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Drausti ar leisti?
Šiais laikais žmogaus teisių klausimas yra gana pai

nus. Dažnai tenka girdėti, kad sprendimai tuo klausimu 
atliekami aukščiausiuose teismuose, kuriuose ir teisėjai ne 
visada yra tos pačios nuomonės, ir išvada skelbiama dau
gumos balsais.

AR SPRENDIMAS, atliktas balsavimo būdu, išreiš
kia tiesą - klausimas kitas. Antra, jei konstituciniai 
straipsniai gali būti įvairiai aiškinami ir suprantami, 
tai sprendžia jau asmeninė žmogaus pažiūra, dažnai pri

klausanti nuo kitokių, net pašalinių poveikių. Žmogaus 
teisių klausimą labiausiai painioja dvi viena kitai priešta
raujančios politikos. Tai draudimo ir leidimo politika. Tarp 
tų dviejų priešingybių dažnai jokios pusiausvyros neieško
ma. Tai ryšku jau net ir auklėjimo sistemose, kai tėvai pra
deda nebeatskirti, ką vaikui drausti ir ką leisti, kad vaikas 
nesijaustų per daug varžomas, o antra vertus, kad ir jis 
pats pratintųsi suprasti, kas galima ir ko negalima. Orien
tuotis nėra lengva, kai ribos labai tolimos, siekiančios net 
konstitucinius teismus. Iki jų dar labai platus laukas suki
nėtis tarp potvarkių, įstatymų ar paprasčiausių paliepimų 
galvojant, kad daugelis veiksmų yra teisiškai pateisinami, 
todėl geri. Taip susiklosto įspūdis, ir tai kartais jau nuo pa
čios jaunystės, kad viskas, kas valstybės konstitucijai ne
prieštarauja, visuomenei turi būti priimtina. Dėl to ir ta 
draudimo politika, ypač jeigu ji tiesi ir aiški, juo labiau jei 
praktikuojama mažame šeimos ratelyje, šitokioje sampra
toje susiduria su vadinamųjų žmogaus teisių pažeidimu. O 
tai jau gali būti aiškinama kaip įstatymų nepaisanti saviva
lė, geriausiu atveju kaip apgailėtinas atsilikimas.

ITOKIOSE painiavose, kai konstitucinė raidė tampa 
vienintele atrama ir galutiniu autoritetu, pirmiausia 
prarandama sveika nuovoka, kad siekiant teisingų 

sprendimų dar yra ir kitų būdų, pvz. kylančių iš moralinių 
versmių. Jos gana gerai gali nustatyti, kaip elgtis kai ku
riais atvejais ir ką daryti, kai atsiranda problemų santy
kiaujant su žmonėmis, įskaitant ir šeimą. Tačiau daugelis 
tokiu būdu nesistengia praktikuoti, gal ir dėl to, kad jiems 
tos versmės mažai pažįstamos, o kai kuriems net labai pa
vojingos, nes lengvai gali ne pagelbėti, o prieš juos pačius 
atsisukti. Užtat tegu gyvenimas eina kaip eina, o sprendi
mams daryti užtenka institucijų, kuriose dirba kvalifikuoti 
ir atsakingi pareigūnai. Šitokia ar panaši nuostata niekuo
met neleis sukurti draudimo ir leidimo pusiausvyros, be 
kurios praktiškai tie abu dalykai tampa blogi, nes nieko 
neišsprendžia, o tik sukelia erzelį, nepasitenkinimą ir nesi
baigiančių galvosūkių. Ypač tai ryšku šeimose, kur tėvų ir 
vaikų santykiai tampa itin formalūs, veikiami kažkokių at
skirų pasaulių. Per ankstyvas vaikų savarankiškumas iš vie
nos pusės ir per mažas tėvų dėmesys šeimos problemoms 
iš kitos pusės visus verste verčia eiti savais keliais beveik 
be jokios moralinės atsakomybės vieniems prieš kitus. To
kia būklė nemaža dalimi prisideda prie išankstinio savo 
teisių gynimo pozicijų sudarymo, nors pulti niekas nesi
ruošia. Teisės - viskas. Išsikovoti vis daugiau teisių daž
nam jau net nuo pat mažens tampa kone gyvenimo turi
niu. Tada nors ir menkiausias draudimas sukelia didelį pa
sipriešinimą, dėl kiekvieno menkniekio grasinama skun
dais ir teismais. Įpratęs tik reikalauti klausimą, ką jis davęs 
šeimai, visuomenei ar valstybei pavadina kišimusi į priva
čius reikalus. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Kanadietės laimėjo

Pasaulio čempionės - Ka
nados ledo ritulininkės. Suomi
joje kovo 8-14 dienomis įvyku
siose pasaulio moterų ledo ritu
lio varžybose Kanados moterys 
vėl pasirodė pranašiausios šia
me sporte. Varžybose dalyvavo 
aštuonios rinktinės. Kanada pra
džioje nugalėjo visas tris rinkti
nes savo grupėje: Šveicariją san
tykiu 10:0, Vokietiją 13:0, Suo
miją 1:0. Pusbaigmyje nugalėjo 
Švediją 4:1; kitoje grupėje į 
baigmę iškopė JAV, taip pat 
nugalėjusios visas tris varžoves 
ir pusbaigmyje įveikusi Suomiją. 
Paskutinėse rungtynėse Kanada 
laimėjo prieš JAV 3:1, nors 
JAV rinktinė įmušė pirmąjį 
įvartį. Visose penkiose pasauli
nėse varžybose Kanados mote
rys tapo čempionėmis, nepralai
mėjusios nė vienų iš 25 rungtynių.

Šv. Patriko dienos paradas 
pražygiavo sekmadienį (atkeltas 
iš 17 į 14 kovo) jau dvyliktą kar
tą Toronto gatvėmis. Prasidėjęs 
vidurdienį “Varsity” stadione, 
toliau tęsėsi Bloor, Yonge ir 
Queen gatvėmis, pražygiavo 
garbės tribūną prieš miesto ro
tušę ir baigėsi University gatvė
je. Paradą su dvidešimčiu or
kestrų ir daug šokėjų, žalių 
žmogiukų (“leprechauns”), sve
čių iš Airijos, dūdmaišių muzi
kantų ir juokdarių lydėjo šviesi 
saulė, nors buvo pranašauta 
daug debesų. Toronto (GTA) 

burmistras M. Lastman buvo 
paskelbtas “garbės airiu” ir pa
kviestas būti didžiuoju parado 
maršalu. Vakare Hiltono vieš
butyje įvyko Didžiojo maršalo 
balius, kur M. Lastman pasakė 
pagrindinę kalbą. Pasak jo, 
“praleidi dvi minutes su airiu - 
turi gerą draugą, po trijų minu
čių traukiat duetą, po keturių- 
kartu šokat ‘džiga’”.

Vargingų vaikų problema, 
kurią Kanados parlamentas 
1989 metų lapkričio 24 dieną iš
kilmingai pažadėjo likviduoti iki 
2000 metų, iki šiol ne mažėjo, 
bet augo. Statistika rodo, kad 
nuo 1989 iki 1996 metų vargin
gų vaikų padaugėjo 60%. Vaikų 
šeimose uždirbančiose mažiau 
negu $20,000 (skaičiuojant 1996 
metų doleriais), net 65% dau
giau; socialiai aprūpinamose 
šeimose 51% daugiau. Šiuo me
tu vienas iš penkių vaikų gyvena 
vargingose sąlygose, palyginus 
kai 1989 metais vienas iš septy
nių taip gyveno, arba 564,000 
vaikų įklimpo į skurdą. Nors 
valdžia ir kalba apie bendro Ka
nados vidaus produkto augimą, 
naujų darbų kūrimą, augančią 
valstybės ekonominę gerovę, 
praktiški rezultatai, apie ku
riuos mažiau ir tyliau kalbama, 
neatitinka gražbylystės.

Akcijų biržas planuojama 
artimoje ateityje perorganizuo
ti, kad jos nekonkuruotų tarp

Kanados baltiečių vakare parlamento rūmuose Otavoje 1999 m. kovo 3 d. Iš kairės: KLB krašto valdybos na
rys ANTANAS RAŠYMAS, Kanados ministeris primininkas JEAN CHRETIEN, Šiaulių vyskupas EUGENI
JUS BARTULIS. Už pastarojo matyti Lietuvos gen. garbės konsulo HARIO LAPO veidas

Baltiečių vakaras parlamento rūmuose
Kanados baltiečių federaci

ja š.m. kovo 3 d. surengė 
XXIII-ąjį Baltiečių vakarą (Bal
tic Evening) parlamento rū
muose Otavoje. Renginio glo
bėjai buvo latvių kilmės parla
mento atstovė Sarmite Bulte 
(Parkdale-High Park) ir senato
rė Reynall Andreychuk. Nepai
sant nepalankaus oro, susirinko 
60 parlamentarų, 8 senatoriai, 
įvairūs latvių, estų ir lietuvių 
bendruomenių pareigūnai bei 
atstovai, daugiausia iš Otavos, 
Montrealio ir Toronto. Dėl vė
lyvo pranešimo apie renginį ir 
audrų lietuvių dalyvavo mažiau 
negu kasmet, nors vietų dar bu
vo šiame ryšių palaikymui svar
biame renginyje.

Įprasta tvarka parlamento 
rūmų vakarinėje dalyje (West 
Block) visi rinkosi apie 6 v.v., 
koridoriuose aidint skambučiui, 
kuris parlamentarus šaukia bal
savimui. Iš to buvo aišku, kad 
jie į renginį gali vėluoti, tačiau 
ilgai neužtruko. O didžiausią 
staigmeną padarė pats ministe
ris pirmininkas Jean Chretien, 
atvykęs pasisveikinti su baltiečiais.

Jam išskubėjus, trumpą me
ninę programą atliko latvis so
listas, padainavęs keletą latviš
kų dainų. Oficialų atidarymo 
žodį tarė Sarmite Bulte, o KLB 
pirmininkas Alg. Vaičiūnas in- 
vokacijai pakvietė svečią iš Lie
tuvos - Šiaulių vyskupą Eugeni
jų Bartulį. Latvių bendruome
nei Otavoje šiemet teko eilė rū
pintis šio parengimo ruoša, to
dėl pirmininkas Viesturs Zarinš 
tarė įvadinį žodį, pabrėždamas 
Baltijos valstybių pastarųjų me
tų pasiekimus ir pasiruošimą 
stoti į ŠAS (NATO) narėmis. 
Jis pranešė, kad dėl sniego aud
rų negalėjęs dalyvauti žinomas 
Rytų Europos žurnalistas Paul 
Goble. Jis pristatė ir pagrindinį 
kalbėtoją - Kanados gynybos 
ministerį Art Eggleton.

Ministeris sveikino Baltijos 
tautų ateivių ir jų įpėdinių įnašą 
į Kanados gyvenimą, jų pastan- 

savęs, bet aptarnautų atskirus 
investitorių poreikius. Toronto 
birža, kuri šiuo metu prekiauja 
89% visų akcijų, pasiliktų di
džiųjų ir pirmaujančių (“blue- 
chip”) bendrovių akcijas; į 
Montrealį būtų perkelta preki
nio kapitalo (“futures and op
tions”) birža. Albertos ir Van
kuverio biržos būtų sujungtos ir 
jose būtų prekiaujama smulkes
nių bei rizikingesnių kaip žemės 
turtų kasyklų bendrovių akcijo
mis. Šis pertvarkymas ne tik už
baigtų nereikalingą dvigubini- 
mą, bet ir įgalintų sėkmingiau 
konkuruoti su užsienio biržomis.

Prancūzijos diplomatinis 
“faux pas”, specialiai pakvie-

(Nukelta į 8-tą psl.j

Kanados krašto gynybos minis- 
teris ART EGGLETON kalba Ka
nados baltiečių vakare parlamento 
rūmuose Otavoje 1999 m. kovo 3 d.

gas išlaikyti savo kultūrą ir kal
bą. Jis taip pat pasidžiaugė da
bartinės Baltijos kraštų dalyva
vimu tarptautinėje taikos palai
kymo veikloje ir gynybos bei 
saugumo organizacijose. Jų pa
siryžimas įstoti į ŠAS (NATO) 
yra įrodymas, kad bendradar
biavimo principai yra tvirtai įsi

Pareigūnai Kanados baltiečių vakare parlamento rūmuose Otavoje. Iš 
kairės: KLB pirmininkas A. VAIČIŪNAS, latvių kilmės parlamento na
rė SARMITE BULTE, Lietuvos ambasadorius dr. ALF. EIDINTAS

Dviejų valstybių pareigūnai Kanados baltiečių vakare parlamento rūmuose 
Otavoje 1999.III3. Kairėje - Kanados krašto gynybos ministeris ART 
EGGLETON, dešinėje - Lietuvos ambasadorius Kanadai dr. ALF. EIDINTAS

šakniję jų valstybinio demokra
tėjimo sampratoje. Kanada savo 
ruožtu pilnai remia baltiečius 
karinio pasiruošimo srityje, pri
ima juos anglų bei prancūzų kal
bos ir kitiems mokymams, skir
dama $1.5 mln. kasmet šiems 
reikalams. Taipgi yra pasirašy
tas dvišalis memorandumas dėl 
karinio bendradarbiavimo. Ka
nada palaiko “atvirų durų” poli
tiką ŠAS (NATO) narystės 
klausimu, pripažįsta jų pastan
gas ir toliau padės Baltijos kraš
tams, besiruošiantiems narystei 
šioje svarbioje organizacijoje.

Ministeriui ir visiems prisi- 
dėjusiems bei susirinkusiems 
padėkos žodį tarė estų bendruo
menės pirmininkas Laas Leivat. 
Po vakarienės dar buvo progos 
pasikeisti keliais žodžiais su se
nais ir naujais pažįstamais, o 
latvių bendruomenės neoficia
lus priėmimas, suruoštas “Les 
Suites” viešbutyje, kur daugelis 
atvykusiųjų iš toliau buvo apsi
stoję. Vieniems rytojaus dieną 
išvykus teko ilgai keliauti, kol 
pasiekė namus, o kiti pasiliko 
dar vieną dieną kol buvo prava
lyti užsnigti keliai. Div.

Kovo 11-sios iškilmės
Lietuvoje Nepriklausomy

bės atstatymo diena buvo 
paminėta seimo iškilmingu po
sėdžiu, kuriame kalbėjo Nepri
klausomybės Akto signatarai 
bei žymūnai. Pagrindinę kalbą 
sakęs seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis priminė, kad 
narystė ŠAS (NATO) Lietuva 
yra antrame Nepriklausomybės 
tvirtinimo etape. Jis lems ir jos 
energetinę nepriklausomybę 
Rytų ir Vakarų bendradarbiavi
mo pagrindu, arba pasilikimą 
Rytų energetinės imperijos dali
mi. Jis ragino rietenose nepra
rasti dabar turimos progos su
stiprėti energetikos srityje.

Vidudienį Nepriklausomy
bės aikštėje buvo iškeltos Lietu
vos valstybinės vėliavos, iškil
mėje dalyvaujant prezidentui 
Valdui Adamkui, seimo pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui, 
ministeriui pirmininkui Gedimi
nui Vagnoriui, vyriausybės na
riams ir diplomatiniam korpu
sui. Sostinės gyventojai susirin
ko taip pat pasidžiaugti pučia
mųjų orkestrais, žygiuojančiais 
Gedimino prospektu. Ta proga 
buvo paleisti oran rekordinis 
skaičius -10,000 geltonų, žalių 
ir raudonų balionų su 4-8 klasių 
moksleivių parašytais laiške
liais. Vilniaus arkikatedroje ba
zilikoje buvo aukojamos Mišios, 
Lietuvos valstybinėje filharmo
nijoje vakare įvyko šventinis 
koncertas.

Nutraukė bado akciją
Kovo 11d. bado akciją prie 

seimo rūmų baigė smulkieji 
prekiautojai, susitikę su seimo 
pirmininko pavaduotoju Arvy
du Vidžiūnu, kancleriu Jurgiu 
Razma bei įvairiais frakcijų at
stovais. Bado akcijos dalyviai 
pripažino, kad jų reikalavimai 
maždaug 80% įvykdyti, skelbia 
ELTA. Kovo 10 d. vyriausybė 
apsvarstė ir priėmė pakeitimą 
nutarimui “Dėl patentų išdavi
mo tvarkos”, kuriuo sumažina
mas minimalus patento mokes
tis smulkiems prekiautojams 
nuo 1200 iki 600 litų ir padary
tos kitos nuolaidos.

Rūpi mokesčių nemokėjimas
BNS žiniomis, vasario 24 d. 

Lietuvos ministeris pirmininkas 
Gediminas Vagnorius vėl pa
skelbė karą piktybiniam mokes
čių nemokėjimui ir šešėlinei 
ekonomikai. Nauju potvarkiu 
finansų ministerija įpareigota 
sustiprinti Valstybinės mokes
čių inspekcijos veiklą, ją derinti 
su Muitinės departamento ir 
Mokesčių policijos veikla. Vals
tybinei mokesčių inspekcijai pa
vesta du kartus per mėnesį teik
ti finansų ministerijai informa
ciją apie apgaulingos apskaitos 
ir mokesčių nemokėjimo atve
jus, taip pat atnaujinti mokesčių 
tikrinimo veiklą.

Finansų ministerija kartu su 
Muitinės departamentu įparei
gota užtikrinti, kad būtų vykdo
mas kovos su kontrabanda 
veiksmų planas, pateikti vyriau
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Lietuva iškovojo laisvę ne ginklais...

Nepriklausomybės šventės iškilmės Vasario 16-tosios gimnazijoje 
Sugrįžo seniai iškeliavęs menininkas

Daugelis kauniečių pagerbė dailininką Adomą Varną

sybei teisės aktų projektus. Mo
kesčių policijos departamentui 
pavesta kartu su Valstybine mo
kesčių inspekcija didesnį dėme
sį kreipti tikrinimui įregistruotų 
įmonių, neteikiančių ataskaitų 
bei mokesčių.

Miško fondo eikvojimas
Valstybės kontrolės duome

nimis, 1998 m. iš Miško fondo 
neteisėtai išeikvota 431,000 litų, 
rašo “Lietuvos aidas” (38 nr.). 
Patikrintose 16 urėdijų buvo at
rasta viešojo pirkimo pažeidi
mų. Įsigyjant įvairias prekes bei 
paslaugas, fondui padaryta be
veik 150,000 litų žala. Kertant 
miškus dažnai viršijamos kirti
mo normos, o urėdai naudoja 
valstybės lėšas komercinei veiklai. 
Vyriausybė keis miškotvarkos 
teisinę ir finansinę tvarką, ren
gia Miškų įstatymo pataisas, bus 
tiriama atsakingų pareigūnų 
veikla.
Ministeris pirmininkas JAV-se

ELTOS žiniomis, kovo 14 d. 
Lietuvos ministeris pirmininkas 
Gediminas Vagnorius su dele
gacija išvyko į Vašingtoną, JAV. 
Susitikime su valstybės sekreto
re Madeleine Albright, ji pa
reiškė teigiamai vertinanti Lie
tuvos darbūs siekiant narystės 
ŠAS (NATO), pabrėždama Lie
tuvos pastangas priderinti gink
luotąsias pajėgas prie ŠAS rei
kalavimų. Jos teigimu, JAV at
sižvelgs į Lietuvos pastangas 
stiprinti Europos saugumą, kai 
bus vertinamas jos atitikimas 
ŠAS reikalavimams. Ji palankiai 
kalbėjo apie Lietuvos planus 
krašto apsaugai skirti 2% bend
rojo vidaus produkto 2001 m.

Patenkintas Kneseto 
pirmininkas

Kaip praneša ELTA, Izrae
lio parlamento vadovas Dan 
Tichon savo laiške Lietuvos 
parlamentinių ryšių su Izraelio 
Kneseto grupei pareiškė pasi
tenkinimą Lietuvos ir Izraelio 
ryšiais. Su viltimi, kad šių kraštų 
ryšiai ir toliau plėtosis, jis pasi
džiaugė atviromis ir nuoširdžio
mis diskusijomis, kurioms buvo 
sudarytos galimybės jo vizito 
Lietuvoje metu.

Siūlo uždaryti elektrinę
Europos komisijos (EK) de

legacijos Vilniuje vadovas am
basadorius Henrik Schmiege- 
low teigia, jog Lietuva delsia 
konkrečiai atsakyti į EK siūly
mą sudaryti dvišalę darbo gru
pę, kuri nustatytų Ignalinos ato
minės elektrinės uždarymo datą 
ir kainą, praneša ELTA. Amba
sadorius yra gavęs Lietuvos vy
riausybės laišką, kuriame iš 
principo pritarta tokiam siūly
mui, o taip pat primintas Lietu
vos pageidavimas, kad būtų su
daryta tarptautinė žinovų gru
pė, kuri įvertintų Ignalinos sau
gumą. EK tam nepritaria, laiko
si nuostatos, kad Ignalinos jė
gainė kelia grėsmę aplinkai ir 
artimiausiu laiku reikia uždaryti 
pirmąjį jos bloką, tačiau nenu-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Krikščionys ir antijudaizmas

Vasario 16-sios proga Lietu
vos valstybės ordinais apdovanoti 
per 100 Lietuvos užsienio valsty
bių piliečių, tarp jų Tikinčiųjų tei
sių gynimo katalikų komiteto stei
gėjai, nariai, “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” leidėjai, pla
tintojai, pogrindžio spaudos lei
dėjai. “Už nuopelnus siekiant Lie
tuvos Nepriklausomybės, ginant 
žmogaus teises ir laisves okupuo
toje Lietuvoje”, Vyčio Kryžiaus 2- 
jo laipsnio ordinu apdovanotas 
arkiv. Julijonas Steponavičius (po 
mirties), Vyčio Kryžiaus 3-jo 
laipsnio - kunigas Karolis Gurec- 
kas, Virgilijus Jaugelis, Lionginas 
Kunevičius, Zigmas Neciunskas 
(po mirties), Edmundas Paulio- 
nis, Vytautas Vaičiūnas, Vincen
tas Vėlavičius; DLK Gedimino 3- 
jo laipsnio ordinu - kunigai Kazi
mieras Kuzminskas, Jonas Kasty
tis Matulionis, Kazimieras Puge- 
vičius; katalikiškojo pogrindžio 
veikėjai - Adelė Dirsytė, Mečislo
vas Jurevičius, Petras Paulaitis 
(po mirties), Povilas Pečeliūnas 
(po mirties), Petras Plumpa, Leo
nora Sasnauskaitė, sės. Gema 
Stanelytė, Algirdas Statkevičius, 
sės. Birutė Briliūtė, Povilas But
kevičius (po mirties), Povilas Bu
zas, Anastazas Janulis (po mir
ties), seserys Julita Kuodytė, 
Bernadeta Mališkaitė, Genovaitė 
Navickaitė, Elena Šiuliauskaitė, 
Zita Vanagaitė (po mirties), Ona 
Vitkauskaitė. “Už nuopelnus Lie
tuvos valstybei ir pastangas gar
sinti Lietuvos vardą pasaulyje” 
DLK Gedimino 3-jo laipsnio or
dinu apdovanotas prel. Juozas 
Prunskis, DLK Gedimino 2-jo 
laipsnio ordinu - nepaprastasis ir 
įgaliotas Lietuvos respublikos am
basadorius prie Šventojo Sosto ir 
Maltos ordino - Kazys Lozoraitis.

Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius vasario 18 d. arki
vyskupijos kurijoje žiniasklaidos 
atstovams pateikė arkivyskupijos 
veiklos ataskaitą. Kauno kunigų 
seminariją arkivyskupas apibūdi
no kaip svarbiausią arkivyskupijos 
įstaigą. Šiuo metu joje studijuoja 
123 klierikai. Ji išlaikoma auko
mis ir iš dalies valstybine parama. 
Per 1998 metus seminarijos išlai
dos siekė 1,650,141 litų. “Caritas” 
organizacijos veikla stiprėja. Ji 
veikia 79 Kauno arkivyskupijos 
parapijose, darbuojasi per 400 as
menų, daugiausia savanorių. Per 
metus surinkta 546,539 litai aukų. 
Vargingoms šeimoms remti išleis
ta 256,445 litai; 75,589 litai - 
vargšams maitinti; 36,081 litai - 
vaikams maitinti; 6,223 litai - 
slaugai namuose. Kauno kateche
tikos centras rūpinasi savo ug
domųjų išsilavinimo pakėlimu. 
Tikybos pamokas 1998/99 mokslo 
metais lanko 60,154 moksleiviai. 
Tikybą dėsto 349 mokytojai. Kau
no arkivyskupijos jaunimo centras 
remia jaunimo veiklą parapijose, 
rangia grupių vadovus. Jaunimo 
centre veikianti katechezės mo
kykla padeda pagilinti tikėjimo 
žinias jaunavedžiams. Arkivysku
pijoje yra 91 parapija, 97 švento
vės, kuriose darbuojasi 115 kuni
gų (31 parapija neturi klebono), 
taipgi darbuojasi 490 seserų vie
nuolių. Sekmadieniais Mišiose 
dalyvauja apie 50,000 tikinčiųjų. 
Arkivyskupijos ekonominė būklė, 
pasak arkivyskupo, esanti pakan
kamai sunki. Trūksta lėšų įvai- 

’ rioms statyboms. Atsakydamas į 
žurnalistų klausimus, arkivysku
pas plačiau kalbėjo apie Prisikėli
mo šventovės remonto bėdas. 
Parapijiniu požiūriu šventovė 
esanti per didelė. Ji pradėta sta
tyti kaip paminklas tautos prisi
kėlimui, todėl jos atstatymas tu
rėtų būti visos tautos rūpestis.

Vokietijoje, Ludwigshafeno 
H. Pesch namuose, vykusiame 
tarptautiniame jaunimo seminare 
“Daug triukšmo dėl nieko. Inter
netas 1999”, dalyvavo Kauno bei 
Vilniaus jėzuitų gimnazijų vyres
niųjų klasių moksleiviai, lydimi 
Kauno arkivyskupijos jaunimo 
centro patarėjos R. Gečaitės. Se
minaro dalyviai turėjo puikią pro
gą susipažinti su techninėmis 
“Interneto” galimybėmis ir pa
bendrauti su bendraminčiais iš 
kitų kraštų.

Panevėžio vyskupijos kuni
gai, katechetai, įvairūs katalikiškų 
organizacijų ir parapijų atstovai 
vasario 18 d. aptarė jubiliejinį šei
mų lankymo projektą. Apie jį kal
bėjo Lietuvos vyskupų konferen
cijos 2000 metų jubiliejaus komi
teto sekretorius kun. Rolandas 
Makrickas ir renginių koordina
torė sės. Igne Marijošiūtė. Kun. 
R. Makrickas iškėlė jubiliejaus 
svarbą, kiekvienam tikinčiajam, 
nes yra dvasinio atsinaujinimo, 
atsivertimo ir meilės artimui lai
kas. Sės. Igne supažindino su 
parapijiečių lankymo programa, 
atkreipdama dėmesį į svarbesnius 
šios programos vykdymo momen
tus. Į Telšius vasario 25 d. buvo 
sukviesti šios vykupijos dekanai, 
vicedekanai, kai kurie kunigai ir 
vienuoliai, taip pat ir kai kurie 
pasauliečiai susipažinti su šeimų 
lankymo programa. Susitikimą 
malda pradėjo vysk. Antanas Vai
čius, apie programą kalbėjo taipgi 
kun. Rolandas Makrickas ir sesuo 
Igne Marijošiūtė.

Biržų “Saulės” gimnazijoje 
vasario 20 d. prisimintas Bronius 
Krivickas, poetas, partizanas, di
delės dvasinės stiprybės žmogus, 
artėjant Lietuvos laisvės kovų są
jūdžio 50-mečiui. Pasak renginy 
kalbėjusio literatūlogo V. Gasi- 
liūno, Bronius Krivickas (1919- 
1952) buvo tas asmuo, kuris par
tizaninei kovai suteikė balsą, įro
dė ištikimybę Dievui ir Tėvynei. 
Biržų rajone dar mokslo metų 
pradžioje buvo paskelbtas rašinių 
konkursas B. Krivicko ir partiza
nų atminimui pažymėti. Per šį 
renginį konkurso laimėtojai buvo 
apdovanoti piniginėmis premijo
mis ir atminimo dovanomis. Tiki
masi įsteigti Broniaus Krivicko 
fondą.

Vilniuje, “Šarūno” viešbučio 
konferencijų salėje, vasario 25 d. 
Lietuvoje veikianti Baltijos-Ame
rikos klinika surengė konferenciją 
“Gyvenimo tiesos beieškant: kuo 
svarbus medikams Šventasis Raš
tas”. Ji buvo skirta įvairiems 
krikščioniškųjų tikėjimų gydyto
jams, medicinos seserims ir slau
gytojoms. Didž. Britanijos krikš
čionių medikų bendruomenės 
sekretorius chirurgas P. Sauders 
kalbėjo apie krikščioniškosios pa
saulėžiūros ypatybes, pažymėda
mas, kad Britanijoje 65 nuošim
čiai medicinos studentų yra ateis
tai, 30 nuošimčių - tikintys, 5 
nuošimčiai - panteistai. Jis pripa
žino krikščionybės reikalingumą 
šiuolaikinei medicinai. Gydytoja 
J. Petrulytė nupasakojo savo nu
eitą Biblijos pažinimo kelią ir jos 
svarbą kasdieniam gyvenimui, pa
brėždama būtinybę gydytojui pa
čiam susitaikyti su Dievu ir tik po 
to tarnauti žmogui, padėti pacien
tams. Antroji konferencijos dalis 
pasižymėjo praktiniais praneši
mais: visapusiška pagalba ligo
niui, kaip padėti ligoniams susi
taikyti su Dievu. Docentė med. 
dr. A. Šaulauskienė svarstė temą 
mediko ištikimybę savo pašauki
mui. Vyko diskusijos ir po jų pa
bendravimas bei pasidalinimas 
patirtimi.

