idealų ugdymą Lietuvoje
Prel. J. Prunskio fondas “Darbininko” premijoms
Prel. J. Prunskio fondas LSS jaunimo premijoms
Prel. J. Prunskio fondas Lietuvos dukterims paremti 
Prel. J. Prunskio fondas Palaimintojo Matulaičio misijai 
Prel. J. Prunskio fondas Pasaulio lietuvių centrui paremti

Iš viso visuomeniniams reikalams

1,000
1,000
1,000
1,000

500
750

kiama su pirm. Ramūne Jo
naitiene. Tautinių šokių grupių 
vadovai kviečiami kreiptis į me
no vadovus Ritą ir Juozą Kara- 
siejus, 2364 Adena Court, Mis
sissauga, Ontario L5A IRI. Jų 
telefonas - 905 279-9079 arba 905 
896-7239, elektroninio pašto 
adresas: karasiejus@hotmail.com.

Meno vadovų pranešimu, 
iki š.m. vasario 16 d. atlikta pra
dinė registracija, kuri buvo pra
tęsta iki vasario pabaigos. Jau 
yra užsirašę ansambliai su be
veik 1500 šokėjų. Dar priima
mos vaikų ir jaunių grupės, ku
rių trūksta. Lituanistinės mokyk
los yra skatinamos šioje šventėje 
dalyvauti ir ruošti vaikus.

Rengėjai džiaugiasi visuo
menės susidomėjimu šios di
džios šventės ruoša ir tikisi, kad 
jų dėmesys greit taps konkrečia 
parama!

XI LTŠS rengėjų komitetas

Paskirstytas 1998 metu pelnas

DR. ANTANAS RAZMA, 
Čikaga

1998 m. gruodžio 10 d. ir 
1999 m. vasario 4 d. Lietuvių 
fondo taryba turėjo svarbius po
sėdžius. Šalia nuolatinių reika
lų, buvo: (1) nutarta steigti LF 
“Nobelio” premijas (tikras pa
vadinimas bus surastas vėliau); 
(2) patvirtinti LF pelno skirsty
mo nutarimai; (3) išrinkta/pa- 
tvirtinta LF vadovybė; (4) nu
tarta papildyti LF įstatus; (5) 
peržiūrėti LF Patikėtinių taiy- 
bos rūpesčiai.

Lietuvių fondui pasiekus 
multimilijoninį dydį, LF vado
vybė įsipareigoja naujiems pla
nams. Šiuo metu LF pagrindinis 
kapitalas artėja prie 10 milijonų 
dolerių (ir dar priedo turi per 3 
mil. dol. nerealizuoto pelno - 
“capital gains”), įgalinęs pa
skirstyti lietuviškiems reikalams 
per 7 mil. dol. Lietuvių fondas 
yra stipriausia finansinė jėgainė 
lietuvybės darbams remti užsie
nyje ir mažesne skale Lietuvoje. 
Dr. Antanas Razma pasiūlė LF 
“Nobelio” premijų idėją LF 
garbės komiteto ir paskui LF 
tarybos posėdžiuose, kuri buvo 
su entuziazmu vienbalsiai pri
imta, ir dr. Razma įgaliotas su 
kitais LF vadovybės nariais pa
rengti tam gaires ir pateikti dis
kusijoms sekančiame LF tary
bos posėdyje.

Kiekvienas šių premijų dy
dis būtų 10-20 tūkstančių dole
rių ir jas galėtų laimėti Lietuvos 
ir už jos ribų kūrybingos asme
nybės ar institucijos švietimo, 
mokslo, kūrybos veiklos srityse. 
Finansiškai LF yra pajėgus šios 
idėjos įgyvendinimui ir tokiu 
būdu sudarytų galimybę kūry
bingiems asmenims pasišvęsti 
dirbti bei savo talentus plėtoti 
lietuvybės darbų baruose. Tai 
būtų didelis lietuvių išeivijos

16,795 
$185,535 

$666,753 

įnašas į mūsų tautos ateities pa
žangą.

1998 metais Lietuvių fondo 
taryba leido skirstyti 800,000 
dol.; iš viso buvo paskirstyta per 
666,000 dol., o likutis atidėtas 
nenumatytiems svarbiems rei
kalams. Daugiausia paramos 
skirta išeivijos lituanistiniam 
švietimui, Lietuvos ir išeivijos 
studentams, kultūrinei veiklai, 
visuomeniniams reikalams ir ki
tiems projektams. Kaip ir praei
tyje, didžiausios sumos teko 
Lietuvių bendruomenei švieti
mo, kultūros bei socialinių rei
kalų srityse. Galima tikėtis, kad 
kasmet LF skirstomos sumos didės.

Šiuose posėdžiuose buvo 
renkama LF vadovybė 1999 me
tams. Kadangi LF įstatai leidžia 
tarybos ir valdybos pirminin
kams būti tose pareigose nė il
giau kaip 3 metus iš eilės, tary
bos pirmininku buvo perrinktas 
adv. Algirdas Otis (antri metai), 
o valdybos pirm, finansininkui 
Povilui Kiliui baigus sėkmingą 
trejų metų kadenciją, valdybos 
pirmininke išrinkta bankininkė 
Rūta Staniulienė. Tarybos sek
retore perrinkta Alė Razmienė, 
kuri tose pareigose dirba jau 
daug metų. Visiems LF vadovy
bės nariams taryba išreiškė pa
dėką už sumanų ir sėkmingą va
dovavimą. Buvo vienbalsiai pa
tvirtinta LF valdybos pirm. Rū
tos Staniulienės pristatyta 1999 
m. valdyba: Sigita Balzekienė, 
Stasys Baras, Povilas Kilius, Alė 
Razmienė, Ramona Steponavi
čiūtė, Vacys Šaulys, Arvydas 
Tamulis ir Lina Zliobienė.

Atsižvelgiant į praėjusio na
rių suvažiavimo pageidavimą, 
planuojama LF Įstatus papildyti 
taip, kad LF nariai galėtų tie
siogiai siūlyti kandidatus į tary
bą ir tiesiogiai balsuoti. Visi 
Įstatų pakeitimai turi būti pri
imti kasmetiniame narių suva
žiavime.

Lietuvai atstačius nepri
klausomybę, Lietuvių fondas 
paskyrė Lietuvai per vieną mili
joną dol. kapitalo, kuris buvo 
paskirstytas įvairioms švietimo, 
mokslo, kultūros insititucijoms. 
Didžiausia suma - 300,000 dol. 
buvo paskirta M. K. Čiurlionio 
Dailės muziejui Kaune saugu
mo bei klimato kontrolei tobu
linti. Kadangi vėliau į projektą 
buvo įjungtas pastato ir vidaus 
įrengimų atnaujinimas, iškilo 
poreikis žymiai didesnės sumos, 
kurią tikimasi gauti iš LR Kul
tūros ministerijos. Jau keletas 
metų prabėgo, bet M. K. Čiur
lionio Dailės muziejaus atnauji
nimas juda labai, labai paleng
va. Dr. Antanas Razma, LF Pa
tikėtinių tarybos pirm., su pata
rėjo inž. Eugenijaus Bartkaus 
pagalba mėgina įvairiais būdais 
šio projekto įgyvendinimą pa
greitinti.

Buvęs Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius prof. 
Bronius Vaškelis labai daug rū
pinosi kad LF paremtų besiku
riančio VDU bibliotekos įrengi
mą didesne pinigų suma. Pačio
je pradžioje LF paskyrė 100,000 
dol. su pageidavimu, kad biblio
teka būtų pavadinta Lietuvių 
fondo vardu. 1994.IX.19 raštu 
prof. B. Vaškelis pranešė, kad 
“VDU rektoratas, norėdamas 
pažymėti LF-do tokią didelę fi
nansinę paramą, nutarė VDU 
biblioteką pavadinti Lietuvių 
fondo biblioteka”. Iš spaudos 
LF sužinojus, kad viena iš VDU 
bibliotekos skaityklų pavadinta 
LF vardu, bet ne biblioteka, dr. 
Razma kreipėsi ne vieną kartą į 
dabartinį rektorių prof. Vytautą 
Kaminską, tačiau dar negavo 
atsakymo, kada ir kodėl buvo 
atšauktas ankstyvesnis rektora
to nutarimas ir pakeistas nau
juoju. Kodėl? Negalime kaltinti 
komunikacijos priemonių, nes 
tarp mūsų ir Lietuvos jos dabar 
labai geros.

I LIETUVA
«>*s

Dabartinės Lietuvos pašto ženklas 
Nuotr. M. Pranevičiaus

mailto:jonaitis@pathcom.com
mailto:karasiejus@hotmail.com


Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime Argentinoje diskusijų metu. 
Stovi - PI J S sekr. Daina Batraks, (iš Kanados), Andrius Dunduras iš 
Klivlando, Tomas Urbutis iš Klaipėdos, Ričardas Liškauskas iš Klaipėdos, 
KLJS pirm. Matas Stanevičius ir Almis Udrys iš JAV Ntr. E. Putrimo

P. Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime. Iš kairės: Dvasinės pagalbos 
jaunimui centro Klaipėdoje dir. Ričardas Liškauskas, vertėjas PLIS 
vicepirm. Mario Kalainis, DPJC darbuotojas Tomas Urbutis

IŠ GYDYTOJO UŽRAŠU

Aš melsiuos už jus...

Jaunimo suvažiavimas Argentinoje
Antras Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas, įvykęs 1999 metų sausio 23-31 dienomis. Dalyvavo 

gana gausus jaunimo būrys iš įvairių kraštų, talkinamas atstovų iš Siaurės Amerikos ir Lietuvos

Kun. EDIS PUTRIMAS, Torontas 
PLB valdybos narys

Po Pasaulio lietuvių bend
ruomenės seimo Vilniuje 1997 
m. naujoji valdyba pradėjo glau
džiau dirbti su Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos valdyba.

PLIS ir PLB paskatinta 
Brazilijos lietuvių jaunimo są
junga 1998 m. surengė I Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo su
važiavimą Sao Paulo mieste 
Brazilijoje. Argentinos lietuvių 
jaunimo sąjungos rūpesčiu ant
ras toks suvažiavimas šiemet 
įvyko Buenos Aires ir Rosario 
miestuose.

Suvažiavimas prasidėjo Ro
sario mieste (300 km į šiaurės 
lytus nuo Buenos Aires) studijų 
dienom. Jaunimo sąjunga įrodė 
savo gerus ryšius su Rosario 
miesto ir apylinkės atstovais. 
Tai visom Lietuvių bendruome
nėm bei sąjungom geras pavyz
dys. Suvažiavimo oficialus ati
darymas įvyko Rosario prie
miestyje, kur jau nuo 1923 m. 
dauguma lietuvių gyvena ir kur 
buvo įsteigta pirmoji lietuviška 
biblioteka Argentinoje.

Į atidarymą susirinko pilna 
salė žmonių - vietinių lietuvių, 
argentiniečių ir suvažiavimo da
lyvių (60). Dalyvavo miesto me
ro pavaduotojas Radolfo Caba- 
lieri, kuris perskaitė Santa Fe 
gubernatoriaus ir miesto tary
bos sveikinimus. Juos įteikė 
PLJS vicepirmininkui ir studijų 
dienų pagrindiniam organizato
riui Mario Kalainiui iš Rosario. 
Tada įvyko 2 vai. kultūrinė pro
grama, kurią atliko argentinie- 
tiškos liaudies ansambliai bei 
etninės grupės. Programos in
tarpuose pravedėjas trumpai 
papasakodavo apie Lietuvą ir 
pirmuosius lietuvius imigrantus 
Argentinoje.

Sekančią dieną dalyviai bu
vo priimti Rosario miesto savi
valdybės rūmuose pas Rosario 
miesto mero pavaduotoją p. 
Zabalza ir etninių reikalų vedė
ją Bonfatti. Jie susipažino su 
dalyviais ir su suvažiavimo tiks
lu. Pasikeitė dovanomis ir svei
kinimais. Mero pavaduotojas 
pagyrė jaunimą už pastangas 
surengti tokią programą ir pa
dėkojo lietuviams imigrantams, 
kurie padėjo Rosario miestui 
tapti antruoju didžiausiu miestu 
Argentinoje.

Suvažiavimo programa bu
vo tęsiama “Municipalidad de 
Villa Gdor Galvez” Kultūros

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 

centro patalpose, kuriomis Vil
la Gobernador Galvės miesto 
meras Pedro Jorge Gonzalez ir 
jo pavaduotoja Monica Gonza
lez de Fillippini leido naudotis 
ir net finansiškai parėmė.

Pradėjome studijų dienas 
nagrinėdami lietuvių bendruo
menės sandarą, kaip PLB ir 
PLJS bei įvairių kraštų lietuvių 
bendruomenės bei draugijos yra 
organizuojamos ir kokie jų tiks
lai. PLJS sekretorė Daina Bat
raks iš Toronto trumpai papa
sakojo apie PLJS veiklą ir apie 
ateinantį PLJ kongresą Austra
lijoje 2000 m. gruodžio mėnesį.

KLJS pirm. Matas Stanevi
čius iš Toronto vadovavo pašne
kesiui apie KI_J Sąjungą, jos 
veiklą Kanadoje. Matas buvo 
paruošęs ir išdalino dalyviams 
KLJS rinkinį apie KLJS veiklą.

Antroje suvažiavimo dalyje 
buvo svarstoma neorganizuota 
lietuvių veikla. Tai kiekvieno 
asmeniškas prisidėjimas prie 
veiklos pagal sugebėjimus. Iš 
Klaipėdos “Dvasinės pagalbos 
jaunimui centro” direktorius 
Ričardas Liškauskas ir cento 
darbuotojas Romas Urbutis va
dovavo seminarams (work
shops), kurie padeda formuoti 
vadovavimo įgūdžius ir išmokti 
dirbti bei spręsti reikalus gru
pėje.