(“Bažnyčios žinios” 1999 m. 4 nr.)

ANTANAS MUSTEIKIS
Čia pateikiamas italų žur

nalo “30 dienų” 1998 m. 10 nr. 
vedamasis, truputį sutrumpin
tas. Jame red. Giulio Andreotti 
gvildena krikščionių ir žydų 
santykius ir randa, kad “žydų 
klausimas” jau buvo ryškus pa
čioje krikščionybės pradžioje. 
Konfliktas kilo tarp šv. Pauliaus 
ir šv. Petro Antiochijoje, kaip 
aprašyta laiške galatams. Pau
lius papeikė Kefą už tai, kad jis 
nevalgė drauge su konvertitais 
dėl “apipjaustytųjų baimės”. 
Nors Kristaus mokymas buvo 
visiems atviras - nieko neatstūmė.

Pirmojo šimtmečio 51 ar 52 
m. klestinti žydų bendruomenė 
sukėlė triukšmą, kadangi kaž
kas joje šaukėsi Kristaus. Tada 
imperatorius Klaudijus išsiuntė 
žydus iš Romos ir sugrąžino 
tvarką. Jam mirus, žydai sugrįžo 
į Romą. Taip prasidėjo du tūks
tančiai garbingos istorijos, nors 
ji dažnai buvo nužymėta prie
varta bei pralaimėjimais.

Įvykiai Jėzaus tėviškėje, žy
dų išsiblaškymas pasaulyje ir 
siaubingi išbandymai, kuriuos 
jie turėjo pakelti ištisus šimtme
čius, nors šie nublanksta paly
ginti su holokaustu, buvo išstu
dijuoti Romos konferencijoje 
apie Antisemitizmą Italijoje ir vi
soje Europoje 1990 m. liepos 
mėnesį. Joje, šalia kitų, dalyva
vo Romos pagalbinis vyskupas 
Pietro Rossano ir Romos vy
riausias rabinas Elio Toaff.

Mons. Rossano priminė, 
kad žydų istoriją Europoje buvo 
apibūdinta keturiais įvykių ti
pais: naikinimu (masių ar des
potų rankomis), ištrėmimu (iš 
Ispanijos, Anglijos ir Rusijos), 
užvaldymu ar asimiliacija (pra
dedant prievartiniu krikštu ir 
baigiant žydų tapatybės išdildy- 
mu) ir išskyrimu (pagal priešiš
kumo ar pagarbos laipsnius).

Priešiškumo žydams atžvil
giu išskirtinos trys apraiškos: 
antijudaizmas (religiniu požiū
riu), modemus antisemitizmas 
(rasiniu, ekonominiu, tautiniu ir 
politiniu požiūriu) ir antisioniz
mas (prieštaraujantis Herzl’io 
idėjai atkurti Izraelio dvasinę 
tėvynę).

Katalikų Bendrija buvo su
sijusi su kiekviena apraiška, 
nors skirtingais laipsniais. Bet 
visų pirma reikia pastebėti, kad 
su paskutiniaisiais popiežiais ir 
Antruoju Vatikano susirinkimu 
KB ryškiai pakeitė savo laikyse
nos kryptį: ji tapo atsivėrusi žy
dams. Mons. Rossano pabrėžė 
dvejopą krikščionybės laikyse
ną žydų atžvilgiu nuo pat pra
džios. Iš vienos pusės religinė 

PADĖKA
A+A

VYTAUTAS MATULEVIČIUS
mirė 1999 m. sausio 30 d.

Esame dėkingi prel. Jonui Staškevičiui už maldas 
laidotuvių koplyčioje ir gedulines Mišias.

Nuoširdžiai dėkojame draugams ir pažįstamiems 
už užuojautas žodžiu ir spaudoje, užprašytas šv. Mišias, gė
les, dosnias aukas velionies atminimui bei dalyvavimą lai
dotuvėse.

Esame dėkingi karsto nešėjams už jų patarnavimą 
a.a. Vytauto paskutinėje kelionėje į amžino poilsio vietą.

Su giliu liūdesiu - žmona Lucina ir šeima

PADĖKA :
A+A

SIMONAS GUDAITIS
mirė 1999 m. vasario 16 d., palaidotas vasario 19 d.

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kuni

gams - kun. L. Januškai, OFM, už maldas prie karsto ir 
ypač kun. E. Putrimui už aukotas gedulines Mišias ir paly
dėjimą į amžino poilsio vietą. Dėkojame chorui ir solistei 
už giedojimą Mišiose. Dėkojame giminėms bei karsto nešė
jams už palydėjimą į kapines.

Nuoširdus ačiū už gėles, už žodžiu ir raštu pareikš
tas užuojautas bei užprašytas šv. Mišias.

Esame labai dėkingi visiems aplankiusiems a.a. Si
moną laidotuvių namuose ir palydėjusiems j kapines. Ypa
tingai vertiname M. Povilaitienės aukų rinkimą “Kovai su 
vėžio liga Lietuvoje”. Taip pat liekam dėkingi B. Stanulie
nei už skanius pusryčius ir visoms ponioms už iškeptus py
ragus.

Liūdesyje likę - žmona Marija,
broliai Stasys bei Pranas, ir šeima

giminystė su Izraeliu buvo visą 
laiką gerbiama, nors, iš kitos 
pusės, žydų “perfidy” (išdavys
tė) išliko atminty ryšium su 
Kristaus-Mesijo atėjimu. Dėl to 
žydai buvo toleruojami ir nieki
nami, priimami ir tuo pat metu 
verčiami nusilenkti.

Viduramžiais jie atsidūrė 
pusiaukelėje tarp krikščionių ir 
netikinčiųjų. 438 m. Teodozi- 
jaus kodeksas oficialiai pripaži
no judaizmą ir jį toleravo tik 
kaip nukrypusią krikščionybės 
religiją, tačiau draudė žydams 
reikšti pretenzijas į teises ir da
rė juos priklausančius nuo dar
bo leidimų, kuriuos maloniai 
teikė karaliai, popiežiai, baro
nai, vyskupai, abatai ir pasaulie
tinė valdžia.

Tikai dvejopa laikysena, pa
smerkusi žydus kaip parijus, 
nors teikianti kai kurias teises, 
skatino krikščionis niekinti žy
dus ir tuo būdu puoselėjo žydų 
pasipiktinimą.

1120 m. popiežius Kalikstas 
II< savo Constitutio pro Judacis 
uždraudė prievartinius krikštus, 
žydų bei jų nuosavybių niokoji
mą, jų kapų išniekinimą ir kt. 
Bet po kelių dešimtmečių Tre
čiasis ir Ketvirtasis Laterano su
sirinkimai (1179 m. ir 1215 m.) 
vėl suvaržė žydus, išskyrė juos 
nuo visuomenės, priversdami 
juos nešioti ant savo drabužių 
geltonus ir purpurinius ženklus. 
Dviprasmiškos laikysenos pada
riniai atsispindi, iš vienos pusės, 
Talmudo deginimu, Romos ge
to steigimu ir inkvizicijos teis
mais, o iš kitos pusės - žydų 
daktarų kvietimu į popiežių 
būstinę bei teologijos fakultetus 
mokyti hebraikos. Tuo metu Ig
nacas Lojolą mėgo save vadinti 
“dvasiniu semitu”. O 1938 m. 
Pijus XI pripažino: “Dvasiškai 
mes visi esame semitai”.

Modernus antisemitizmas 
skiriasi nuo ankstesnių apraiš
kų. Jis išsiplėtojo antroje pra
ėjusio šimtmečio pusėje Pran
cūzijoje, Vokietijoje ir Rusijoje, 
įskaitant ir Italiją, nors Roma 
turėjo žydus - merą, valdžios 
galvą ir pasižymėjusį užsienio 
reikalų ministerį. Šia proga mi
nėtini du krikščionybės atstovai, 
kurie pirmieji, protestavo prieš 
antisemitizmą: Tėv. Semeria 
(1867-1931 m.) ir mons. Bono- 
melli (1831-1914 m.). Pijus XI 
pasmerkė Action Francaise kaip 
antisemitišką apraišką. Tuo me
tu buvo įsteigta “Izraelio drau
gų sąjunga”, kuriai priklausė 19 
kardinolų, 278 vyskupai ir 3000 
kunigų.

Po Antrojo Vatikano Susi
rinkimo katalikų laikysena rodo 

antijudaizmo ir antisemitizmo 
neigimą. Krikščionys yra auklė
jami gerbti žydus ir jų religiją. 
Geranoriška neutralumo laiky
sena žydų atžvilgiu buvo pakeis
ta į pakartotinį Izraelio valsty
bės pripažinimą.

Minėtoje konferencijoje prof. 
Toaf, vyriausias Romos sinago
gos rabinas, pripažino ryškius 
dialogo tarp krikščionių ir žydų 
padarinius. Tai rodo Gregori- 
nio ir Laterano universitetuose 
įvesti judaizmo kursai, patikėti 
žydams profesoriams, ir Jeruza
lės universiteto kursai, kuriuos 
lanko daugelis kunigų.

Beje, rasinis antisemitiz
mas, paskleistas Hitlerio ir Mu- 
ssolinio, neišnyko ir po karo. Ši 
apraiška išskiria juodaodžius, 
imigrantus ir kitus, kurie vadi
nami “skirtingais”, jų tarpe ir 
žydus. Norint nugalėti šio pobū
džio rasizmą, reikia įsisąmoninti 
žydų tautos istoriją, kai šimtme
čiais žydai gyveno taikoje su ki
tais italais ir daugeliu atvejų 
vienybėje su jais.

Antisemitizmas yra susijęs 
su irzliais tautiniais jausmais. 
Tai tendencingos politinės in
formacijos vaisius, rodąs taria
mą žydų grėsmę, ypač Rytų Eu
ropoje.

Straipsnyje pateikta daug 
svarių duomenų apie žydų, 
krikščionių ir valdininkų bend
ravimą, kuris rodo ne tik dažną 
abipusį susikryžiavimą, bet ir 
ryškias bei vaisingas pastangas 
suartėti.

Autoriaus straipsnis teisin
gai iškelia didžią problemą, jog 
holokausto tragedija neteikia 
ramybės ir nežydams. Vadinas, 
gal ir krikščionys kai kuriais at
vejais galėjo daugiau padaryti.

Žvelgiant į Lietuvą, tenka 
paminėti, jog per dešimt tūks
tančių lietuvių rizikavo savo gy
vybe nacimečiu gelbėdami žy
dus. Bet ar tai negalioja ir kitai 
pusei? Tad kiek krikščionių žy
dai išgelbėjo bolševikmečiais ir 
kiek jie mylėjo savo artimą? 
Apie tai jie nekalba, neskaitant 
konvertitų prisipažinimo, jog jie 
prieš tai neapkentę krikščionių 
bei viso nežydiško pasaulio.

Nors Lietuva ir Italija bei 
kiti autoriaus nagrinėti kraštai 
yra skirtingi, galima betgi paste
bėti, kad visur vyko krikščionių 
ir žydų susikryžiavimas. Vis dėl
to lietuvių tolerantiškumas sve
timųjų - šiuo atveju žydų - at
žvilgiu atrodo ryškesnis nei kitų 
tautybių. Autoriaus pastaba, jog 
kai kurie sluoksniai šmeižia po
piežių Pijų XII, “kaltindama! jį 
bailumu, tyla ir aplaidumu pa
smerkti” išpuolius prieš žydus, 
galioja ir Lietuvai. Tie sluoks
niai ir dabar tebešmeižia lietu
vius, vartodami blizgančias 
bendrybes, niekuo neparemtas, 
jog pvz. ne naciai, o lietuviai iš
žudė didžiąją dalį žydų nacime
čiu ir kad lietuviai dažnai 
skriaudė žydus Lietuvoje, kai iš 
tikrųjų jie buvo privilegijuota 
mažuma.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mato lėšų nuostolių kompensa
vimui.

Lietuvos vyriausybė remiasi 
nepriklausomų žinovų nuomo
ne, kad jėgainė nekelia grėsmės 
nei gyventojams nei kaimy
nams, pirmuoju bloku galima 
naudotis dar 10-15 m. Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
ragino vyriausybę užimti aiškią 
poziciją dėl jėgainės ateities, 
pabrėždamas jėgainės svarbą 
krašto ekonomikai.

Apkaltintas LLS vadovas
Lietuvos laisvės sąjungos 

vadovui Vytautui Šustauskui 
kovo 5 d. buvo paskirtas 15 pa
rų administracinis areštas. Jis 
buvo apkaltintas pagal du Ad
ministracinės teisės pažeidimų 
kodekso straipsnius, skelbia 
ELTA. Jis be leidimo organiza
vo “Ubagų balių” prie Vilniaus 
rotušės ir tuo pažeidė Susirinki
mų įstatymo reikalavimus bei 
nevykdė policijos pareigūnų nu
rodymų.

Apkaltintasis kovo 6 d. pa
skelbė pradedantis bado akciją. 
Prezidentūra atmetė Reformų 
partijos pirmininko prašymą 
V. Šustauskui suteikti malonę, 
nes ji neteikiama asmenims už 
administracinės teisės pažeidi
mus, tik už kriminalinius nusikal
timus. RSJ

Palangos šventovė pamaldų metu Nuotr. V. Kapočiaus

SPAUDOS BALSAI

Lenkų laikraštis giria Punską
Punsko miestelis ligi šiol 

Lenkijoje buvo mažai žinomas ir 
tik kilus ginčui dėl jame pasienio 
apsaugos sargybos įsteigimo apie 
jį imta skleisti žinias per Len
kijos TV ir rašyti spaudoje. Kas 
ir koks yra Punskas, rašo Kro
kuvos liberalių katalikų savait
raštis “Tygodnik Powszechny” 
š.m. vasario 21 d. laidoje:

“Punskas regiono žemėla
pyje yra išimtis ne tik todėl, kad 
lietuviškas, bet ir todėl, kad vi
sada buvo sumaniai tvarkomas 
valsčius.

Palyginus su jo apylinkėmis, 
ūkiai čia yra dideli ir geri, nau
jas valsčiaus pastatas, sveikatos 
centras, didelis mokyklos pasta
tas ir licėjus su lietuvių dėsto
mąja kalba, naujas labai didelis 
šalia seno veikiančio Kultūros 
namų pastatas, tvarkinga aplin
ka, vandentiekiai, telefonai, žo
džiu, pagrindiniai įrengimai vi
sai neprimena to, ką mes esame 
pripratę sieti su Lenkija ‘B’ (ry
tinė Lenkija).

Šalia to, stebina kultūrinis 
gyventojų aktyvumas. Čia veikia 
keliolika mėgėjų ansamblių, 
Juozo Vainos ir Adomo Sitars- 
kio dėka suorganizuoti muzie
jai, lietuvių kaimo statybos 
skansenas, lietuvių kalba lei
džiamo dvisavaitinio laikraščio 
‘Aušra’ redakcija. Organizuoja
ma visa eilė kultūrinių parengi
mų. Nuo 1994 metų kasmet 
Punske susitinka šiaurės-rytų 
Lenkijos tautinių mažumų an
sambliai. Lietuviai, rodos, turi 
geriausiai suorganizuotą gimto
sios kalbos mokymo sistemą.

Lenkų Lietuvoje ir lietuvių 
Lenkijoje tautinių mažumų tyri
mai, kurie buvo atlikti prieš ket
verius metus statistikos įstaigų, 
parodė, kad Lenkijos lietuviai 
yra nepaprastai tautiškai susi
pratusi bendruomenė. Gana pa
minėti, kad pagal tuos tyrimus 
90% Lenkijos lietuvių lietuviš
kai kalba ir galvoja, 89% klauso 
radijo laidų lietuvių kalba, 92% 
turi lietuviškas knygas ir dau
giau negu pusė turi jų po kelio
lika lenkų ir lietuvių kalbomis, 
o 67% tėvų mano, kad vaikai 
turi mokytis mokyklose su lietu
vių dėstomąja kalba. Šie duo
menys yra juo labiau reikšmin
gi, jeigu atkreipsime dėmesį į 
tai, kad Lenkijos lietuviai yra 
kaimo bendruomenė. Ir taip 
Suvalkijos lietuviai sukūrė savo 
mokančią ūkininkauti tautinę 
grupę. Jos širdis plaka Punske”.

Rusų spaudoje
Beveik visi ankstyvesnieji 

įvairūs Lietuvos rinkimų skan
dalai vienaip ar kitaip buvo su
siję su neaiškiais, kartais pa
slaptingais politinių partijų, blo
kų bei organizacijų finansavimo 
šaltiniais. Todėl toli gražu ne be 
pagrindo iškildavo įtarinėjimai 
korupcija, prievartavimu, pinigų 
skalavimu... Atrodo, kad dabar 
skandalai baigsis: įsigaliojo par
tijų finansavimo įstatymas, kuris 
padarys partijų kasas žinomo
mis. “Izvestia” 1999.II.5.

Reikia pripažinti, kad Rusi
ja ir kitos buv. Sovietų Sąjungos 

respublikos šiandien tikrai turi 
mažesnę reikšmę Baltijos kraš
tų užsienio prekyboje negu ligi 
1990 metų. Tačiau dėl Rusijos 
krizės poveikio Baltijos kraš
tams jų ekspertai buvo priversti 
savo optimistines 1998 metų 
prognozes liečiančias BVP (ben
dras vidaus produktas) augimą 
Baltijos valstybėse sumažinti nuo 
7% ligi ne daugiau kaip 2 - 3%. 
“Novoje Ruskoje Slovo” 1999.1.15.

Šiomis dienomis sprendžia
mas dabar gyvenančių Lietuvoje 
buvusių KGB tarnautojų liki
mas. Konstitucinis teismas turi 
nustatyti, ar dabar išleistas įsta
tymas, liečiantis KGB tarnauto
jus, sutinka su konstitucija. Jei
gu sprendimas bus teigiamas, 
tai buv. KGB tarnautojai galės 
būti nebent kiemsargiais. (...) 
Paklusdami įstatymui, 137 lietu
viškų organizacijų ir įmonių va
dovai jau paskelbė dirbančių 
pas juos buvusių KGB tarnau
tojų sąrašus. Vis dėlto, V. 
Landsbergio, paties įstatymo ini
ciatoriaus nuomone, ‘perdavi
mas’ buvusių čekistų vyksta 
nepakankamai sparčiai. Šiomis 
dienomis Landsbergis apkaltino 
Ignalinos atominės elektros di
rektorių Viktorą Ševaldiną, kad 
jam patikėtoje įmonėje dirba 11 
KGB bendradarbių, o jis nesku
ba jų atleisti. “Kommersant” 
1999.11.12.

Lenkų reikalavimai
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. kovo 5-7 d. lai
doje rašo apie Lietuvos lenkų 
sąjungos Lietuvos seime nario 
J. Sienkiewicz atvirą laišką Lie
tuvos ir Lenkijos prezidentams. 
Laiško autorius apgailestauja, 
kad lenkų pasienio sargybos 
garnizono įsteigimas Punske už
gožė kitus svarbius reikalus Lie
tuvoje: lenkų nuosavybės grąži
nimą, lenkams palankų naują 
administracinį krašto paskirsty
mą ir privalomą lenkų kalbos 
brandos egzaminą mokyklų abi
turientams. Tačiau Krokuvos 
savaitraštis “Tygodnik Pows
zechny” nemano, kad Punsko 
užkardos klausimas nėra svar
bus: “Negerai, kad Lenkijos lie
tuviai jau kelintą kartą pajuto, 
jog su jais nesiskaitoma, o pats 
konfliktas dėl užkardos kaip tei
singai pastebėjo prof. Zielinski, 
gali pasirodyti esąs labai kenks
mingas ne tik lenkų-lietuvių san
tykiams, bet ir Lenkijos įvaiz
džiui tarptautiniame forume”.

J. Sienkiewicz taip pat ne
pamiršo V. Adamkaus priešrin
kiminių pažadų lenkų tautinei 
mažumai. “Gazeta” rašo: “J. S. 
priminė taip pat Lietuvos prezi
dentui Valdui Adamkui jo ligi 
šiol neįvykdytus priešrinkimi
nius pažadus lenkams - lenkų 
kalbos vartojimą vietovėse, kur 
apsčiai gyvena lenkai, ir yra vie
nodos galimybės lenkų ir lie
tuvių mokykloms”.

V. Adamkaus pažadai len
kams, paskelbti lenkų savait
raštyje “Nasza Gazeta” 1997 m. 
gruodžio 4-10 d. laidoje, len
kams palankūs, bet nebuvo kon
kretūs, ir juos galima visaip 
suprasti. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Neteiskime nepasvėrę 
istorijos faktų

Žodžiai ryšium su Lietuvos kario išpuoliu perlaidojant 
a.a. generolo J. Černiaus palaikus Kaune

NUOTYKIAI GYVENANT SENAJAME KAIME 

Kas širdin lyg giesmėn sudėta 
Rašo buvusi kaimo mokytoja, išgyvenusi Lietuvos sukrėtimus XX 
šimtmetyje: nepriklausomybės kovas, okupacijas, kolchozų steigimą, 

sovietinės imperijos sugriuvimą, valstybinės laisvės atgavimą

HENRIKAS PAULAUSKAS, 
Vilnius

Su nerimu ir nusivylimu 
perskaičiau H. Kudreikio rašinį 
“Priekaištai kai kuriems gene
rolams” išspausdintą “TŽ” 1999 
m. 3 nr., kuriame priekaištauja
ma, kad buvęs Lietuvos min. 
pirmininkas gen. Jonas Černius 
buvo iškilmingai palaidotas Kau
ne. Aš pats buvau liudininkas 
siaubingo netakto ir didžiausio 
įžeidimo mirusiems ir jų gimi
nėm, kai karinių oro pajėgų 
kapitonas Arnoldas Taujanskas 
viešai apkaltino velionį a.a. J. 
Černių koloboravimu su bolše
vikais 1940 m. ir naikinimu Lie
tuvos kariuomenės karininkų 
ramovės salėje prie pašarvotų 
palaikų. Tokio mirusiųjų panie
kinimo ir įžūlumo Lietuvoje dar 
nebuvo - tai grubus sovietinio 
auklėjimo atvejis, rodantis visiš
ką elementaraus auklėjimo sto
ką. Galima vienaip ar kitaip 
vertinti istorijos faktus, ginčytis, 
bet su tokiu brutualiu nežmo
niškumu, atvira panieka užsi
pulti mirusius - neregėtas ne
taktas. Tai tik parodo, kad da
bartinėje Lietuvos kariuomenė
je yra labai rimtų tinkamo išsi
lavinimo ir tikro patriotizmo 
spragų. Ir visiškai teisinga, kad 
A. Taujanskas buvo už tokį po
elgį nubaustas.

Grįžtant prie H. Kudreikio 
rašinio tenka stebėtis, kaip ne
atsakingai ir lengvabūdiškai žmo
nės linkę kaltinti prieškario Lie
tuvos vadovus, o ypač kariškius. 
Tai gali daryti tik paviršutiniš
kai žiną Lietuvos istoriją, nema
tę sovietinės okupacijos siaubo.

Gen. J. Černius prie vyriau
sybės vairo atsistojo ypač sun
kiu metu, kai Lietuva neteko 
Klaipėdos, kai prasidėjo II pa
saulinis karas. Tuo metu Lietu
vos vadovų vykdyta neuraliteto 
politika buvo labai išmintinga. 
Sulaikant pagrįstas, visiems 
mums šventas Vilniaus susigrą
žinimo viltis, buvo atsisakyta 
karinio įsiveržimo, Vokietijos 
kurstomo. Įsivaizduokime, kas 
būtų įvykę, jei Lietuva būtų už
puolusi Lenkiją, tapusi Vokieti
jos bendrininke - po karo mes 
nebūtumę turėję Vilniaus ir jo 
krašto. Lietuva elgėsi dorai, są
žiningai ir ne jos kaltė, kad kai
mynai fašistinė Vokietija ir 
SSSR buvo veidmainiai ir agre
soriai, kad jau veikė slapti Mo- 
lotovo-Ribbentrop’o protokolai. 
Prieš daug galingesnę jėgą ir 
brutalumą buvo savižudybė sto
ti į atvirą kovą. Tik lengvabū
džiai pseudo-patriotai gali teig
ti, kad 1940 m. vasarą reikėjo 
priešintis sovietų okupacijai - 
nuostoliai būtų buvę milžiniški. 
Stalino politika naikinti ištisas 
tautas būtų nušlavusi mūsų Lie
tuvą, kaip kad buvo pasielgta 
Kryme su totoriais, kaip iki pas
kutinio gyventojo senbuvio bu
vo iššluoti Rytprūsiai. Vien per 
1941 m. birželio sukilimo porą 
dienų Lietuva neteko dviejų tūks
tančių sukilėlių gyvybių, nors so
vietai traukėsi ir bėgo. Turim dė
koti Dievui, kad mūsų karo va
dams užteko išminties nepradėti 
beprasmiškos savižudybės.

Ir valstybės vadovų ir karių 
priesaiką tarnauti bei ginti vals
tybę reikia suprasti ne siaurai ir 
vienpusiškai, o kaip visų proto 
galių padiktuotą protingiausią 
išeitį - padaryti viską vardan 
tautos išlikimo! Jų pasiaukoji
mo ir žūties nebūtų pakakę - jie 
žinojo, kad bejėgiai būtų žuvę 
vaikeliai, šeimų šeimos be jo
kios kaltės.

Jų moralinę kančią nepakil
ti prieš brutualią okupantų jėgą 
sunku ir įsivaizduoti. Jie viską 
puikiai suprato ir tragišku pasi
rinkimu pasiėmė visą atsakomy
bę, kad tik mes, kad Lietuva, iš
liktume. Tik karštakošiai, neži
nantys istorijos ir nepatyrę oku
pacinio siaubo gali drįsti kaltinti 
Nepriklausomos Lietuvos prieš
kario vadovus.

Sakysite, priešinosi suomiai 
1939 metais. Bet karas vyko pa
lankiomis suomiams žiemos są
lygomis 1265 kilometrų fronte, 
kur ypač sėkmingai veikė taik
lieji suomių šauliai. Ir tai atsilai
kyta vos tris mėnesius. Ilgus 
metus suomiai turėjo taikstytis 
su sovietų diktatu. Tik šiomis 
dienomis paaiškėjo, kad 1943-

• Kas apie kerštą galvoja, drasko 
savo paties žaizdas. Jos užgytų, jei
gu jų nedraskytų (Bakonas) 

1945 metais raudonarmiečiai 
sudegino Laplandijoje dešimtis 
suomių kaimų su visais jų gy
ventojais. Po karo Suomija net 
nedrįso viešai apie tai kalbėti. 
1940-jų birželyje pasipriešinusi 
Lietuva būtų patekusi į baisią 
mėsmalę. Poetas Kazys Binkis 
savo sūnui Gerdui, 1941 m. bir
želio sukilimo dalyviui, vėliau 
Gulagų politiniam kaliniui ir jo 
draugams Bobeliams, tada iš
mintingai patarė: “Vaikai, ką 
jūs bedarytumėte įsijungdami į 
atvirą kovą, viskas bus ant Lie
tuvos priešų svarstyklių pusės. 
Didžiausias jūsų uždavinys - iš
likti. Štai ko reikia ateities Lie
tuvai”.

Ir istorija tikrai tai patvirti
no. Nereikia taip pat pamiršti, 
kad SSSR naudojo neregėtos 
klastos ir apgaulės politiką, 
praktiškai kvailindama net visą 
Vakarų pasaulį iki pat Reagano 
dienų. 1940 m. buvo suvedžioti 
ir apgauti ne vienas inteligen
tas, daug rašytojų, kaip V. Krė
vė, L. Dovydėnas, S. Nėris. Ir 
VincasVitkauskas greit suprato, 
kad yra apgautas ir norėjo savo 
kabinete nusišauti (gen. J. Čer
niaus paliudijimas). Tik pasta
rajam įtikinus, kad savižudybe 
nieko nepakeis, V. Vitkauskas 
nebepakėlė rankos prieš save. 
V. Vitkausku sovietai nepasiti
kėjo, jo neleido į veikiančią ar
miją, į frontą. Negavo jis aukštų 
pareigų ir postų taipgi ir poka
ryje. Bet jis niekad neatsisaky
davo padėti buvusios Lietuvos 
kariuomenės kariškiams - kaip 
pavyzdys gali būti jo pagalba iš 
sovietinio lagerio grįžusiam ma
jorui A. Okulič-Kozarinui.

Teisti ir kabinti kolaboran
tų ir išdavikų etiketes nesunku. 
Tai taip pat labai paranku Lie
tuvos priešams. Todėl ir kursto
ma vidinė nesantaika, priešišku
mas, nepasitikėjimas, nepripa
žįstama, kad žmogus gali sukly
dęs keisti pažiūras, idėjas. Vy
tautas Didysis tris kartus bėgo 
pas priešus kryžiuočius; Vincas 
Kudirka pradžioje manė, kad jis 
lenkas; kiek šviesiausių asmeny
bių suklydo ir paguldė galvas 
Rusijoje po Spalio revoliucijos 
- štai, kad ir žinomo tautosaki
ninko dr. Jono Balio brolis Pet
ras. Ambicijos, netolerancija, ne
apykantos skatinimas nepaprastai 
kenkia dabartinei Lietuvai.

Su siaubu prisimenu, kaip 
pernai Čikagoje per Kūčias Ge
diminas K., vos nurijęs kalėdai
tį, man pareiškė: “Lietuvoje 
niekados nebuvo ir nebus tvar
kos, kol nebus sunaikinti komu
nistai. Yra 3.5 milijono gyvento
jų, ir nieko baisaus, jei pusė mi
lijono komunistų, stribų ir jų 
šeimų būtų pastatyti prie sienos 
ir sušaudyti. Tik tada Lietuva 
galės laimingai gyventi, o mes 
iškilmingai grįžti į tėvynę”!

- Gerbiamasis Gediminai, - 
sakau aš jam, - nebuvau niekad 
nei komunistas nei stribas, bet 
jeigu Jūs su tokiais ketinimais 
sugrįšite į gimtinę ir imsitės 
veiksmų, aš būsiu pirmas, kuris 
jums pasipriešins, nes mano tė
vas taip pat sovietų buvo suim
tas, įkalintas ir žuvo bolševikų 
kalėjime. O įskundė jį ne rusai, 
ne vietiniai raudoni revoliucio
nieriai, o jo siuvėjas, kuriam tė
vas visados buvo dosnus už 
atliktą darbą. Yra gyvi jo vaikai 
ir vaikaičiai, bet man net nekyla 
mintis eiti ir jiems keršyti.

Jeigu mes kasdien kalba
me... “ir atleisk mums mūsų 
kaltes, kaip ir mes atleidžiame 
savo kaltininkams”... ar never
tėtų geriau suprasti maldos žo
džius ir jų didžią prasmę?

Griūvantys senieji pastatai Karaliaučiaus Beržkalnyje
Nuotr. M. Purvino, 1993 m.

Kai Lietuvos sostinę aplanko gausus turistai. Tada taip atrodo Pilies gatvė Nuotr. V. Kapočiaus

Dabarties veikla istorinėse vietovėse
Druskininkų apylinkėje garsėja savo praeitimi Liškiava, nesnaudžia Ratnyčia 

ir patys Druskininkai
Druskininkuose gyvenantis alta
ristas kun. A. Andriuškevičius, į 
šventovę susirinkdavo gal šim
tas pamaldžių dzūkų. Ne tik iš 
senosios Liškiavos, bet ir iš la
bai tolimų kaimų ateidavo jie į

JERONIMAS ŠALČIUNAS

Liškiavoje
Apie šią istorinę vietovę 

kalba enciklopedijos, knygos. Ir 
dabar po sniego patalais rymo 
piliakalnis, alkalnis, Raganos 
akmuo, Liškiavos ansamblis.

Deja, pats miestelis anks
tesniu gyvastingumu pasigirti 
jau negali. Jis gerokai apnyko, 
kai kolchozo centras dirbtinai 
buvo įsteigtas atokiame Vil- 
kiautinyje. Komunistinis reži
mas šitaip (be deramo susisieki
mo) atskyrė ne vieną nuo už ke
lių kilometrų pasilikusios pui
kiosios baroko šventovės. O ji 
tebetraukia ištikimus tikinčiuo
sius savo septyniais rokoko al
toriais, freskomis, dailės pa
minklais.

Daug pastangų puošiant 
šventoves bei remontuojant bu
vusį domininkonų vienuolyną 
(jame anksčiau glaudėsi viduri
nė mokykla) rodo klebonas 
kun. V. Zubavičius. Tačiau kliu
do ypač lėšų stygius. Vis dėlto 
klebonas puoselėja viltį, kad 
ateityje pastatą pavyks panau
doti daug žadantiems reika
lams. Parapijos šeimininkas dė
kingas tiems, kurie remia pini
gais ar darbu. Jis tikisi, kad gal 
ir ne Lietuvoje atsiras labdarin
gų žmonių, vertų Dievo atlygio 
ir Jo tarno padėkos.

Žiemos sekmadieniais, kai 
atostogavusį kleboną pavadavo

Tą šmėklą reikia palaidoti...
Apie Lenkijos užmojį steigti pasienio užkardą lietuviškame 
Punske išspausdino straipsnį lenkų savaitraštis “Wprost” 
1999.III.7. Jo autorius yra istorijos profesorius Tomasz Narecz, 
buvęs Lenkijos seimo narys. Jis tą užmojį laiko grėsmingu, 

palygina su praeities šmėkla ir pataria ją palaidoti
... Aiškinama, kad pasienio 

postas Punske yra neišvengia
mas todėl, kad reikia geriau 
kontroliuoti valstybės sieną, 
ypač tą jos atkarpą, kur yra 
daugiausia pažeidimų bei kon
trabandos atvejų. Ir niekas pro
tingas neprieštarauja naujos pa
sienio užkardos steigimui, nes 
mūsų sienos turi būti gerai sau
gomos. To, tarp kitko, reikalau
ja mūsų narystė ES ir ŠAS.

Bet tik neišmanantys istori
jos žmonės gali nežinoti, kad 
Punskas yra paskutinė vietovė, 
kur vertėtų tokią užkardą steig
ti. Šiame miestelyje nuo šimt
mečių gyvena Lenkijos lietuviai, 
kurie pagrįstai būkštauja, kad 
nauja įgula pagreitins jų mažo
sios Tėvynės lenkėjimą.

Sumanymo steigti Punske 
pasienio užkardą autoriai yra 
žmonės, neturintys mažiausio 

šv. Mišias.
Būtų malonu, jei atsirastų 

galinčių savo transportu suve- 
žioti toli gyvenančius maldinin
kus ar padėti apsirūpinant ben
zinu. Tikriausiai tada pamaldas 
lankytų žymiai daugiau vaikų, 
paauglių, jaunimo. Nes kai nėra 
atitinkamų sąlygų, jie šventadie
niais verčiau linkę... pamiegoti.

Santarvės šventė
1999-tieji - Dievo Tėvo me

tai. Jiems įprasminti vasario 7- 
oji čia buvo Santarvės diena. Į 
ją iš anksto kvietė skoningi skel
bimai, svarbiausia iškabinti prie 
trijų aplinkinių šventovių.

Tą sekmadienį Druskinin
kų, Ratnyčios ir Liškiavos šven
tovėse aukotos šv. Mišios už 
santarvę, sveikatą, blaivybę. Po 
to svarbi šventės dalis vyko At
gimimo vidurinės m-los salėje 
Druskininkuose. Viso parengi
mo naštos ėmėši Vyskupo M. 
Valančiaus Blaivystės sąjūdžio 
Druskininkų skyriaus labai 
veikli narė G. Čiurlionienė. Ji 
sutraukė tiek žiūrovų, kad sto
kojo vietų atsisėsti.

Koncertavo Vievio neįga
liųjų žmonių ansamblis “Jieva- 
ras” (vadovė A. Kvaraciejūtė- 

supratimo apie karinio koloni
zavimo vaidmenį istorijoje. Tad 
verta priminti, kad tokia politi
ka amžiais vadovavosi valstybės, 
kurios plėtėsi militarinio užka
riavimo dėka. Taip elgėsi jau 
senovės romėnai, o ypač grės
mingai šis procesas buvo tęsia
mas XIX šimtmetyje, kai for
mavosi nauji nacionalizmai. Jų 
auka tapo sutriuškinta Lenkija, 
kurios kūną užkrėtė caro ir prū
sų kaizerio atsiųstos karinės 
įgulos, lyg grybai išaugę valsty
bės pakraščiuose. Iki šios die
nos apie tai byloja pėdsakai - 
griūvančios cerkvės, pastatytos 
ten, kur niekuomet istorijoje 
nebuvo nė vieno pravoslavų ti
kinčiojo. Bet prieš daugelį metų 
ten meldėsi minios rusų karei
vių, kuriuos caras atsiuntė, kad 
sąmoningai atmieštų etnines 
lenkiškas žemes. Pagaliau visa 
Rusija primena riestainį, apsup
tą karinių įgulų, kurios ne tik 
sergėjo sienas, bet ir asimiliavo 
pavergtas tautas.

Ar mes to norime, ar ne su
manymas steigti Punske pasie
nio užkardą primena šią grės
mingą tradiciją. Jo autorius su
viliojo sėkmingesnės kovos su 
kontrabanda perspektyvos. Bet 
sąmoningai ar ne jie patys tapo 
archaiškos karinio kolonizavi
mo praktikos kontrabandinin
kais. Tą šmėklą reikia kuo sku
biausiai palaidoti. Priešingu at
veju Lenkija labiau tiks XIX- 
ojo šimtmečio Azijai nei šiuo
laikinei Europai.

Tomasz Narecz. (Autorius 
yra istorijos profesorius; praėju
sioje kadencijoje buvo Lenkijos 
seimo narys). Z. M. 

Paulauskienė, solistas S. Kaz
lauskas). Nuoširdžiai skambėjo 
lietuvių liaudies, patriotinės, 
tremtinių dainos. O “Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos” kartu 
su ansambliečiais traukė mūru 
stovėdama visa salė, Vieviečiai 
susilaukė ilgų plojimų. Už juos 
virš programos šiltai nuskambė
jo “Dzūkija”. Juo labiau, kad 
daugelis susirinkusiųjų ir pati 
vadovė (iš Ryliškių) - tikri dzū
kai. Jievariečiai šeimininkams 
už pakvietimą įteikė savo keptą 
pyragą. Kiekvienam iš jų (vėliau 
ir vakaronėje dalyvavusiems at
likėjams bei vadovams) nepa
vargstanti G. Čiurlionienė dali
jo po paveikslėlį. Vadovė dar 
gavo puokštę gėlių, dzūkiškų 
dainų knygelę, o ansamblis - ša
kotį, duonos kepalą.

Už prasmingą šventę ir vi
siems prie jos prisidėjusiems, 
parėmusiems dėkojo Matuizų 
plytinės direktorius gamybai - 
J. Tamulevičius, verslininkų at
stovas V. Lučinskas, Drauski- 
ninkų neįgaliųjų draugijos pir
mininkas R. Tenenis.

Valgomas dovanas palaimi
no Ratnyčios klebonas kun. V. 
Česnulevičius, palinkėjęs, kad 
Dievo Tėvo šviesa pasklistų po 
platų pasaulį. Susikibę ranko
mis žmonės stovėdami sukalbė
jo “Tėve mūsų”. Ir G. Čiurlio
nienė, ir klebonas pakvietė į 
Vasario 16-osios minėjimą Rat
nyčioje.

Vakaronės programa
Vakaronės pradžią padarė 

mažiausiųjų ansambliukas “Sal- 
tiniukas”. Vaikučiai į žaidimą 
įtraukė ir publiką: teko kartoti 
nelengvai pasiduodančius jude
sius. Dzūkiškai padainavo “Že
mynos” senjorės (vad. A. Jar- 
malienė).

Gražiai pasirodė Druskinin
kų kultūros centro pagyvenusių 
žmonių dainų-šokių kolektyvas, 
pernai minėjęs savo 30-metį 
(vad. R. Mikalčienė). Ir jo dai
nos, ir žaidimai alsavo meile 
Lietuvai.

Pasisekimą turėjo grupė 
“Stadalėlė”. Pakartotinai įsi
terpdavo kapela “Kaimo dai
na”. Atliepiantį žaidimus ir pol- 
kas-valsus organizatorė Geno
vaitė smagiai įsukdavo poras. 
Gaila, tarp pastarųjų pasigesta 
moksleivių, studentų. Ko gero 
visų pirma jie taupė energiją pa
sinerti į nelietuviškomis tradici
jomis pagrįstą Valentino dienos 
šurmulį...

Vakaronės eigoje tautiniais 
drabužiais pasipuošusios drus- 
kininkietės visiems išnešiojo po 
gabalėlį pašventinto pyrago ar 
duonos. O organizatorės buvo 
visur pilna: čia teikė aną Sausio 
13-ją nukentėjusiems atstovams 
ar būtiems išskirtiniams po su
venyrinį paveikslėlį, čia telkė 
žaidimams ir pasirodymams, čia 
bendravo su besidominčiais. Jos 
pasiaukojimą ir sugebėjimą pa
laikyti visų šventišką nuotaiką 
mielais žodžiais įvertino Drus
kininkų garbės pilietė nusipel
niusi mokytoja E. Kvaraciejienė.

Koncerto, vakaronės daly
viai ir svečiai pasuko į mokyklos 
valgyklą blaivioms vaišėms, ku
rioms sausainius labdaros pag
rindais parūpino individuali 
įmonė “Roma Parkcvičienė”. 
Tarp besigydančiųjų pasigirdo 
apgailestavimų, kad nepabuvota 
tokiame dvasingame renginyje. 
Mat sanatorijose kažkodėl ne
pranešta.

A. BALTULIONIENĖ, Alytus
Kai 90-jų pradžioje Lietuva 

veržėsi laisvėn po 50-ties metų 
sovietinės okupacijos, kairieji 
skeptikai piktai niurzgėjo gra
sindami badu ir Sibiru, kurin šį 
kartą jau neveš, o varys... Ko 
tik neišgalvojo Nepriklausomy
bės priešininkai! Tai benzino 
nebus, tai iš lietuviškų rugių ge
ros duonos neišsikepsi, tai ke
lius suardysim ir ką, girdi, tada 
be rusų darysim!

Tik nepaisė šių bauginimų 
seimo gynėjai. Jų širdyse skam
bėjo nemirtingos stiprios savo 
dvasia tautos dainos. “Kiek ro
vė - neišrovė, kiek skynė - neiš- 
skynė, todėl, kad Tu - tvirtovė, 
todėl, kad Tu Tėvynė!”.

Motinos žodžiai
“Važiuokit, vaikai, aš ir vie

na pabūsiu”, - sakė mums ma
no trečiaisiais dvidešimtojo am
žiaus metais gimusi motina - 
senutė. “Svarbiausia - jums da
bar pasipriešinti. Netikėkit tauš
kalais. Lietuvos žmonės darbš
tūs, jie nesušals ir niekada ne
badaus. Anais laikais, amžiaus 
pradžioje, daug sunkiau bu
vo...” Jos mąslios akys liūdnai 
žvelgė į netikėtai atsivėrusią 
juodą duobę... “Ak, aš negalė
siu tau, vaikei, išpasakoti visų 
Lietuvos vargų ir skriaudų, bet 
tu atsisėsk, imk plunksną ir ra
šyk apie mano vaikystę, kurią 
labai ryškiai prisimenu. Tada, 
po visų karų, badų ir šiltinių, vi
sokiausių plėšikų alinama klup
dama kėlėsi Lietuva laisvam gy
venimui. Išdidžią dvasią turėjo 
Nemuno krašto žmogus ir visa
da jį gelbėjusį šventą tikėjimą...

Mano tėvai
Mano mamytė Agota As

trauskaitė iš Būdos kaimo Piva
šiūnų parapijos mažažemio duk
tė tarnavo pas ūkininką Butri
monyse, kur susipažino ir ište
kėjo už Jono Sakavičiaus - Stak
liškių dvaro kumečio sūnaus, 
kurio tėvai turėjo namą mieste
lyje. Mano tėvelis tada jau buvo 
našlys su ketverių metų sūnumi 
Jonuku, kurį gimdydama mirė 
pirmoji tėvelio žmona. Dar iki 
pirmų sutuoktuvių tėvelis - ne
raštingas kaimietis - tris kartus 
plaukė į Ameriką užsidirbti, kol 
nusipirko žemės ir pasistatė at
skirą namelį būsimai savo šei
mai. Buvo augalotas stiprus vy
ras tankiais rugių spalvos ūsais, 
linksmas, blaivus, darbštus, ger
biamas miestelyje už gerą žodį 
ir pagalbą vargstančiam ir gies
mes mirusiam.

Mamytė taip pat buvo’ gera
širdė. Ji dažnai mane pasiųsda
vo pas bevaikius senukus, ir aš 
laiminga pasišokėdama bėgda
vau su skerstuvėmis ar puodyne 
pieno. Pati ji buvo paliegusi, du
sulinga, kaip tada sakydavo. Ji, 
juodaplaukė ir baltaveidė šokė
ja, kartą išbėgo iš jaunimo būrio 
į kiemą ir, prišokusi prie šuli
nio, atsigėrė šalto vandens. Su
sirgo, kiek apsigydė žolelėmis, 
bet dusulys pasiliko.

Buvo tvarkinga, mėgo būti 
su žmonėmis, kurie dažnai pas 
mus eidavo būriais. Mat, tėvelis 
netingėdavo jiems pasakoti apie 
Ameriką, be to, buvo parsivežęs 
iš ten gerą plaukų kirpimo ma
šinėlę. Susėsdavo ant suolo eilė 
ilgaplaukių vaikinų ir pagyvenu
sių ūsorių. Tėvelis karpė plau
kus ir ūsus prieš visas šventes 
vis pasakodamas nutikimus jū
roje ir svetimoje žemėje. Mamy
tė tuo tarpu nelabai patenkinta 
tyliai šlavinėjo krintančias įvai
riaspalves plaukų sruogeles...

Mano brolis Jonukas
Kiekvieno mėnesio pirmą 

sekmadienį mano tėveliai eida
vo į pamaldas. Mamytė išimda
vo iš skrynios drabužius. Jie bu
vo labai gražūs. Balto lino 
marškiniai, pilkos spalvos gra
žiais apsiuvais švarkas tėveliui ir 
ilgas tautinių raštų sijonas ma
mytei. Jos plona balta palaidi
nukė buvo gražiai siuvinėta.

Kai jiedu sugrįždavo, mano 
darbas buvo gražiai suguldyti į 
skrynią tėvelių drabužius. Po
piet ant tos skrynios atsisėsdavo 
mano brolis Jonukas ir imdavo 
groti lūpine armonikėle, o aš 
skubėdavau šokti. Mes abu la
bai mylėjom vienas kitą. Nors 
Jonukas buvo man netikras bro
lis, bet aš niekada gyvenime šito 
nebuvau pajutusi. Kartais vai
kystėje norėdavau jį kaip nors 
paerzinti, bet mamytė tuoj su
bardavo sakydama: “Tu prie jo 

nelįsk, nes jis našlaitėlis, jo gai
lėtis, jį mylėti reikia”. Ir visada 
jam pirmiausiai valgį įpildavo ir 
geresnį kąsnį paduodavo.

Bet greitai aš jo netekau. 
Artėjo pirmasis pasaulinis ka
ras. Šešiolikos metų Jonuką tė
velis išsiuntė į Ameriką, sakyda
mas, kad jaunas ir stiprus ten 
galėsiąs užsidirbti, gal net pasi
mokyti, šviesesnį gyvenimą sau 
sukurti. Išsiuntė jį pas tuos ge
radarius, pas kuriuos pats nu
plaukęs Amerikon apsistodavo. 
Jie mylėjo tėvelį ir rašė, kad 
džiaugiasi jaunesnį Jonuką pasi
tikę.

Mano mokytojai
Netrukus mamytės sveikata 

pablogėjo. Pasiligojusi ji rytais 
užtrukdavo lovoje, o aš apsišla- 
vusi sėsdavau prie ratelio verp
ti. Man tada ėjo vienuolikti me
tai. Mamytė džiaugėsi, kad aš 
jau lankiau ketvirtą skyrių.

Mano mokslai buvo labai 
keisti. Mokė mus iš pradžių jau
na mergina ne tik lietuviškų po
terių, bet ir rašto. Mokytoja 
kažko nuolat bijodavo, kieme 
pasirodžius svetimam žmogui 
tuoj apsigaubdavo didžiule ska
ra, iš kampo pasiimdavo pintinę 
ir paskubom išeidavo.

Po to mus mokė griežtas 
diktas rusas sibiriokas. Pasako
jo, kad buvęs ištremtas iš Rusi
jos. Lenkams užėjus, atvažiavo 
mokytojas lenkas. Jis pradėjo 
nuo eilėraščio “Kas esi tu?” 
Vaikai į šiuos žodžius turėdavo 
lenkiškai atsakyti: “Lenkas ma
žas”. “Koks tavo ženklas?” - 
“Erelis baltas”.

Pramokę tos giesmės vaikai 
labai garsiai šaukdavo atsakyda
mi. Aš mačiau, kad garsiausiai 
šaukia mano pusbrolis Galinių 
Jonas. Namie pasakiau, kad 
Galinukas rėkia kaip durnas, 
kad jis lenkas. Tėvelis pasakė: 
“Negerai, kad meluoja”. Kitą 
dieną pasakiau pusbroliui, kad 
nerėktų, bet jis vis tiek... o aš 
tik žiūriu ir nekartoju. Mokyto
jas prieina ir klausia, ko tyliu. 
“Kad man tėvelis liepė neme
luoti, nes aš lietuvė”. Mokytojas 
uždėjo ranką man ant peties ir 
sako: “Tai ir gerai, kad tu pro
tinga mergaitė”. Nežinia, ar jis 
buvo lenkiškai mokantis lietu
vis, ar tik geras žmogus, kad ir 
lenkas?

Lietuviškos maldos
Taigi turėjau įvairiausių 

mokytojų, bet mylėjau tik pir
mąją, tą panelę, kuri išmokė lie
tuviškų poterių. Sugrįžusi namo 
vakarais melsdavausi garsiai, 
kad ir mamytė pramoktų mels
tis lietuviškai. Agotėlė iš visiš
kai lietuviško Būdos kaimo bu
vo išmokyta melstis tik lenkiš
kai. Dabar ji vis silpo, bet šyp
sojosi kartodama lietuviškai 
maldos žodžius, glostė mane, 
sakydama: “Kokios tavo, dukre
le, dar mažos rankytės, o tu jau 
mano mokytoja. Ačiū tau. Len
kiškai meldžiausi nesuprasda
ma, ką sakau, o dabar mes abi 
suprantame ir Dievulis - mus 
taip pat”.

Kartą, kai tėvelis dirbo lau
kuose, aš sėdėjau prie ratelio, o 
mamytė aukštai į pagalvę atsirė
musi žiūrėjo, kaip aš verpiu. 
Staiga matau, kad jai ašaros rie
da per skuostus. Pribėgu, o ji 
sako: “Bėk, dukrute, pas kaimy
nus, pašauk...” Nubėgau. Kai 
sugrįžome, mamytė jau nekal
bėjo ir daugiau neatsimerkė. Ją 
aprengė gražiaisiais drabužiais 
iš skrynios, gėlių buvo mažai, 
bet žmonių susirinko labai 
daug. Aš nieko daugiau nema
čiau pro ašaras. (Bus daugiau)
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VĖLIAVOS KOVO 11-TAJAI
Šilutės rajono pensininkams 

bei neturtingiems gyventojams 
policijos komisariato darbuotojai 
išdalino valstybines vėliavas Kovo 
11-sios proga. Audeklą šimtui vė
liavų padovanojo Kauno lengvo
sios pramonės įmonės, o jas pa
siuvo Šilutės žemės ūkio mokyk
los moksleiviai.

NRTV KRIZĖ
“Lietuvos aidas” (37 nr.) pra

neša, kad Lietuvos valstybinėje 
televizijoje ir radijuje (NRTV) 
yra iškilusi finansų ir valdymo kri
zė. Finansinė būklė pablogėjusi 
dėl mažėjančio reklamų kiekio 
bei penktadaliu sumažinto televi
zijos biudžeto. NRTV turi 2.7 
mln. litų skolą, kuri greit gali pa
kilti iki 4 mln. Norint finansų kri
zę įveikti, reikėtų sumažinti užsie
nio filmų ir laidų pirkimą, su
trumpinti transliavimo laiką iki 
12 valandų per parą, atleisti apie 
10% darbuotojų. Darbuotojai ne
patenkinti NRTV valdymu, nes 
nepaskirtas programų direkto
rius, televizijos reforma pakrypusi 
neteisinga linkme, ją reikia pra
dėti nuo strateginio tinklelio su
darymo.

KOVA SU NARKOTIKAIS
Jungtinių Tautų Tarptautinis 

komitetas kovai su narkotikais 
paskelbė metinę ataskaitą, kurio
je Baltijos valstybės sveikinamos 
už sustiprintą bendradarbiavimą 
kovoje su pinigų plovimu bei ne
legalia narkotikų prekyba, bei už 
iniciatyvą rengiant naujus įstaty
mus narkotikų kontrolės sustipri
nimui. Lietuvos vyriausybė ragi
nama toliau tobulinti narkotikų 
kontrolės strategiją. Pranešime 
pažymėta, kad Baltijos kraštuose 
plinta sintetiniai narkotikai.

FONDAS STUDENTAMS
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo dienos proga Vilniaus 
universiteto Medicinos fakultete 
buvo oficialiai pristatytas studen
tų rėmimo fondas. Jis įsteigtas 
JAV lietuvių L ir J. Valauskų 
testamentiniu palikimu, kurio 65, 
000 dol. palūkanomis bus moka
mos stipendijos geriausiems me
dicinos fakulteto studentams. 
Metinių palūkanų kasmet yra be
veik 20,000 litų.

PAUKŠČIŲ APSAUGA
Kaip skelbia ELTA, kovo 16 

d. Lietuvos mokslininkų rūmuose 
surengta konferencija “Paukščių

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus a
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globai - 80 metų”. Šiemet sueina 
80 metų, kai Lietuvoje valstybiniu 
lygiu pradėta rūpintis paukščių 
apsauga. Pirmoji Lietuvos gamtos 
tyrimo stotis buvo įsteigta 1919 
m. prie švietimo ministerijos. 
Prieš 70 metų pradėta žieduoti 
paukščius, įsteigus Ventės rago 
paukščių žiedavimo stotį. Iš viso 
žieduota 2.1 mln. paukščių, pri
klausančių 244 rūšims.

NUTEISTI NKVD NARIAI
Vasario 19 d. Lietuvos ape

liacinis teismas atmetė apeliaci
nius skundus buvusių NKVD 
“naikintojų būrio” narių, nuteistų 
už keturių asmenų šeimos išžudy
mą 1945 m. BNS žiniomis, ši yra 
pirmoji Lietuvoje genocido byla, 
kurioje paskelbtas nuosprendis ir 
jis galutinai įsiteisėjo. Teismo 
sprendimu Kirilas Kurakinas, Pet
ras Bartaševičius ir Juozas Šaka
lys nuteisti 3.5-4 metus kalėti su
stiprinto režimo darbų kolonijoje, 
konfiskuojamas visas jų turtas. 
Per tris mėnesius nuteistieji gali 
sprendimą apskųsti Aukščiausia
jam teismui, kuris gali pristabdyti 
nuosprendžio vykdymą.
KURSUOJA “EUROTROLEIBUSAI”

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
gatvėmis 6 mėnesius važinės Eu
ropos sąjungos, Vokietijos ir Lie
tuvos valstybių vėliavų spalvomis 
nudažyti troleibusai (Kaune ir 
Vilniuje) ir autobusas (Klaipėdo
je). Jie reklamuoja Europos są
jungą, pagal Eurotransporto pro
jektą, prie kurio prisidėjo Vokie
tijos ir Lietuvos bendrovės. Dar 
pusmetį ES pirmininkauja Vokie
tija.

SULAIKYTI GAUJŲ VADAI
BNS skelbia, kad teisėsaugos 

pareigūnai Palangoje sulaikė apie 
30 nusikalstamo pasaulio atstovų 
iš Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir 
užsienio. Jie buvo susirinkę vasa
rio 12 d. švęsti gimtadienio resto
rane “Simris”. Krata buvo pada
ryta tiriant nužudymų bylas, taip 
pat ieškant kontrabandininkų. Su
imtas garsus Klaipėdos gaujos vir
šininkas Sigitas Gaidjurgis, ver- 
tęsis kontrabanda, narkotikų pre
kyba ir reketu, leista jį sulaikyti 
mėnesį.

PADIDINTI MUITAI
Kovo 1 d. įsigaliojo nauji iš 

Europos sąjungos kraštų impor
tuojamos žemės ūkio produkcijos 
muito tarifai, rašo “Lietuvos ai
das”. Importuojamos šviežios ir 
šaldytos kiaulienos mokestis padi
dintas iki 32% (buvo 27%), jau
tienos - iki 37% (buvo 27%), sū
rių ir varškės - iki 24% (pakilo 
2%), o koncentruoto pieno ir 
grietinėlės - iki 26% (buvo 20%). 
Žemės ūkio ministerija dar 1998 
m. pabaigoje svarstė muito didini
mo klausimus, atsižvelgdama į 
ūkininkų ir bendrovių prašymus. 
Siekta sumažinti nuolaidas, dėl 
kurių susitarta laisvosios preky
bos sutartyje su Europos sąjunga. 
Pasitarus su ES komisijos atsto
vais, vasario mėn. vyriausybė pa
tvirtino nutarimą dėl žemės ūkio 
produkcijos importo muitų. Ma
noma, kad jis bus taikomas tol, 
kol Rusijoje baigsis ekonominė 
krizė. RSJ

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

Baltiečių vakare Otavoje kovo 3 d. dalyvavo baltiečiai ir parlamento atstovai iš įvairių vietovių. Stovi Otavos 
KLB apylinkės pirmininkė Rūta Kličienė, sėdi viduryje parlamento atstovas S. Assadourian (Brampton 
Centre), dešinėje C. Provenzano (Sault Ste Marie) 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir 
artimuosius prisijungti prie

ELENOS ir KAZIMIERO 
GUDINSKŲ

50 metų vedybinio gyvenimo šventės.
1999 m. balandžio 24, šeštadienį. Mišios -3 v.p.p., 

Aušros Vartų parapijoj, 58 Dundurn St.N.
Pobūvis - 4 v.p.p., Jaunimo centre.

Sūnūs - Juozas, Marijus, Antanas su šeimomis

*Dalyvaujantys prašomi pranešti iki balandžio 14 d. 
Marijui Gudinskui tel. 905-547-4536.