Seminarai buvo tęsiami su
važiavimo stovykloje Nechoce- 
jos mieste prie Atlanto. Stovyk
la ir uždarymo programa rūpi
nosi Argentinos lietuvių jauni
mo sąjungos Buenos Aires 
mieste valdyba su pirm. Federi- 
ko Mahne. Nors dalyvius traukė 
saulė, jūra, suvažiavimo dalyviai 
gyvai ir savanoriškai prisidėjo 
prie visų programų. Labai gerą 
įspūdį paliko dalyvių noras dau
giau sužinoti apie lietuvišką sa
vo kilmę, bendradarbiavimas su 
visais dalyviais, kurie atvyko ne 
tik iš įvairių Argentinos miestų, 
bet ir iš Brazilijos, Urugvajaus, 
JAV, Kanados ir Lietuvos. Nors 
buvo vartojamos 4 kalbos, lietu
vių kalba buvo pagrindinė. Visi 
vienas kitą suprato. Labai gra
žiai buvo surengtas vakaro lau
žas, kuriam vadovavo buvusieji 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai 
- Karia Stukaitė, Jurgis Gaidi- 
mauskas ir Almis Udrys. Tai 
buvo malonus išgyvenimas - 
skambėjo lietuviškos dainos 
Pietų Amerikos kontinente, ku
rių daugumos dalyvių seneliai 
emigravo iš Lietuvos nuo 1923 m.

Diskusijos dėl jaunimo 
veiklos ir ryšių tarp sąjungų bu
vo labai gyvos, nes tai buvo reta 
proga Pietų Amerikos jaunimui 
susitikti. Ypač šiuo metu eko
nominė Brazilijos krizė neleido 
daugiau dalyvių atvykti iš Sao 
Paulo.

Suvažiavimo pabaiga įvyko 
Buenos Aires mieste. Šeštadie
nį įvyko sporto varžybos ir pie
tūs Susivienijimo lietuvių drau
gijos, kuriai pirmininkauja

MED. DRL LEONARDAS 
POVILIŪNAS, Vilnius

1956 m. vasaros pradžia. 
Šilta. Lietaus nėra. Pievose kve
pia nupjautas šienas. Kol dar 
nelyja, stengiamasi jį suvežti. 
Sena liaudies patarlė sako: 
“Darbymetėje ir akmuo kruta”. 
Tokiu laiku rajono ligoninė 
patuštėja.

Sunki ligonė
Vieną rytą iš apylinkės ligo

ninės praneša, kad yra sunki, 
kraujuojanti moteris. Lyg tai 
“ūmus pilvas”, bet greičiausiai 
kraujavimas po nevykusiai pa
daryto aborto. Gavus tokį pra
nešimą, ruošiamasi operacijai. 
Nors iš apylinkės ligoninės iki 
rajono centro tik keliasdešimt 
kilometrų, bet kol ligonė atve
žama, praeina valanda.

Ligonė išblyškus, pulsas vos 
apčiuopiamas, tankus. Kraujo 
spaudimas žemas. Po padaryto 
kriminalinio aborto ligonė kele
tą valandų kraujuoja. Jos kraujo 
grupė A(II).Rh faktorius neži
nomas. Ligoninėje turim tik 250 
m. Rh (-) kraujo, tad greitos pa
galbos automobilis išsiunčiamas 
į kraujo perpylimo stotį atvežti 
kraujo, o aš skambinu respubli
kos vyr. ginekologui. Pranešu

Raul Stalioraitis, patalpose. Ge
rai, kad kieme yra baseinas, nes 
buvo ypatingai karšta diena. 
Vakare susirinko per 100 sve
čių. Jų tarpe buvo Lietuvos gar
bės konsulas Algis Rastauskas 
su ponia, Lietuvių centro valdy
bos nariai. Kaip įprasta Argen
tinoje, vakarieniavome 10 v.v. 
su skaniuoju “asados” kepsniu. 
Po to - kalbos ir šokiai. Sekma
dienio vidurdienį paskutinį sykį 
susirinkome Mišiom Buenos 
Aires lietuvių Aušros Vartų 
Marijos šventovėje. Dalyviai gy
vai įsijungė Mišių eigon. Giedo
jo parapijos choras, kuris labai 
gražiai skambėjo. Aplankėme 
pavyzdingai pertvarkytą lietuvių 
muziejų parapijos patalpose.

Liekame dėkingi Argenti
nos lietuvių jaunimo sąjungai už 
pastangas surengti suvažiavimą. 
Jis buvo sėkmingas, nes jauni
mas bendradarbiavo ir gavo pa
ramos iš Susivienijimo bei Lie
tuvių Centro draugijos, PLB, 
PLJS valdybų iš organizatorių 
bei dalyvių tėvelių, kaip pvz. 
ALIS pirm. Federiko Mahne 
tėveliai Nelė ir Jonas, kurie su
prato reikalą tokį svarbų rengi
nį paremti.

III Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas įvyks se
kančiais metais sausio mėn. 
Urugvajuje.

Dail. A. Valeškos vitražo eskizas,“Šv. 
Kazimieras” Čikagos šv. Kryžiaus 
parapijos vienuolyno koplyčioje

apie ligonę ir prašau, kad jis 
skubiai atsirisiu, nes ligonės 
būklė sunki. Tikriausiai perdur
ta gimda, o gal ir žarnos. Nors 
aš ne ginekologas, bet keletą 
tokių operacijų atlikau, kai bu
vo pradurtos gimdos ir net žar
nos, t.y., kai . šalinau gimdas ir 
susiuvau žarnas. Tik tada man 
asistavo vyr. ginekologas. Ope
ravau jo priežiūroje ir vykdžiau 
kai kuriuos jo nurodymus. Šį 
kartą vyr. ginekologas sako:

- Operuok pats. Aš atvykti 
negaliu, nes tuoj išskrendu į X 
rajoną. Stenkis kuo greičiau 
operaciją pradėti ir ją atlikti. 
Vyr. ginekologas tada buvo už 
mane kokių 10-12 m. vyresnis 
(dabar jau miręs). Jo parodo
moji operacija (kai dar jis ope
ravo, o aš asistavau) man buvo 
geras pavyzdys, kaip greitai 
reikia dirbti.

Odą ir paodį jis perpjauna 
staigiu pjūviu. Kadangi pjūvis 
tiksliai pagal “baltąją liniją”, tai 
kraujavimo beveik nėra. Per 
keletą minučių (kiek uždegda
mas pilvaplėvę perpjaunant) jis 
jau atidaro pilvo ertmę. Visą 
savo dėmesį jis skiria gimdą 
maitinančių kraujagyslių už
spaudimui (čia irgi slypi pavo
jus, nes kai kurias kraujagysles 
užspaudžiant galima suspausti 
šlapimtakį). Kai kraujagyslės 
suspaustos, pagrindinio grės
mingo kraujavimo iš gimdos 
nebūna. Tada galima dirbti, sku
biai nusausinus pritekėjusį krau
ją, apžiūrėti pažeistas vietas.

Gavęs iš ministerijos šitokį 
paaiškinimą, kaip ir įsakymą, 
privalau skubiai veikti.

Operacija
Operuojam. Man asistuoja 

naujai atvykusi dirbti jauna gi
nekologė. Ji dar nemoka ope
ruoti, bet organų topografiją 
gerai žino.

Atidarius pilvo ertmę, diag
nozė pasitvirtina. Gimda kelio
se vietose pradurta, bet žarnos 
nepaliestos. Tokiais atvejais rei
kia šalinti gimdą, nes abortas 
darytas nešvariomis sąlygomis, į 
gimdą įnešta infekcija, o pati 
gimda gerokai pažeista. Darom 
gimdos amputaciją. Ginekologi
nės operacijos rizikingos, bet 
suspėjus jas atlikti, ligonės iš
gyja. Operacijos metu perpila
me turimą ampulę kraujo, o 
baigiantis operacijai atvežama 
daugiau kraujo.

Nors kraujo spaudimas dar 
žemas, bet jis jau stabilizavosi ir 
linkęs kilti. Po operacijos, po 
narkozės ligonė pabunda. Dar 
perpilama 250 ml kraujo. (Iš 
viso jau gavo 500 ml). Ji silpna, 
bet jau sąmoninga. Pradžioje 
šlapimas nutraukiamas katete
riu, o rytą jo nebereikia. Ligo
nė, gavusi pakankamai skysčių, 
dar blyški, bet kraujo spaudi
mas šiek tiek pakyla, pulsas 
pagerėja, tačiau pakyla tempe
ratūra.

Leidžiami antibiotikai, širdį 
stiprinantieji vaistai, vėl į veną 
lašinami kraujo pakaitalai ir kiti 
skysčiai.

Keletą dienų ligonei pa- 
karščiavus, temperatūra nu
krenta iki normalios, pagerėja 
jos savijauta, atsiranda apetitas.

Kasdien ligonės būklės ge
rėjimą patvirtina kraujo anali
zių rodikliai.

Tardytojas
Iš kolūkio skambina primi- 

ninkas:
- Kokia liga serga mūsų 

kolūkietė?
- Buvo kraujavimas iš mo

teriškų organų, privalėjom ope
ruoti.

Po kiek laiko skambina 
rajono prokuroras:

- Dėl ko operavot ligonę 
S.?

- Buvo gimdos pradūrimas, 
kraujavimas, gyvybei pavojinga 
būklė, todėl privalėjome paša
linti gimdą.

Kaip ir reikėjo tokiais atve
jais laukti, tuojau į ligoninę at
vyko prokuratūros tardytojas.

- Kas ligonei S. padarė kri
minalinį abortą?

- Nežinau, nes ligonė man 
nepasakė, o ir išklausti prieš 
operaciją, kas jį padarė, nebuvo 
laiko ir kaip, nes ligonė buvo 
labai silpna ir net nekalbėjo...

Apie tai klauskit ją pačią.
O ligonė tyli ir nieko nesa

ko. Keletą kartų su ja susitikęs 
tardytojas liovėsi ją lankęs. Ma
tyt, nustojo vilties, ką nors iš jos 
sužinoti.

Ligonės prisipažinimas
Dienos bėga, Praėjus dviem 

savaitėm po operacijos, ligonės 
būklė žymiai pagerėja, kraujo 
rodikliai sunormalėja. Ji išlei
džiama į namus.

- Jus tur būt stebina tai, 
kad aš nepaaiškinau Jums, ko
dėl ryžausi nužudyti savo dar 
negimusį vaikelį? Žinau, kad tai 
didelė nuodėmė. Mano vyras 
neseniai žuvo eismo nelaimėje, 
o giminių neturiu, tai pagim
džiusi vaikelį negalėčiau jo išau
ginti. Man kasdien reikia už ke
lių kilometrų eiti į fermą melžti 
karvių. Kaipgi jis vienas vien
kiemyje būtų, kas jį prižiūrėtų? 
Dėl aborto kreipiausi į moterų 
konsultaciją. Ten pasakė, kad 
abortui daryti nėra patarimų. 
Buvau priversta kreiptis kitur. 
O ten, matyt, nemoka daryti. 
Tai, va, kokia nelaimė išėjo.

Aš Jums dėkinga, kad mane 
išgelbėjot. Maniau, kad man jau 
reikės mirti, nes prieš operaciją 
kartais aš netekdavau sąmonės. 
Jūs, kaip ir kiti šio meto gydy
tojai, turbūt netikit į Dievą. Aš 
neturiu galimybės Jums kitaip 
atsidėkoti, bet melsiuos, kad 
Dievas Jums padėtų. Dėkui. 
Sudie!

Susitikimas autobuse
Po 9-rių metų. Rugsėjis. 

Mūsų šeima jau persikėlė iš ra
jono. Aš dirbu Vilniuje. Vieną 
dieną grįždamas iš darbo įlipu į 
autobusą. Visos vietos užimtos. 
Priekinėje sėdynėje sėdi mote
ris ir kokių 7-rių metų švariai 
aprengtas šviesiaplaukis berniu
kas. Moteris kažką pašnibžda 
berniukui į ausį. Tas atsistoja ir 
užleidžia man vietą atsisėsti.

- Visi Jonučiai šviesiaplau
kiai, - pradedu kalbą.

- Gal ne visi. Galbūt kitas ir 
nebūtų šviesiaplaukis?

- Jūs manęs nepažįstat. Aš 
Jus pažinau. Jūs mane operavot 
rajone. Ji pritilo ir labai tyliai 
pasakė.

- Pašalinot mano moteriš
kus organus, kai aš kraujavau... 
1959 m. (prieš 9 metus).

Tada aš įdėmiau pažiūrė
jau. Tikrai man jos bruožai pa
žįstami, nors pati moteris ge
rokai papilnėjusi.

- Tada mano gyvybė buvo 
pavojuje. Po to pora metų pra
ėjo, kol atgavau jėgas.

Autobusas sustoja.
- Tu,'Jonuti, nubėk namo, 

persirenk, o tada gali išeiti į kie
mą pažaisti, kol aš sugrįšiu.

- Mama, aš noriu paimti... 
- bet ką, neišgirdau, nes jis pa
sakė moteriai į ausį.

- Gerai. Paimk! Aš važiuoju 
į parduotuvę.

Berniukas vikriai iššoka iš 
autobuso ir nubėga daugiaaukš
čių namų pusėn. Žiūriu ir neti
kiu. Atrodo, kad tai buvusi ma
no ligonė S., bet ji negalėtų tu
rėti sūnaus.

- Čia Jūsų vaikas? Jūs S... ?
- Taip, dabar mano. Dabar 

mano pavardė kita. V. Po ope
racijos 2 metus gyvenau kaime, 
paskui vasarą aplankiau savo 
kaimo pažįstamą, kuri gyvena 
mieste. Mirė jos kaimyno žmo
na. Liko šitas, tada dar 7 ar 8 
mėnesių berniukas. Vyras vargo 
su vaiku. Mano pažįstama ir 
sako man:

- Tekėk už jo. Įsūnysi vaiką. 
Jis dar mažas ir visai nežinos, 
kad ne tu jo motina. Jis turi 
butą - du kambariai, virtuvė. 
Dirba fabrike. Atrodo ne gir
tuoklis ir nepiktas. Taip ir įkal
bėjo. Ištekėjau, pasakiau jam, 
kad daugiau vaikų negalėsiu tu
rėti. Jis labai nesiteiravo. Paten
kintas, kad yra kam šitą vaikelį 
prižiūrėti. O vaikelį aš ir tėvas 
labai mylime.