Hamilton, Ont.
HAMILTONO LIETUVĖS KA

TALIKĖS MOTERYS š.m. vasario 
16 d. Jaunimo centre surengė tradi
cinį Užgavėnių blynų balių. Jauni
mo centras buvo pilnas ne tik vyres
nio amžiaus žmonių, bet ir jaunų 
šeimų. Skambėjo vaikučių juokas 
bei krykštavimas. Valgius ruošė 
pagrindinės šeimininkės Bronė 
Skvereckienė ir Felicija Venskevi- 
čienė. Joms talkino p.p. Mikalaus
kienė, Šniolienė, Kalvaitienė. Visos 
valdybos narės buvo pasiskirsčiu- 
sios darbais ir stropiai atliko savo 
pareigas.

Po maldos, kurią sukalbėjo 
klebonas kun. Juvenalis Liauba, 
OFM, KLKM draugijos Hamiltono 
skyriaus pirm. Regina Choromans- 
kytė pakvietė visus vaišintis. Buvo 
skanūs ne tik blynai, bet ir bulvių 
plokštainis, vis dar kugeliu vadina
mas, virtiniai. Puikų pyragų ir ka
vos stalą parengė Amalija Gedrie- 
nė. P. Alina Žilvitienė su talkinin
kėmis pasirūpino gausia loterija. 
Kai karu laimė nusišypsojo net kelis 
kartus. Šiais metais Užgavėnės su
tapo su Vasario 16-ja, taip mums 
visiems brangia švente, kurią jau 
buvome iškilmingai paminėję. Ta 
proga Regina Choromanskytė išda
lijo žmonėms mažas trispalves vė
liavėles. Tai buvo labai malonu, 
gražu ir priminė Lietuvą.

Skyriaus valdyba džiaugiasi va
karo sėkmingumu ir dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie renginio, auko
jusiems loterijai laimikius, ponioms 
už skanius pyragus, virtuvėje dirbu
sioms ir loterijos rengėjoms. D.G.

A.a. VYTAUTUI KAIRIUI mi
rus, užjausdami šeimą, Kanados lie
tuvių fondui aukojo po $20 - A. K. 
Deksniai, G. J. Krištolaičiai, S. P. 
Kanopai, V. A. Stanevičiai, J. Stan
kus. Ačiū - KLF

London, Ont.
“PAŠVAISTĖ” Londono lietu

vių choras, giesmių, dainų ir estra
dinės muzikos vienetas, išleidęs 
garsajuostes “Gintarai pabiro” ir 
“Širdies daina”, visuomenei siūlo 
“Širdies dainą” kaip dovaną Moti
nos dienos proga savo motinoms. 
Šešiolikos įrašų “Širdies daina” įsi
gyjama skambinant telefonu 519- 
438-8983 ar parašant 394 Piccadilly 
St., London, Ont. N6A 1S7. Kaina 
$13, įskaitant pasiuntimą Kanado
je, JAV. “Pašvaistės” choras, kaip 
savarankiškas muzikos vienetas, ne

EAICYS
BALTIC EXPEDITING

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

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

informacijos ir prieš atvažiuojant:
Vytautui Kairiui (905) 643-3334

priklausąs nuo parapijos, jos “Vil
ties” kasos (vargonų išlaidoms), 
kviečiamas vis dažniau giedoti lai
dotuvių pamaldose, pasikliauna ir 
verčiasi “Pašvaistei” skirtomis au
komis, honorarais. Visais “Pašvais
tės” choro reikalais kreiptis j valdy
bos narius: pirmininkę, muzikos va
dovę G. Petrauskienę (438-8983), 
sekretorių-iždininką E. Petrauską ir 
visuom. reikalų vedėją O. Švilpienę 
(685-7456). Choro inf.

ŠILUVOS MARIJOS PARA
PIJOS metines rekolekcijas prave
dė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bar
tulis vasario 26-28 d.d. Po susikau
pimo ir prasmingų pamokslų sek
madienio Mišias atnašavo vysk. E. 
Bartulis ir klebonas kun. K. Kakne
vičius. Giedojo “Pašvaistės” choras 
ir solo Mirga Bendoraitienė, vado
vaujant muz. A. Petrašiūnui. Po 
Mišių visi rinkosi į parapijos salę 
bendriems pusryčiams, kur parapi
jiečiai turėjo progą arčiau pabend
rauti su vyskupu. Gausias vaišes pa
ruošė I. Daniliūnienė, talkinant S. 
Kudirkienei ir F. Jokubpreikšienei. 
Su nuoširdžiu dėkingumu Šiluvos 
Marijos parapijiečiai atsisveikino 
taip visiems likusį artimą ir mielą 
svečią vyskupą iš Lietuvos.

Kovo 7, sekmadienį, po Mišių 
įvyko parapijos metinis susirinki
mas. Aptarus praėjusių metų veik
lą, parapijos tarybon išrinkti: A. 
Petrašiūnas, A. Dragūnevičius, L 
Daniliūnienė, P. Kuras, V. Staškū- 
nienė, V. Staškūnas, S. Navickas ir 
J. Aušrotas. Tą pačią popietę buvo 
pagerbtas Adomas Kalnėnas (visų 
Adomėliu vadinamas) už daugelio 
metų nenuilstamą triūsą Šiluvos 
Marijos parapijoje. Buvo įteikta 
dovanėlė ir sugiedota “Ilgiausių 
metų”. Taipgi paminėta klebono 
kun. Kazimiero Kaknevičiaus (kiek 
pavėluotai) dviguba šventė - gimta
dienis ir vardinės. Po sveikinimų ir 
linkėjimų jaunimas atnešė gražiai 
papuoštą tortą ir visi sugiedojo “Il
giausių metų”.

A. a. Pranas Rušinskas mirė 
kovo 3 d. eidamas 97 metus. Gedu
lines Mišias Šiluvos Marijos švento
vėje atnašavo klebonas kun. K. 
Kaknevičius. Giedojo “Pašvaistės” 
choras ir solo “Avė Maria” - Mir
ga Bendoraitienė, vadovaujant 
muz. A. Petrašiūnui. Palaidotas Šv. 
Petro kapinėse šalia žmonos Domi
cėlės, mirusios 1996 m. Liūdesy li
ko sūnus Clifford ir dukra Gražina, 
8 vaikaičiai ir 11 provaikaičių. Už-

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

jaučia, kartu liūdi ir Šiluvos Marijos 
parapijiečiai. Velionies vaikai ta 
proga “Pašvaistės” choro liturginės 
muzikos kasai “Viltis” paaukojo 
$100. Viktorija St.

Ottawa, Ont.
VASARIO 16-TOSIOS ŠVEN

TĖS iškilmė įvyko š.m. vasario 13, 
šeštadienį, City of Ottawa Recrea
tion Centre puošnioje salėje, 345 
Richmond Rd. Visą organizacinį 
darbą atliko KLB Otavos apylinkės 
pirm. Rūta Kličienė, padėdama sa
vo valdybos narių ir kitų savanorių 
talkininkų. Programos pranešėja 
buvo pakviesta Vida Kairienė, bu
vusi ilgametė Otavos gyventoja, ap
sigyvenusi šiuo metu su šeima To
ronte ir dažnai aplankanti savo tė
velius p.p. Balsevičius.

Iškilmė pradėta Kanados ir 
Lietuvos himnais. Kapelionas kun. 
dr. V. Skilandžiūnas sukalbėjo in- 
vokaciją. Lietuvos ambasadorius 
Otavoje dr. A. Eidintas savo sveiki
nimo kalboje suglaustai išryškino 
kai kuriuos Lietuvos nepriklauso
mybės kovų istorinius bruožus ir 
kvietė visus susirinkusius prisidėti 
prie laisvos Tėvynės politinio, eko
nominio ir kultūrinio gyvenimo 
stiprinimo.

Pirm. Rūta Kličienė sveikino ir 
dėkojo visiems, ypač šeimoms, at
vykusioms su savo vaikais. Buvo ir 
iš toliau atvykusių svečių, kurių tar
pe Birutė Nagienė, “Nepriklauso
mos Lietuvos” redaktorė iš Mont- 
realio ir koncertinės programos at
likėjai iš Toronto - smuikininkas 
Mindaugas Gabrys, pianistė Ilona 
BeresneviČienė ir akordeonistas 
Juozas Balaišis.

Klasikinės muzikos kompozito
rių - Vivaldi, Raff, Kreisler ir Han
del - kūrinius atliko minėtieji muzi
kai. Jų profesionalus grojimas buvo 
visų klausytoji^ šiltai ir entuziastiš
kai sutiktas. Seštadienininės mo
kyklos mokiniai pasirodė su savo li
teratūriniu, muzikiniu, tautiniu 
montažu, kurį pradėjo trys vyres
nieji paaugliai: Martyna Doytchi- 
nova, Donatas Eidintas ir Dovilė 
Zitikytė. Mokyklos vaikų dainas ir 
šokius palydėjo savo akordeonu J. 
Balaišis.

Po programos visi buvo pa
kviesti prie p.p. Jugučių šeimos va
karienei paruošto stalo. Svečius 
vaišinti padėjo p. Eidintienė, p. 
Balsevičienė, p. Danaitienė ir kiti 
talkininkai. Vaišėms pasibaigus, 
pirm. R. Kličienė pakvietė visus 
jungtis į ratelį ir dalyvauti bendrose 
dainose, šokiuose ir žaidimuose su 
vaikais. Kai pradėjo visi judėti, nuo 
jauniausio iki seniausio, susidarė 
įspūdingas vaizdas. Įdomiu sutapi
mu “TŽ” iškelta mintis “Švęsti su 
vaikais”, buvo įgyvendinta šiame 
pobūvyje. Dalyvavo apie 200 asme
nų, daugiausia jaunos šeimos su 
vaikais ir paaueliais.

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO 
PAMALDOS buvo atliktos š.m. va
sario 21, sekmadienį, St. Elizabeth 
šventovėje. Mišias atnašavo vysk. 
Eugenijus Bartulis iš Šiaulių. Kartu 
su vyskupu koncelebravo kun. dr. 
V. Skilandžiūnas. Prieš pamaldas 
vyskupas klausė išpažinčių ir šv. 
Mišių metu pasakė labai turiningą 
pamokslą. Po pamaldų šventovės 
salėje prie suneštinių vaišių visi ga
lėjo susipažinti su vyskupu iš Lietu
vos. Ta proga apylinkės pirm. R. 
Kličienė pasveikino svečią su dė
kinga pagarba ir įteikė jam knygelę 
apie Kanados lietuvius, kuriuos jis 
dabar lanko įvairiose vietovėse. 
Taip pat mūsų pirmininkė neužmir
šo prisiminti ir mūsų bendruome
nės narius Vladą ir Liudą Plečkai
čius, švenčiančius savo 50 m. vedy
binę sukaktį. Vyskupą globojo jam 
gerai pažįstama ir artima Sigutės 
Petraitytės-Revie šeima, kuri jam 
aprodė visas Kanados sostinės įžy
mybes. Padėkos ir atsisveikinimo 
pokylį surengė Sofija ir Vytautas 
Balsevičiai savo rezidencijoje su 
kviestais atstovais, kurių tarpe buvo 
Lietuvos ambasadorius dr. A. Ei
dintas su žmona, kun. dr. V. Skilan
džiūnas, pirm. Rūta Kličienė su vy-

(Nukelta į 5-tą psl.)

■ B ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Detroito lietuviai Vasario lė
tąją minėjo vasario 7, sekmadienį. 
Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos 
šventovėse iškilmingose pamaldose 
organizacijos dalyvavo su vėliavo
mis. Šv. Antano šventovėje Mišias 
už gyvus ir mirusius laisvės kovoto
jus atnašavo parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas, pasakė ir 
pamokslą. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas Stasio Sližio. 
Dievo Apvaizdos šventovėje Mišias 
už žuvusius Lietuvos gynėjus auko
jo parapijos administratorius kun. 
Aloyzas Volskis. Giedojo visa šven
tovė. Vargonavo Ada Mikšienė. Po 
Mišių Apvaizdos kultūros centre 
vyko minėjimas. Jį atidarė ir jam 
vadovavo Detroito lietuvių organi
zacijų centro valdybos pirm. Kęstu
tis Miškinis. JAV himną giedojo 
Asta Jurgutytė. Invokaciją sukalbė
jo kun. A. Volskis. Pagrindinė kal
bėtoja - Danutė Bindokienė, “Drau
go” vyr. redaktorė. Ji pasidalijo sa
vo įspūdžiais apie Vasario 16-tosios 
minėjimus, pabrėžė spausdinto lie
tuviško žodžio reikšmę, patarė vy
resnio amžiaus žmonėms paklausyti 
ir ką jaunimas sako. “Draugas” turi 
naują programą. Dienraštis susipa
žinti siuntinėjamas Čikagoje vieną 
mėnesį nemokamai naujiems atei
viams. Meninę programą atliko 
“Žiburio” mokyklos tautinių šokių 
ir dainos grupės. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Aukos buvo renka
mos ALTai, “Pagalbai Lietuvai” ir 
Lietuvių bendruomenei.

Australija
Australijos valdžia kiekvienais 

metais sausio 26 d., valstybės įstei
gimo šventės proga, įvertindama 
savo įvairių piliečių nuopelnus, juos 
apdovanoja Australijos ordino - 
Order of Australia - medaliais. 
Šiais metais tuo medaliu buvo pa
gerbtas ir lietuvis dr. Antanas Vy
tautas Stepanas už savo darbą en
dokrinologijoje (mokslas apie vidi
nes sekrecijos liaukas, hormonų sa
vybes ir jų pritaikymą gydymui) ir 
už paslaugų sistemos išvystymą ser
gantiems cukrine liga. Dr. A. Ste
panas, gimęs Kaune, į Australiją at
vyko 1949 m. Augo ir gyveno Ade
laidės mieste, kur ir baigė Adelai
dės universiteto medicinos fakulte
tą. Dirbo Queen Elizabeth ir Royal 
Adelaide ligoninėse, įsigydamas en- 
dokrinologo specialybę. Dar medi
cinos žinias gilino Anglijoje ir 
Amerikoje. Jis 1978 m. pradėjo 
darbuotis Kanberos ligoninėje. 
Ypač pasižymėjo suorganizuoda
mas tinkamas paslaugas cukrine 
liga sergančių žmonių priežiūrai 
Kanberoje ir jos apskrityje. Dr. A. 
Stepanas dalyvavo ir lietuviškoje 
veikloje. Jis savo žiniomis ir patirti
mi dalinosi su gydytojais Lietuvoje, 
kai jis ten lankėsi 1992, 1994 ir 
1996 metais. 1996 m. dalyvavo I-me 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese 
Čikagoje. Daugelį metų Kanberos 
lietuviams atstovavo Australijos lie
tuvių bendruomenės krašto tarybo
je. Dalyvavo ir 1997 m. IX Pasaulio 
lietuvių bendruomenės seime Vil
niuje.

Geelongo Lietuvių Namuose 
1998 m. gruodžio 31 d. įvyko Aust
ralijos lietuviškų mokyklų mokytojų 
suvažiavimas. Jame dalyvavo moky
tojai iš Melburno, Sidnio, Adelai
dės ir Geelongo vietovių. Taipgi 
dalyvavo “Lietuvos ryto” korespon
dentė Rita Baltušytė-Ormsby ir bu
vusi Lietuvos pedagogų kvalifikaci
jos instituto vyr. metodininkė Regi
na Beliauskienė. Australijoje šešta
dieniais veikia lietuvių vidurinės

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT IT \ D LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIU
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 irRRIF
(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

mokyklos, o sekmadieniais - pra
džios mokyklos. Mokyklų mokiniai 
- lietuviškų ir mišrių šeimų vaikai. 
Mokytojai suvažiavime pasidalino 
savo patirtimi. Vienur mokiniai 
mokomi grupėmis, pasitelkiant į 
pagalbą ir tėvus, kitur lietuvių kal
ba mokoma kartu su liaudies dai
nomis, žaidimais, mįslėmis ir Lietu
vos istorija. Vienoje mokykloje už 
kiekvieną atliktą pratimą mokinys 
gauna saldainį. Mokyklose vartoja
mi gauti vadovėliai iš Lietuvos ir iš
leisti išeivijoje.

Gudija
Rodūnios-Varenavo krašto lie

tuvių klubas džiaugiasi, kad praėju
siais metais pradėjo Rodūnioje 
veikti lietuvių sekmadieninė mo
kykla, turinti 30 mokinių. Šiame už
mojyje dar 1997 m. pasižymėjo klu
bo vicepirm. Vitoldas Mackevičius, 
rinkęs pareiškimus iš rodūniečių, 
norinčių savo vaikus leisti į sekma
dieninę lietuvių mokyklą. Daug pa
dėjo ir tuometinis Lietuvos švieti
mo ir mokslo ministeris Zigmas 
Zinkevičius. Šioje mokykloje vaikai 
žaidžia lietuviškus žaidimus (pvz. 
“Pučia vėjas, neša laivą, nuneš ma
ne į Lietuvą; tai bus linksma, tai 
bus linksma Lietuvoj”), šoka ir dai
nuoja. Rodūniečiai mokiniai jau 
spėjo pasirodyti Pelesos mokyklos 
renginyje, išmokę lietuviškų eilėraš
čių, dainelių. Sugebėjo paaiškinti, 
kodėl jie lanko lietuvišką mokyklą. 
Rodūnioje, I-je vidurinėje mokyk
loje, Il-je klasėje leista mokyti lie
tuvių kalbą, Lietuvos istoriją, geog
rafiją ir etnokultūrą. Kaip Rodū
nios žmonės sako, čia prieš 60 metų 
aplinkiniai kaimai priešinosi nutau
tinimui, kovojo dėl lietuviškų pa
mokslų ir giedojimo Rodūnios 
šventovėje. (“Voruta” 1999 m. 1 nr.).

Lenkija
Lenkijos valdžios pareigūnai 

kiekvieno apsilankymo Vilniuje pro
ga, kaip rašoma “Aušros” 1998 m. 
20 nr., neužmiršta aplankyti lenkų 
karių kapų Antakalnio ir Rasų ka- 
pinėse. Taipgi ne tik Lenkijos, bet 
ir Lietuvos valdžia nepamiršta len
kų tautai nusipelnusių asmenų. Pvz. 
Švenčionių savivaldybė kartu su 
Lietuvos lenkų sąjunga, gavusios fi
nansinės paramos iš Lenkijos, tvar
ko Lenkijos maršalo J. Pilsudskio 
gimtinę Zulave. Bet Berznyko ir 
Seinų kapinių Lietuvos politikai 
būdami Seinijos krašte neaplanko, 
nors ten palaidoti už Lietuvos lais
vę žuvę kariai. Išimtis - Lietuvos' 
seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis, kuris tenai lankydamasis be
ne kiekvieną kartą neužmiršta ap
lankyti žuvusių lietuvių karių. To 
nėra nė sykio padarę Lietuvos mi
nisterial pirmininkai: Adolfas Sle
ževičius, Mindaugas Stankevičius, 
Gediminas Vagnorius. Taipgi žuvu
sių karių neaplankė Seinuose viešė
ję Lietuvos prezidentai Algirdas 
Brazauskas ir Valdas Adamkus,

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas 
a Sveikatos priežiūros įrankiai

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu
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SKAITYTOJAI PASISAKO
Įvadas

Dutūkstantaisiais metais “Tė
viškės žiburiai" švęs 50-ies metų 
sukaktį. Nuo pirmo numerio 
per pusę šimtmečio pasikeitė 
“TŽ” skaitytojai, bendradarbiai 
ir darbuotojai. Dabar, sparčiai 
mažėjant prenumeratorių ir 
bendradarbių skaičiui, laiko 
tėkmė leidėjus neišvengiamai 
verčia atkreipti dėmesį į savait
raščio ateitį. Reikia nustatyti 
naujas gaires, siekiant patenkin
ti senus ir pritraukti naujus 
skaitytojus žengiant į naują 
tūkstantmetį.

Apklausos tikslas
Apklausos tiksiąs buvo su

daryti galimybę “TŽ” skaityto
jams pasisakyti, kokiu būdu 
“TŽ” galėtų juos geriau paten
kinti dabar ir ateityje.

Apklausos anketa buvo pa
rengta siekiant: 1) sužinoti apie 
dabartinių “TŽ” svarbą ir vertę 
skaitytojams bei prenumerato
riams, 2) gauti dabar “TŽ” 
spausdinamų skyrių ir straips
nių įvertinimą, 3) išgirsti TŽ 
skaitytojų pažiūras apie dabarti
nį savaitraščio formatą ir pagei
daujamus formato pakeitimus, 
4) išgirsti skaitytojų nuomones 
apie anglų kalbos priedo svarbą 
ir dažnumą “TŽ”, 5) sutelkti 
demografinės informacijos apie 
apklausos dalyvius, įskaitant jų 
amžiaus pasiskirstymą, gyvena
mą vietą ir sugebėjimą skaityti 
lietuviškai.

Apklausa buvo atlikta 1998 
metų rudenį. Šiame aprašyme 
yra pateikiami apklausos rezul
tatai, surinkti iš visų anketų, 
gautų iki 1998 metų pabaigos.

Apklausos būdas
Apklausos anketa lietuvių ir 

anglų kalbomis buvo išspaus
dinta 1998 m. “TŽ” 39 (rugsėjo 
22 d.) numeryje. Dalyvavimas 
apklausoj buvo “savanoriškas” 
ir atsakymai buvo nevardiniai 
(anoniminiai). Anketas buvo 
galima grąžinti paštu, asmeniš
kai, elektroniniu paštu, įmetant 
į specialias dėžutes Toronto 
“Paramos” ir Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyvų įstai
gose.

“Savanoriško” dalyvavimo 
apklausos būdas statistine pras
me riboja apklausos rezultatų 
tikslumą, nes neužtikrina, kad 
rezultatai (kad ir netyčiom) nė
ra nukrypę viena ar kita linkme. 
Statistiškai tikslesnius rezulta
tus būtų įmanoma gauti tik atsi
tiktinai (loterijos būdu) išren
kant kelis šimtus asmenų klau
simams atsakyti kaip daro ko
mercinės (Gallup ir panašios) 
apklausos organizacijos. (“Atsi
tiktinis” apklausos būdas “TŽ” 
būtų buvęs per brangus). Todėl 
šios apklausos rezultatuose atsi
spindi nuomonės tų, kurie su
prato apklausos svarbą ir ryžosi 
į klausimus atsakyti. Bet kadan
gi yra žinoma, kad rezultatai, 
gauti iš lygiagrečiai atliktų “atsi
tiktinio” ir “savanoriško” daly, 
vavimo apklausų dažnai būna 
panašūs, todėl ir šią apklausą 
atliekant buvo tikimasi, kad re
zultatuose patenkinamai atsi
spindės daugumos skaitytojų 
nuomonės.

Pagrindinė apklausos atsa
kymų informacija buvo renka
ma skaitmenine forma. Apklau
sos dalyviai savo nuožiūra turė
jo nuspręsti ir pažymėti (pagal 
duotą mastelį) įvertinimo laips
nį, atsakyti - taip ar ne, pasi
rinkti vieną iš kelių duotų atsa
kymų. Be to, anketoje buvo pa
likta vietos apklausos dalyviams 
įrašyti savo pageidavimus sa
vaitraščio turinio (straipsnių ir 
skyrių) klausimais, pasiūlyti pa
keitimus, kurie “TŽ” padarytų 
įdomesnius ar sudomintų nepre- 
numeratorius užsisakyti “TŽ”.

APKLAUSOS REZULTATAI 
Bendri duomenys

Iki 1998 m. gruodžio 31 d. 
“TŽ” buvo sugrąžintos 293 už
pildytos anketos. Iš jų 76.5 % 
buvo atsakytos lietuvių kalba ir 
23.5% angliškai. Gautų atsaky
mų skaičius sudaro apytikriai 
8.5% dabartinių prenumeratų 
skaičiaus. Į “savanoriškos” rū
šies apklausas paprastai atsako 
apie 10% taikomosios grupės 
asmenų.

Anketas užpildė ir sugrąži
no 239 “TŽ” prenumeratoriai, 
kurie skaito “beveik visus nu
merius” (82% gautų atsaky
mų). Atsakymai buvo gauti iš 17 
(6%) “retkarčiais” skaitančių 
prenumeratorių. Neprenumera- 
toriai atsiuntė 35 anketas, iš ku
rių 13 (4%) “reguliariai skaito 

kitų prenumeruojamus ‘TŽ’” ir 
22 (8%) kurie “‘TŽ’ neskaito 
arba skaito retai”.

Į amžiaus klausimą buvo at
sakyta 284 anketose. Anketas 
užpildžiusių pasiskirstymas pa
gal amžiaus grupes rodo, kad 
gausiausiai atsakė 70-79 metų 
amžiaus asmenys, sugrąžinę 
33% anketų. Atsakė keturi virš 
90 metų amžiaus asmenys. Ap
skritai 70 metų ir vyresni užpil
dė 45% gautų anketų. Iš jau
niausios 20-29 metų amžiaus 
grupės buvo gauti tik 3% atsa
kymų.

Beveik 50% anketų buvo 
sugrąžinta iš Toronto bei Missi- 
ssaugos apylinkių ir 39% iš ki
tur. Į gyvenvietės klausimą 11% 
anketose nebuvo atsakyta. Prie
rašai anketose parodė, kad at
sakymai buvo atsiųsti iš įvairių 
Kanados provincijų (Britų Ko
lumbijos, Albertos, Manitobos, 
Ontario ir Kvebeko), JAV, Lie
tuvos, Vokietijos ir Anglijos.

Apie skaitymą lietuvių kal
ba 79% atsakė, kad skaito lais
vai, 9% - vidutiniškai, 6% - 
sunkiai ir 1% - visai nemoka. 
Likusiose (5%) anketose klausi
mas apie sugebėjimą skaityti 
lietuviškai nebuvo atsakytas.

“Tėviškės žiburių” vertė ir 
svarba

v Į klausimą “Kaip vertinate 
‘TŽ’”? apklausos dalyviai turėjo 
atsakyti pažymėdami vertę pa
gal duotą šešių laipsnių mastą, 
kuriame laipsnis “1” reiškė “la
bai blogai” ir laipsnis “6” - “la
bai gerai”. Teigiamai laipsniais 
(4, 5 ir 6) “TŽ” įvertino 86% į 
klausimą atsakę dalyviai. Du 
trečdaliai apklausos dalyvių 
“TŽ” įvertino gerai arba labai 
gerai.

Panašiai kaip vertę, “TŽ” 
savaitraščio svarbą reikėjo įver
tinti pagal duotą šešių laipsnių 
mastą, kuriame buvo paaiškin
ta, kad laipsnis “1” reiškė “visai 
nesvarbu” ir laipsnis “6” reiškė 
“labai svarbu”. Teigiamais svar
bos laipsniais (4, 5 ir 6) buvo 
pažymėta 87% sugrąžintų anke
tų; 77 % atsakė, kad savaitraštis 
yra svarbus arba labai svarbus.

Duomenys apie skyrius
Apklausos dalyviai atsakė, 

kad daugiausia skaitomi skyriai 
yra žinios iš Lietuvos (82% at
sakymų), žinios iš Toronto apy
linkės (81%), aprašymai apie 
įvykius ir renginius (80%) ir ži
nios iš kitų Kanados apylinkių 
(79%). Kiek mažiau skaitomi 
yra politiniai bei kultūriniai 
straipsniai ir vedamieji (po 
75%). Sporto žinios yra skaito
mos mažiausiai (63% atsakymų).

Turinio įvertinimo rezultatai
Apklausos dalyviai labai tei

giamai vertina dabartinį “TŽ” 
turinį. Vedamieji, surinkę 86.7% 
teigiamų atsakymų, yra vertina
mi geriausiai. Kultūrinius 
straipsnius, žinias iš Lietuvos ir 
politinius straipsnius teigiamai 
vertina tarp 80 ir 85% atsaky
mų. Tarp 75 ir 80% atsakymų 
teigiamai vertina žinias iš To
ronto, įvykių ir renginių aprašy
mus, žinias iš kitų Kanados apy
linkių. Žemiausią įvertinimą ga
vo sporto žinios, surinkusios 
53% teigiamų atsakymų.

Anglų kalbos priedas
Į anglų kalbos priedo “TŽ” 

svarbos klausimą buvo gauti 
269 atsakymai. Iš jų 58 % atsa
kė, kad anglų kalbos priedas yra 
apskritai svarbus. Atsakymai 
šiuo klausimu tačiau yra būdin
gi lyginant gan ryškiai didesnį 
skaičių kraštutiniais (arba “la
bai svarbus” arba “visai nesvar
bus”) laipsniais įvertintą anglų 
kalbos priedo svarbą. Anglų 
kalbos priedo klausimas išryški
na gan stiprų nuomonių skirtu
mą apklausos dalyvių tarpe.

Nuomonės apie anglų 
kalbos priedo svarbą 

%

1 2 3 4 5 6

Svarbos laipsnis

Nuomonės apie anglų kal
bos priedo svarbą skiriasi ne tik 
tarp amžiaus grupuočių, bet ir 
atskirose amžiaus grupėse. At
sakymai gauti iš 70-79 metų ir 
vyresnio amžiaus grupių rodo, 
kad jos, beveik dviejų trečdalių 
dauguma, anglų kalbos priedą 
laiko nesvarbiu. Atsakymai iš 
visų jaunesnio amžiaus grupių, 
beveik trijų ketvirtadalių dau
guma, anglų kalbos priedą laiko 
svarbiu. Nuomonių skirtumai 
ypatingai išryškėja lyginant 60- 
69 ir 70-79 metų amžiaus grupių 
atsakymus: 70% atsakymų iš 
60-69 metų grupės ir tik 42% iš 
70-79 metų grupės laiko anglų 
kalbos priedą svarbiu.

Į klausimą kaip dažnai ang
lų kalbos priedas turėtų būti 
spausdinamas, 26% apklausos 
dalyvių atsakė, kad anglų kalbos 
priedo spausdinti “visai nerei
kia”. Tuo tarpu 36% atsakymų 
rodo, kad priedas turėtų būti 
spausdinamas kas antrą savaitę 
ar dažniau (aštuoniuose atsaky
muose buvo įrašyta, kad priedas 
turėtų būti spausdinamas kas 
savaitę), 33% - kartą per mėne
sį ir 5% - kas antrą mėnesį.

Į apklausos anketas atsakė 
35 asmenys, kurie “TŽ” nepre
numeruoja. Į klausimą, ar jie 
užsisakytų “TŽ”, jei būtų anglų 
kalbos priedas, atsakė 18. Iš jų 
14 (40% iš 35 atsakymų) atsakė, 
kad “TŽ” užsiprenumeruotų.

Formato klausimas
Į klausimą, ar skaitytojai 

norėtų matyti kitokį “TŽ” for
matą, teigiamai atsakė 134 as
menys (53% atsakymų) ir nei
giamai - 120 asmenų (47%). 
Gautuose atsakymuose į forma
to klausimą nebuvo atsakyta 39 
anketose. Teigiamus atsakymus 
papildė 79 prierašai. Jų tarpe 
vienas siūlė “TŽ” spausdinti 
spalvotai, du siūlė padidinti rai
des (lengviau skaityti) ir 76 - 
sumažinti lapo dydį.

Straipsnių ir skyrių turinys
Apklausos dalyviai anketoj 

buvo kviečiami įrašyti savo pa
geidavimus “TŽ” turinio straips
nių ir skyrių klausimu. Sugrą
žintose anketose buvo rasta per 
200 įrašų straipsnių turinio 
klausimu ir daugiau negu 100 
pasiūlymų skyriams.

Straipsnių turinio pageida
vimus ar siūlymus buvo įmano
ma sugrupuoti į 13 skirtingų ka
tegorijų su 2 ar daugiau pana
šios temos pageidavimų įrašais. 
Po vieną skirtingos temos pa
geidavimą buvo rasta 15 įrašų 
(pvz. “psichologijos bei filosofi
jos”, “vaikų auklėjimo”, “apie 
madas”, “apie gamtą”, “daugiau 
humoro” ir t.t.). Panašiai siūlo
mi skyriai su dviem ar daugiau

Ir Lietuvoje sniego prikrito (Vilnius-Lazdynai) Nuotr. V. Matulaičio

Ottawa, Ont.
(Atkelta iš 4-to psl.)

ru, dr. Ag. Šidlauskaitė ir kiti. Mū
sų ambasadorius tarė žodelį iš šir
dies, padėkodamas Vyskupui už 
mūsų pagerbimą savo atvykimu ir 
dvasinį sustiprinimą savo gilia įžval
ga į krikščionišką dvasingumą. Vys
kupas pokylio pabaigoje išreiškė 
nuoširdžią padėką namų šeiminin
kams p.p. Balsevičiams ir visiems 
otaviškiams.

Vyskupui aukos buvo renka
mos šventovėje pamaldų metu ir 
salėje su aukų lapu, kuriame pasi
rašė šie asmenys: S. V. Balsevičiai, 
dr. Ag. Šidlauskaitė, P. V. Juraitie- 
nė, P. A. Gudžiūnai, A. ir A. Savic
kai, R. O. Barisai, J. M. Kandižaus- 
kai, J. D. Daniai, J. V. Verbylos, R.
R. Kličiai, G. S. Mitalai, A. Skučas, 
V. I. Priščepionkos, V. V. Radžiai,
S. Danaitienė ir B. Vilčinskienė. Iš 
viso surinkta - 590 dol.

PATIKSLINIMAS. “TŽ” kores
pondencijoje (1999.1.19) apie KLB 
Otavos apylinkės naujos valdybos 
rinkimus buvo pateikta viena ne
tiksli pavardė. Turi būti: “Revizijos 
komisija: Benis Čeponkus, Stasė 
Danaitienė ir Juozas Verbyla”. vip

Delhi, Ont
DELHI LIETUVIŲ PARAPI

JOJE kovo 8 ir 9 d.d. vyko Gavė
nios susikaupimas, kurį pravedė 
vysk. E. Bartulis. Pamaldose ir iš
pažinčių klausyme talkino Šiaulių 
Šv. Ignaco Lojolos parapijos klebo
nas kun. Anicetas Tamošaitis, SJ, 
atvykęs švęsti savo tetos Rožės Au- 
gustinavičienės 100 m. amžiaus su
kaktį. Kovo 13, šeštadienį kun. A. 
Tamošaitis, SJ, laikė Mišias Šv. Ka
zimiero šventovėje ir po Mišių da
lyvavo parapijos salėje rengiamame 
Kovo Vienuoliktosios minėjime.

Sault Ste Marie, Ont.
A. a. JURGIS SKARDIS mirė 

š.m. kovo 7 d. “Tender Care” slau
gos namuose. Paliko liūdinčią žmo
ną Eleonorą, sūnų Jurgį, jn., ir mar
čią Carol, daug pažįstamų ir drau
gų. Nuo atvykimo į Sault Ste Marie 
prieš 50 metų, velionis buvo pirmas 
KLB apylinkės organizatorius, jos 
pirmininkas. 1957 m. šeštadieninės 
lietuvių mokyklos organizatorius ir 
vedėjas. Tik jo pasiaukojimo dėka 
vietiniai lietuviukai pramoko lietu
viškai skaityti ir rašyti. Jis tai atliko 
dirbdamas plieno fabrike, šeštadie
niais susikeisdamas darbo pamai
nas, kad galėtų iš ryto mokyti lietu

įrašų ta pačia ar panašia tema 
buvo sugrupuoti į 15 skirtingų 
kategorijų. Po vieną visai skir
tingos temos skyrių siūlė 18 įra
šų (pvz. “jaunų šeimų”, “namų 
remonto”, “atvykusiems iš Lie
tuvos po 1990 metų”, “pletkų 
kampelį”, “nuomonių”, “biržos 
(stock market)”, “tarptautinės 
ekonomijos, teisės, politikos” ir 
pan.). Jaunimo ir sporto temos 
buvo pageidaujamos ir straips
nių bei skyrių įrašuose.

Savanoriškai įrašytuose pa
siūlymuose ar pageidavimuose 
dažniausiai atsispindi asmeni
niai interesai. Todėl bendras 
skirtingų temų skaičius (59) pa
rodo platų “TZ” skaitytojų inte
resų akiratį. Skirtingų temų pa
geidavimų pasiskirstymas nero
do stiprios pageidavimo link
mės nei vienai skaitinių turinio 
temai. Pasiūlymų skaičius nei 
vienoj skirtingo turinio katego
rijoj neperžengė 16% sugrąžin
tų anketų skaičiaus.

Apklausos dalyviai, bent 25 
ar daugiau įrašais, pareiškė pa
geidavimus pagausinti “TŽ” 
spausdinamus straipsnius ir ži
nias apie gyvenimą Lietuvoj, 
apie lietuvius Kanadoj ir spaus
dinti daugiau skaitinių jauni
mui. Sudėjus panašių temų 
straipsnių ir skyrių pageidavimų 
skaičius, daugiausia pageidavi
mų - 15% sugrąžintų anketų 
skaičiaus - buvo dėl skaitinių 
jaunimui ar apie jaunimą (vai
kams, jaunimui, studentams, 
apie šeštadienines mokyklas, 
skautų, ateitininkų ir kitų jauni
mo organizacijų veiklą, jaunuo
lių pasiekimus moksle ar kitur 

viukus. Už tai apdovanotas KLB 
švietimo skyriaus žymeniu.

Ilgametis Kanados lietuvių 
fondo šiaurės Ontario įgaliotinis 
nuo Sudburio iki Wawa’os; surinko 
didžiausią sumą įnašų KLF auko
damas savo laiką, kelionės išlaidas, 
su pasišventimu dirbo kaip spaudos 
platintojas, bendradarbis “TŽ”, 
“NL”, “Karyje”. Daugelio lietuviš
kų knygų mecenatas. Šis uolus Lie
tuvos sūnus nespėjo sugrįžti į savo 
mylimą tėvynę Lietuvą, labai sielo
josi, kad jau išlaisvintos Lietuvos 
valdyme buvo KGB-tų. Velionis 
Lietuvos naudai atidavė savo duok
lę gausiais darbais ir aukomis. Jis 
gerbė ir mus priglaudusią Kanadą, 
nesutiko su nuomone tų, kurie sa
kydavo, kad Kanada mus išnaudo
ja. Atsakydavo: įrodyk, kurioje šaly
je tremtiniai turi geresnį gyvenimą 
kaip Kanadoje, tada ir aš sutiksiu. 
Nebuvo valstybės, kuri būtų geriau 
aprūpinusi savo žmones pensijomis, 
medicina, žodžio laisve, darbo pasi
rinkimu. Taurusis Velioni, teišsipil- 
do Tavo svajonė, kad Lietuva taptų 
galinga, stipri, dora ir šventa. 
Duok, Dieve, Lietuvai daugiau to
kių šaunuolių kaip a.a. Jurgis Skardis.

Kazimieras Slyžys

Britanijos Londonas
LAIKRAŠTIS APIE LIETU

VIUS NUSIKALTĖLIUS. “Evening 
Standard” 1999 m. vasario 27 d. ir 
kovo 1 d. numeriuose plačiai ap
rašė trijų naujų ateivių iš Lietuvos 
bylą: Žilvio Paulausko, 25 m. am
žiaus, Tomo Kažemėkaičio, 25, ir 
Aleno Čiapo, 27. Esą jie atvykę 
Britanijon kaip politiniai pabėgėliai 
ir pradėję sekso vergių prekybą - 
gabenę iš Lietuvos mergaites bei 
moteris, jas išnaudodavę ir iš to 
verslo prabangiai gyvenę. Jie esą 
važinėjo “Mercedes” automobiliais, 
nuomojo net keliose vietose apar
tamentus, kuriuose apgyvendinda
vo naujas ateives. Vienos iš jų buvo 
pagrobtos Lietuvoje, kitos suvilio
tos žadamais darbais. Kai viena to
kių moterų pabėgo iš prievartinio 
buto ir pasiskundė policijai, minėti 
trys prekybininkai buvo suimti. Il
gai trukusioje teisminėje byloje pa
aiškėjo daug slaptų nelegalių daly
kų. Minėtame laikraštyje (250,000 
tiražas) įdėtos jų nuotraukos ir pa
staba, kad jie neprisipažino kalti.

Prieš trejetą metų Londone 
buvo irgi panaši byla, kurioje vienas 
lietuvis buvo nuteistas 12, kitas 13 
metų kalėjimo. Dabar Londono ka
lėjimuose yra penki lietuviai kali
niai. Inf.

ir t.t.). Už daugiau žinių ir 
straipsnių apie dabartinę Lietu
vą buvo pasisakyta 15% anke
tose, už mažiau - 2 %. Daugiau 
žinių ir straipsnių apie lietuvius 
Kanadoj pageidavo 9% apklau
sos dalyvių.

Daugiau skaitinių apie svei
katą norėjo 6% apklausos daly
vių. Daugiau apie lietuvius pa
saulyje - 4%. Daugiau literatū
ros, novelių ištraukų, apie lietu
vių kalbą - 4%, mažiau - 1%. 
Daugiau apie sportą - 4%. 
Daugiau atsiminimų aprašymų 
- 3%, mažiau - 1%. Daugiau 
kelionių aprašymų - 3%, ma
žiau - 2%. Daugiau laiškų re
daktoriui - 2%, mažiau - 1%. 
Daugiau religinių straipsnių - 
2%. Daugiau pasaulio žinių 
santraukų, kultūrinių straipsnių 
ir biografijų - po 1%. Eilė kitų 
temų nesurinko 1% atsakymų.

“Tėviškės žiburių” leidėjai - 
Kanados lietuvių katalikų kultū
ros draugija “Žiburiai’ ir jos val
dyba -yra dėkingi visiems, kurie 
paskyrė laiko ir pastangų, parodė 
ne tik susidomėjimą, bet ir parei
gingumą atsakydami į pasiūlytą 
apklausos anketą. Kaip ir visose 
veiklos srityse, narių dalyvavimas 
ir atsiliepimas įprasmina organi
zacijos egzistavimą ir padeda už
tikrinti jos gyvavimą. Šios ap
klausos duomenims bei išva
doms ištirti ir įgyvendinti galbūt 
reikės ilgesnio laiko, bet tai bus 
gera medžiaga leidėjų svarstymui 
bei ateities planavimui.

Leidėjų vardu -
inž. dr. Č. K. Jonys, 

valdybos narys

ARGENTINOS “LAIKAS”
Argentinoje lietuvių katalikiš

kam laikraščiui sukako jau 50 metų 
nuo jo pasirodymo 1948 metais. Jo 
vardas “Laikas”. Jis lanko Argenti
nos, Brazilijos, Urugvajaus lietu
vius, o pastaruoju metu ir tautie
čius Lietuvoje.

Iki šiolei buvo galima šį laik
raštį leisti pasinaudojant mielais 
garbės leidėjais, kurių eilė sumažė
jo, o skaitytojų padėtis pasunkėjo. 
Todėl esame priversti prašyti para
mos kituose kraštuose.

Būsime labai dėkingi už finan
sinę paramą, kad šis laikraštis galė
tų dar lankyti mūsų tautiečius Ar
gentinoje ir minėtuose kituose 
kraštuose. Aukoti galima per Prisi
kėlimo parapiją Toronte. Birželio 
mėn. lankysiuosi Toronte ir Jūsų 
aukas atsiimsiu.

Kun. Aug. Steigvilas, MIC, 
“Laiko” redaktorius

ATEITININKAI
“TŽ” 1999 m. 5 nr. buvo iš

spausdintas R. Kriaučiūno straips
nis “Istorijos puslapius bevartant”, 
kuriame paliečiamas ateitininkų 
būrelių uždarymas gimnazijose 
1930 m. Tų laikų dvasinis gyveni
mas ir katalikybė negalėjo geriau 
klestėti. Organizacijos, draugijos, 
chorai, vaidintojų būreliai, plati ka
talikiška spauda. O kokie didžiuliai 
buvo suvažiavimai bei eucharisti
niai kongresai. Kiekviena gimnazija 
turėjo savo kapelioną, kuris dėstė 
tikybą. Nebuvo jokios valstybinės 
šventės, kurioje nedalyvautų dvasiš
kąja.

Kodėl buvo uždaryti ateitinin
kų būreliai gimnazijose? Tų laikų 
gimnazistams nebuvo galima daly
vauti jokioje politinėje organizaci
joje ar sporto klube. Kas norėjo 
priklausyti sporto klubui, turėjo 
gauti gimnazijos direktoriaus leidi
mą. Baigęs gimnaziją galėjai daryti 
ką norėjai. Todėl sakyti, jog ateiti
ninkai vieni buvo sustabdyti, nėra 
visa teisybė. Tų laikų gimnazistas 
galėjo būti skautu,-e, ką dauguma 
ir darė. Edmundas Sventickas,

Livonia, MI
Red. pastaba. Anuometinėje 

Lietuvoje ateitininkų būreliai gim
nazijose buvo uždaryti tautininkų 
partijos valdžios, kuri ateitininkus 
laikė politine organizacija. Bet tai 
buvo klaidinga pažiūra. Ateitinin
kai niekada nebuvo politinė orga
nizacija. Jos šūkis buvo ir tebėra 
“Visa atnaujinti Kristuje” tarnau
jant Dievui ir Tėvynei. Baigę gim
nazijas ateitininkai, besidomintys 
politika, įsijungdavo į krikščionių 
demokratų, tautininkų ir kitas par
tijas.

PAGALBA MOKYKLAI
Lapės - sena vidurio Lietuvos 

gyvenvietė Kauno rajone. Gyven
vietė įsikūrusi ant aukšto ir stataus 
Neries kranto. Senų liepų alėja ve
da į senutę medinę mokyklą, staty
tą prieš 60 metų. Šios mokyklos ne
pasiekė modernizavimo vėjai; kla
sėse stovi senoviškos krosnys, kūre
namos malkomis, anglimis. Vande
nį nešiojame kibiru, o apie šiltą 
vandenį, galimybę pavalgyti pertau- 
kų metu galime tik pasvajoti. Ta
čiau mokykla - tai ne tik sienos, 
mokykla - tai dvasia, bendruome
nė, kurią jungia bendri siekiai, 
bendras darbas.

Mokykloje dirba 23 mokytojai. 
Didžioji jų dalis čia dirba daugiau 
kaip 20 metų. Pakanka paminėti di
rektorę L. Sudikienę, mokykloje 
dirbančią 40 metų.

Mokykloje didelis dėmesys ski
riamas tautiniam, patriotiniam auk

stra Travel
& Services Ine.

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

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

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

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

Išperkant bilietus iki kovo 31 d., kaina į Lietuvą nuo S999. Kelionė į Vilnių 
įskaitant skrydį, viešbutį, pusryčius, pervežimą (7 dienos) nuo $1,325.

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

DABAR f U IIETUVA KAJBIl ILGAI
Tik

centai už min.
Skambinti į Lietuvą |

Greitas pajungimas, nėra „tax" mokesč 
fiksuota kaina visą paią. Dėl platesnės, 
informacijos ir pasijungimo skambinki) 
mūsų konsultantams nemokamu tel. ”

1-888-615-2148|2 TELEGROUP 

lėjimui. Jau tradicija tapo gražiai 
paminėti Gedulo ir Vilties dieną - 
birželio 14-ąją. Iškilmingai pamini
me svarbiausią valstybinę šventę - 
Vasario 16-ąją. Mokiniai dalyvauja 
įvairiose varžybose, rengiamos po
pietės, minėjimai, susitikimai su 
įžymiais žmonėmis: politiniu kali
niu J. Cidziku, tremtine A. Garmu
te ir kt. Taip pat mokykloje svečia
vosi LR seimo pirmininkas V. 
Landsbergis.

Mokykla yra daug nuveikusi 
aplinkosaugos veikloje. Dalyvauja 
tarptautiniame “Baltijos” jūros 
projekte” (BSP). Mūsų didžiausia 
problema - šalia Lapių miestelio 
esantis didžiulis Kauno miesto są
vartynas, ir ten nuolat ieškančios 
maisto, drabužių asocialios šeimos 
ir jų vaikai. Mokykla tebesprendžia 
galvosūkį - kaip atitraukti vaikus 
nuo blogų įpročių arba kaip pagel
bėti degraduojančioms šeimoms. 
Septyniolika “sąvartynukų” priglau
dė globos namai, o apie 30 mokosi 
mūsų mokykloje. Nelengva auklėti 
tokius mokinius, bet dar sunkiau 
dirbti su tėvais.

Iki širdies gelmių sujaudino 
netikėta kalėdinė dovana - ją 
mums atsiuntė gerb. tautietė M. 
Gelažienė, perskaičiusi žinutę apie 
mūsų mokyklą “Tėviškės žiburiuo
se”. Jai reiškiame nuoširdžią padė
ką, linkime geros sveikatos ir Dievo 
palaimos.

L. Sudikienė, mokyklos direktorė
GREIČIAU NEI TORONTE
“TŽ” Vilniuje gaunu greičiau 

nei gyvendamas Toronte. Dažniau
siai gaunu penktadieniais (oro paš
tu), o kartais kitos savaitės pirma
dienį. Geriausi linkėjimai visiems 
“Tėviškės žiburiams”.

V. Matulaitis, Vilnius, . 
buvęs toront ietis

LIETUVA BELGIJOS 
ŽINIASKLAIDOJE

Radau infomaciją belgų laik
raštyje apie pasižymėjusią lietuvę 
sportininkę. Šiaip jau apie Lietuvą 
mažai terašoma. Kai sūnus apsilan
kė Lietuvoje ir grįžęs norėjo para
šyti straipsnį apie ją, tai redakcija 
laikraščio, kuriame jis bendradar
biauja, pareiškė ta tema nesidominti.

Belgijos ambasadorius tik da
bar ketina keltis į Vilnių. Iki šiol 
Belgijos reikalus su Lietuva tvarkė 
Belgijos ambasada Švedijoje. Prieš 
keletą mėnesių viename laikraštyje 
buvo perspėjimai: “Vagys iš Lietu
vos vagia automobilius Antverpe: 
ne”. Panašus perspėjimas buvo pa
skelbtas ir per televiziją. Didžioji 
simpatija Lietuvai, atgavus nepri
klausomybę, seniai išgaravo.

Prieš keletą metų Olandijoje 
gyveno iš Lietuvos pabėgęs žurna
listas Kaplanas (jau miręs). Jis gar
sino Lietuvą kaip išmanydamas so
vietmečiu. Jo sūnus Feliksas, irgi 
nederlandų žurnalistas, jau daug 
metų gyvena Olandijoje. Aplankęs 
nepriklausomą Lietuvą, paruošė 
dokumeninį filmą, kuris buvo paro
dytas ir Belgijoje. Jame Lietuva pa
rodyta neigiamoje šviesoje. Atrodo, 
kad Lietuvoje dar per daug sovieti
nio raugo. Lietuva atsigaus tik nau
jai kartai atėjus. T.Z.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius
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Lietuvos nepriklausomybės šventė Vasario 16-tosios gimnazijoje. Viršuje - gimnazijos choras su vadovu 
GINTARU RUČIU, žemiau - tautinių šokių grupės meninėje iškilmės dalyje Nuotr. M. Šmitienės

Lietuva iškovojo laisvę ne ginklais...
Nepriklausomybės šventė turiningai atšvęsta Vasario 16-tosios gimnazijoje, dalyvaujant 
Koelno kardinolui J. Meisner, vokiečių valdžios atstovams, Lietuvos diplomatams bei 
kitiems pareigūnams. Gimnazijos direktorius A. Šmitas pagerbtas DLK Gedimino ordinu

Benamių ir butų 
problemos Toronte

BRONĖ LIPŠIENĖ, Vokietija
Labai iškilmingai šiemet va

sario 20 buvo atšvęsta Hiuten- 
felde (Vokietijoje) Lietuvos ne
priklausomybės šventė. Į nedi
delį- mūsų miestelį jau nuo ryto 
ėmė rinktis svečiai. Juos iš tolo 
pasitiko Lietuvos trispalvė, ple
vėsuojanti ant aukšto gimnazi
jos pilies bokšto stiebo.

Evangelikai rinkosi evange- 
likų šventovėje, kur pamaldas 
laikė kun. Tamara Šmitienė. 
Katalikai šįkart turėjo ypatingai 
aukštą svečią: šv. Mišias atnaša
vo Koelno arkivyskupas kardi
nolas Joachimas Meisneris kar
tu su lietuvių sielovados Vokie
tijoje direktoriumi prelatu A. 
Bunga, Hiutenfeldo parapijos 
klebonu P. Hammerich, gimna
zijos kapelionu kun. A. Kelme
liu, kun. R. Rutkausku, kuris 
aptarnauja šiaurės Vokietijos 
lietuvius.

Mišiose dalyvavo daug vie
tos vokiečių, spaudos atstovų. 
Skautai ir ateitininkai su savo 
vėliavomis sudarė procesiją, 
Mišioms patarnavo, maldas ir 
skaitinius skaitė gimnazijos mo
kiniai, pasipuošę tautiniais dra
bužiais, lietuviškas giesmes gie
dojo gimnazijos choras.

Kardinolas Meisneris pasa
kė ypatingai gražų ir jaudinantį 
pamokslą. “Medis, kuris nėra 
įleidęs gilių šaknų, yra parver- 
čiamas pirmos vėtros. Žmogus, 
kuris neturi tėvynės, yra taip pat 
netvirtas, vėtros pargriaunamas. 
Tėvynė yra tas gabalėlis žemės, 
kuriame mes išvydome pasaulį 
ir išgyvenome pirmuosius paty
rimus. Tikėjimas yra dvasinė 
mūsų tėvynė, kurioje mes susi
pažįstame su dvasinio pasaulio 
reikmėmis”. “Lietuvoje esantis 
Kryžių kalnas yra gilaus tikėji
mo išraiška, o pats kryžius - tai 
simbolis, kuriame pralaimėji
mas virsta didžiu laimėjimu”. 
Toliau kardinolas savo pamoks
lo žodžiais nukeliavo prie Auš
ros Vartų, prie pakelėse ryman
čio Rūpintojėlio, kuris matė 
tautos kančias visais laikais. Pa
mokslą kardinolas baigė minti
mi - lietuviai nepriklausomybę 
iškovojo ne bombomis ar auto
matais, o giesme “Marija, Marija”.

Miesto salėje
Šventė buvo tęsiama miesto 

salėje. Atvyko daug garbingų 
svečių: šalia minėtų dvasininkų, 
apsilankė Lietuvos seimo vice-

RUBY REAL ESTATE ltd.
jor). Toronto (Weston), 

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 31/z%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

nskas. Broker 
249-7829

pirm. dr. Arvydas Vidžiūnas, 
Lietuvos ambasadorius Vokieti
joje dr. Zenonas Namavičius, 
Lietuvos ambasadorius Euro
pos parlamente A. Taurantas, 
Lietuvos ambasadorius prie 
NATO L. Linkevičius, Hesseno 
finansų min. Kari Starzacher, 
Hesseno seimo vicepirm. V. 
Vinterstein, CDU parlamento 
atstovas dr. Michael Meister, 
FDP seimo atstovas Roland 
von Hunnius, Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos vyriausybės dir. Remi
gijus Motuzas, Lampertheimo 
burmistras Erich Meier, spau
dos atstovai iš aplinkinių laik
raščių, net iš “Frankfurter All- 
gemeine Zeitung” ir kt.

Programa pradėta Vokieti
jos ir Lietuvos himnais. VLB 
valdybos pirm. Antanas Šiugž- 
dinis, jn., pasveikino visus susi
rinkusius, pasidžiaugė, kad Va
sario 16-osios gimnazija tebegy
vuoja ir rado naujų užtarėjų bei 
pagalbininkų (visus juos pami
nėjo ir jiems padėkojo). Taipgi 
jis pabrėžė, jog Vokietijos lietu
vių bendruomenės tikslas ir to
liau lieka siekti Lietuvos įstoji
mo į Europos sąjungą ir ŠAS.

Aukštieji svečiai
Sveikinimo žodžius tarė ir 

daugelis garbingų svečių. Kardi
nolas Meisneris po sveikinimo 
kalbos buvo gimnazijos mokinių 
apjuostas tautine juosta. Hesse
no finansų min. K. Starzacher 
savo kalboje pabrėžė, kad nuo 
pat Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo Hesseno sritis su Lie
tuva užmezgė ir puoselėja tvir
tus ryšius kultūros ir mokslo sri
tyje. Iš tiesų šis politikas, dar 
būdamas Hesseno parlamento 
pirmininku, lankėsi Lietuvoje. 
Grįžęs suorganizavo Hessene 
Lietuvių kultūros dienas, statis
tikos centrų bendradarbiavimą, 
skatino ir globojo tarpmokykli
nius ryšius ir t.t. Tokiu būdu 
Hessenas tapo lyg ir Lietuvos 
drauge. Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamento dir. R. 
Motuzas, pasveikinęs visus 
šventės proga, įteikė padėkos 
raštą ilgamečiam VLB valdybos 
pirmininkui Arminui Lipšiui, o 
naujajam pirmininkui Antanui 
Šiugždiniui - Lietuvos herbą ir 
dvi Lietuvos trispalves.

Pagrindinis nepriklausomy
bės šventės kalbėtojas Lietuvos 
seimo vicepirm. Arvydas Vi
džiūnas kalbėjo lietuviškai ir vo
kiškai. Tai buvo vienu metu li
teratūrinė, švietėjiška ir politinė 
prakalba. Lietuviškoji dalis kvė
pavo kvietimu nusimesti nepil
navertiškumo kompleksą ir būti 
savo vertę žinančiais Europos 
piliečiais. Vokiškoje kalbos da
lyje pasireiškė kaip suverenios 
valstybės atstovas, valstybės, ku
ri siekia įstoti į Europos sąjun
gą, į ŠAS, tačiau ne kaip var
guolėlė elgeta, o kaip šalis, tu

rinti daug išsimokslinusių, ta
lentingų žmonių, kaip šalis, ga
linti ne tik imti, bet ir duoti.

Ordinas direktoriui

Šios šventės maloni ir neti
kėta staigmena buvo DLK Ge
dimino ordino įteikimas. Juo 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus apdovanojo Vasario 
16-osios gimnazijos direktorių 
Andrių Šmitą. Gimnazijos kura- 
torijos pirm. Vingaudas Dami
jonaitis kalbėjo apie A. Šmito 
gyvenimą, jo įsijungimą į bend
ruomenės gyvenimą jau studijų 
metais. Juk dar studentas A. 
Šmitas dirbo VLB valdyboje, o 
taip pat sėkmingai organizavo 
IV PLJS kongresą. Baigęs stu
dijas (Rytų Europos istoriją ir 
teologiją), A. Šmitas pradėjo 
dirbti Vasario 16 gimnazijoje, iš 
pradžių mokytoju ir direkto
riaus pavaduotoju, po poros 
metų - direktoriumi. Tai buvo 
nelengvas metas. Pilies gaisras, 
jos atstatymas, berniukų bend
rabučio statyba, visokie kitokie 
sunkumai reikalavo didelio dar
bo ir pasišventimo. Lietuvai vėl 
pakilus į kovą dėl nepriklauso
mybės, darbo dar padaugėjo. O 
kas įvertins jo kovą dėl Vasario 
16 gimnazijos išlaikymo. Ordiną 
įteikė Lietuvos ambasadorius 
Vokietijoje dr. Zenonas Nama
vičius.