- Gražus, - sakau.
- Gražus mano vaikelis. O 

koks geras - kaip jo tėvelis.
- Geras?
- Labai. Pinigus atneša, ati

duoda, nesibaram, nesipykstam.
- Tai nuo ko mirė jo žmona?
- Girtas vairuotojas ją už

mušė. Ji vakare ėjo per gatvę iš 
parduotuvės.

- Jį teisė?
- Nuteisė... bet jos jau nė

ra. Matyt, kad gera šeimininkė 
buvo, nes jos palikti puodai bu
vo labai tvarkingai sudėti. Vai
keliui prisiūta įvairių drabužė
lių. Užtat vyras jos labai gailėjo. 
Dabar apsiprato. Be to, vaikelis 
geras, auga gražiai. Šiemet pra
dėjo lankyti mokyklą, tai kas
dien nuvažiuoju jo pasitikti, kol 
įpras grįžti vienas. Anksčiau la
bai buvau nusiminusi. Mat mo
teriai neturėti vaikų yra Dievo 
bausmė. Aš kadaise padariau 
nuodėmę, savo vaikelį prara-
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Toronto “Gintaro” šokėja Vida Kaleininkaitė Lietuvos nepriklausomybės 
šventės iškilmėje Nuotr. O. Burzdžiaus

Iškeliavo sulaukusi gilios senatvės
Su a.a. Aniceta Aperavičiene atsisveikinant

Aniceta Aperavičiene gimė 
1906 m. lapkričio 23 d. ant Nemu
no kranto - gražioje Veliuonoje. 
Čia mūsų protėviai XIV-XV šimt
metyje narsiai kariavo su kryžiuo
čių ordinu, čia garsių menininkų, 
muzikų, tautosakininkų gyventa.

Anicetos tėvas Jonas Kumetis 
buvo apsukrus, raštingas žmogus - 
Veliuonos šventovės vargonininkas, 
susirašinėjimo biuro savininkas, 
vaistininkas, felčeris, veterinaras. 
1883 m. susipažino su knygnešiais 
ir tautos gerovei ėmėsi to darbo. Ji
sai sukūrė giesmę “Dievas nuo am
žių” ir Mišias, kurios buvo išleistos 
500 metų Lietuvos krikštui pami
nėti.

Aniceta daug laiko praleisdavo 
padėdama tėvui. Susipažino su lie
tuvių vargais bei rūpesčiais. 1929 
m. baigė “Aušros” gimnaziją Kau
ne, dalyvavo ateitininkų veikloje. 
Visos trys sesutės - Aniceta, Julija 
ir Adelė ištekėjo už karininkų. Juli
ja - už pik. Dovidaičio, Adelė - už 
kpt. Staniulio, Aniceta - 1930 m. už 
kūrėjo-savanorio Lietuvos kariuo
menės majoro Kazimiero Aperavi- 
čiaus. 1935 m. gimė dukra Vida.

Raudonajai armijai Lietuvą už
ėmus prasidėjo teroras, trėmimai į 
Sibirą. Kas galėjo, gelbėjosi. 1944 
m. Aperavičių šeima pasitraukė į 
Vokietiją. Klein Wittensee lageryje 
Aniceta rūpinosi gimnazistų gero
ve, ruošė abiturientų išleistuves, or
ganizavo minėjimus, koncertus.

1948 m. atvyko į Kanadą. 1949 
m. Aniceta įsijungė į Kanados lie
tuvių katalikių moterų draugiją, vė
liau tapo garbės nare. Darbšti 
Bendruomenės narė, gera parengi
mų ir priėmimų organizatorė.

Lietuvoje buvo karininkų žmo
nų Kunigaikštienės Birutės organi
zacijoje veikli narė. Posėdžiuose

Ausrokai, atsiliepkite!
Prieš devynerius metus iš

leidom Toronte knygą “Prisi
menam Aušrą”. Atgavus Lietu
vai nepriklausomybę, pagyvėjo 
ryšys su tėvynėje esančiais auš- 
riečiais, kurie taip pat norėjo 
pasidalinti savo atsiminimais iš 
gimnazijos laikų ir išspausdinti 
papildomą leidinį. Toronto lei
dėjai turėjo dar savo kasoje už 
parduotas knygas likutį pelno. 
Surinktoji Lietuvoje atsiminimų 
medžiaga atsirado Toronto lei
dėjų rankose ir buvo nutarta ją 
išleisti papildoma, nuotrauko
mis iliustruota, 200 puslapių 

dau, tai noriu išlyginti tą nusi
kaltimą, išauklėsiu našlaitį. Jis 
labai prisirišęs prie manęs. Ma
lonu, kad Jus sutikau. Dar kartą 
ačiū. Gal kartais apsilankytu
mėte pas mus? Mano vyras nori 
su Jumis susipažinti. Juk aš Jam 
viską papasakojau. Štai mano 
adresas...

Autobusas sustoja. Išlipam. 
Ji pamažu eina į parduotuvę. 
Ką ji pirks? Maisto, nes vyras 
grįš iš darbo. Ką nors nupirks 
lauktuvių ir Jonukui.

Moters pareiga palikti pali
kuonių ir jei ji to nepadaro, jau
čiasi lyg neatlikus! savo parei
gos, o šiuo atveju ji turbūt kal
tina save. Tokia susidariusi pa
dėtis - likęs be motinos našlaitis, 
tai jos laimė, ir jos meilė 
našlaičiui, kaip atpildas už buvu
sią klaidą. Atrodo, ji laiminga...

A.a. ANICETA APERAVIČIENE 

nepakeičiama vadovė, niekada ne
leisdavo nukrypti nuo temos ir ska
tino vieningumą.

Sulaukusi laisvos Lietuvos, 
1992 m. aplankė tėvynę. Sielojosi 
žmonių' pasikeitimu ir galvosena. 
Aniceta buvo Tėvynės sąjungos 
(konservatorių partijos) narė-rėmė- 
ja. Tėvynės meilė degė širdyje. Gy
venimo kelyje niekuomet jai netrū
ko drąsos ir vilties. Mėgo meną, 
muziką.

Su Aperavičiais susipažinau, 
kai mažoji Vida susirgo, ir mane 
pakvietė kaip gydytoją. Aniceta su
laukė gilios senatvės - 92 m. am
žiaus, vaikaičių, provaikaičių. Duk
ters šeimoje buvo visada aprūpinta 
ir prižiūrėta. Baigė savo žemės ke
lionę, 1999 m. vasario 1 d. Pa
laidota Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje.

Ilsėkis ramybėje, miela Antute. 
Tebūna tau lengva svetinga Kana
dos žemė!

Dr. Antanas Pacevičius

turinčia knyga.
Ji netrukus bus spausdina

ma. Visiems pirmosios knygos 
rėmėjams-prenumeratoriams pa
pildomą atsiminimų knygą pa
siųsime nemokamai. Pašto ir 
persiuntimo išlaidoms prašome 
atsiųsti $5.00.

Per eilę metų netekome 
daugelio rėmėjų-prenumerato- 
rių, o taip pat pasikeitė ir mūsų 
gyvenamosios vietos, todėl pra
šome VISUS pranešti savo 
adresus, kad galėtume pasiųsti 
knygas. Adresus siųsti: Mrs. E. 
Senkus, 1700 Bloor St. W., Apt. 
510, Toronto, Ont. Canada 
M6P 4C3, arba: Mr. S. Griga
liūnas, 6 Crown Crt., Toronto, 
Ont. Canada M8Z 4V4.

Taip pat dar turime ir “Pri
simenam Aušrą” knygų. Jų pa
piginta kaina $12.00. Išleidus 
papildomą tomą ir užsakovams 
išsiuntinėjus knygas, visas liku
sias knygas ir gautas nuotraukas 
persiusime į Lietuvą. Leidėjai

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

f. r



“Išblokštasis žmogus
Mintys, kilusios beskaitant Prano Gaidos-Gaidamavičiaus filosofinės trilogijos pirmąją dalį
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d TOMĖJE VEIKLOJE
KUN. VACLOVAS ALIULIS, MIC, 

Roma
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Tauta - asmenį ugdanti 
bendruomenė

Jau minėjome, kad Auto
rius vadina tautą prasmine ben
druomene, t.y. tokia, kurios na
riai daugiau ar mažiau sąmo
ningai suvokia ir jaučia juos 
jungiančios išskirties (iš žmoni
jos masės) prasmingumą bei 
vertumą. “Dalyvavimas tautoj 
yra dalyvavimas jos dvasinėj 
realybėj (ką tik buvo pasakyta: 
kultūrinėj-dvasinėj, - V.A.), jos 
dvasiniuose turtuose, kurie iš
auga kaip bendrų pastangų vai
sius, žėrįs savo šaltinio savitu
mu” (62). Abipusę asmens ir 
tautos sąveiką randame nusaky
tą šioje klasiškoje pastraipoje:

“Taigi žmogaus įaugimas 
tauton yra gilus. Jis pirmiausia 
įauga jon, paskui suauga su ja, 
nors ir nesutampa, nesusilieja 
su ja, nes visuomet lieka kartu 
ir asmeninė-individualinė būtis, 
kuri bręsta ne tik perteikimu - 
pasisavinimu, bet ir savita galia. 
Pastarąją niveliuoja masė ir 
žlugdo kraštutinis uždaras indi
vidualizmas, o tauta, kaip orga
ninė bendruomenė, ją stiprina 
bei iškelia. Antra vertus, iškel
toji asmenybė žėri ne tik su
brandintu tautiškumu, bet ir pa
čiai tautai atneša naujų akstinų 
bei vertybių, kuriomis praturti
na tautinę bendruomenę. Tame 
abipusiškume ir glūdi žmogaus 
šaknys - per jį tauta, kaip ben
druomenė, tampa jam konstitu
cinis būties elementas” (64).

Pranas Gaida atvirai ir ati
džiai dėsto sampratą tautos sie
los, “prie kurios tėra įmanoma 
daugiau ar mažiau priartėti ne 
tiek racionaliu būdu, kiek intui
ciniu įžvelgimu” (67). Apžvel
gia, ką byloja apie tautos sielą 
keli žymūs mąstytojai, ir pats ją 
nusako kaip neapčiuopiamą 
tautinių apraiškų jungtį, kaip 
“pastovų dvasinį pradą, kuriuo 
tauta yra gyva kaip tauta ”, “tau
tos pasąmonę, kurioje yra nu
grimzdę bendri turtai” ir kurio
je “keroja kiekvieno tautos na
rio šaknys” (67).

Racionalaus mąstymo šali
ninkai gali prikišti tautos sielos 
terminui ir šiam nusakymui sa
votišką tautinį misticizmą, ta
čiau lieka nepaneigiama, pavyz
džiui, kad dailės kūrėjų darbuo
se kažkaip savaime prasiveržia 
toji pati pasaulėjauta, kaip ir 
liaudies mene, nors tie kūrėjai 
ir neketintų sekti liaudies me
nu. Kažkas slaptinga iš tiesų per 
šimtmečius klostosi tautose ir 
išlieka, ir savo ruožtu palaiko jų 
savitumą, net ir stingant valsty
bingumo. Liaudyje tai įgyja tra
dicijų pavidalą, “nes jose glūdi 
nesuskaitomų kartų jausenos ir 
minties svoris” (71), o tautų švie
suoliai iškyla kaip sąmoningo 
tautiškumo ugdytojai. Sveika 
įtampa tarp tradicijų ir kūrybi
nės iniciatyvos užtikrina tautos 
gyvybingumą.

Iš šių Autoriaus ižvalgų 
mes, skaitytojai, nesunkiai gali
me pasidaryti bent kelias išva
das dėl Lietuvos dabartinės 
būklės ir ateities:

- Tautiškumas yra žmogaus 
asmenį ugdanti vertybė, o jo 
priešingybė kosmopolitiškumas 
sudaro palankią dirvą minia- 
žmogystei.

- Priespaudos metais mūsų 
tautos gyvybę puoselėjo ne tik 
narsieji rezistentai, bet ir tautos 
dvasiai ištikimi kultūros bei me
no kūrėjai.

- Kadangi, pasak Auto
riaus, priklausymą tautai lemia 
vidinis “mes” išgyvenimas (61), 
tai siektina, kad Lietuvos tauti
nės mažumos kuo dažniau galė
tų tarti “mes” drauge su lietu

u y

| Gyvenimo upė
u y
g Gyvenimo upė srovena pro mano duris, ■
W ir jaučiu aš jos pulsą, ir glaudžiu jos nerimstančią bangą, K
ffl o dienos paskęsta laike, ir jos jau daugiau nesugrįš B
w nei pro spindintį, pavasariu kvepiantį langą.

Gyvenimo upė srovena aplink mano namą, 
nuplauna dulkes ir vargus, ir obelį žydinčią. 
Praeina veidai ir draugai begalinėj dienų panoramoj, 
tai matau aš save ilgą eiseną lydinčią.

Aš plaukiu pasroviui, o mane, kaip šapelį, tie vandenys blaško, 
paskandina draugus ir sapnus susisukę verpetai.
Kaip akiraty tolstantis ir nebegrįžtantis taškas, 
pranyksta ir žmonės, ir metai.

viais; šitaip jos integruosis į dar
nią Lietuvos visuomenę, nepra- 
rasdamos joms brangaus tauti
nio savitumo; lig šiol tik simpa
tija Arvydui Saboniui ir jo “Žal
giriui”, na, ir gerokai aukštesnis 
negu Rytuose gyvenimo lygis 
glaudė rusakalbius ir “tuteišius” 
prie lietuvių.