Meninė dalis
Pro trumpos pertraukos - 

meninė programa. Mokinių cho
rui, skudutininkams ir orkestrui 
dirigavo naujasis mokytojas 
Gintaras Ručys. Jis atvyko iš 
Lietuvos prieš pat Kalėdų atos
togas, tad chorui ir orkestrui 
paruošti liko nedaug laiko. Ge
rai, kad jam talkino žmona 
Audronė, naujoji mergaičių 
bendrabučio vedėja. Mokytojos 
Marytės Šmitienės-Dambriū- 
naitės paruošti mokiniai, sušo
ko septynis tautinius šokius (du 
šokius sukūrė pati mokytoja). Šį 
darbą ji nusprendė atiduoti mo
kyt. A. Ručienei.

Didele puokšte gėlių ir gra
žiais žodžiais padėkojo VLB 
pirmininkas M. Šmitienei už pa
ruoštą programą, o Gintarui 
Ručiui padėkos žodžius paska
nino vyno buteliu. Šokėjai mėtė 
savo vadovę vos ne iki lubų, vi
sai salei plojant, ir buvo matyti, 
kaip šokių vadovė džaugėsi vėl 
pajutusi tvirtas scenos grindis 
po kojomis.

Po meninės programos vei
kė gėrimų, užkandžių ir kavos 
bufetai. Šokiams grojo K. Ston
kaus ansamblis, atvykęs iš Lie
tuvos. Vaišės truko iki išnaktų. 
Apie šventę dar ilgai buvo kal
bama, džiaugiamasi, kad ji vėl 
gražiai pavyko. Apie šias iškil
mes pranešė Hesseno radijas, 
įvairiuose laikraščiuose pasiro
dė straipsniai ir nuotraukos.

VYTAUTAS P. ZUBAS

Gal niekuo dėtas sutapi
mas, bet kai didžiausias Kana
dos miestas Torontas skendo 
sniego pūgoje ir kariniai šar
vuočiai pakeitė greitosios pagal
bos autovežimius, “The Toron
to Star”, didžiausias Kanados 
dienraštis, atkreipė dėmesį į 
miesto benamius. Paskatą laik
raščiui davė ne tik žvarbi žie
mos audra, bet ir Anne Golden 
komisijos studija “Taking Res
ponsibility For Homelessness”. 
Šią problemą aptarė net keturi 
dienraščio apžvalgininkai. •

“Tragiški dešiniųjų politi
kos rezultatai” - rašė David Le
wis Stein savo apybraižoje. Esą 
komisija rado, kad Toronte 106, 
000 nuomininkų butui išleidžia 
didesnę pusę mėnesinio uždar
bio. Daugiau kaip 100,000, iš jų 
31,000 vaikų, laukia papigintų 
butų, bet tiek federacinė, tiek 
provincinė valdžios tokių butų 
statybą nutraukė. Pasak apžval
gininko, 1993 m. Kanada išsi
rinkusi vyriausybę, kuri tik iš 
vardo buvusi liberalų, bet griež
tai laikėsi konservatorių ekono
minės politikos: sumažino para
mą mokykloms ir šalpai, sustab
dė pigiųjų butų statybą.

1995 m. Ontario provincija 
išsirinkusi neokonservatorių vy
riausybę, kuri sumažino šalpą 
21%, nutraukė paramą pigiųjų 
butų statybai, bet pažadėjo su
mažinti provincinį pajamų mo
kestį 30%. Buvo tikima, kad 
mokesčių sumažinimas duos 
725,000 naujų darbo vietų ir 
rinka išspręs visus sunkumus. 
Tačiau taip neįvyko. Po 6 metų 
federacinės ir 4 konservatizmo 
metų provincinės politikos, To
rontas turi 220,000 arba per 
10% miesto gyventojų, uždir
bančių mažiau kaip $20,000 per 
metus.

“Sunki benamių padėtis” - 
rašė Ian Urquhart. Manydama, 
kad privatus sektorius galės ge
riau aprūpinti pastoge už priei
namą nuomą, konservatorių vy
riausybė sustabdė pašalpas pi
gių butų statybai, žadėjo pinigi
nę paramą nepajėgiantiems mo
kėti didelės nuomos.

Išėjo kitaip. Po beveik 4 
metų valdymo, šiandieną vien 
Toronte laukiančių buto eilė iš
augo iki 100,000. Tokiai situaci
jai atsirasti buvo dvi priežastys.

1. Sumažėjusios gyventojų 
pajamos. Konservatorių žadėta 
piniginė parama nuomai ne
buvo tęsėta. Socialinė globa su
mažinta 22% (Kitas autorius 
nurodo 21%). Federacinė libe
ralų vyriausybė suvaržė bedar
bių pašalpas.

2. Sumažėjusi pasiūla. Pro
vincinei ir federacinei vyriausy
bėms sustabdžius pigių butų 
statybą, privatus sektorius ne
skubėjo užpildyti atsiradusios 
tuštumos. Sis pelno siekiantis 
sektorius vengia sunkumų ir yra 
linkęs aptarnauti turtingesnių 
gyventojų grupes.

Iš dalies panaikinus nuomų 
kontrolę, dalis pigiųjų butų pa
teko į privačias raukas, ir pasiū
la dar labiau sumažėjo. Likusius 
butus vyriausybė nori pervesti į 
savivaldybių rankas. “Visi trys 
vyriausybės sluoksniai turi prisi
imti moralinę atsakomybę dėl 
pigių butų stokos, nes kitaip be
namių problema tik didės”, sa
ko burmistro Mel Lastman’o 
užsakyta Anne Golden studija. 
Juo greičiau Otava ir Ontario 
valdžia sugrįš prie pigių butų 
statybos, juo geriau - sako ap
žvalgos autorius.

“Statybininkai turi abejo
nių” - rašo Tony Wong, verslo 
apžvalgininkas. Mark Guslits, 
per porą dešimtmečių pastatęs 
tūkstančius pigių butų abejoja 
ar užteks komisijos rekomenda
cijų aprūpinti benamius butais. 
Esą jis jau daug kartų girdėjęs 
kalbas, kad pasiūlius pigią žemę 
ir sumažinus mokesčius statybi
ninkai skubės statyti. “Statybi
ninkai, kaip ir kiti verslininkai, 
siekia pelno, ir jeigu jo nenuma
to, eina kitur”.

John Latimer, “Monarch 
Development Corporation” pir
mininkas ir Anne Golden komi

sijos narys, mano, kad negalima 
visko palikti rinkai: “Vyriausy
bės dalyvavimas pigių butų sta
tyboje yra būtinas”.

Jeff Usher, “Greater To
ronto Home Builders” pirmi
ninkas, pritaria: “Komisijos re
komendacijos geros, bet, kaip ir 
visada, priklausys nuo žmonių, 
ar jie sutiks kai ko atsisakyti. 
Šiuo atveju priklausys nuo vy
riausybės, ar ji linkusi daryti 
nuolaidas. Jei taip, tai statybi
ninkai dalyvaus pigiųjų butų 
statyboje”.

“Grąžinti tikslą politikon” 
- rašė Carol Goar, vedamųjų 
puslapio redaktorė. Autorė tie
siogiai nekalba apie benamius 
ar pigius butus, bet bendrą so
cialinę būklę Kanadoje. 1960 m. 
min. pirm. Lester Pearson su
kvietė pažangių mąstytojų kon
ferenciją Kingstone, norėdamas 
nustatyti liberalų partijos gaires 
ateičiai. Jaunas žurnalistas Tom 
Kent (dabar 76 metų amžiaus) 
pristatė savo studiją “Towards a 
Philosophy of Social Security”.

Ši studija paskatino sociali
nio teisingumo erą Kanadoje. 
Buvo įvesta visuotinė sveikatos 
drauda, valstybinė pensija dir
bantiems (Canada Pension 
Plan), socialinė globa (Canada 
Assistance Program). Prieš ke
letą mėnesių Kent, nebepakęs- 
damas tuščių politinių ginčų, 
paskelbė kitą studiją “Social 
Policy 2000”, lyg pirmosios tęsi
nį. Jis pripažįsta, kad dabartinės 
sąlygos nėra palankios pažan
giai galvosenai: ministeris pir
mininkas esąs žmogus be jokių 
didesnių užmojų, slegianti fede
racinė skola, politinių partijų 
tuščias postringavimas, per 15 
metų įsigalėjusi neokonservato
rių ideologija. Tačiau jis mano, 
kad politinis klimatas keičiasi, ir 
pateikia keletą pasiūlymų.

Centrinis socialinės politi
kos tikslas - sudaryti sąlygas, 
kad kiekvienas pilietis galėtų iš
skleisti savo pajėgumą. Reikia 
panaikinti priežastis, kurios ne
leidžia žmogui panaudoti savo 
sugebėjimų. Pirmas uždavinys - 
išlaikyti vyriausybės programas, 
kaip pvz. sveikatos draudą, prie 
kurių kanadiečiai yra jau pri
pratę.

Antras uždavinys - sustab
dyti vis didėjančią Kanados vi
suomenėje properšą tarp turtin
gųjų ir beturčių. Pradėti reikia 
su priešmokyklinio amžiaus vai
kais, nes neturtingų šeimų vai
kai labai anksti pajunta dėmesio 
stoką, lyginant su turtingesnių 
tėvų vaikais.

Trečias uždavinys - pajamų 
mokesčių reforma. 1. Panaikinti 
turtingiesiems prieinamas mo
kesčių išimtis. 2. Panaikinti “ca
pital gain” mažesnį mokestį už 
uždarbio apmokestinimą. 3. 
Įvesti paveldėjimo mokestį. 
Kent gerai žino, kad šitie jo pa
siūlymai susilauks didelio pasi
priešinimo iš bankų, investuoto
jų ir verslininkų. Jis nurodo, 
kad ši privilegijuota mažuma 
gerai pasipelnė iš deficito maži
nimo politikos šiame dešimtme
tyje, kai dauguma kanadiečių 
turėjo suveržti diržus. “Visai 
teisinga: tie, kurie pralobo, da
bar turi palengvinti skolų naštą”.

Nors Kent studija išsami, 
bet turi ir trūkumų. Jis visai ne
kalba apie trūkumą pigiųjų bu
tų. Jo siūlymas palaikyti mažas 
palūkanas gali būti nepraktiškas 
globaliniame amžiuje. Tačiau 
28 psl. studija - aiški, supranta
ma ir pilna naujų idėjų.

Knygų rišykla 
“SAMOG1TIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (4i6) 7G3-5 161

Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais.
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Vokietijos kardinolui JOACHIMUI MEISNERIUI įteikiama dovana jo 
apsilankymo proga Lietuvos nepriklausomybės šventės iškilmėje Vokie- 
tįjos Hiutenfelde Vasario 16-tosios šventėje Nuotr. M. Šmitienės

Lietuvos šventė Britanijoje
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 81-ją sukaktį vasario 
14, sekmadienį, šventė Londo
no lietuviškoji parapija pamal
domis savoje Šv. Kazimiero 
šventovėje. Pasiruošusį atnašau
ti šventės Mišias parapijos kle
boną Joną Sakevičių, MIC, atly
dėjo prie altoriaus LSS Europos 
rajono skautai su rajono vėlia
vomis. Aukas prie altoriaus ne
šė jaunieji skautai ir skautės. 
Skaitymus atliko dr. Paulius 
Sladkevičius, ir LSS Europos 
rajono vadovė v.s. Vida Gaspe- 
rienė.

Kun. J. Sakevičius pasakė 
turiningą pamokslą, iškeldamas 
dabartinės Lietuvos laimėtas 
geroves, bet kartu priminė, kad 
Lietuvoje yra ir negerovių: at
vykstantys įvairūs sektantai, 
įvairūs “healeriai” yra Lietuvos 
parlamentarų kviečiami į Seimo 
rūmus, kaip garbingi žmonės. 
Šventės pamaldose dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Justas 
V. Paleckis su ponia Laima bei 
šeimos nariai ir ambasados dar
buotojai. Šventovė buvo pilnu
tėlė maldininkų, kurių daugumą 
sudarė naujieji ateiviai iš Lietu
vos. Pamaldose giesmes giedojo 
jungtinis Londono parapijos 
choras ir Anglijos “Gimtinės” 
ansamblis.

Po pamaldų parapijos me
nėje įvyko “Gimtinės” ansamb
lio koncertas, kuriam vadovauja 
Vida Gasperienė ir Vincentas 
O’Brien. Skambėjo dainos ir 
kanklių muzika. Girdėjome ke
lias dainas, kurios buvo dainuo
jamos dainų šventėje Vilniuje 
1998 m., su kitomis dainomis.

Priimtuvės ir koncertas
Vasario 16 d. vakare Lietu

vos ambasada Londone surengė 
Lietuvos draugams, rėmėjams 
priėmimą-koncertą puošniuose 
Leighton House rūmuose, Hol
land Park, Kensington ir Chel

AtA
JURGIUI SKARDŽIUI 

mirus,
žmoną ELEONORĄ, sūnų JURGĮ su žmona CAROL, gi
mines bei artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime -

Birutė McKenny
Onutė Balsienė, Ina, Algis
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sea mieste. Atvykstančius sve
čius salėje pasitiko ambasado
rius Justas V. Paleckis su ponia 
Laima, ambasadoriaus patarė
jas Ričardas Degutis su ponia 
Egle. Svečių atvyko apie 200. Jų 
tarpe matėsi ambasadoriai: Vo
kietijos Gerbhart von Moltke, 
Ukrainos Volodymir Varsylen- 
ko, Rusijos Yuri Fokine, Nepa
lo, Kuveito, Šiaurės ir Vidurio 
Europos, neskaitant britų val
džios, meno ir verslo atstovų.

Priėmimų salėje svečiai bu
vo vaišinami įvairiais vynais ir 
skanėstais. Po valandos buvo 
pakviesti pereiti į gražiais pa
veikslais išpuoštą koncertų salę. 
Čia ambasadorius J. V. Paleckis 
pasveikino svečius trumpai su
pažindindamas su vakaro reikš
me, dabartiniu Lietuvos gyveni
mu, pristatydamas koncerto at
likėjus: Raimundą Katilių - 
smuikininką ir Petrą Geniušą - 
pianistą. Jiedu atliko keletą kla
sikinių ir lietuviškų kūrinių. Su
silaukė karštų plojimų. Tad 
programa pailgėjo dar trim kū
riniais. Po koncerto jo atlikėjai 
buvo apdovanoti gėlių puokštė
mis. Priėmimų salėje visi galėjo 
susitikti su koncerto atlikėjais.

Prie įėjimo buvo paruoštas 
informacinis Lietuvos stalas su 
įvairiais leidiniais apie Lietuvą.

Šį priėmimą ir koncertą rė
mė šios organizacijos ir bendro
vės: Dame DFDS Transport, 
Williams de Broe, Lietuvos oro 
linijos, Price Waterhouse Co
opers, Mr. Keith R. Stokes- 
Smith, Mr. Harold Burnett, 
QC, Bishop and Robertson 
Chalmers - solicitors.

Be to, Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 81-sios meti
nės buvo paminėtos pianistės 
Mūzos Rubackytės koncertu 
Wigmore Hall kovo 15 d.

Stasys Kasparas



Sugrįžo seniai iškeliavęs menininkas
Dailininko Adomo Varno pagerbtuvės Kaune (1879.L2-1979.VIL10)

IRENA-LIUCIJA KERELYTĖ, 
Kaunas

Tą popietę muziejininkė 
Kazimiera Galaunienė j Adelės 
ir Pauliaus Galaunių namus Vy
dūno ai. 2 Kaune sukvietė daug 
dailininko Adomo Varno kūry
bos gerbėjų. Kiekvieną, vos pra- 
vėrusį namų duris, šeimininkė 
sutiko nuoširdžia šypsena - pa
sveikinimu ir dovanėle - nemo
kamu įėjimo bilietu. Svečiai pa
sklido po visus kambarius, šne
kučiavosi, pirko ir kaipmat iš
pirko tik ką leidyklos “Baltos 
lankos” išleistą Zitos Žemaity
tės knygą “Adomas Varnas”. 
Stoviniavo laukdami autorės 
autografų. Kai kurie susibūrę 
skaitė laikraštyje “Kauno ži
nios” išspausdintą straipsnį apie 
Adomą Varną. Susitiko bičiuliai 
kultūrininkai. Rodos, kaip anuo
met - Galaunių aplinkos žmo
nės, kurių tikslas - paminėti 
Adomo Varno gimimo 120-ųjų 
metinių sukaktį.

Jauki namų svetainė vos su
talpino 60 susirinkusiųjų. Įvadi
nį žodį tarė M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus direktorius 
Osvaldas Daugelis. Svečius pri
statė šio muziejaus vadovė K. 
Galaunienė. Ta proga muziejo- 
logė Zita Žemaitytė pristatyda
ma monografiją apie A. Varną, 
atskleidė XIX-XX š. sandūros 
menininko idėjas, dėl kurių ne
paisė vargo, kurios tapo dvasios 
švente, didžiuoju rūpesčiu, gar
bės ir sąžinės reikalu. Simboliš
ka - pirmoji monografija apie 
A. Varną sutikta čia - jo buvu
sių bičiulių namuose, kur lanky
tasi, svečiuotasi, tartasi...

1926 m. gegužės 18 d. A. 
Varnas savo bendraminčiui do
vanojo rankiniu būdu numeruo
tą 100 egzempliorių tiražu iš
leistą savo albumą “Lietuvos 
kryžiai”. Šio fotografinio spau
dinio 42-ąjį egzempliorų dedi
kavo: “Gerb. Pauliui Galaunei - 
reikšdamas gilios pagarbos Ta
vo dideliam pasišventimui, nu
kreiptam istorinio-archeologi- 
nio mūsų tautos palikimo gelbė
jimui ir globojimui, teikiu šią 
kuklią savo penkerių metų dar
bo dalelę ir linkiu tą apleistą 
dirvoną įarti ko plačiausiai. A. 
Varnas”.

Dalios ir Zigmo Kalesinskų 
Vilkijos aukštesniosios liaudies 
amatų mokyklos dėstytoja etno
loge Aldona Rindeikienė savo 
pasakojimą iliustravo skaidrėmis 
A. Varno kryžių fotografijas.

Kultūrinio paveldo “Atmin
tis” leidėjas Domas Akstinas 
dovanojo susirinkusiems atviru
čių su A. Varno pieštais portre
tais: Vytautas Didysai, Gedimi

A t šių st a
Romualdas Kisielius, LAIKO 

RANDAI. Išleido UAB “Pradai” 
(T. Vrublevskio g. 6, Vilnius 2000). 
Dailininkė - Audronė Uzielaitė. 
Tiražas - 400 egz. Tai ketvirtoji au
toriaus eilėraščių knyga. Vilnius, 
1999 m., 116 psl. Leidinys gauna
mas pas autorių: R. Kisielius, 36 
Kenbury Rd., Somerville, NJ 
08876-3708, USA.

Aldona Veščiūnaitė, MEDŽIAI 
RYTO LAISVĖJ. Eilėraščiai. Išlei
do Algimanto Mackaus knygų lei
dimo fondas (Amą. M. Publica
tions, 218 Brookside Lane, Unit A. 
Willowbrook, IL 60514-2907, USA). 
Tiražas - 500. Aplankas ir skyrių
iliustracijos - Viktoro Simankevi- 
čiaus. Chicago 1999, 70 psl.

JAHRESTAGUNG 1997 SU
VAŽIAVIMO DARBAI (Lampert
heim 1998) Leidžia: Littausches 
Kulturinstitut - Lietuvių kultūros 
institutas, Schloss Renhof, 68623 
Lampertheim - Huettenfeld. Re
daktorius: Vincas Bartusevičius. 
Spausdina: Drucherei Martin Roes- 
berg, 53347 Alfter-Witterschlick.

NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI, 
1998 m. lapkritis - gruodis, 11-12. 
Šis mėnraštis, leidžiamas Lietuvoje, 
dėl lėšų stygiaus buvo sustojęs, bet 
po ilgesnės pertaukos vėl pradėjo 
eiti. Netrukus išeis ir 1999 m. 1-2 
nr. Pridėtame laiškę skaitytojams 
mėnraščio redakcija informuoja, 
kad ir toliau finansiniai rūpesčiai - 
sunkiausia našta, nes Spaudai, radi
jui ir televizijai remti fondas “N. ži
diniui - Aidams” paskyrė tik 110, 
000 litų paramos, kai kitiems mėn- 
raščiams - “Kultūros barams” - 
250,000, “Metams” - 280,000 litų. 
Dėl prenumeratos kreiptis: Rev. L. 
Andriekus, OFM, Franciscan Mo
nastery, P.O. Box 980, Kennebunk
port, Maine 04046, USA. 

nas, V. Kudirka, Juozas Tumas- 
Vaižgantas.

Muziejininkė Renata Vaiče- 
konytė-Kepežinskienė paskaitė 
A. Varno laiškus, rašytus P. Ga
launei iš Čikagos. O žurnalistė 
Marija Macijauskienė dalijosi 
įspūdžiais, Čikagoje aplankiusi 
ir A. Varną 1970 metais. Daili
ninkas buvęs santūrus, susimąs
tęs. A. Varnui rūpėjo, kad me
nas kalbėtų į kiekvieną žmogų. 
Ir kalbino jis portretu, piešiniu, 
grafika, pašto ženklais, pinigų 
eskizais, scenografija, tapyba, 
šaržais, etnologija.

Iš Galaunių namų A. Varno 
jubiliejiniai renginiai Kaune pa
sklido parodomis, prisiminimais 
Kauno apskrities viešojoje bib
liotekoje, Paveikslų galerijoje, 
žiniasklaidoje ir visoje Lietuvoje.

Šiame paminėjime aš tei
giau Nepriklausomos Lietuvos 
teisingumo ministerio St. Šilin
go Joniškyje pasakytą 1938 sau
sio 30 d. A. Varno Jubiliejinės 
parodos atidaryme mintį: “Tik 
didis menininkas, suaugęs su 
savo gimtąja žeme, paskaito 
slaptingą jos raštą...”

O viso to pradžia tokia. Bu
vęs Joniškio gimnazijos steigė
jas ir pirmasis jos direktorius 
Balys Žygelis jau dirbo Kaune 
“Spaudos fondo” direktoriumi 
ir susitarė su A. Varnu jo kū
rybos 30-čio sukakties parodą 
surengti gimtinėje. B. Žygelis 
darbų koordinatoriumi Jonišky
je pakvietė savo bičiulį mūsų 
tėvą Praną Kerelį, o šis - nema
žai talkininkų. Keletas jų - nuo
traukoje.

Joniškis tų metų sausį ir va
sarį išgyveno didžiulę negirdėtą 
- neregėtą lig tol meno šventę. 
Jos “kaltininkas” ir joniškiečiai 
pajuto daug nuoširdumo ir šilu
mos. Joniškyje Upytės gatvė bu
vo pavadinta A. Varno vardu, 
surengta 327-ių jo kūrinių paro
da. Dailininko Adomo Varno 
vardu taip pat pavadinta naujos 
Joniškio pradžios mokyklos sa
lė. Pritvirtinta prie sienos apie 
tai bylojanti marmorinė lenta. 
Parodą atidarė jo 80-metė moti
na, vilkinti tautiniais drabužiais. 
Iškilmingas posėdis ir koncertas 
vyko pradžios mokyklos, o po
būvis - gimnazijos salėje.

Paminėjimą pradėjo Joniš
kio gimnazijos direktorius Orvi- 
das. Kalbėjo St. Šilingas, švieti
mo ministerijos pradžios moks
lo departamento direktorius 
Kviklys, miesto burmistras A. 
Gedvilą, dailininkų draugijos 
vardu Vytautas Bičiūnas. Svei
kino sukaktuvininką Joniškio 
jaunalietuvių vadas Butkus,

paminėti
KNYGŲ AIDAI, 1999/01-03. 

Recenzijos, apžvalgos, anotacijos. 
Tai ketvirtinis mėnraščio “Naujasis 
židinys - Aidai” priedas, skirtas 
knygų recenzijoms bei atitinkamom 
informacijom. Leidėjas - “Aidas” 
(Universiteto g. 4, Vilnius 2001). 
Redaktorius - Vytautas Ališauskas.

FROM CLERMONT TO JE
RUSALEM, The Crusades and Cru
sader Societies 1095-1500, Belgija 
1998. Ištraukos iš 1995 m. tarptau
tinės viduramžių mokslo konferen
cijos Leeds universitete. Knygoje dr. 
Rasos Mažeikaitės paskaita apie 
moteris karžyges baltų kronikose. 

A. Varno parodos užbaigimas 1938 m. vasario 12 d. Pakuojame paveikslus išgabenimui iš Joniškio į parodą Kaune. 
Iš kairės: Staškevičius - Joniškio valsčiaus viršaitis, pasilenkęs - Orvidas, gimnazijos direktorius, Pranas Kerelis 
- pašto viršininkas, Adomas Varnas, Tarvydaitė - dailininkė, Lietuvos banko Joniškio skyriaus tarnautoja, Henri
kas Rudzinskas - gimnazijos piešimo mokytojas, skulptorius. Nuotrauka iš Genovaitės Kerelytės-Radžiūnienės 
asmeninio albumo

gimnazijos inspektorius Dienys, 
Lietuvos M. Montessori drau
gija ir kt.

Koncerte dainavo Valstybės 
teatro solistai - Orentas ir Šuke- 
vičienė, smuiku grojo Skabliaus- 
kaitė, linksmino Vilnių vaduoti 
sąjungos Joniškio skyriaus vyrų 
choras, diriguojamas J. Dragūno. 
Akompanavo Dvarionaitė.

Adomas Varnas, norėda
mas pažymėti minėjimo ryšį su 
mokykla, dovanojo jai savo nu
tapytą dr. Jono Basanavičiaus 
portretą. Visos iškilmės praėjo 
įspūdingai. Jo rengėjai parodė 
daug širdies ir sugebėjimo. Mi
nios žmonių plaukė susipažinti 
su paroda. Mokinius vedė kla
sėmis. Jie rašė rašinius, analiza
vo kūrinius. Vyko dailininko su
sitikimai su joniškiečiais.

Joniškio šventovei jau anks
čiau A. Varnas buvo dovanojęs 
didžiulį “Angelas sargas” pa
veikslą, kuris lig šiolei puošia 
šoninį altorių. Taip pat toje 
šventovėje - Kristaus kančios 
stotys - šio dailininko kurtos.

B. Žygeliui šiai parodai at
minti A. Varnas dovanojo di
džiulį paveikslą “Adomo Micke
vičiaus slėnis”, kuris ir dabar puo
šia jo antrosios žmonos dailininkės 
Leokadijos giminių svetainę.

Šiuo savo pasakojimu nuo 
120-ųjų metinių atsigręžiau į 60- 
ąsias, apie kurias ne kartą mi
nėjo mano tėveliai, prisimena 
mano seserys Danutė ir Geno
vaitė, viename iš susitikimų su 
dailininku skambinusios piani
nu. O aš truputį menu senu
čiukę Varnienę-Čepulienę - dai
lininko motiną - A. Varno gat
vėje mūsų kaimynę, iš kurios 
mes pirkdavome pieną. Vaikai 
draugaudavome, per tvorą vieni 
pas kitus karstėmės. Jo motinos 
name anksčiau buvo ir pradžios 
mokyklos klasė, kurią lankė ir 
mūsų sesuo Danutė.

Kas beparašys apie tuos lai
kus... Apie tai ir Z. Žemaitytės 
monografijoje tik keletu sakinių 
teužsiminta. Ir dar, A. Varnas 
savo motinos portretą nupiešė 
Upytės gatvės fone (atpažįstu iš 
vaikystės tuos namus). Ji stovi 
ant medinio tilto per Upytės 
upelį. Nei tilto, nei upelio dabar 
- nė žymės. Teka jis kažkur gi
liai vamzdžiais. Tik toje vietoje 
auga keletas vešlesnių medžių, 
matyt, maitinamų Upytės sy
vais. Pokario metais A. Varno 
gatvės pavadinimas buvo nu
plėštas. Vėl nepriklausomoje 
Lietuvoje negrąžintas, o A. Var
no vardu pavadintas netoliese 
skersgatvėlis. Tik memorialinė 
lenta prie namo vėl Upytės var
du pavadintoje gatvėje 23 nr. 
mena: čia gyveno dailininkas 
Adomas Varnas...

Kai aplankome parodas, 
nejučiom ieškom jose mums 
mielų, artimų, žinomų ir taip 
brangių savo idėjomis, temomis, 
stiliumi menininkų darbų. Vil
niuje, Kaune, Čikagoje matėme 
ir A. Varno kūrinių. Sustojame 
prie jų ilgam. Prisimenam Žiem
galą, tėviškę, susitikimus. Ir ne
gali patikėti, kad visa tai jau 
istorija, kad tie garbūs, mūsų 
mylimi ir mus mylėję žmonės 
jau amžinybėje... Nešė jis Lie
tuvai kūrybos idėjas, skleidė Tė
vynės meilę savo prasmingais 
darbais.

Kaune, prie judrios Studentų g. ir Taikos prospekto sankryžos budi 
Baltasis angelas, saugantis čia raudonųjų budelių nužudytų nekaltų lie
tuvaičių atminimą. “Niekas manęs nepažemins, jei esu kilnios dvasios” 
- byloja įrašas akmenyje Nuotr. A. Garmutės

“Laiko atodangos”
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 

veiklos dešimtmetis
JUOZAS VITĖNAS

Dar sovietmečiu lietuviai 
politiniai kaliniai bei tremtiniai, 
sugrįžę į Lietuvą, patyrė, kad jų 
niekas ten nelaukia ir jais nesi
rūpina. Todėl jie jautė reikalą 
susiorganizuoti savo būklei pa
gerinti. Tačiau niekas nesutiko 
duoti vietos jiems susirinkti. 
Todėl 1988 m. lapkričio 29 d. 
be valdžios leidimo prie Kauno 
pilies buvo surengtas mitingas, 
kuriame buvo išrinkta iniciaty
vinė grupė ir įpareigota sušauk
ti suvažiavimą bei paruošti įsta
tus. Šį darbą koordinuoti buvo 
pavesta A. Butkevičiui, kuris, 
atstačius Lietuvos nepriklauso
mybę, tapo pirmuoju jos krašto 
apsaugos ministeriu.