- Tautos savitėjimui, jos ta
patumo raidai daug reiškia tie 
patys išgyvenimai, toks pat liki
mas. Kad dabar matome mūsų 
tautoje gilaus skilimo apraiškų, 
tai ne “Sąjūdis ir Landsbergis 
supriešino tautą”, o tai, jog so
vietų valdymo metais šimtai 
tūkstančių neprisitaikiusiųjų pa
tyrė pažeminimus ir vargą, o de
šimtys ar šimtai tūkstančių kitų 
prisitaikė ir neblogai vertėsi. Ki
tas istorinio likimo skirtumas: 
pažinusieji (bent iš įtaigaus tėvų 
pasakojimo) 1918 m. atgauto
sios Nepriklausomybės laikų 
dvasią ir tie, kurių visa jaunystė 
sutapo su sovietija ir kurių ne
pasiekė tautiniai ar religiniai 
priešnuodžiai. Taip pat netar
nauja tautos vienybei naujųjų 
turtuolių ir naujųjų varguolių 
sluoksnių kūrimasis.

- Darni šeimos atmosfera 
vaikystės metais pakloja tikrus 
pamatus asmens vystymuisi ir 
įaugimui į tautos ar kitokią ben
druomenę. Visuomenėje, kurio
je pusė santuokų išyra ir vaikai 
tampa pusiau našlaičiais prie 
gyvos abiejų gimdytojų galvos, 
pusė priaugančiosios kartos bus 
emociškai pažeista. Tegul susi
mąsto ištuokos institucijos kū
rėjai, aukštintojai ir ja besinau
dojantieji!

Tautų tvarumas ar grėsmė 
jam priklauso nuo dvejopų 
veiksnių: fizinių ir dvasinių. 
Tauta, ypač negausi, ga\\ fiziškai 
išnykti dėl karų, epidemijų, ge
nocido ar gimimus viršijančio 
mirtingumo arba gali prarasti 
savo dvasinę egzistenciją, pra- 
rasdama tuos idealus, kurie bu
vo suformavę jos dvasią, nusi
gręždama nuo vertybių, kurio
mis buvo gyva jos siela.

Autorius šioje vietoje nenu
rodo konkrečių vertybių, kurios 
buvo ar yra, ar galėtų būti mūsų 
tautos idealais, tik apskritai pa
rodo, kad jos turi būti aukštes
nės už pačią tautą, nelygstamos. 
Jeigu tauta klaidingai pasirenka 
idealus: suabsoliutina lygstamą- 
sias vertybes (ekonominę gero
vę, geografinį išplitimą ir pan.) 
arba nuvertina absoliučias (do
rą, tiesą ir teisingumą), tai to
kios klaidos skaudžiai atsiliepia 
jos pačios arba ir kitų tautų li
kimui (nacionalsocializmas, ko
munizmas, visoks valstybinis fun
damentalizmas).

Čia galėtume prisiminti, kaip 
tautiškumą bei tėvynės meilę 
apibrėžia Stasys Šalkauskis: mo
ralinės didybės troškimas savo 
tautai. Pastarojo Atgimimo me
tais sakydavome: “Sąjūdis siekia 
garbingos ir gražios Lietuvos!” 
Taigi tokios, kurią mums pa
tiems būtų miela mylėti, o kiti 
galėtų ją be piktumo gerbti. Da
bar, vadinamaisiais postmoder
nizmo laikais, pasaulis paliegęs 
dėl vertybių krizės, kuri pagrau
žia ir tautų idealus. Kur išsigel
bėjimas?

Pranas Gaida atsako: “Žmo
gaus suaugimas su tauta bei jo 
tautėjimas yra susijęs ne tik su 
jos idealais, bet ir su žmonėmis, 
prašokančiais kasdienybę. To
kie žmonės, kaip idėjų nešėjai 
bei skleidėjai ir kovotojai, patys 
tampa idėjinėmis vertybėmis. 
Jie lieka tautos atminty kaip su
asmenintos ir susimbolintos idė
jos, praturtinančios dvasinę tau
tos realybę” (81).

Žvelgdamas į mūsų katali
kiškąsias gretas, drįstu pirmiau
sia paminėti penketą tokių ne
paneigiamų asmenybių mūsų

Aurelija M. Balašaitienė U
R 

kartoje: Vincentas Sladkevičius, 
Nijolė Sadūnaitė, Elena Spirge- 
vičiūtė, Juozas Zdebskis, Česlo
vas Kavaliauskas... O dar kiek 
jų minėtinų rezistencijos ir trem
ties, ir kasdienės ištikimybės is
torijoje. Pamatyk ir iškelk jas, 
doroji žiniasklaida!

Tėviškė, tėvynė ir jų 
praradimas

Matau, kad negalėsiu taip 
plačiai pristatyti ryškiųjų viso 
veikalo bruožų, kaip šių pirmų
jų trijų skyrių. Kadangi juose 
buvo dėstomi egzistenciniai as
mens ir bendruomenės pagrin
dai, manau, pakaks tolesnių 
skyrių svarųjį turinį suminėti 
trumpai. Pirmiausia apie tėviš
kę ir tėvynę - apie tai, kas mus 
sieja su tam tikra vieta ar terito
rija šioje mūsų Žemėje.

“Namai, šeima, bendruo
menė, gamtinė tikrovė yra ta 
žmogaus santykio sudvasinta 
aplinka, kurioje jis jaučiasi na
mie, pas save, kurioje įsiviešpa
tauja pastovumas” (84). “Šeima 
jaučiasi saugi tėviškėje, o tauta - 
tėvynėje” (91), - turbūt neįma
noma glausčiau ir taikliau pasa
kyti. Toliau apie jas abi kaip 
apie kultūros terpę: “Tėviškė 
yra kultūros įgalintoja ta pras
me, kad ji yra žmogui pirmoji 
pakopa kultūriniam kilimui. Be 
jos, normaliai imant, neišauga 
pastovi ir pilnutinė kultūra, ne- 
susikristalina nė tėvynė” (94). 
“Tėvynės branduolys yra ne že
mė, o tauta. Tik dėl pastarosios 
žemė tampa tėvyne. Būdama 
dvasinė tikrovė, tauta reiškiasi 
kultūriniu veiksmingumu, įjung
dama savo sferon ir teritoriją 
kaip esminį ir natūralų savo eg
zistencijos elementą” (95). Ir į 
krikščioniją, antgamtinę bend
ruomenę, “kiekvienas ateina su 
savo tėvyne, kaip natūraliu pa
lydovu. Jie ateina ne bėgdami 
nuo jos, o ją atsinešdami ir pasi
likdami joje” (104).

Tauriam santykiui su tėvyne 
Autorius taiko pietizmo termi
ną, kuriuo apibrėžiamas pagar
bus prisirišimas prie tėvų, nuo
širdūs brolių (ir seserų) tarpu
savio santykiai. “Pietizmas yra 
pagarbos, meilės, pasiaukojimo 
bei atsidavimo tėvynei manifes
tavimas. Tai priartėjimas ir bu
vimas prie savo būties šaltinio. 
Savo sielos gelmėj žmogus dro
viai bei pagarbiai nusilenkia 
tam šaltiniui, kuris kartu yra ir 
vertybė. Nusilenkime yra nuos
tabos, pagarbios distancijos, ku
ri kartu yra ir meilė, siejanti 
žmogaus valią su tėvyne” (112).

“Suproletarintos didmiesčių 
masės dalyvauja rafinuočiau
siuose civilizacijos išradimuose, 
jos išoriniame žibėjime, bet jos 
nedalyvauja tėvynės kultūros pa
sisavinime. Tame pačiame did
miestyje, kur gyvena žymūs tė
vynės meno, literatūros, dailės 
kūrėjai, slampinėja lyg šešėliai 
masės žmonės, kurie gyvena vi
siškai skirtingam pasauly, pa
sauly be firmamento. Tai - nau
jųjų laikų nomadai, neradę tė
vynėje Tėvynės” (119). Auto
rius juos užjaučia ir nurodo rei
kalingumą socialinių sąlygų, ku
rios padėtų jiems atsistoti ant 
kojų: nuosavybės arba tokios 
profesijos, kuri žmogui pakan
kamai teiktų egzistencinės erd
vės. “Išprusintam žmogui tėvy
nė teikia pastovumą bei egzis
tencinę erdvę ne tiek medžiagi
ne, kiek dvasine savo puse” 
(121). Čia išvadas pirmiausia 
turėtų įžvelgti už visuotinį švie
timą atsakingieji ir jame dirban
tieji asmenys.

“Ir tik gyvendamas tėvynės 
gyvenimu žmogus įžvelgia, kad 
tėvynė yra vertybė, dėl kurios 
verta aukotis. Pasiaukojimas yra 
aktas, įprasminąs žmogų, ir tik 
jis išgelbsti iš nihilizmo. Jei 
žmogus randa vertybę, dėl ku
rios pajėgia aukotis, kartu ran
da ir egzistencinę atramą, kitaip 
visas gyvenimas tampa klaikia 
tuštuma, keliančia šiurpą” (122).

“Reikia pridurti, kad tėvy
nė, kad ir yra egzistencinė atra
ma, tačiau ne absoliutinė. Ji nė
ra tokio pobūdžio, kad galėtų 
teikti žmogui būties pilnatį. Eg
zistencinis žmogaus šiurpas ne
gali būti nuramintas reliatyvių 
vertybių. Žmogaus dvasinėms 
gelmėms reikia ne tik reliaty
vaus, bet ir absoliutinio firma
mento. Tik šis pastarasis įgalina 
žmogų pasiekti būties pilnatį, 
nes žmogus savo dvasiniu pradu 
siekia metafizinę sritį, o metafi
zinį blaškymąsi gali nuraminti 
bei konsoliduoti tik metafizinis 
firmamentas, religine kalba ta
riant, Dievas (123).(gus daugiau)

Paminklas poetui vyskupui Antanui Baranauskui Anykščiuose
Nuotr. H. Paulausko

Skardžiaus “Rinktinių 
raštų” ketvirtasis tomas

“Ketvirtasis Skardžiaus ‘Rink
tinių raštų’ tomas (greta pirmo
jo) rodo, kokį didžiulį ir vertin
gą lietuvių kalbotyros barą per 
50 metų yra išvaręs mūsų kalbi
ninkas”, - rašo Vilniaus univer
siteto Baltų filologijos katedros 
vedėjas profesorius Albertas 
Rosinas savo pratarmėje.

Iš tikrųjų šitas didelis 983 
puslapių tomas apima labai 
svarbiu Prano Skardžius raštų 
dalį. Čia randame studiją apie 
senos lietuvių kalbos skolinius 
iš slavų kalbų (Die slavischen 
Lehnvvorter im Altlitauischen 
[Kaunas, 1931]), kuri buvo ta
pusi bibliografine retenybe. Bet 
ypač įdomi yra šiame tome pir
mą kartą paskubta medžiaga: 
“Istorinė lietuvių kalbos grama-

Vertinga dovana muziejui
Lietuvių tautodailės institu

to Toronto skyriaus pirmininkė 
Aldona Vaitonienė Balzeko 
muziejui Čikagoje padovanojo 
tautiniais drabužiais aprengtų 
lėlių rinkinį. Tai šešios lėlės sa
vo apranga rodančios atskirų 
etnografinių Lietuvos sričių sa
vitumus.

Tai tikrai vertinga dovana, 
kuriai paruošti reikėjo ne tik 
meninio* sugebėjimo, bet ir ne
mažai laiko, nes kiekvienos lė
lės apranga buvo specialiai 
smulkesniu rašteliu išausta, pa
siūta ir papuošta.

Aldona Vaitonienė daug 
kam yra žinoma ne tik tuo, kad 
ji gražiai audžia, bet ir tuo, kad 
ji savo žiniomis dalinasi su ki
tais. Jos namuose jau per 20 
metų renkasi būrelis norinčių 
išmokti juostas, gobelenus, rišti
nius kilimus austi arba staklėse 
įsėdus tautiniams drabužiams 
medžiagas raštais marginti. Ji 
yra išmokiusi ne vieną ir ne dvi 
to mums brangaus tautinių dra
bužių audimo meno. Aldona vi
suomet mielai padeda ir nuro
dymais.

Kaip Tautodailės instituto 
Toronto skyriaus pirmininkė, ji 
vadovavo daugeliui parodų To
ronte bei kitose vietovėse Kana
doje ir JAV. Ir čia pasireiškė

Atsiųsta paminėti
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 - 8500. Kau
nas, 1998 m., 373 psl.

POLITOLOGIJA, politinių 
mokslų žurnalas, išeinantis dukart 
per metus, 1998/2. Redaguoja re
dakcinė kolegija. Vyr. red. Lauras 
Bielinis. Leidėjai - Polibijaus fon
das (Lietuva - JAV). Kalbos redak
torė - Asta Jankauskienė. Viršelio 
dailininkas - Dainius Paškevičius. 
Adresas: Didlaukio g. 47-205, Vil
nius 2057. Pavienio nr. ’kaina - 
$10.00. 

tika”. Tai paskaitų, skaitytų 
1932-1938 metais, pagrindinis 
tekstas, rastas Lietuvos mokslo 
akademijos bibliotekoje. Rinki
nys taip pat apima smulkesnius 
darbus, tarp jų biografines stu
dijas apie Max Vasmerį jo 70- 
ųjų metų sukakties proga, apie 
Joną Jablonskį ir kitus. Visi, ku
rie domisi lietuvių kalba ir kal
botyra, bus dėkingi, kad profe
sorius Rosinas parūpino šitą 
gražų tomą.

Alfred Bammesberger, 
Katholische Universitat Eichstatt

Pranas Skardžius, RINK
TINIAI RAŠTAI 4. Moksliniai 
straipsniai ir studijos. Sudarė 
ir parengė spaudai prof, habil. 
dr. Albertas Rosinas. Vilnius, 
1998. Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas.

Aldonos sugebėjimas įvertinti 
kitų darbus. Ji galėjo vien savo 
darbais užpildyti visą parodą, 
tačiau stengėsi, kad radiniai bū
tų jei ne visų, tai ben daugumos 
narių ir jų pavardės būtų pa
skelbtos. Dovanodama Balzeko 
muziejui lėles, ji pabrėžė, kad 
juostos, kuriomis susirišusios lė
lės, yra ne jos austos, o montrea- 
lietės Danutės Staškevičienės.

A. Vaitonienės austais tau
tiniais drabužiais puošiasi daug 
lietuvičių Toronte ir kitose vie
tovėse Kanadoje ir JAV. Ne 
viena jaunamartė jautėsi laimin
ga pasirinkusi tautinį audinį vie
toj satinos ar šilko, ne vienas 
krikšto drabužėlis, buvo jos 
staklių kūrinys. Malonu ir šven
tovėje matyti stulas ar albas su 
jos austu raštu.

Aldona Bobėnaitė-Vaito- 
nienė gimė Lasdijuose baigė lie
tuvių gimnaziją Eichstatt’e. 
1946-1949 m. studijavo Freibur- 
g’o Taikomosios dailės institute 
(L’E’cole des Arts et Metiers). 
Kanadoje kurį laiką gyveno 
Montrealyje, o dabar darbuojasi 
Toronte. Aldona Zarembaite

Torontietė ALDONA VAITONIENĖ (su lėle rankose), padovanojusi čikagiškiam Balzeko muziejui savo su
kurtas lėles. Šalia jos - E. KATAUSKIENĖ ir ST. BALZEKAS, jn. Nuotr. J. Tamulaičio

Susitikimai su Ona Mikuls
kiene, prieš keletą metų grįžusia 
gyventi j Lietuvą, kur kai kurių 
gerbėjų vadinama kanklių kara
liene, dažnai aprašoma Lietuvos 
spaudoje. Platų nuotraukomis 
iliustruotą straipsnį parašė R. 
Stundienė, išspausdintą laikrašty
je “Utenis” (1998.VIII.27); apra
šoma Onos Mikulskienės viešna
gė Užpaliuose, kur koncertavęs 
kanklių ansamblis “Pasagėlė”, 
vad. A. Motuzienės. “Dienovidy
je” (1998 m. lapkričio 20 - 26) ra
šoma apie užpaliečių lankymąsi 
Vilniuje, kur gyvenanti O. Mi
kulskienė. Pastaroji užpaliečiams 
padovanono penkerias J. Bugai- 
liškio padarytas kankles. Susitiki
mas vyko vaikų ir jaunimo klube 
“Žirmūnai”.

Pasakų pasaulis išsiskleidė 
prieš žiūrovų akis dail. Aleksan
dros Jacovskytės piešiniais ir Eg
lės Kvintienės lėlėmis jau trečio
joje bendroje tų menininkių paro
doje 1998 m. gruodžio 18 d. “Lie
tuvos aido” galerijoje. Kaip Daiva 
Dučinskienė “Dienovidyje” (1999.
l. 8-14) rašo, A. Jacovskytės pieši
niai meniškai jungia konkretų re
alistišką turinį su absurdo ele
mentais. Pvz. dailininkė sugeba 
keliais brūkšniais tiksliai pagauti 
iliustruojamo eilėraščio nuotaiką. 
Parodos pasakų pasaulyje E. 
Kvintienės dekoratyvinės lėlės gal 
tik savo ūgiu skyrėsi nuo gyvų 
žmonių.

Inž. Kazio Daugėlos, gyve
nančio JAV, fotografijų paroda 
veikia Šiaulių fotografijos muzie
juje. Kaip rašo “Lietuvos aidas” 
(1999.1.27), K. Daugėla mokslus 
baigė Austrijos Vienoje 1936 me
tais. Kaip fotografas jis buvo pri
pažintas prieš 60 metų Vokieti
joje vykusiame fotografijos kon
kurse, kuriame iš 35,000 fotogra
fijų jo atsiųstoji laimėjo penktą 
vietą. Ši šiauliškė jo fotografijos 
paroda yra penktoji Lietuvoje. Jo 
fotografijomis Lietuvoje susido
mėjimas labai didelis. Žiūrovams 
atskleidžiama prieškarinė nepri
klausoma Lietuva, išeivių stovyk
los Vokietijoje, lietuvių gyveni
mas Amerikoje, statybos Lietuvo
je ir JAV, žymiųjų žmonių por
tretai kaip St. Santvara, F. Kiršos, 
B. Brazdžionio, J. Kapočiaus ir 
kt. Parodos atidaryme muziejaus 
direktorė Regina Šulskytė pažy
mėjo, kad K. Daugėla į lietuvių 
fotografijos istoriją įeina kaip iš
eivių gyvenimo įamžintojas. Ypa
tingai retos ir įdomios nuotraukos 
- apie pabėgėlių gyvenimą Vokie
tijos stovyklose.

Vladas Vitkauskas, profesio
nalus alpinistas, iškėlęs Lietuvos 
trispalvę aukščiausiose pasaulio 
viršukalnėse, įskaitant ir Everestą 
(8848 m.) išleisdino menišką kal
nų fotografijų albumą “Aukščiau 
pasaulio viršukalnių”, kuris 1998
m. lapkričio pabaigoje buvo pri
statytas Vilniaus miesto rotušėje. 
St. Žvirgždas “Dienovidyje” (1999.
l. 8-14) rašo, kad tokio albumo 
“mūsų krašte dar nebuvo”. Pa
ruošiant leidinį nemažas nuopel
nas buvęs dail. Jokūbo Jacovskio. 
Pats V. Vitkauskas yra ne tik ge
ras fotografas, bet ir gerai plunks
ną valdantis žmogus. Jo Everesto 
dienoraščio eilutėmis žavisi skai
tytojai. VI. Vitkauskas gimė 1953
m. , studijavo Kauno politechni
kos institute, susidomėjo kalnais, 
1988 m. pradėjo dirbti Vilniaus 
keliautojų klube, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, apkeliavo visus 
žemynus garsindamas Lietuvos 
vardą.

Lietuvos kultūros ministeri
jos surengtame posėdyje š.m. sau
sio 22 d. buvo aptarti Baltijos 
valstybių kultūros festivalio “Trys 
veidai, vienas likimas” organizaci
niai klausimai. Festivalis numato
mas 2000 metų pavasarį. Jis vyks 
dvidešimtyje miestų. “Lietuvos 
aidas” (1999.1.27) rašo, kad festi
valio sumanymui buvo pritarta 
praeitą vasarą Rygoje įvykusiame 
Baltijos kraštų kultūros paveldo 
komiteto posėdyje. Tai dar vienas 
žingsnis šių kraštų kultūrinio ben
dradarbiavimo plotmėje.

Akademiko Petro Šalčiaus, 
įžymaus kauniečio, Lietuvos pra
eities kasdieninio gyvenimo isto
rijų, lietuviško mokslo tyrinėjimo 
darbai, rašyti sovietinėmis sąlygo
mis, buvo išleisti 1998 ir 1999 
metais dviem tomais (III ir IV). 
Tuo užbaigta Petro Šalčiaus raštų 
serija. Nuopelnai už tai tenka 
akademikui Mindaugui Strukci- 
niskui, archyvininkui, supratu
siam P. Šalčiaus darbų reikšmę 
ateities lietuviško ūkio ir gyveni
mo raidos tyrinėtojams. Šalia 
reikšmingo kooperatyvinio darbo 
organizavimo nepriklausomoje 
Lietuvoje, skaitomų paskaitų 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
sitete, jau tada jis paruošė plačios 
apimties monografiją apie žemės 
ūkio organizacijas Lietuvoje. Li
kęs su savo tauta tėvynėje, jis dės
tė Kauno ir Vilniaus universite
tuose, atliko mokslinį darbą Lie
tuvos mokslų akademijoje. 1950 
m. įskųstas savo bendradarbio 
profesoriaus, buvo išmestas iš 
profesūros.

Tačiau nenuilsdamas kaupė 
istorinę medžiagą apie Lietuvos 
ūkį. Spausdinti nebuvo leista. Tik 
1998 m. buvo išleista knyga (III 
tomas) “Lietuvos žemės ūkio is
torija”, finansuota žemės ūkio ir 
miškų ministerijų bei Valstybinio 
mokslo ir studijų fondo. Paskuti
nis IV tomas “Lietuvos prekybos 
istorija” pasirodė visai neseniai, 
finansuotas dar Švietimo ir moks
lo ministerijos. Šiai knygai pratar
mę parašė ekonomijos mokslų is
torikas docentas Vincentas Luko
ševičius, pažymėdamas, kad iki 
šiol nebuvo labai reikalingo eko
nominėms studijoms veikalo, ku
riame nagrinėjama Lietuvos pre
kybos raida nuo seniausių iki 
naujausių laikų. P. Šalčius savo 
knygose aprašo ir kasdieninį lie
tuvio gyvenimą iškeldamas, kad 
ilgus laikus lietuviai nepatyrė ver
gystės. Vergovę į Lietuvą atnešė 
vakariečiai. Paskutiniame veikale 
pateikiami įspūdingi viduramžių 
Vilniaus vaizdai. Abi knygas išlei
do Vilniaus leidykla “Margi raš
tai”. (AL). '

Lietuvoje steigiamas Atgimi
mo muziejus. Projektą rems Kul
tūros ministerija bei kitos tuo 
reikalu besirūpinančios instituci
jos. Medžiaga jau renkama visuo
se muziejuose. Šia tema rengia
mos parodos. Tačiau anot Kultū
ros ministerijos Muziejų skyriaus 
vadovo Romano Senapėdžio, ver
tingiausia Atgimimo medžiaga - 
dokumentai, nuotraukos turėtų 
būti kaupiama vienoje vietoje, 
tyrinėjama, tvarkoma. Būtina ir 
nuolatinė paroda, kad jaunoji 
karta matytų, kaip atgimė tėvynė, 
kokia kaina buvo iškovota nepri
klausomybė. Kaip rašo ELTA 
(1999.1.15), Kultūros ministerijos 
muziejų žinovų posėdyje pritarta 
siūlymui namą Gedimino pr. 1 
paženklinti memorialine lenta, 
tuo pabrėžiant Sąjūdžio būstinės 
istorine reikšmę. Snk.
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SIKELIMO
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

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.

MOKA UŽ:
AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

IMA UŽ:

S PORTAS

90-179 d. term, ind....................
180-364 d. term.ind...................
1 metų term. Indėlius.............. .
2 metų term, indėlius...............
3 metų term, indėlius...............
4 metų term, indėlius...............
5 metų term, indėlius...............
1 metų GlC-mėn.palūk.............
1 metų GlC-met. palūk.............
2 metų GlC-met. palūk.............
3 metų GlC-met. palūk.............
4 metų GlC-met. palūk.............
5 metų GlC-met. palūk.............
RRSP, RRIF ir OHOSP.............
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.....
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.....
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.....
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.....
Taupomąją sąskaitą iki............
Kasd. pal. taupymo sąsk.........
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........
Amerikos dol. kasd. pal.

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

.3.25% 

.3.25% 
3.50% 
.3.85% 
.4.00% 
4.10% 
4.30% 
3.25% 
3.75% 
4.10% 
4.20% 
4.25% 
4.55% 
3.00% 
4.00% 
4.10% 
4.20% 
4.25% 
4.55% 
2.00% 
2.00% 
2.00%

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 
mortglčius iki $725,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

LEDAS IIEFIUGEHUIOA 
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)

1999 m. Š.A. lietuvių jaunučių 
krepšinio pirmenybės įvyks 1999 
m. gegužės 1 .ir 2 d.d. Klivlande, 
Ohio. Vykdo - Klivlando LSK 
“Žaibas”. Varžybos vyks berniu
kams ir mergaitėms šiose klasėse: B 
(1983-84 m. gimimo), C (1985-86 
m.), D (1987-88 m.), E (1989-90 
m.) ir F “molekulių” (1991 m. gim'. 
ir jaunesnių). Informuoja: Vidas 
Tatarūnas, 8697 Harvest Home 
Dr., Mentor, OH 44060. Tel. 440- 
209-0440; E-mail: vidas-tatarunas- 
@keybank.com Faksas: 216-481- 
6064. Papildomai: Algirdas Bieis- 
kus, tel. 216-486-0889.

1999 m. Š.A. lietuvių vyrų, mo
terų ir jaunių bei mergaičių A 
(1980 m. gim. ir jaunesnių) krepši
nio pirmenybės įvyks 1999 m. gegu
žės 14, 15 ir 16 d.d., Detroite, 
Mich. Vykdo - Detroito LSK “Ko
vas”. Informuoja: Viktoras Meme
nąs, Jr., 1772 Penistone, Birming
ham, MI 48009. Tel. 248-723-1155 
(namų), 248-371-8221 (darbo); fak
sas: 248-371-8080; E-mail: vmeme- 
no01@lear.com Papildoma infor
macija: Vytautas Polteraitis, tel. 
734-420-3137; E-mail: vytop@aol. 
com

1999 m. Š.A. lietuvių stendinio 
(Trap) sportinio šaudymo pirme
nybės įvyks 1999 m. gegužės 15 d., 
Hamiltono LMŽK “Giedraitis” 
šaudykloje. Vykdo ŠALFASS Spor
tinio šaudymo komitetas. Infor
muoja: Kazys Deksnys, 1257 Royal 
Dr., Burlington, Ont. L7P 2G2. 
Tel. 905-332-6006; faksas: 905-332- 
7696.