Steigiamasis suvažiavimas 
įvyko 1988 m. rugpjūčio 26 d. 
Kaune, Architektų namuose, 
kuriam pirmininkavo A. Butke
vičius ir P. Varanauskas.

Taigi pernai suėjo dešimt 
metų, kai buvo įsteigta Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga (LPKTS). Tiesa, stei
giamajame suvažiavime ji buvo 
pavadinta Tremtinio klubu, nes 
pagal to meto sovietinius įstaty
mus kitaip nebuvo galima pa
vadinti. 1990 m. šis vardas buvo 
pakeistas pasivadinant Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga (LPKTS).

Šiai sukakčiai paminėti per
nai buvo išleista knyga “Laiko 
atodangos”, kurioje savo atsimi
nimus pateikė buvęs pirmasis 
sąjungos pirmininkas Balys Ga
jauskas, 37 metus praleidęs so
vietų lageriuose, kalėjimuose 
bei tremtyje; LPKTS valdybos 
tarybos pirm. Antanas Lukša, P. 
Varanauskas, P. Meškauskas, 
A. Andriukaitienė ir kiti. Aldo
na Juškevičienė straipsnyje “Ką 
mes bendromis jėgomis nuvei
kėme per 10-metį”, suminėjusi 
savo eitas pareigas ir atliktus 
darbus, pateikia statistikos apie 

narių skaičių. Ji rodo, kad pagal 
1996-97 metų 49 skyrių pateik
tus duomenis sąjunga turėjo 
43,486 narius, kurių 7,458 buvę 
politiniai kaliniai, 28,298 trem
tiniai, 5,514 tremty gimę vaikai, 
315 partizanai, 416 ryšininkai ir 
rėmėjai, 376 asmenys išvežti 
darbams į Vokietiją, 770 asme
nys įtraukti į tremiamųjų sąra
šus ir 339 kiti asmenys.

Taip pat pateikta LPKTS 
skyrių atliktų darbų 1988-1997 
metais suvestinė. Ji rodo, kad 
60 skyrių per tą laiką perlaidojo 
1,964 partizanus, pervežė Lietu
von 1,331 tremtinio palaikus, 
atstatė 29 bunkerius, įrengė 128 
atminimo lentas ir daug pa
minklų, kryžių, koplytstulpių, 
koplytėlių bei kryželių kapinėse.

Didelė knygos dalis (71-303 
psl.) skirta 54 skyrių veiklos at
skiriems aprašymams, gausiai 
pavaizduojant fotografijomis.

LPKTS pirmininkas P. Ja
kučionis straipsnyje “Mūsų da
bartis ir ateities gairės” rašo, 
kad sąjunga yra politinė organi
zacija, dalyvaujanti visų lygių 
krašto valdžios rinkimuose ir 
iškelianti savo kandidatus. Są
jungos tikslas - Lietuvos res
publikos nepriklausomybės, tei
singumo, demokratinės santvar
kos ir valstybiningumo tvirtini
mas. Svarbus uždavinys yra so
vietinės okupacijos ir lietuvių 
tautos komunistinės tautžudys- 
tės padarinių likvidavimas, isto
rinės tiesos apie pasipriešinimą 
okupacijai atkūrimas, pasiprie
šinimo kovų bei tautžudystės 
aukų atminimo įamžinimas. O 
didžiausias konkretus to įamži
nimo darbas yra Lietuvos lais
vės kovų ir komunistinės taut
žudystės aukų paminklo Vilniu
je pastatymas. Be to, sąjunga 
leidžia žurnalą “Laisvės kovų 
archyvą” ir savaitraštį “Tremti
nys”. Daugelis skyrių turi savo 
chorus ir kitokius saviveiklos 
būrelius, tremties bei rezistenci-
jos muziejus.

Pasak Jukučionio, sąjunga 
su maždaug 50,000 narių skai
čiumi yra didžiausia Lietuvos 
politinė organizacija. Iš jų 16, 
000 yra darbingo amžiaus. Tiek 
pat yra 60-70 metų amžiaus, 
6,000 turi aukštąjį išsilavinimą. 
Su tokiais išsilavinusiais, užsi
grūdinusiais, patriotiškai nusitei
kusiais žmonėmis esą galima ne 
tik komunistus, bet ir kalnus 
nuversti, bet mūsų silpnybė yra 
pasyvumas, kuklumas, toleran
cija ir silpna drausmė. “Po Ne
priklausomybės atkūrimo pasi
jutome pavargę nuo kovų ir me
tų naštos”.

LAIKO ATODANGOS, Lietu
vos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos dešimtmetis 
1988-1998. Sudarytoja ir re
daktorė - Virginija Skučaitė. 
Leidėjas - Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga. 
Kaunas 1998 m. 320 psl. Tira
žas 5,000 egz.
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C h III IltIVI II VEIKLOJE
Ignas Domeika, mokslininkas 

geologas, prieš 110 metų mirė Či
lėje, į kurią atvyko 1838 m. ir jai 
paskyrė visą savo energiją bei ga
bumus. Jis yra šiam kraštui la
biausiai nusipelniusių žmonių tar
pe. Jo vardas įamžintas pavadini
mais: yra miestas Puerto Domei
ka, gėlė Viola Domeycana, jo at
rastas mineralas domeikitas. An- 
dų kalnyne 450 km ilgio kalna
gūbris pavadintas Domeikos var- ■ 
du. I. Domeika gimė Nesvyžiuje, 
aktyviai dalyvavo 1831 m. sukili
me, po kurio pasitraukė į Vaka
rus ir pasiekė Čilę. Čiliečiai jį lai
ko lenku, nes jis atvykęs iš anuo
metinės Lietuvos-Lenkijos valsty
bės. Tačiau jis pats savo raštuose, 
nors rašęs lenkiškai, visur pabrėž
davo esąs lietuvis. Draugavo su 
Adomu Mickevičiumi, Paryžiuje 
priklausė Lietuvių sąjungai, bend
ravo su lietuviais emigrantais. A. 
Mituzienė “Lietuvos aide” (1999.
l. 23) cituoja jo dienoraštį, iš kurio 
labiausiai matyti, kuo jis save lai
kė. Pvz. “... generalinis štabas bu
vo labai patenkintas mumis, lietu
viais”...

A. a. biochemijos dr. Kazio 
Martinkaus (1953-1984) prisimi
nimui 1985 m. jo tėvai, sesuo ir 
artimieji draugai įsteigė stipendi
jų fondą, kuriuo gali pasinaudoti 
visi laisvojo pasaulio lietuviai stu
dentai, bebaigtą bakalauro arba 
siekiantys magistro ar daktarato 
laipsnių iš griežtųjų mokslų (bio
logijos, chemijos, biochemijos), 
ypač ryšium su vėžio tyrimu. No
rintieji gauti daugiau informaci
jų ir prašymų formas prašomi ra
šyti šiuo adresu: Kristina Martin- 
kutė, Dr. Kazys Martinkus Me
morial Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, Illinois 
60629-3011, USA. Prašymų for
mos turi būti grąžintos iki 1999
m. gegužės 30 d.

Kultūros vertybių apsaugos 
departamento ir Kėdainių rajono 
savivaldybės parama, Kėdainių 
evangelikų-reformatų šventovės 
Radvilų mauzoliejaus sarkofagai 
pradėti restauruoti. Puošniai de
koruotus Radvilų vaikų - Stepo
no ir Elzbietos - sarkofagus res
tauravo Gintaras Kazlauskas. Ligi 
šiolei restauruoti jau Biržų ir Du
bingių kunigaikščio didžiojo Lie
tuvos etmono Jonušo Radvilos 
bei kunigaikščio, kultūros ir me
no mecenato Kristupo Radvilos 
Perkūno sarkofagai. Šiemet bus 
pradėti kiti Radvilų sarkofagų 
restauravimo darbai. Be kitų or
namentų, sarkofagus puošia Rad
vilų giminės bei Lietuvos herbai.

Trys įžvalgūs leidiniai
Psichiatrės Jūratės Sučylaitės grožinė ir publicistinė kūryba

ALĖ RŪTA

Neteko autorės veidu į vei
dą susitikti. 1998 m. skaitytoją 
apdovanojo net trimis nedidelė
mis prozos knygelėmis: “Su
maištis” (117 psl.), “Kelias į pil
natį” (182 psl.). Abi jos - groži
nė proza, nors temos ir me
džiaga iš dabartinės Lietuvos 
gyvenimo. Trečia - “Visada 
dviese” (273 psl.). Šioje publi
cistinėje yra medikės-psichiat- 
rės studijiniai aprašymai dauge
lio labai skaudžių mūsų tėvynės 
gyvenimo reiškinių (“tamsios ir 
šviesios”, anot autorės, “kasdie
nybės spalvos, nors į galą švie- 
sėjant, tai yra žmonių vidinei 
būsenai šviesėjant”).

Jei nežinočiau, kad autorė 
tik jaunutė gydytoja-psichiatrė, 
manyčiau, kad ji gal 60-70 metų 
amžiaus, daug patyrusi, giliai 
įžvelgianti į žmogaus dvasines 
bei fizines žaizdas, o pati - 
aukštųjų idealų atstovė, pasiti
kinti Dievo valia ir globa...

Toksai bendras įspūdis iš 
jos gausių trumpų novelių ir 
straipsnių. Matyt, nors autorė 
jauna, bet tiek sukaupusi medi
kės patirtinės medžiagos, kad 
nejučiomis turėjo panaudoti ją 
net trijose knygose tais pačiais 
metais.

Ir ačiū Dievui! O mums vi
siems labai reikalinga žinoti, 
kas dedasi mūsų Lietuvoje, ži
noti iš giluminių šaltinių. Jau
natviškas nuoširdumas ir su
brendusio gilaus proto įžvalgos 
bei išvados, gėrio siekimas - vi
sa tai patraukia skaitytoją: su 
įdomumu išgyveni puslapį po 
puslapio ir perskaičius kitu 
žvilgsniu atsikreipi į Lietuvą, 
ypač į jaunus jos žmones, ku

“Lietuvos dramaturgija. Kū
rinių sąrašas” - tokiu pavadini
mu 1998 m. pabaigoje pasirodė 
teatrologo Vytauto Maknio suda
ryta infomacinio pobūdžio knyge
lė, skirta Lietuvos teatro 100-me- 
čiui paminėti. Rinkinyje sutelkta 
per 100 metų vaidinti lietuviški 
veikalai, kurių nemaža dalis dar 
pasilikusi rankraščiuose. Taipgi ir 
kai kurių autorių nepavykę nusta
tyti, o šalia jų išspausdinti ir pačių 
iškiliausiųjų dramaturgų kūriniai 
kaip V. Krėvės-Mickevičiaus, J. 
Grušo, J. Marcinkevičiaus ir kt. 
Kaip A. Kapočiūtė “Dienovidyje” 
(1999 m. sausio 29 - vasario 4) 
rašo, knygelė yra bandymas ap
rėpti visus lietuviškus dramos kū
rinius. Dramaturgijos tyrinėto
jams durys pravertos, ko negali
ma buvo padaryti sovietmečiu.

Litexpo parodų rūmuose va
sario 18-20 d.d. vyko Tarptautinė 
Baltijos knygų mugė Vilnius ’99. 
Joje dalyvavo 137 leidyklos, kny
gų centrai, institutai, įvairios kitos 
leidyba ir knygų prekyba besiver
čiančios organizacijos. Be knygų 
demonstravimo dar veikė 11 pa
rodų. Iš jų pažymėtinos rašytojos 
Jurgos Ivanauskaitės fotografijų 
“Tibetas-kita realybė”, “Vyturio” 
leidyklos iliustracijų, archyvinių 
nuotraukų iš albumo “Lietuva”. 
Taipgi vyko susitikimai su rašyto
jais, spektakliai, koncertai. Pirmą 
dieną lankytojai galėjo paben
drauti su knygų autoriumi prof. 
Vytautu Landsbergiu, klausytis 
O. Ditkovskio, S. Bareilio, A. Ku
likausko koncerto. Antrą dieną su 
savo nauja eilėraščių rinktine su
pažindino iš JAV atvykęs Tomas 
Venclova. Trečią dieną daugiausia 
skyrė vaikams. Buvo rodomi 
Valstybinės M. Mažvydo bibliote
kos lėlių teatro “Berniukas žir
niukas”, o taip pat vaizdajuostė - 
apie Nyką-Niliūną “Orfėjaus me
dis”. (Ž.B.)

Robertas Komža, daugelio fo
tografijos ciklų autorius, vertėjas, 
medžiotojas, nuotykių mėgėjas, 
kaip jį apibūdina “Lietuvos aidas” 
(1999.1.27), garsėja kaip senųjų 
Europos kapinių fotografas. Š.m. 
sausio pabaigoje jo darbų paroda 
buvo atidaryta Lietuvos valstybi
nės UNESCO komisijos galerijo
je. Rodomos Vokietijos Hambur
go Ohlsdorfo kapinių skulptūros. 
Keturiolika spalvotų darbų suda
ro ciklą “Seniausios Europos ka
pinės”. R. Komža numatęs įam
žinti Prancūzijos, Italijos, Graiki
jos senąsias kapines. Antkapiai 
atrenkami grynai meniniu požiū
riu. Pradėto ciklo tęsinys bus ro
domas šį rudenį. gnk.

riems reikia daug dėmesio ir 
meilės.

Autorės Jūratės Sučylaitės 
(anksčiau rašiusi ir poeziją) 
proza yra ne kritikos, ne pa
smerkimo, ne ironijos, o tikro - 
fiziologinio ir dvasinio nagrinė
jimo bei dėmesio rezultatas, o 
labiausiai - meilės.

Tarp kitko, visos trys kny
gutės - juodais viršeliais (gal 
išreiškia liūdesį?) ir papuoštos 
Algimanto Kezio meninių nuo
traukų fragmentais.

Iš grožinės prozos “Kelias į 
pilnatį” du apsakymai - “Skers
vėjis” ir “Budelis” buvo Kaune 
gyvenančios Vijolės Arbas iš
versti į anglų kalbą. Autorė da
lyvavo Amerikoje “Arts-link” 
konkurse ir iš 500 dalyvavusių, 
atrinkus tik 50, Jūratė irgi lai
mėjo premiją - stažuotis (Iowa 
universitete) tarptautinių rašy
tojų programoje. Ji sakėsi lai
minga gavusi progos pirmą kar
tą pamatyti Ameriką ir jos kul
tūrą pažinti.

“Mūsų žmonės pavargę nuo 
sumaišties, bet jie dar išsities, 
prašviesės, sutvirtės. Tikėkim...” 
(Iš autorės dedikacijos).

Jūratė Sučylaitė, SUMAIŠTIS. 
Apysaka. Leidykla “Naujasis lan
kas”. Spaustuvė “Morkūnas ir Co” 
(Studentų g., LT 3031 Kaunas). 
Dailininkas - Algirdas Jurėnas, 
redaktorė - Albina Pribušauskaitė. 
Tiražas 500. Kaunas, 1998 m.

Jūratė Sučylaitė, KELIAS Į 
PILNATĮ. Apsakymas. Leidėjas 
“Naujasis lankas”. Dailininkas - A 
Jurėnas. Redaktorius - Jonas Va- 
buolas. Tiražas 500. Kaunas, 1998 m.

Jūratė Sučylaitė, VISADA 
DVIESE. Publicistika. Leidykla 
“Santara”. Spaudė “Morkūnas ir 
Co”. Tiražas - 500. Kaunas 1998 m.
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999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind....................3.25%
180-364 d. term.ind.................. 3.25%
1 metų term, indėlius................3.50%
2 metų term, indėlius................3.85%
3 metų term, indėlius................4.00%
4 metų term, indėlius................4.10%
5 metų term, indėlius................4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.25%
1 metų GlC-met. palūk..............3.75%
2 metų GlC-met. palūk..............4.10%
3 metų GlC-met. palūk..............4.20%
4 metų GlC-met. palūk..............4.25%
5 metų GlC-met. palūk..............4.55%
RRSP, RRIF ir OHOSP..............3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......4.10%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.20%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......4.55%
Taupomąją sąskaitą iki............ 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kašd. pal. čekių sąsk.iki.......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................  7.75%

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

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

5.95%
6.20%
6.30%
6.35%
6.40%

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.

Žinios iš Lietuvos
- Kauno sporto halėje baigėsi 

Šiaurės Europos krepšinio lygos 
(NEBL) parodomųjų varžybų pas
kutinis ratas. Paskutinę dieną (03- 
16) Alytaus “Alita” 97:72 įveikė 
Vilniaus “Lietuvos rytą”, o Kauno 
“Žalgiris” 104:71 - Thlino “Kalev”. 
Keturios pajėgiausios NEBL ko
mandos - “Žalgiris”, “Lietuvos ry
tas”, Rygos “ASK-Broceni” (Latvija) 
ir Lufėjo “Plannja Basket” (Švedija) 
balandžio 4 ir 5 dienomis Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmuose varžysis 
dėl turnyro nugalėtojo vardo.

- Kaunietis Remigijus Šukevi- 
čius Lenkijos mieste Sidlic tarptau
tiniame graikų-romėnų imtynių tur
nyre, iki 58 kg svorio kategorijoje, 
laimėjo antrąją vietą. Filane pralai
mėjo amerikiečiui Jim Gruenwald.

- Tarptautiniame šešių rinktinių 
vyrų rankinio turnyre Danijoje 
Lietuvos rinktinė praėjusį šeštadienį 
(03-20) pralaimėjo lenkams 28:34.

- Šiaulių “Karedos” futbolinin
kai, Vokietijoje rungtyniaujantys 
Lietuvos klubų rinktinės vardu, 
kontrolines rungtynes su Rusijos 
“Rotor” klubu baigė 0:0.

- Bankok (Tailande) vykusia
me pasaulio muai-tai bokso čempi
onate Irmantas Berankis, svorio ka
tegorijoje iki 57 kg, finale pralai
mėjęs Tailando atstovui, galutinai 
laimėjo sidabro medalį. V.P.
“Lietuvos sporto žinynas”

Kaip Elta praneša, Algimantas 
Bertašius paruošė du tomus “Lietu
vos sporto žinynas”. Pirmas tomas 
apima 1919-1940 metų laikotarpį ir 
antras - 1941 - 1948 metus.

A. Bertašius rinkdamas duo
menis “Lietuvos sporto žinynui”, 
atskleidė neeilinį reiškinį - 1948 m. 
Lietuvos tarybinė sporto valdžia 
panaikino Nepriklausomos Lietu
vos atletų pasiekimus. Valstybės ar
chyvuose jis aptiko Avnerio Svirs
kio rusų kalba rašytą laišką sporto 
komiteto pirmininko pavaduotojui 
K. Krupinui, kuriame tvirtino, kad 
prieškariniai rekordai yra nerealūs, 
pasiekti nusikaltėlių, kurie buvo 
nubausti arba ištremti ir jų pasek
mės negali būti tarybinio sporto 
istorijoje. Dėl to buvo parinkti nau
ji to laiko rekordai, nors ir daug 
kuklesni. Pokario rekordai viršijo 
N. Lietuvos pasiekimus tik apie 
1960 m. A. S.

Kas naujo Europoje?
Dailaus čiuožimo “Grand prix” 

varžybose Petrapilyje Lietuvos pora 
pirmą kartą aplenkė italus. Euro- 
sport televizijos pranešėjas pažymė
jo, kad M. Drobiazgo ir P. Vanagas 
pasaulinėse pirmenybėse Suomijos 
sostinėje varžysis dėl trečios vietos. 
Stebėjau Lietuvos atstovų čiuožimą 
- puiki technika, labai geras meni
nis atlikimas.

Pasaulio uždarų patalpų leng
vosios atletikos pirmenybėse R. 
Nazarovienė penkiakovėje užėmė 
ketvirtą vietą, nuo lenkės Vlodarčik 
atsilikdama tik 50 taškų.

Aukščiausios Vokietijos futbo
lo lygos Duisburgo vienuolikėje 
puikiai žaidžia Lietuvos rinktinės 
narys vartininkas Gintaras Staučė. 
Po kiekvienų rungtynių spauda žai
dėjus įvertina taškais. Lietuvis žy
mimas “dvejetu” (lietuviškas ket
vertukas). Sunku gauti “vienetą” 
(labai gerai), nes tai jau pasaulinio 
lygio žaidėjas.

- Tarpvalstybinės jaunių (16- 
18 m.) bokso rungtynės tarp Lietu
vos ir Vokietijos rinktinių š.m. kovo 
5 ir 7 d.d. Šveicarijoje ir Šrisheime 
baigėsi vokiečių pergalėmis vieno
da pasekme 14:8. K.B.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT

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.).

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių
MOKA:

3.25% už 30-89 dienų term, indėlius
IMA: 

už asmenines
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

paskolas nuo.....
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu

..7.75%

4.10% už 4 m. term, indėlius nuošimčiu (fixed rate)
4.30% už 5 m. term, indėlius 1 metų.................. ..5.95%
3.25% už 1 m. GIC mėn. palūk. 2 metų.................. ..6.20%
3.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 3 metų.................. ..6.30%
4.10%.už 2 m. GIC invest, pažym. 4 metų.................. ..6.35%
4.20% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.25% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.55% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

5 metų..................

su keičiamu

..6.40%

(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.

nuošimčiu...........

Duodame:

..6.00%

- asmenines paskolas 
iki $250,000;

- mortgičius iki 95% 
įkainoto turto;

- riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) ir

- komercinius mortgičius

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

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

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

BPL Import/Export

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

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

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

1999 GOLFO SEZONAS 
PRASIDCDfl!

TORONTO LIETUVIŲ GOLFO KLUBAS
kviečia visus į sezono atidarymo turnyrus: balandžio 24, 
šeštadienį, 10 vai. ryto, Richview Golf Club; gegužės 8, 
šeštadienį, 9 vai. ryto, Nottawasaga Golf Club.

Šių metų registracijos anketos jau išsiųstos golfo 
žaidėjams, kurie buvo užsiregistravę praeitais metais. 
Norintieji tapti naujais nariais gali kreiptis į TLGK iždininką 
D. Mari josiu tel. 905 822-8091. Dėkojame praeitų metų 
rėmėjams, ypatingai kredito kooperatyvui "Parama”.

TIKIMĖS SU VISAIS PASIMATYTI PRIEŠ 
PRADĖDAMI ŽAIDYNES BALANDŽIO 24 D.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

čiant Kvebeką be Kanados suti
kimo į jų ruošiamą Paryžiuje 
tarptautinę kultūros ministerių 
konferenciją, atrodo buvo ap
galvotas ėjimas. Prancūzijos mi- 
nisteris pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministeris buvo iš anks
to J. Chretien ir J. Roy (Kana
dos ambasadoriaus Prancūzijo
je) įspėti oficialiai kviesti tik 
Kanadą. Pasiteisinimo, kad ši 
konferencija nebuvo oficiali ir 
jie galėjo kviesti savo nuožiūra, 
Kanada nepriėmė ir atšaukė 
Kanados delegatę Paveldo mi- 
nisterę Sh. Copps iš konferenci
jos. Kvebeko premjeras L. Bou
chard išnaudojo šią progą pa
skelbti, kad “Kanada nepripa
žįsta Kvebeko kaip ypatingos vi
suomenės” su savita kultūra. 
Netrukus po to premjeras, nuvy
kęs į Barceloną, susirado bend
raminčių Katalonijos separa
tistų tarpe. Ten L. Bouchard bu
vo priimtas iškilmingai ir pagar
biai, teikiama tik valstybių va
dams. Katalonija turi specialų 
statusą Ispanijoje, vartoja savo 
katalanų kalbą, panašiai kaip ir 
Kvebekas Kanadoje. Vis dėlto 
vizito metu Katalonijos prezi
dentas Jordi Pujol i Soley atsi
sakė plačiau įsipainioti į Kvebe
ko politinius reikalus.

“Viagra”, dažnai linksniuo
jamos paskutiniu laiku pasaulio 
žiniasklaidoje “stebuklingos” pi
liulės, kurios vyrams padeda pa
žadinti lytinius jausmus bei pa
jėgumą, nuo kovo mėnesio pa
baigos išvys dienos šviesą Kana
dos vaistinių lentynose. “Health 
Canada” metais vėliau už JAV 
davė joms savo patvirtinimą. 
Per tuos metus JAV 7 milijonai 
vyrų išpirko 60 milijonų žydrių
jų piliulių. 130 iš jų mirė nuo 
širdies sutrikimų, nors ir neįro
dyta, kad jie mirė tiesiogiai 
“Viagros”paveikti; gydytojai yra

įsitikinę, kad širdininkai neturė
tų šių piliulių vartoti. Parduoda
mos tik pagal gydytojų nurody
mus, piliulės kainuos po $15 už 
kiekvieną ir dar neaišku, ar jas 
padengs valdžios sveikatos drauda.

Šeimose mažėja vaikų 
skaičius - StatsCan duomenys 
rodo, kad vienavaikių šeimų 
skaičius nuo 1931 iki 1996 metų 
paaugo nuo 28% iki 41%; paau
go ir dvivaikių šeimų per tą patį 
laikotarpį nuo 24% iki 40%. 
Bet daugiavaikių šeimų sumažė
jo nuo 48% iki 19%.

1999 - Tarptautiniai senjo
rų metai (“International Year 
of Older Persons”, IYOP) - pa
skelbė Jungtinių tautų generali
nė taryba. Ontario provincija 
turi paruošusi programų šiuos 
senjorų metus tinkamai pami
nėti mažesnėse bendruomenė
se. Daugiau informacijos apie 
tai galima gauti paskambinus 1- 
800-910-1999 ir paprašius “IYOP 
community kit” arba aplankius 
Interneto svetainę www.gov.on. 
ca/health/iyop. G.K.

Skautų veikla
• Didelė dovana “Romuvai”. 

Čia 1963 m. vyko pirmoji skautų 
stovykla. Jos metu buvo suorgani
zuotos krikštynos. Vienas iš krikšto 
tėvų buvo dr. Juozas Sungaila, tuo 
laiku buvęs Kanados lietuvių bend
ruomenės valdybos pirmininkas. 
Prabėgus skautiškam stovyklavimui 
36 m., dr. J. Sungaila nepamiršo 
“Romuvos” ir š.m. pradžioje paau
kojo didelį 22 pėdų laivą su kabina, 
kurioje gali miegoti 4-ri asmenys. 
Už tokią stambią auką “Romuvos” 
valdyba ir Toronto skautija dakta
rui nuoširdžiai dėkoja. F.M.

Premija vairuotojui
Važiuoja automobiliu vyras, 

žmona, uošvis ir uošvė. Sustabdo 
kelių policininkas ir sako:

- Gerbiamasis vairuotojau, jūs 
pirmas nuvažiavote šią kelio at-
karpą be laidų. Jums skiriama šim
to litų premija.

- Puiku, už ją nusipirksiu tei
ses.

- Ką, jūs važinėjate be teisių?
Žmona:
- Neklausykite jo, ko tik girtas 

žmogus neprišneka!
- Ką, jūs dar ir girtas?!
Uošvė iššoka iš automobilio, 

bėga ir šaukia:
- Aš juk sakiau, kad vogtu au

tomobiliu toli nenuvažiuosi!
Pabunda ant užpakalinės sėdy

nės snaudęs uošvis:
- Kas atsitiko? Ar jau privažia

vome sieną?

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

PAMINKLAI IR
PAMINKLINĖS LENTOS

Paslaugos teikiamos pagal pageidavimą, 
išlaikant lietuviškas tradicijas.

Granito ir apdailos garantija amžina.
Įrašai (iškalami) visomis kalbomis.

Aukštos kokybės darbas.

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

Sutton
GROUP

V ■ -

PAŽADU JUMS-
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

ALGIS 
MEDELIS

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

Prieinamos kainos, galimos nuolaidos.

Susitarus, koordinatorius teikia informaciją ar paruošia 
dokumentus jums patogiu laiku:

vakarais ar savaitgaliais;
gali atvykti į namus ar į įstaigą.

Paminklai parduodami tik Mount Pleasant Group kapinėms

York Cemetery
(416) 221-3404 101 Senlac Road, North York M2N 5S7

Mount Pleasant Cemetery
(416) 485-9129 375 Mount Pleasant Road M4T 2M1 

S'!
BO Nuosavybė ir verslas Mount Pleasant kapinių grupės,
***— kuri yra pelno nesiekianti organizacija, įsteigta 1826 m.

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!

http://www.gov.on
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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 41 g 763-5677
(Prie Jane St.)

Advokatas

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.Scllb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 
Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Los Angeles lietuvių jaunimo ansamblis “Spindulys”, pasiruošęs atlikti meninę pogramą “Tėviškės žiburių” 
metiniame spaudos vakare š.m. balandžio 10, šeštadienį, Toronto-Mississaugos Anapilio salėje. Ansamblio 
vadovybė (II eilėje iš kairės): akord. Jonas Aras, Dana Scola, Daiva Griežė-Jurgelevičienė, Jonas Bužėnas, va
dovė — Danguolė R. Varnienė, muz. vadovas Viktoras Ralys, Sigita Barysienė, “Spindulio” seniūnas ir LA 
apylinkės LB pirm. Auris Jarašūnas, Daina Žemaitaitytė

Triguba šeimos šventė

ZlIlOtatP DRAUDIMASr 111UIUIW 4555 Hurontario St., Mississauga, ° vIsUj “
You’re in good hands.Ont. L4Z 3M1

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage” 

planas sujungia namo ir automobilio 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

Darbo tel.: 905 502-6297 
Namų tel.: 416 621-1261 
“Cell”: 416 825-4503

NAMO-AUTOMOBILIO-GYVYBĖS-TURTO DRAUDIMAI BEI “RRSP” PLANAI

JUOZAS NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Inc.