Tradicinės kviestinės Klivlan
do LSK “Žaibo” lengvosios atleti
kos varžybos, vykdomos USATF 
Lake Erie Assoc. 1999 m. pirmeny
bių rėmuose, numatomos š.m. bir
želio mėnesį, galbūt 12 d., Klivlan
de, Ohio. Tiksli data dar nežinoma. 
Kviečiami visi lietuviai ir kiti baltie- 
čiai lengvatlečiai. Dėl informacijos 
- kreipkitės į Algirdą Bielskų tel. 
216-486-0889,

Toronto LSK jungties 14-sis 3- 
Pitch softbolo turnyras, kuris lai
komas kartu ir kaip ŠALFASS-gos 
pirmenybės, įvyks 1999 m. rugpjū
čio 28 ir 29 d.d., Wasaga Beach,

Ont. Informacija: Rimas Kuliavas 
tel. 416-766-2996.

1999 m. Š.A. Lietuvių Golfo 
pirmenybes vykdo Klivlando lietu
vių golfo klubas, 1999 m. rugsėjo 4 
ir 5 d.d., Klivlande, Ohio. Infor
muoja: Algis Nagevičius, 10200 
Ridgewood Dr. # 617-2, Parma, 
OH 44130, tel. 440-845-8848.

1999 m. Š.A. baltiečių lauko 
teniso pirmenybės įvyks 1999 m. 
rugsėjo 4 ir 5 d.d., Columbus, Ohio. 
Rengia latviai. Informuoja: Egeni- 
jus Krikščiūnas, ŠALFASS-gos lau
ko teniso vadovas, 105 Anndale 
Dr., North York, Ont. M2N 2X3. 
Tel. 416 225-4385.

1999 m. Š.A. baltiečių ir lietu
vių lengvosios atletikos pirmenybes 
vykdo Klivlando LSK “Žaibas”, 
1999 m. rugsėjo 11 ir 12 d.d., Kliv
lande, Ohio. Bus varžomasi vyrų, 
moterų ir visose prieaugio bei vete
ranų klasėse. Informuoja: Algirdas 
Bielskus, tel. 216 486-0889.

1999 m. Š.A. baltiečių sporti
nio šaudymo pirmenybes vykdo es
tai, š. m. rugsėjo mėnesį Kanadoje: 
rugsėjo 11 d. - stendinio (Trap) 
šaudymo; rugsėjo 18 d. - smulkaus 
(.22) kalibro šautuvų ir rugsėjo 25 
d. - pistoletų. Vietovės dar nenu
statytos. Smulkaus kalibro šautuvų 
ir pistoletų lietuvių pirmenybės bus 
išvestos iš baltiečių. Informuoja: 
Kazys Deksnys, ŠALFASS sporti
nio šaudymo vadovas, tel. 905-332- 
6006.

1999 m. Š.A. baltiečių ir lietu
vių plaukimo pirmenybes bus ban
doma pravesti platesne apimtimi ir 
geresnėse sąlygose negu iki šiol. 
Galimybės tiriamos. Pradinė infor
macija - pas Algirdą Bielskų.

ŠALFASS-gos tinklinio, lauko 
teniso, raketbolo, kovinių šautuvų 
šaudymo ir rankos laužimo pirme
nybių datos ir vietos dar nenustatytos.

Visų varžybų reikalais galima 
kreiptis į ŠALFASS-gos centro val
dybos gen. sekr. Algirdą Bielskų, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122; tel. 216-486-0889; fak
sas: 216-481-6064. Kalendoriaus 
pakeitimai ir papildymai bus nuola
tos skelbiami.

ŠALFASS-gos centro valdyba

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

(I 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 Baatas Brasai
Siuntiniai paimami iš namų nemokamai. Perduodame pinigus.
Adresas: 23 Springer Ave., Hamilton, Ont. L8M 2W7

1111111111111111111111
ROYAL LePZKGE I 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Shaw festivalis, kuris tęsis 

nuo balandžio 9 iki spalio 28 
gražiame ir gėlėse skęstančiame 
Niagara-on-the-Lake, Ontario, 
miestelyje jau paskelbė savo 
naujo 1999 metų sezono reper
tuarą. Trijuose teatruose stato
mi devyni veikalai, vienas muzi
kinis pastatymas ir du trumpi 
veikaliukai (vadinami “Lunchti
me Theatre”, maždaug 45 min. 
ilgio). Festivalis iki šiol apsiri
bojo G. B. Shaw arba rašytojų, 
gyvenusių jo laiku (1856-1950), 
veikalų pastatymais. Taigi, ir šį 
sezoną bus du G. B. Shaw vei
kalai (“Heartbreak House”, pa
rašytas 1916 m., ir “Getting 
Married”, 1908 m.) bei vienas 
trumpas veikaliukas (“Village 
Wooing”, 1933 m.); Arthur Mil
ler drama (“All My Sons”, 1940 
m.), Noel Coward (“Easy Vir
tue”, 1925 m.), Daphne du 
Maurier (“Rebecca”, 1940 m.), 
Harley Granville Barker miste
rija (“The Madras House”, 
1910 m.), George Kaufman ir 
Moss ETart komedija (“You 
Can’t Take It With You”, 1936 
m.), Charles Vildrac komedija 
(“S. S. Tenacity”, 1919 m.), An
ton Chekhov (“Uncle Vanya”, 
1898 m.) bei trumpas, bet mie
las, pakartojamas iš praeito se
zono Arthur Conan Doyle da
lykėlis (“Waterloo”, 1894 m.).

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 3'A%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

Taipgi muzikinis veikalas, 
parašytas George ir Ira Gersh
win (“A Foggy Day”). “Lunch
time Theatre” veikaliukai stato
mi 12 vai. vidurdienį, visi kiti ar
ba 2 vai. p.p., arba 8 vai. vakaro, 
todėl lengvai galima sudurti vie
ną trumpą ir vieną ilgesnį po
piečio pastatymą tą pačią dieną. 
Kainos - $25-70, bet specialios 
popietės senjorams ir studen
tams kainuoja $20-26, o trumpi 
veikaliukai po $15. Taip pat 
nuolaidos būna j generalines re
peticijas (“Previews”) šeimoms 
bei organizuotoms grupėms. 
Festivalio svetainė Internete yra 
http://shawfest.sympatico.ca. Va
žiuojant į festivalį ta pačia pro
ga galima aplankyti ir netoli 
esančias įdomybes, kaip didžiu
lį botanikos sodą, gėlių laikro
dį, peteliškių konservatoriją bei 
pasivažinėti ar pasivaikščioti gra
žiais Niagaros upės krantais. Ne
toli, prie Queenston parko, pra
sideda garsusis Ontario iškylau
tojų takas “Bruce Trail”, kuris 
nusitęsia net iki Tobermory 
miestelio, bei asfaltuotas dvira
tininkų takas, kuris veda iki 
Fort Erie miestelio. Niagara- 
on-the-Lake miestelyje bei apy
linkėse yra viešbučių, privačių 
nakvynės vietų (“Bed and Break
fast”), restoranų bei vyno ga
myklų, kurias įdomu aplankyti.

Glenn Gould vardo premiją 
šiais metais laimėjo čelistas Yo-

/instate
You’re in good hands.

Žinios iš Lietuvos
- Lietuvos lengvosios atletikos 

suaugusių moterų čempionato salė
se nugalėtojos: 5 km sportinis ėji
mas - K. Saltanovič, Vilnius (22 
min. 18.45 sek.); šuolis į tolį - A. 
Grocienė, Kauans (5 m 95 cm); 60 
m - A. Grocienė, Kaunas (7.53 
sek.); 200 m - Ž. Minina, Vilnius 
(24.71 sek.); 400 m - V. Bytautie
nė, Klaipėda (57.54 sek.); 1500 m - 
R. Drazdauskaitė, Šiauliai (4 min. 
36.55 sek.); 800 m - R. Drazdaus
kaitė, Šiauliai (2 min. 9.08 sek.); 60 
m - A. Baužytė, Kaunas (8.99 sek.); 
šuolis su kartimi - R. Snarskaitė, 
Kaunas (2 m 90 cm); trišuolis - A. 
Grocienė, Kaunas (14 m 73 cm); 
šuolis į aukštį - N. Žilinskienė, Vil
nius (1 m 80 cm).

- Lietuvos lengvosios atletikos 
suaugusių vyrų nugalėtojai: 10 km 
sportinis ėjimas - A. Meškauskas, 
Druskininkai (40 min. 52.02 sek.); 
rutulio stūmimas - G. Degutis, 
Kaunas (16 m 91 cm); 60 m - D. 
Jaškevičius, Kauans (6.98 sek.); 200 
m - S. Michno, Švenčionys (22.56 
sek.); 400 m - N. Jonutis, Kaunas 
(51.23 sek.); 800 m - M. Narbutas, 
Kelmė (1 min. 54.95 sek.); šuolis į 
aukštį - M. Rutkauskas, Kaunas (2 
m); 1500 m - M. Narbutas, Kelmė 
(3 min. 56.02 sek.); 300 m - D. 
Gruzdys, Klaipėda (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); estafetė 4x200 
m - Kauno I komanda (1 min. 34. 
87 sek.); šuolis į tolį - A. Veiknys, 
Kaunas (7 m 49 cm); šuolis su kar
timi - M. Rutkauskas, Kaunas (4 m 
10 cm); trišuolis - M. Rekašius, 
Kaunas (15 m 33 cm).

- Lietuvos plaukikas Saulius 
Binevičius užėmė ketvirtą vietą 
Malme (Švedija) vykusiame Pasau
lio taurės varžybose. 400 metų lais
vuoju stiliumi jis įveikė per 3 min. 
51.49 sek. ir pasiekė naują Lietuvos 
rekordą. Pirma vieta teko vokiečiui 
J. Hoffman (3 min. 45.51 sek.).

- Lietuvos moterų rankinio 
rinktinė šių metų pasaulio čempio
nato atrankos varžybas pradėjo 
pralaimėjimu Švedijai 20:31. y.p.

Prisikėlimo parapijos 
“Aušros” sporto klubos žinios

-“Dominion”, “Ultramart” ir 
“A&P” parduotuvėse pirktų pro
duktų sąskaitas (receipts) prašome 
įmesti į dėžę, kuri yra padėta šven
tovės prieangyje. Šių parduotuvių 
bendrovės yra pažadėjusios paremti 
“Aušros” Įdubą pagal surinktą są
skaitų kiekį.

-Vasario 28 d. “Aušros” “Ato
mų” komanda žaidė prieš “Vyčio” 
bei “Mississauga Monarchs” ko
mandas ir laimėjo sidabro medalį. 
Turnyro rengėjos: L Poškutė, L. 
Hurst ir R. Jaglowitz.

-Organizuojama moterų krep
šinio komanda. Norinčios į ją įsi
jungti, prašomos paskambinti O. 
Stanevičiūtei tel. 762-2572 arba R. 
Jaglowitz tel. 622-9919. K. Edis

Yo Ma. Ši $50,000 premija ski
riama kas treji metai muzikui, 
kurio “įtaka siekia toliau negu 
tik muziką”. Ankstyvesni Glenn 
Gould premijos laureatai buvo 
kanadietis kompozitorius R. 
Murray Schafer (1987), britų 
smuikininkas Yehudi Menuhin 
(1990), kanadietis džazo pianis
tas Oscar Peterson (1993) ir ja
ponų kompozitorius Toru Ta- 
kemitsu (1996). Yo-Yo Ma pa
žadėjo dovanoti šią premiją To
ronto mini-parko “The Music 
Garden” (Spadina gatvės gale) 
išlaikymui. Tą $1.5 milijono kai
navusį parkelį, kuris bus atida
rytas birželio 10 sugalvojo 
įsteigti Yo-Yo Ma su Julie Mes- 
servy, amerikiete dekoratore. 
“Gražūs dalykai verti puoselė
ti”, sakė 43 metų amžiaus čelis
tas, kuris net 21 kartą nuo 1978 
metų grojo su Toronto simfoni- 
niu orkestru. G.K. 

RON VANAGAS
Agentas

311 Matheson Blvd. E., Mississauga, Ont. L4Z1X8

Mes turime planą, 
kuris Jums sutaupys pinigų

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

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

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

stra Travel________
& Services Inc

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

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

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

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

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

• • • • 
TTTt

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

aktyvai per 112 milijonų dolerių
MOKA:

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

(variable rate)
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.
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.).

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

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard. ^PLUS
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

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

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

ALGIS 
MEDELIS

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 
telefonu. Bilietus pristatau EXPRESS paštu. Asmeniškai su manimi 
susitikti QUEEN TRAVEL įstaigoje galite trečiadieniais tarp 11 v.r. ir 5 
v.v. arba kitu Jums tinkamu laiku, iš anksto susitarus. Reikalui esant 
atvažiuosiu į jūsų namus.

ALGIS MEDELIS

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

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

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

keybank.com
mailto:vmeme-no01@lear.com
http://shawfest.sympatico.ca


Sveikiname
savo mylimą tėvelį ir senelį

JUOZĄ STAŠKEVIČIŲ
kovo 9 d. švenčianti 90 m. amžiaus sukakti.

Dėkojame Dievui už mums šioje žemėje 
suteiktą jo ilgo amžiaus dovaną.

Linkime jam džiaugsmo, sveikatos, 
Visagalio palaimos ir niekada 

nepasenstančios širdies!

Vaikai, vaikaičiai, marti ir žentas

Advokatas

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

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor 
Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Lengvai pasiekiamas autobusu 
nr. 79 (Scarlett Road) nuo 

Runnymede požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d:d.s.
Dr. R. KARKA, d.d.s. m.s. Dip. orth.

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 416 763-5677
(Prie Jane St.)'

Lithuania

Bird To
Vilnius

F/NNHIH
WE ARE FINNAIR. YOUR GATEWAY TO THE WORLD

This is your chance to catch the Early 

Bird to Vilnius via Helsinki, with rates 

from as low as $1000. Payment is due 

in full by March 31 to qualify. Enjoy 

the timeless tradition of this cultured 

country - and the superb service of 

Finnair. Fares also available from 

other major Canadian centres. Ask 

your Norvista representative for the 

Summer ‘99 brochure, full of special 

tour packages to Lithuania and 

beyond. Norvista is also the official 

representative for Silja Line in 

Canada, and offers Finncheques, 

Scandic Holiday cheques, and car 

rentals. Call your travel agent or 

Norvista today and save!

FROM

8 DAY TOURS FROM $1395. pp

■

with convenient connections to Vilnius

Commencing 02 JUN 99 direct service from 
Toronto to Helsinki WED / SAT

DEPARTURE ARRIVAL
TORONTO 
HELSINKI 17:30 08:15 NEXT DAY

HELSINKI 
TORONTO 13:20 14:50

Pas Toronto arkivyskupą kardinolą A. AMBROZIC apsilankius su svečiu vyskupu iš Lietuvos vysk. E. BARTULIU 
(antras iš dešinės). Dešiniajame krašte prel. J. Staškevičius, kairiajame - kun. A. Simanavičius, OFM

10 TORONTO
Aukos Kanados lietuvių bendruomenei

Vasario 16-tosios proga
$200 - Tėv. Pranciškonai, H. 

Butkevičius, A. Bumbulis, V. Mont
vilas, S. S. Vasiliauskas; $100 - K. 
Kačiulis (Wiarton, Ont.), E. K. Šle
kys, S. Kėkštas, L. Daunienė, A. L. 
Šeškus, J. Pargauskas, dr. J. Sun- 
gaila, V. Kubilius, D. Zulonas, H.
A. Stepaitis, R. Žiogarys, A. Va
lius, Pr. Basys, V. P. Melnykas, S.
E. Čepas, V. O. Taseckas, J. Yčas, 
V. V. Nausėda, A. Kazilis, V/ M. 
Kriščiūnas; $76 - J. Mažeika; $75 - 
Z. J. Dabrowski, P. B. Saplys; $60 -
F. Kudreikis; $55 - I. Ross; $50 -
B. Stalioraitienė, V. B. Bireta, L. 
Rudaitis, E Ginčiauskas, V. Jasine- 
vičienė, A. Lukošius, I. Vibrienė, 
dr. A. Pacevičius, J. B. Tamulionis, 
V. Adomonis, M. Putrimas, L. Du
da, L. Balsienė, V. Zubrickienė, J. 
Pacevičius, K. BudreviČius, J. Staš
kevičius, J. Valiukienė, M. Zubric- 
kas, P. Barakauskas, V. Zentins, A. 
St. Steigvilas, I. Meiklejohn, Bersė- 
nas, J. Linkūnaitis, Z. Mažonas, A. 
Kalendra, R. G. Paulionis, C. K. 
Jonys; $45 - T. B. Stanulis.

$40 - P. G. Stauskas, J. Zenke
vičius, E. R. Stravinskas, M. A. 
Empakeris; $35 - A. Mikšys, J. Le- 
lis; $30 - S. Jakaitis, P. Z. Augaitis, 
A. Ciplijauskas, J. V. Dimskis; $25 
- J. Kaliukevičius, A. E. Abromai
tis. V. Kolyčius, D. Puterienė, E. 
Girėnas, M. Statulevičienė, J. Da- 
naitis, V. L. Sendžikas, V. F. 
Skrinskas, B. Čepaitienė, M. Ta-' 
mulaitienė, B. Vaidila, A. S. Petrai

tis, M. S. Bušinskas, U. Bleizgys, G. 
Balčiūnienė, J. Aukštaitis, E. Simo- 
navičius, Pr. Čeponkus, A. Zalagė- 
nas; $22 - J. Budrys; $20 - V. Pau
lionis, I. Stasiulis, S. Vaitkus, Z. 
Urbonas, J. Bartnikas, A. Zarem
baitė, M. Pranaitis, A. Vaitonis, V. 
Kecorius, B. Galinis, A. Rūkas, J. 
Sriubiškis, B. Sriubiškis, O. Ražaus- 
kas, St. Matulevičienė, J. J. Valiu
lis, A. V. Bubelis, V. V. Poškus, G. 
Bijūnienė, A. Kuolas, S. J. Andru
lis, E. Stulgys, R. Bekeris, B. V. 
Saulėnas, Br. Petryla, V. Ruslys, A. 
Puteris, S. J. Poška, J. Astrauskas, 
V. Palilionis, V. Gudaitis, A. Pū
kas, V. G. Butkys, J. Petronis, H. 
Adomonis, V. E. Baleiša, U. Paliu
lis, J. J. Kulikauskas, V. Vaidotas, 
V. Rasiulis, P. L. Murauskas, B. Sa- 
pijonienė, R. A. Saplys, V. V. Ba
lionas, V. Remesat, V. Puodžiūnas,
O. Rimkus, J. Stravinskas, L. Pili
pavičius, K. Manglicas, A. A. Lau
rinaitis, R. Celejewska, J. K. Ali
šauskas, V. K. P. Gaputis, M. Povi- 
laitienė, J. Repečka, A. Monstvilas,
P. L. Jurėnas, H. I. Matušaitis, F. 
Mockus, A. Ledas, L Vadauskienė, 
J. A. Vaškevičius, S. V. Aušrotas, 
M. Pakulienė, D. V. Karosas, S. V. 
Piečaitis, V. Birštonas; $10 - N. 
Racevičienė, V. Stabas, D. Klibin- 
gaitienė, E. Valeška, St. Škėma, A. 
Diržys, S. O. Dačkus, S. Čeponie- 
nė, V. Karnilavičiuš, A. Bacevičius; 
$5 - P. Adomaitis. Nuoširdus ačiū 
aukotojams.

Tėviškės žiburiai • 1999.III.9 • Nr. 10 (2557) • psl. 9

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.

RETINK West Ftealtv Ine.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Ontario provincijoje veikia 
“Citizenship and Imigration 
Canada Ontario Region War 
Crimes Unit” įstaiga (Kanados 
pilietybės ir imigracijos Ontario 
regiono karo nusikaltėliams tir
ti vienetas). Šios įstaigos vado
vybė š.m. kovo 7 d. “Internatio
nal Centre” patalpose Missi- 
ssaugoje buvo sukvietusi tauti
nių mažumų laikraščių atstovus 
supažindinti su šios įstaigos 
veikla, o pastarieji painformuo
tų savo bendruomenes. Buvo 
paaiškintas organizacinis susi
tvarkymas, veiklos tikslai ir 
priemonės.

Afganistane (kai buvo ko
munistinis režimas), Haiti res
publikoje (karinis režimas), 
Srpskos respublikoje (Bosnijos 
serbų režimas), Ruandoje, So- 
malijoje savo laiku, pasak pra
nešėjų, vyko žiaurūs karo ir 
prieš žmoniškumą nusikaltimai. 
Minėtos įstaigos užduotis pir
miausia karo nusikaltėlių neįsi
leisti į kraštą, antra, jau įsileidu
sius surasti ir juos pašalinti iš 
Kanados. Tokių jau pašalinta 
100 asmenų. Tikrinimai yra at
liekami atsakingai, ieškoma tik
rų nusikaltimų įrodymų, laiko
masi objektyvumo. Tame susiti
kime ypač įsakmiai buvo pa
brėžta, kad nusikaltėliams tirti 
Ontario įstaiga neužsiima taip 
vadinama raganų medžiokle 
(Witch Hunt). J.A.

• Namai be lietuviškos spaudos 
'— pilis be tautinės šviesos

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

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

Tel.: 416 530-1070

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE -

PERSIKĖLĖ I NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M. LAPKRIČIO 1 D.

KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE
300 North Queen St., Suite 105N

Etobicoke, Ont. M9C 5K4
(šiaurinėj pusėj Queensway, prieš Sherway Gardens)
Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305

Faksas 416 620-7584

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

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

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

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis į Riek Drešerį

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.
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SU KOVO VIENUOLIKTĄJA
Tą 1990 metų dieną po ilgos, sunkios bei šaltos ir alkanos žie

mos prasidėjo tikrasis Lietuvos pavasaris. Prasidėjo didelių nuoskaudų 
ir žaizdų gydymas kūnuose ir žmonių dvasioje. Sunkiai, tačiau ryžtin
gai ir atkakliai šiuolaikinė Lietuva eina reformų keliu, klodama tvirtus 
savo ateities pamatus, augindama naują kartą, kuri jau nematė arba 
nebeprisimena mačiusi svetimų karinių uniformų bei tankų savo mies
tų ir miestelių gatvėse.

Kanados lietuviai gali ir turi didžiuotis svariai prisidėję prie 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, jos tarptautinio saugumo sustip
rinimo. Mūsų bendras darbas ir veikla glaudina Kanados ir Lietuvos 
ryšius, puoselėja bendras vertybes, stiprina euroatlantinį saugumą bei 
dvasiškai turtina abiejų valstybių piliečius.

Su Lietuvos Pavasario švente, malonūs skaitytojai!
Dr. Alfonsas Eidintas,

Lietuvos ambasadorius Kanadoje

TORONTE

M šJjuriių

1999 m. balandžio 10, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje 
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikrašti!

< MENINĘ PROGRAMĄ atliks Los Angeles
►* tautinių šokių ansamblis “Spindulys”,

♦ vadovaujamas Danguolės Rasutytės-Varnienės.

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
►* smagia orkestro "Žagarai" šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir 
mažojoje (su įėjimo bilietais).

PASIVAIŠINSITE skaniais B. Stanulienės gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

Vakaro pradžia - 6.00 v.v., 
meninės programos - 6.30 v.v.

STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite 
iš anksto šiokiadieniais “TŽ” administ- 
racijoje telefonu 905 275-4672 arba 
parapijose po pamaldų sekmadieniais.
BILIETO KAINA - $25 asmeniui (koncertas 
ir vakarienė su vynu). J
Visus dalyvauti kviečia -

“Tėviškės žiburių” leidėjai ♦<

Anapilio žinios
- Kovo 7, sekmadienį, buvo už

baigtas Gavėnios susikaupimas mū
sų parapijoje, Religinės šalpos po
piete, kurios metu kalbėjo mūsų su
sikaupimo vedėjas vysk. Eugenijus 
Bartulis, o meninę programos dalį 
atliko Lilijos Turūtaitės vadovauja
mas choras “Daina”.

- Kovo 14, sekmadienį bus 
švenčiama Tikinčiosios Lietuvos 
diena. Ta proga renkama antroji 
rinkliava Tikinčiajai Lietuvai.

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

- KLK moterų draugijos sky
rius planuoja pagalbą senelių na
mams Rokiškyje. Jei kas turėtų ge
rų drabužių bei avalynės, lovoms 
paklojimų ar virtuvės reikmenų, 
prašome atnešti sekmadieniais pa
rapijos salės rūbinėm

- Anapilio knygyne gauta: 
“Kauno diena”, 3 nr., “Virtuvės” ir 
velykinių atviručių. Papildomai 
gauta Adolfo Damušio knyga “Li
thuanians Against Soviet and Nazi 
Aggression”.

- Mišios kovo 14, sekmadienį 
Lietuvos kankinių šventovėje 9.30 
v.r. už Norą Šimkutę, 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 3 v.p.p. už a.a. Stepą Ig
natavičių; Delhi Sv. Kazimiero šven
tovėje - kovo 13, šeštadienį, 3 v.p.p. 
už Pivorių šeimos mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Trečiadienį, kovo 10, 7 v.v. 

įvyks ekumeninės pamaldos Prisi
kėlimo parapijos šventovėje. Pa
mokslą sakys kun. Alg. Žilinskas ir 
giedos Išganytojo parapijos choras.

- Sekmadienį, kovo 14, 9.45 v. 
r. pamaldose pamokslą sakys sve
čias kunigas iš Prisikėlimo parapi
jos. Remkime ekumeninį sąjūdį, 
atsilankydami abejose pamaldose.

- Vasario 27 d. mirė Agutė 
Šmitienė ir po gedulinių pamaldų 
Išganytojo šventovėje kovo 1 d. pa
laidota Sv. Jono kapinėse, Mississ- 
augoje. Velionė liūdesy paliko duk
terėčias Idą Jonušaitienę, Benitą 
Kasiulienę, Vandą Kasiulienę, sū
nėnus Andrių Vaišvilą bei Kasparą 
Vaišvilą Čikagoje ir gimines Lietu
voje bei Vokietijoje.

- Šeštadienį, kovo 27, 6 v.v. 
Išganytojo parapijos šventovėje įvyks 
30-tasis Moterų Gavėnios apmąs
tymo vakaras. Apmąstymo žodį tars 
Elena Delkuvienė. Šio sukaktuvinio 
vakaro specialios aukos bus skiria
mos Klaipėdos universiteto, Evan
gelikų teologijos fakultetui paremti.

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 
padarę sutaupote daug laiko adminis
tracijai ir neįvyksta nesusipratimų.

- Dėkojame Dzejai Klibingai- 
tienei ir jos dukterims Rozinai, Lili, 
Anitai ir Silvijai su šeimomis už 
auką Maironio mokyklai a.a. Simo 
Gudaičio atminimui.

- Kovo 6, šeštadienį, Maironio 
mokyklą aplankė Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis, Lietuvos seimo 
pirmininko pavaduotojas Andrius 
Kubilius ir seimo sekretorius Vilius 
Romanickas.

- Per žiemos atostogas, kovo 
13, šeštadienį, Maironio mokykloje 
pamokos veiks įprasta tvarka. Kovo 
20, šeštadienį pamokų nebus. Kur
sų pamokų nebus per abu šeštadie
nius.

- Paskutinis šių mokslo metų 
šeštadienis - birželio 5.