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

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

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

CMD Insurance Services Inc.

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Dr. Juozas ir Angelika Sun- 
gailos, plačios apimties visuo
menės veikėjai, daktaras už reli
ginę ir tautinę veiklą popiežiaus 
Jono Pauliaus II apdovanotas 
kryžiumi Pro Ecclesia et Ponti- 
fice, o ponia Angelika už visuo
meninę ir labdaros veiklą, ypač 
organizuojant pagalbą Lietuvos 
vargstantiems vaikams, Lietuvos 
prezidento apdovanota DLK 
Gedimino ordinu, savo vaikų su 
šeimomis, giminių, draugų bei 
pažįstamų pobūvyje kovo 20 d. 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
patalpose atšventė vedybinio 
gyvenimo auksinę sukaktį, dak
taras - vardines ir savo 80 metų 
amžiaus gimtadienį. Pokyliui 
vadovavo jauniausias sūnus 
Morkus. Jis pirmiausia perskai
tė artimųjų sveikinimus iš, Lie
tuvos, daktaro brolio šeimos iš 
Australijos ir negalinčių šventė
je dalyvauti iš Kanados.

Maldą sukalbėjo ir vaišes 
palaimino parapijoje rekolekci
joms vadovavęs Šiaulių vysku
pas Eugenijus Bartulis. Po vai
šių sukaktuvininkus sveikino 
klebonas kun. Augustinas Sima
navičius, OFM, kaip veiklius ir 
atsidavusius savo parapijiečius. 
Parapijos tarybos pirmininkė 
Birutė Čepaitienė įteikė dovaną

ir priminė, kad daktaras Sun
gaila buvo pirmasis parapijos 
tarybos pirmininkas.

Generalinis Lietuvos garbės 
konsulas Haris Lapas savo žody
je džiaugėsi sukaktuvininkų lie
tuviška veikla, savo atgarsiu pa
siekusi ir Lietuvą. Daktaras pra
eityje, kaip PLB valdybos pir
mininkas, pirmą kartą aplankęs 
Pietų Amerikos lietuvių ben
druomenes.

KLB valdybos pirm. Algir
das Vaičiūnas pažymėjo, kad 
daktaras Sungaila buvo pirma
sis Kanados lietuvių bendruo
menės pirmininkas ir visuomet 
veiklus jos narys. Ponia Ange
lika savo veiklumu neatsilikusi 
nuo vyro.

Kanados lietuvių katalikų 
centro ir Anapilio sodybos kor
poracijos valdybos vardu sveiki
no abiejų organizacijų pirm. Jo
nas Andrulis, pažymėdamas, 
kad daktaras Sungaila buvo vie
nas pagrindinių KLK centro 
steigėjų ir pirmasis jo pirminin
kas. Taipgi jo rūpesčiu pastaty
dintas prie Midlando Kanados 
kankinių šventovės Lietuvos 
kankiniams atminti kryžius. 
Taipogi aktyviai’dalyvavo valdy
boje ir nuoširdžiai rūpinosi 
Anapilio sodybos reikalais. Kai

buvo rengiamas 500 metų šv. 
Kazimiero mirties minėjimas To
ronte, daktaras buvo viso minė
jimo organizavimo vadovas.

Angelika Sungailienė, šalia 
visos kitos visuomeninės veik
los, buvo ir yra aktyvi Kanados 
lietuvių katalikų centro darbuo
toja, kruopščiai einanti ir sekre
torės pareigas.

Dr. Ona Gustainienė su
kaktuvininkus sveikino draugų 
vardu, kartu primindama stu
dentavimo laikus Vokietijoje, 
taip pat iškeldama ponios An- 
gelikos vadovaujantį vaidmenį 
Kanados lietuvių katalikių mo
terų draugijoje. Ji - ilgametė ir 
dabartinė KLK moterų draugi
jos pirmininkė. Nuo visų šven
tės dalyvių įteikė dovaną.

Šeimos artimųjų vardu svei
kino dr. Petras Lukoševičius, 
ypač visus linksmai nuteikda
mas savo humoristika žemaičių 
šnekta. Įdomūs sveikinimai bu
vo sūnų: Raimundo, Pauliaus ir 
Morkaus. Kiekvienas atskirai su 
humoru papasakojo, kiek jie 
augdami suteikę džiaugsmo ir 
rūpesčių tėvams.

Visiems pokylio dalyviams 
nuoširdžiai abiejų vardu padė
kojo dr. J. Sungaila, priminda
mas ilgą sėkmingai nueitą vedy
binio gyvenimo kelią, kartu pa
sidžiaugdamas sūnų įsitvirtini
mu savų šeimų židiniuose. J.A.

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

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

Tel.: 416 530-1070

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.

WALTER V. DAUGINIS
INSURANC E - OKAI DIHA

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

Lithuania: 
700 Years 
of History.
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!

00:15 NEXT DAY17:30
TORONTO 
HELSINKI

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

HELSINKI 
TORONTO 13:20 14:50

with convenient connections to Vilnius

N«*rvista

TOUR UNFO RGET TABLE LITHUANIA

DEPARTURE ARRIVAL

Catch
The ..
Early

B Bird To
Vilnius

WE ARE FINNAIR. YOUR GATEWAY TO THE WORLD

• 3 ■.

IOM

8 DAY TOURS FROM $1395. pp

Y 1



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1999.III.23 • Nr. 12 (2559)

TORONTO itDuriLį
Anapilio žinios

- Ateinantį sekmadienį bus 
renkama arkivyskupijos įsakyta ant
roji rinkliava Share Life.

- Lietuvoje išleistąjį vienoje 
knygoje Šv. Raštą jau galima įsigyti 
Anapilio knygyne. Knygos kaina - 
$35.

- Kovo 20, šeštadienį, palaido
tas a.a. Vincas Radzevičius, 86 m. 
amžiaus.

- Jaunųjų talentų koncertas 
Anapilyje bus balandžio 25, sekma
dienį, 1 vai. po pietų. Kviečiami pa
sirodyti jaunieji šokėjai, skaitovai, 
deklamatoriai, muzikantai bei kitų 
meno sričių atlikėjai. Atlikėjus pra
šome registruotis pas Deimantę tel. 
905 848-9628 arba pas Juliją tel. 
905 615-8681.

- “Angeliukų” choro giesmių 
garsajuostės pardavinėjamos Ana
pilio knygyne.

- Mišios kovo 28, sekmadienį 
9.30 v.r. už Rinkūnų šeimos miru
sius, 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 3 v.p. 
p. už Jonaičių, Jokūbaičių ir Skais- 
girių mirusius; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje - kovo 27, šeštadienį, 3 
v.p.p. už Rutkauskų mirusius ir pa
dėka Dievui, už Leono Rutkausko 
80 m. amžiaus sukaktį.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį šeštadienį, kovo 27, 6 v.v. 

30-tas moterų Gavėnios apmąsty
mo vakaras. Susikaupimo, žodį tars 
Elena Delkuvienė. Giedos parapi
jos choras. Vakaro aukos bus ski
riamos Klaipėdos universiteto 
Evangelikų teologijos fakultetą pa
remti.

- Verbų sekmadienio pamal
dos - 9.45 v.r.

- D. Penktadienio pamaldos su 
Šv. Komunija įvyks balandžio 2 d., 
11 v.r. Iškilmingų pamaldų metu 
giedos choras.

- Velykų ryto pamaldos 9.45 v. 
Šiose pamaldose nebus dalinama 
Šv. Komunija.

- Praeitą sekmadienį buvo pa
krikštyta Julija Lauretta Šturmaitė, 
Kristupo ir Rhondos Šturmų duk
relė. Krikštatėviai - Laurie Štur
maitė ir Tomas Jukna.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio kovo 21 d. po

pietėje dalyvavo 146 asmenys. Pra
nešimus padarė LN moterų būrelio 
narė L. Pocienė. Valdybos posėdis 
- kovo 25, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Sekmadienio popietės Vely
kų dieną, balandžio 4, nebus. “Lo
kio” svetainė ir LN raštinė bus už
daryta D. Penktadienį, balandžio 2 
ir Velykų dieną balandžio 4.

- Lietuvių Namai ir LN mote
rų būrelis rengia velykinius pietus 
balandžio 11, sekmadienį, 1 v.p.p.

' Karaliaus Mindaugo menėje. Pra
šom rezervuoti stalus ir registruoti 
vaikučius. Bilietai gaunami Lietu
vių Namuose tel. 416 532-3311.

- Vilniaus krašto Janiūnų mo
kyklos direktorė prašo tautinių dra
bužių vaikams ir suaugusiems. Ga
lima žiurstus, sijonus, palaidinukes 
siųsti atskirai. Valsčiaus valdžia ne
remia lietuviškų mokyklų. Jei kas 
gali padėti prašom paskambinti tel. 
416 247-0578 arba tel. 416 762- 
5789. Lietuvių Namų moterų būre
lis išsiųstų siuntinius.

- Slaugos namams aukojo: 
$1000 - Viktoras Kryžanauskas; 
$100 - Lydija Balsienė, V. Rasulis; 
$50 - Viktoras ir Jane Kulikauskai, 
Wilma Steponas; $20 - B. Tuiro- 
sienė. Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W. 
Toronto Ont. M6P 1A6.

- Kultūros komisija yra įsigiju
si nemažai įvairaus žanro vaizda
juosčių iš Lietuvos: spektakliai, 
koncertai, žymių Lietuvos žmonių 
biografijos, istorinė medžiaga bei 
filmukai vaikams. Taip pat LN kul
tūros komisija turi Lietuvos TV su
kurto filmo “Giminės” pilną serialą 
(40 serijų) bei Lietuvos respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus inau
guracijos vaizdajuostę. Visos kase
tės pagamintos pagal paskutinę 
techniką. Puiki dovana draugams 
bei artimiesiems. Dėl vaizdajuosčių 
įsigijimo ar nuomojimo skambinti 
S. Pabricienei tel. 416 762-5419 ar
ba V. Kulniui tel. 416 769-1266.

“Kovai su vėžio liga Lietu
voje” J. Lapavičius aukojo $20.

“Angeliukų” chorui V. Auš
rotas aukojo $20.
STUDENTĖ, mokiusis Otavoje ir 
darbavusis Vokietijoje, grįžta Ka- 
nadon ir ieško kambario Toronte. 
Galinčius kambarį išnuomoti pra
šome skambinti į Anapilio parapi
jos raštinę tel. 905 277-1270.
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.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį baigėsi 

parapijos metinės rekolekcijos. Vysk. 
Eugenijus Bartulis savo įdomiais 
pamokslais pritraukė daug parapi
jiečių, kurie per penkias dienas 
klausė jo minčių, atliko išpažintį ir 
pasiruošė sutikti Velykų šventes.

- “Atgaivink” programos šeš
tos ir paskutinės savaitės tema yra 
“Nuolat atsinaujink”. Dievo meilė, 
nugalinti nuodėmę, netgi mirtį, ra
gina mus nuolat atsiversti. Su Šv. 
Dvasios galia mes galime gyventi 
naują - nuolatinio atsivertimo gy
venimą.

- Pirmai Komunijai besiruo
šiantys vaikučiai pirmą kartą eis 
išpažinties sekmadienį, kovo 27, po 
savo pamokos, kuri vyksta po 10.15 
v. Mišių.

- Dr. Kazimieras Ambrazaitis 
jau treti metai kaip ruošiasi diako
nystei. Praeitą sekmadienį Mišių 
metu jis dalino Komuniją, nes tam 
turi vyskupo suteiktą teisę. Diako- 
nato šventimus jis priims 2000 me
tų birželio mėnesį.

- Kovo 19 d. palaidotas a.a. 
Kazimieras Žebrauskas, 92 m. Pali
ko žmoną Zuzaną.

- Parapijos vakarienė vyks šeš
tadienį, kovo 26, 5 v.v. parapijos sa
lėje. Bilietus dar galima įsigyti pas 
V. Tasecką tel. 905 824-4461. Me
ninę programos dalį atliks Hamil
tono dramos vienetas “Aukuras” su 
E. Kudabienės režisuota Žemaitės 
komedija “Trys mylimos”.

- Parapijos persikėlimo vajus 
žemės pirkimui jau surinko 
$1,090,851. Kviečiame visus prisi
dėti, nes žemės pirkimui reikia su
rinkti pusantro milijono. Parapijos 
pastatų pardavimo klausimas dar 
neišspręstas. Pirkėjas, su kuriuo jau 
buvo susitarta, atsimetė, todėl šiuo 
metu derybos vyksta su kitais pirkė
jais. Architektas Antanas Švedas 
tvirtina, kad viskas yra planuojama 
taip, kad statyba galėtų prasidėti 
gegužės mėnesį.

- Šv. Raštas, Senasis ir Naujasis 
Testamentai vienoje 2024 puslapių 
knygoje išleistos Lietuvoje, platina
mas parapijos raštinėje. Kaina - $35.

- Mišios sekmadienį, kovo 28: 
8.15 v.r. už Čepų šeimos mirusius; 
9.J5 v.r. už a.a. Praną ir Prancišką 
Kušlikius; 10.15 v.r. už a.a. Ameliją 
ir Antaną Banėnus, už a.a. Joną, 
Antaną ir Elzbietą Murauskus, už 
a.a. Tomą ir Anelę Žilius; 11.30 v.r. 
už kun. Antaną Prakapą, OFM.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje aukojo: $100 - A. Rūta; 
$20 - E. Bersėnienė, B. Jony- 
nienė, O. Juodišienė, dr. R. Za- 
bieliauskas. Moksleivius drabu
žiais ir patalyne apdovanojo 
Toronto lietuvių pensininkų 
klubo mezgėjų būrelis: L. Bal
sienė, B. Jonynienė, O. Juodi
šienė, E. Kuzmickienė, V. Leve- 
rienė, J. A. Magnoli, S. Pranc- 
kevičius, A. Rūta, S. Vasiliaus
kienė, Z. Žebrauskienė. A.S.

A. a. Antanui Žilėnui mi
rus, užjausdami jo dukrą Mari
ją Bukauskienę, vaikaitį Alfon
są Pilinonį (abu Lietuvoje) ir 
vaikaitį Br. Raymondą Bu
kauską, OFM, (JAV), “Kovai 
su vėžio liga Lietuvoje” aukojo: 
po $10 - E. B. Moliai, F. Ma
čiulienė, J. O. Jacikai, M. Povi- 
laitienė, B. S. Prakapai, St. 
Pranskevičius. M.P.

A. a. Edvardo Šileikio de
šimtųjų mirties metinių atmini
mui, žmona Julija “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

A. a. Vandos Bartninkaitie- 
nės, mylimos motinos ir sene
lės, 8-ių metų netekties sukak
čiai paminėti duktė Birutė ir 
sūnėnas Antanas “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

A. a. Vincui Radzevičiui mi
rus, užjausdami žmoną Stasę 
Radzevičienę, Aldona ir Anta
nas Kilinskai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

“TŽ” skaitytojas Jonas Ja- 
cikas atsiuntė redakcijai laišką, 
nurodantį šio savaitraščio klai
das. Esą 1998 m. spalio 20 d. 
laidos skyriuje “Savaitė Lietu
voje” išspausdinta pasikartojan
ti žinutė; perkeliant staipsnius 
kartais klaidingai nurodomi 
puslapiai. Laiško autorius rašo: 
“Už tai į teismą netrauksiu, bet 
perspėju - ateityje, ‘senjorų’ ne
pykdykite, darykite perkėlimus 
be klaidų”. Dėkojame už pasta
bas ir kartu guodžiamės jo laiš
ko žodžiais: “Klaidų nedaro, 
kas nedirba”.
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.

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

MENINĘ PROGRAMĄ “Sveikiname pavasarį’’-
♦ dainų ir šokių pynę 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 e asmenis) bei vietas užsisakykite ♦ 
iš anksto šiokiadieniais “TŽ” administ- < 
racijoje telefonu 905 275-4672 arba 
parapijose po pamaldų sekmadieniais. * 
BILIETO KAINA - $25 asmeniui (koncertas J 
ir vakarienė su vynu). *

Visus dalyvauti kviečia - ♦
“Tėviškės žiburių” leidėjai ♦

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo Atvelykio pietūs įvyks 
balandžio 6, antradienį, 12.30 
v.p.p. IlI-čio aukšto menėje. 
Bus trumpa programa ir pietūs 
su vynu. Bilietai gaunami pas: 
T. Kobelskienę tel. 760-8003 ar
ba A. Dovienę tel. 769-7550.

KLB žinios
KLB valdybos iniciatyva ŠAS 

(NATO) plėtros reikale, Kanados 
vyriausybė, parlamentarai ir sena
toriai yra raginami paremti Lietu
vos pastangas įstoti į šią organizaci
ją. Tuo reikalu yra vedamas korte
lių siuntimo vajus, kur daug prisi
dėjo “Tėviškių žiburių” redakcija ir 
administracija, o taip pat lenkų ir 
ukrainiečių savaitraščiai. KLB at
stovai kovo 19 d. lankėsi pas par
lamentarę S. Bultę, o kovo 20 d. 
pas Kanados gynybos ministerį Art 
Eggleton. Kortelių vajus bus tę
siamas ir toliau. Norintieji jų įsigy
ti papildomai, teiraukitės Lietuvių 
Namuose, bankeliuose ir Vilniaus 
rūmuose. Tolimesnės apylinkės gali 
kreiptis į KLB raštinę. Mėginsime 
kaip galima greičiau patarnauti. Šis 
ŠAS (NATO) vajus tęsis iki balan
džio 15 d. Vašingtono konferencija 
vyks balandžio 23-24 d.d., kur bus 
sprendžiama tolimesnė ŠAS (NA
TO) eiga ir nustatomos gairės toli
mesnei veiklai. KLB valdyba yra dė
kinga visiems Kanados lietuviams, 
kurie prisidėjo ir prisideda prie 
bendruomenės veiklos savo darbu, 
laiškais ir finansine parama. Inf.

Lietuvos ambasada Otavoje 
praneša, kad galima lietuvių 
kalbą studijuoti ir pasinaudoti 
“Baltic Studies” Baltiečių Stu
dijų) programa Vytauto Didžio
jo universitete Kaune. Taip pat 
šią vasarą keturias savaites (lie
pos 26 - rugpjūčio 22 d.d.) ir 
dvi savaites (liepos 26 - rugpjū
čio 8 d.d.) vyks lietuvių kalbos 
kursai, kuriuose bus dėstoma ir 
Lietuvos istorija, kultūra, eko
nomija bei politika. Kursų lan
kytojai galės dalyvauti įvairiuo
se kultūriniuose renginiuose, 
aplankyti kitas Lietuvos vieto
ves, susitikti su žymiais Lietuvos 
žmonėmis.

Vienerių metų “Baltic Stu
dies” programoje per du se
mestrus yra dėstoma lietuvių 
kalba, ekonomija, socialinis gy
venimas, kultūra ir kiti dalykai, 
liečiantys Baltijos kraštus.

Vytautas Juozapavičius, gy
venantis Lietuvoje, kreipiasi į 
buvusius Vietinės rinktinės ka
ro mokyklos Marijampolėje 
ketvirtos kuopos kariūnus-kan- 
didatus bei kolegas karininkus, 
prašydamas raštiško paliudiji
mo, kad jis tikrai yra ten buvęs 
būrio vadu. Liudijimas reikalin
gas pensijos gavimo reikalu. 
Rašyti ar kreiptis į Alfonsą Juo
zapavičių, 68 Princeton Rd., 
Toronto Ont. M8X 8E4, tel. 
416 239-0995.

Aukos Kanados lietuvių fondui 
iš Sault Ste Marie a.a. Jurgio Skar
džio atminimui: $50 - žmona E. 
Skardienė, KLB apylinkė; $20 - A. 
Vanagienė, E. Kutkevičius, J. 
Kvosčiauskas, p.p. Šližiai; $15 - M. 
Duobienė; $10 - B. Druskienė, H. 
Šližys, Z. Motiejūnienė, A. V. Žu- 
rauskai. KLF dėkoja aukojusiems.

A. a. Jurgio Skardžio atmi
nimui Šlyžių šeima “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $27.
IEŠKOME MOTERS prie 4-rių 
vaikučių, gyvenančios kartu Mis- 
sissaugoje nuo balandžio mėn. 
Skambinti tel. 905 848-9628.

SKUBIAI ieškome 2 metų berniu
kui auklės, kuri gyventų kartu su 
mumis Mississaugoje. Prašome 
skambinti tel. 905 282-9102.

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

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

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.

r 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. j

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

Neringa Ine. su Nek. Pr. Marijos seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

“Neringos” stovyklavietėse, Vermonte

1999 m"NERINGOJ STOVYKLOS.
/KALBA liepos 11-25 d.d. - vaikams 10-16 metų, 

liepos 25-31 d.d. - vaikams 6-10 metų, - 
liepos 25-31 d.d. - vaikams 13-16 metų, /C ° 
rugpjūčio 1-7 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais.
ANGLŲKALBA-LIETUVIŲKILMĖS
rugpjūčio 8-21 d.d. - vaikams 7-16 metų, 
rugpjūčio 21-24 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais.

O INFORMACIJA-REGISTRACIJA 
WWw Liliui kreiptis į Daną Grajauskaitę:
Jll 66 Salisbury Rd. Watertown MA 02472

tel. 617-923-4583 e-mail: neringai@yahoo.com

Toronto Lietuvių Namams ir Labdaros fondui
reikalingas

NUOLATINIS VEDEJAS/A
Reikalaujamos kvalifikacijos:

♦ anglų ir lietuvių kalbos vartojimas žodžiu bei raštu;
♦ supratimas apie buhalteriją, sugebėjimas naudotis 

kompiuteriu (word processing & spread sheets);
♦ sugebėjimas bendradarbiauti su tarnautojais, valdyba, 

nariais ir visuomene;
♦ palaikyti ryšius su valdžios įstaigomis;
♦ pastatų priežiūros patirtis būtų labai pageidautina;
♦ darbo sąlygos ir atlyginimas pagal susitarimą

Suinteresuoti asmenys prašomi siųsti savo praeities darbo 
aprašymą (resume) ne vėliau kaip iki balandžio 19 d. valdy
bos pirm. Ernestui Steponui, Toronto Lietuvių Namai, 1573 
Bloor St. IV. Toronto, Ont. M6P 1A 6.

Platesnę informaciją galima gauti pas LN vicepirm. Teodorą 
Stanulį darbo tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937.

Toronto Lietuvių Namų ir Labdaros fondo valdyba

M MONTREAL
KLK moterų dr-jos Montrea- 

lio skyrius ruošia paskutinį šiame 
šimtmetyje Velykų stalą Atvelykio 
sekmadienį Aušros Vartų parapijos 
salėje. Programą atliks Montrealio 
lituanistinės mokyklos mokiniai. 
Vėliau seks skelbimas ir platesnė 
informacija.

Filatelijos ir numizmatikos pa
roda vyks gegužės 15-16 d.d. Auš
ros Vartų parapijos salėje. Kas no
rėtų parodoje dalyvauti su savo ra
diniais, turi kreiptis pas Romą Ver- 
bylą tel. 514 731-3167. Parodos me
tu bus galima įsigyti pašto ženklų, 
albumų, monetų ne tik Pabaltijo

kraštų, bet ir įvairių kitų kraštų, 
ypatingai Kanados ir Amerikos. Pa
rodą rengia Baltų federacija.

Visa didžioji Montrealio spau
da, televizija ir radijas kovo 10 d. 
pranešė, kad Montrealio ledo ritu
lio komanda “Canadiens” gauna iš 
Filadelfijos komandos žaidėją Dai
nių Zubrų. Įkyriai aprašo jo ūgį, 
svorį ir kitas smulkmenas. Prana
šauja jam gražią ateitį. Lyg tam pa
tvirtinti sekančią dieną per žaidy
nes St. Louis jis įmušė pirmąjį įvar
tį. Niekur neminima jo kilmė, bet 
vietiniai lietuviai yra pasiryžę su juo 
užmegzti ryšius. B.S.

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546
n

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$500 - Prel. J. Kučingis; $135 - kun. 
dr. M. Kirkilas; $100 - V. Marcin
kevičius; $55 - F. Dovydaitis, J. Ja- 
seliūnas, L. Baltrėnas; $50 - dr. A. 
Šidlauskas, kun. J. Grabys, J. Igna
tavičius, R. Dunphy, S. Paketuras, 
R. P. Kuras, S. Gotceitas; $44 - J. 
Gribliauskas; $29 - J. Naujokaitis; 
$25 - A. Grybas; $21 - A. Petokas; 
$20 - Z. Griganavičius, Poetės Ma
rijos Aukštaitės centras, S. Preke- 
ris, P. Kalpokas; $17 - V. Žadeikis; 
$16 - E. Mačiulaitis; $15 - A. E. Jo
nikas, S. Mackevičius, G. Patupis, 
B. Urbanavičius; $12 - V. Radžius, 
K. Meškauskas; $10 - N. Zakaras, 
J. Radvenis, A. Palūnas, J. Kuncai- 
tis, S. Lazdinis, J. Linkūnaitis, A. 
Urbutis, K. Gogelis; $7 - D. Gra- 
jauskaitė, A. Mironas, J. Mikaila, 
P. Lapienis, J. Vaineikis, V. Žeber- 
tavičius; $6 - A. Juškys; $5 - A. Fi
lius, M. Banionis, K. Vėgys, A. 
Aušrotas, dr. V. Giriūnas, R. Labi
nąs; $4 - E. Vyšniauskas; $2 - M. 
Šakalinis, O. Rukšlelė, S. Zavys, A. 
Pesys.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$57 - J. Lasys, H. Kinens, L. Svir
plys; $55 - J. Petrauskas; $52 - L. 
Laffitte, Ą. Lymantas, L. Mockus, 
dr. M. Valadka, I. Vilgalys, J. Ki
birkštis, D. Žemaitis, M. Jasaitis, B. 
Jankauskas, K. Beiga, V. Čepėnas, 
F. Galdikas, S. Petryla, B. Rukšle
lė, P. Molis, V. Milukas, dr. A. 
Laučis, L. Norvaiša, V. Birštonas, 
O. Bakšienė, J. Kažemėkas, A. Ka
nonas, B. Mackiala, V. Biliūnas, dr. 
E. Lenkauskas, D. Mogck, A. Ma
šalas, J. Rinkūnienė, J. Vaškas, J. 
Povilaitis, T. Trakymienė, A. Vit
kevičius, G. Zarkis, V. Urbaitis, R. 
Vaičaitis, V. Žalnieriūnas, J. Žygas, 
K Šulma, V. Staškus, H. Sukaus- 
kas, V. Danyla, M. Ignatavičius, J. 
Gribliauskas, Z. Griganavičius, A. 
Danaitis, S. Danaitis, K. Dubaus
kas, S. Dzikas, Tėvai Pranciškonai

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).

(St. Catharines), V. Indris, M. 
Gudjurgis, L. Prialgauskas, dr. J. 
Petrikonis, P. Paškevičius, P. Pe
karskas, K. Rašytinis, V. Pošius, L 
Rose, J. A. Raulinaitis, A. Pintulis, 
dr. A. Stankaitis, dr. G. Skrinskas, 
E. Stahlkopf, A. Šeškus, S. Šimkus, 
M. Kizis, B. Jurgutis, A. Laugalys,
J. Kulikauskas, V. Jasinevičius, V. 
Jakovickas, P. Kazlauskas, J. Lin
kūnaitis, V. Liesunaitis, S. Naumus, 
L. Kosell, J. Bieliūnas, A. Čepėnas, 
B. Sadauskas, J. Sprein, K. Stankus, 
H. Vaitaitis, A. Žukauskas, G. Že
maitis, G. Agurkis, J. Genys, T. 
Gureckas, A. O’Donohue, D. Puze- 
ris, J. Bubulis, J. Petronis, Č. Javas, 
V. Lenauskas, A. Mačiukas, M. 
Reijeris, L. Strumila, J. Juodikis, Z. 
Vaičeliūnas, V. Juška, J. Morkū
nas, K. Poška, J. Valiulis; $50 - A. 
Morkūnas, S. Vaitkus, L. Stosiūnas, 
S. Janušas, dr. A. Šidlauskas, V. 
Bruzgis, M. Stankaitiš, V. Tarvy
das, B. Garbas, R. Celejewski.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$150 - A. Mačiulis; $97 - N. Zeliz- 
nak, L. Baziliauskas; $96 - Z. Alon- 
deris; $90 - J. Tamulionis; $70 - A. 
Vindašius; $67 - M. Jonikas; $63 -
A. Kublinskas; $62 - M. Lembertas,
K. Čerškus, R. Puteris, A. Jocas, A. 
Markevičius, L Aleknevičienė, dr. 
Č. Kuras, kun. A. Babonas, dr. A. 
Pacevičius, E. Sinkys, A. Valavi
čius, dr. R. Saplys, prel. J. Kučingis,
B. Vilkus, dr. A. D. Dickson, J. Ig
natavičius, J. Rudaitis, dr. H. Šolys, 
R. Kuliavas, A. Karosas, dr. L. 
Levinskas, kun. dr. M. Kirkilas, V. 
Apeikis, J. Ardys, J. Vizgirda, E. 
Olšauskas, J. Nastajus, E. Čuplins- 
kas, P. Petkus, V. Balsys, S. Gai- 
dauskas, D. Vasys, V. Žiaugra; $60 
- M. Linkus, S. Daugėla, O. Gied- 
riūnas, A. Kaspariūnienė.

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

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

mailto:neringai@yahoo.com