Anapilio vaikų darželis pri
ima naujus mokinukus nuo 2 iki 
5 m. amžiaus vasaros ir rudens 
laikotarpiui. Mokestis - $130 vie
nam vaikus per savaitę. Darželis 
veikia nuo pirmadienio iki 
penktadienio, 7.30 v.r. - 6 v.v. 
Vietų skaičius ribotas. Skam
binti tel. 905 272-4074.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį buvo 

švenčiama Tikinčiosios Lietuvos 
diena ir paminėta Šv. Kazimiero 
šventė, kuri liturgijoje minima kovo 
4 d. Per 10.15 v.r. Mišias organi
zuotai dalyvavo skautai, giedojo 
jaunimo choras. Visi Mišių dalyviai 
buvo pakviesti dalyvauti Kaziuko 
mugėje, kuri vyko parapijos salėse.

- “Atgaivink” programos ket
virtos savaitės tema yra “Apsi
spręsk”. Dievo meilė ir Jo gerumas 
kviečia mus asmeniškai apsispręsti 
būti Jo draugais ir leisti Jam visą 
gyvenimą būti mums svarbiausiu 
asmeniu.

- Ekumeninės pamaldos para
pijos šventovėje vyks trečiadienį, 
kovo 10, 7 v.v. Pamokslą sakys liu
teronų Išganytojo parapijos klebo
nas kun. A. Žilinskas, giedos tos 
parapijos choras, vadovaujamas P. 
Šturmo. Visi kviečiami pamaldose 
dalyvauti ir tuo paremti ekumeninį 
sąjūdį.

- Parapijos Gavėnios susikau
pimas prasidės su Mišiom ir pa
mokslu trečiadienį, kovo 17, 7 v.v.; 
ketvirtadienį bei penktadienį - Mi
šios ir pamokslai 9.30 v.r. ir 7 v.v.; 
šeštadienį - 10 v.r. ir 4 v.p.p. Sek
madienį pamaldos įprasta tvarka. 
Išpažinčių bus klausoma prieš 
kiekvienas Mišias. Rinkliava reko
lekcijų vedėjui ir jo kelionės išlai
doms padengti bus daroma penk
tadienį ir šeštadienį.

- Bilietus į parapijos metinę 
vakarienę, kuri įvyks kovo 28, sek
madienį, 5 v.p.p. galima įsigyti sek
madieniais parapijos salėje pas V. 
Tasecką, kitu laiku jo namuose tel. 
905 824-4461. Meninę programą 
atliks Hamiltono dramos vienetas 
“Aukuras” su E. Kudabienės reži
suota Žemaitės komedija “Trys 
mylimos”.

- Parapijos tarybos posėdis, 
kuriame bus pasiskirstyta parei
gom, įvyks kovo 22 d., 7 v.v. T. 
Bernardino kambaryje.

- Šv. Pranciškaus trečiojo ordi
no narių Mišios ir susirinkimas - 
ketvirtadienį, kovo 11,10 v.r.

- Kovo 3 d. palaidota a.a. Ane
lė Šlekienė, 77 m. Paliko dukras 
Lucy ir Mary Lacktin su šeima.

- 1998 m. aukų pakvitavimai 
jau išsiųsti visiems aukotojams. Jei 
kas jų negavo, prašome pranešti 
parapijos raštinei.

- Mišios sekmadienį, kovo 14 
d.: 8.15 v.r. už a.a. Silvestrą Grigonį; 
9.15 v.r. už a.a. Juozą Gegužį; 10.15 
v.r. už a.a. Antaną Gatautį, už a.a. 
dr. Vytautą Dargį ir už Priščepionkų 
šeimos mirusius; 11.30 v.r. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius.

Rožės Augustinavičienės 100 
metų gimtadienio proga Nijolė 
Racevičienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A.a. Stasio Rakščio, mylimo 
vyro, tėvo, senelio ir prosenelio 
3 metų mirties sukakčiai pami
nėti, žmona Sofija ir šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $200.

A. a. Vytauto Kairio atmi
nimui, užjausdami šeimą, Vida 
ir Vytas Paškai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Vincui Ignaičiui mi
rus, nuoširdžiai užjausdami 
žmoną, dukras Gražiną ir Aldo
ną su vyru Linu bei visus arti
muosius, Dana ir Don Šablins- 
kai “Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

Anapilio lietuvių darželinukų pasirodymas kalėdinės eglutės programoje

Toronto Lietuvių moterų 
šalpos grupė “Daina”, įsisteigu
si 1943 m. ir sėkmingai per 40 
metų šelpdama Vokietijoje li
kusius senelius bei ligonius, 
jiems išmirus, savo veiklą oficia
liai baigė. 1999 m. vasario 7 d. 
1952 m. įsigytus Toronto Lietu
vių Namų šėrus paaukojo Slau
gos namų statybai, o esamą 
$300 likutį kartu su visais doku
mentais perleido Kanados lietu
vių muziejui-archyvui. Š.m. ko
vo 7, sekmadienį, Prisikėlimo 
šventovėje buvo aukojamos Mi
šios už visas mirusias ir gyvas 
dainietes. Taip pat “Daina” 
nuoširdžiai dėkoja visiems gera
širdžiams tautiečiams, visada 
taip dosniai rėmusiems “Dai
nos” veiklą. Valdyba

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, kovo 7 d. po

pietėje dalyvavo 177 asmenys. Pra
nešimus padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos pirm. E. 
Steponas.

- Valdybos posėdis kovo 11, 
ketvirtadienį, 7 v.v.

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

- Lietuvių Namai ir LN mote
rų būrelis rengia velykinius pietus 
balandžio 11, sekmadienį, 1 v.p.p. 
Karaliaus Mindaugo menėje. Pra
šome visus rezervuoti stalus ir re
gistruoti vaikučius. Bilietai gauna
mi Lietuvių Namuose tel. 416 532- 
3311.

- Slaugos namams $167.43 au
kojo Toronto moterų šalpos grupė 
“Daina”; $500 - J. Rovas. Aukos 
Slaugos namams priimamos Toron
to ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, ON, 
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 T.V. 
sukurto filmo “Giminės” pilną se
rialą (40 serijų) bei Lietuvos res
publikos prezidento Valdo Adam
kaus inauguracijos viazdajuostę. 
Visos kasetės pagamintos pagal 
paskutinę techniką. Puiki dovana 
draugams bei artimiesiems. Dėl 
vaizdajuosčių įsigijimo ar nuomoji- 
mo skambinti S. Pabricienei tel. 
416 762-5419 arba V. Kulniui tel. 
416 769-1266.

A. a. Onos Banelienės švie
siam atminimui pagerbti arti
mieji ir pažįstami Panevėžio 
vyskupijos labdarai aukojo 
$1,020.

A. a. Anelei Šlekienei mi
rus, užjausdami jos dukras Liu
ciją ir Marytę su šeima “Kovai 
su vėžio liga” Lietuvoje aukojo: 
$25 - Aileen Morris; $20 - Ron 
Rakchaev, Martine ir Niek Apou- 
to, Barry Rivers; $15 - J. Šilei
kienė; $10 - Susan Steer, V. Juo
zapavičius; $5 - B. Valančienė.

M.P.
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Toronto Lietuvių Namų dR 1 O V 
vyrų būrelio rengiamas -■ w A■ m >

1999 m. kovo 13, šeštadienį, 6 v.v.
Lietuvių Namuose, Gedimino menėje

KARŠTA VAKARIENĖ * VYNAS * KAVA * PYRAGAI
Programą atliks ir šokiams gros Vaclovas Povilonis

Loterija ir kitos įvairenybės. Gėrimai savikaina. Stalai rezervuoti, /ėjimas-$15 
asmeniui. Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 416 532-3311, T. Stanulj tel. 416 
769-1616, A. Bukauską tel. 416 614-7739, E. Steponą tel. 416 622-5896.

tu_______________ __________________ll

Lietuvių kredito kooperatyvas

PARAMA 
praneša, kad metinis 

narių susirinkimas 
Įvyks š. m. kovo 28, sekmadienį,

3 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose.
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

VALDYBA

Lietuvių kredito kooperatyvas

PARAMA
praneša, kad yra sudaryta nominacinė komisija dėl 
rinkimų per metinį susirinkimą kovo 28 dieną. 
Komisija yra šios sudėties:

Vytautas Aušrotas 
Alvina Ramanauskienė 
Vladas Butkys

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Para
mos” nariai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutiki
mą. Siūlymo formas galima gauti “Paramos” raštinėje. 
Siūlymus, adresuotus nominacijos komisijai, pristatyti 
“Paramai” iki kovo 22 d. Valdyba

Gavėnios rekolekcijos Lie
tuvos kankinių parapijoje Miss- 
issaugoje baigtos kovo 7, sek
madienį, Anapilio parodų salėje 
Religine šalpos popiete, suorga
nizuota KLM draugijos parapi
jos skyriaus valdybos bei para
pijos tarybos religinės sekcijos. 
Pratęsdamas rekolekcijų mintis, 
žodį tarė rekolekcijų vedėjas 
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bar
tulis, primindamas, kad reikia 
pasiruošti didžiajai krikščiony
bės 2000 metų sukakčiai. Meni
nę programą atliko Lilijos Tu
rūtaitės vadovaujamas choras 
“Daina”, sugiedodamas ir pa
dainuodamas malonių lietuviš
kų giesmių bei dainų. Popietei 
vadovavo parapijos tarybos reli
ginės sekcijos pirm. Vytautas 
Pečiulis. Rekolekcijų vedėjui, 
“Dainos” chorui ir visiems daly
viams padėkojo KLM draugijos 
parapijos skyriaus pirm. Albina 
Augaitienė. Po to visi vaišinosi 
skaniais Janinos Gurklienės pa
gamintais valgiais. Religinei šal
pai suaukota 2,017 dol. J. A.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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.

Iš a.a. Petro Karaliūno tes
tamentinio palikimo per Pace, 
Johnson advokatų įstaigą “Tė
viškės žiburiams” perduota $200.

A. a. O. Anskienės atmini
mui KLB krašto valdybai $50 
aukojo K. A. Ratavičius.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje $50 aukojo J. B. Tamulio- 
niai; $40 — Elena Zolpienė.

A. a. Irenos Pavilanienės 
atminimui, užjausdami vyrą Vy
tautą, sūnų ir dukteris, Dana ir 
Viktoras Dargiai “Kovai su vė
žio liga Lietuvoje” paaukojo 
$50. M.P.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $100 aukojo D. 
Zulonienė.

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.

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.

MONTREAL
LK Mindaugo - “Neringos” 

šaulių kuopa vasario 28 d. turėjo 
metinį susirinkimą Aušros Vartų 
parapijos salėje. Gausiam susirinki
mui pirmininkavo Albinas Urbonas 
ir sekretoriavo Dana Urbonavičie
nė. Gana plačiai buvo aptarta 
Montrealio šaulių veikla. Po to 
dvejiems metams buvo išrinkta 
nauja valdyba.

Vienbalsiai perrinktas kuopos 
vadas Antanas Žiūkas. Toliau vado 
I-as pavaduotojas ir rikiuotės vadas 
Augustinas Kalvaitis, vado Il-a pa
vaduotoja ir pranešėja Aldona Vai
cekauskienė, iždininkas Leonas Ba- 
laišis, seketorius ir vėliavininkas 
Antanas Račinskas, vėliavininkas 
Edis Vaičekauskas, protokolų sek
retorė Dana Urbonavičienė, paren
gimams - Aleksandras Piešina ir 
Vladas Kronkaitis, patarėjas Balys

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

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1999 m. kovo 31, trečiadienį, 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte,

1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių;
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor)
5. Įstatų pakeitimas (#12) - nario mokestis
6. Diskusijos dėl pranešimų
7. 1998 metų apyskaitų tvirtinimas
8. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1999 metams
9. Rinkimai: 4 narių į valdybą, 1 nario į revizijos komisiją

10. Einamieji reikalai
11. Susirinkimo uždarymas

Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas prasidės po 
pusės valandos ir bus teisėtas, nepaisant dalyvaujančių narių 
skaičiaus.

DĖMESIO! Nominaciniai pareiškimai kandidatuoti į Toronto lietuvių 
pensininkų klubo valdybą arba revizijos komisiją turi būti pristatyti į 
raštinę ne vėliau kaip pirmadienį, kovo 29, 12 vai.

VALDYBA

SKUBIAI reikalinga auklė 314 me
tų mergaitei. Skambinti tel. 416 
515-1292.

IEŠKOME MOTERS prie 4-rių 
vaikučių, gyvenančios kartu Mis- 
sissaugoje nuo balandžio mėn. 
Skambinti tel. 905 848-9628.

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

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

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.

Kasperavičius ir narys Gasparas 
Alinauskas. Revizijos komisija - 
pirm. Albinas Urbonas, sekr. Rūta 
Žiukienė ir narys Juozas Stankaitis.

Susirinkimą savo atsilankymu 
pagerbė svečias iš Lietuvos Augus
tinas Mylė. Jis yra buvęs ilgametis 
LK Mindaugo šaulių kuopos vadas 
ir jau keletą metų gyvena Lietuvo
je. Susirinkimo metu jis padarė 
pranešimą apie tenykštį gyvenimą 
ir atsakinėjo į gausius klausimus. 
Susirinkimas baigtas vaišėmis.

Aušros Vartų parapija kitais 
metais švenčia 50 metų sukaktį. Ta 
proga norima išleisti sukaktuvinį 
leidinį, kurio redakcinė komisija 
vasario 23 d. pirmą kartą buvo susi
rinkusi seselių namuose. Buvo nu
tarta visų organizacijų, susijusių su 
Aušros Vartų parapija, prašyti, kad 
iki šių metų gegužės 15 d. paruoštų 
aprašymus ir nuotraukas. B.S.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

Jėzuitai
Vienas pilietis klausia jėzuitą, 

ar tiesa, kad visi jėzuitai yra labai 
išmintingi. Tas jėzuitas jam taip at
sakė:

- Pas mus yra visokių, bet tokį 
įspūdį žmonės yra susidarę dėl to, 
kad gabiuosius mes keliame į viršų, 
o kopūstų galvas laikome rūsyje.

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).

t


