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Turtuoliai ir varguoliai
Istorija nurodo, dabartis patvirtina, kad žmonės 

yra labiausiai jautrūs socialinei nelygybei. Įvairių valstybi
nių sistemų sanklodose ryškiausiai prieš akis iškyla du 
kraštutinumai - turtuoliai ir varguoliai.

PO DEVYNERIŲ nepriklausomybės metų ir Lie
tuvoje vis kaskart stipriau ryškinasi tie kraštutinu
mai. Jie kartais jau rėžiančiai švytruoja galimybių 
įveikiuose, gyvenimo būdo pasirinkimuose; dar ryškiau - 

pajamų palyginimuose, architektūrinių rezidencijų staty
bomis ir t.t. Visa tai stebint kyla nesmagus klausimas, ar 
ta atsirandanti ir vis besiplečianti praraja nėra pavojinga 
gležnutei valstybės nepriklausomybei? Pasigirsta balsų, 
kad yra ir kad ta praraja valstybei gali padaryti nemažiau 
žalos negu išoriniai kaimynų spaudimai. Mat kai minia 
pradeda šaipytis iš vadovų, visa tai greitai pereina į nepa
sitenkinimą, sukelia ne tik aštrią kritiką, bet ir neapykan
tą. Nusivylimas sava valdžia, neįstengiančia ar nenorinčia 
siaurinti atsirandančios prarajos tarp turčių ir vargšų gali 
liūdnai pasibaigti. Kai kuriose apylinkėse jau ir dabar dėl 
nusivylimo valdžia ir balsuotojų pasyvumo nebegalima iš
rinkti seimo atstovų. Ir kas atsitiktų, jei toks pasyvumas 
išsiplėstų per visą kraštą? Ir kaimynai, ir visa Europa ste
bi mus, ar tikrai esame pajėgūs stiprinti atgautą nepri
klausomybę, ar tik vaidiname pajėgiančius. Kad valdžia 
įvairiais būdais bando pamėgdžioti vakarietiškumą ir tą 
manierą propaguoja, dar nereiškia, kad valstybė jau va
karietiška. Valdančiųjų šuolis paliekant tautą nuošaly 
nieko nepakeis. Tikrasis gyvenimo vaizdas ne iškilmių ir 
pokylių salėse.

TARP turtuolių ir varguolių prarają ryškinančių pa
vyzdžių vis pasitaiko. Prie jų skiriamas ir nemažai 
triukšmo bei juokų sukėlęs Vienos pokylis, įvykęs 
Vilniaus rotušėje š.m. sausio 23 d. Nors renginys buvo 

skirtas labdarai, bet jo pobūdis užkliuvo ne vienam eili
niam piliečiui, galvojančiam, kad Santariškių klinikai pa
remti tikrai galėjo būti kuklesnių neiššaukiančių būdų. O 
vieno seimo nario paaiškinimas susirinkusiai miniai į čia 
pat surengtą “ubagų balių” jau labai keistokas, girdi, 
Amerikoje panašūs pokyliai išlaikė visą lietuvių veiklą... 
Vargu ar išeivijos veikėjai galėjo be šypsenos priimti tokį 
pareiškimą. Iš tikrųjų užkliūva ne tiek tas geriems tiks
lams surengtas balius, kiek tas naujosios, dar žalios di
duomenės pasireklamavimas, viešas savo turtinio svorio 
demonstravimas - bilietai po 300 litų pagrindiniam asme
niui ir po 150 lydinčiajam, brangi apranga ir ne vieną kitą 
litą kainavęs pasiruošimas. Kad kai kurie per vieną vaka
rą gali išleisti dvi ar tris eilinio gyventojo mėnesines pen
sijas, ir tai vos vos Lietuvai pradedant atsigauti - verčia 
susimąstyti. Mat tartum per greitai įplyšo gimtoji žemė, 
kad perskirtų ir padalintų dar taip neseniai Baltijos kelyje 
stovėjusius žmones. Per anksti stengiasi tvirtintis naujoji 
aristokratija dar gerai neįtvirtinus valstybės pamatų. Visi 
žino ir mato, kad nemažai buvusių sovietinių veikėjų bei 
vadų, pakeitę spalvas ir titulus, pakilo į nepriklausomos 
Lietuvos viršūnes. Ne vienas jų jau drįsta atvirai pasišai
pyti iš patriotizmo ir savo naują galią rodo paskubomis 
sugriebtu turtu. Todėl nesunku suprasti, kaip liūdna ir 
skaudu tiems, kuriems tėvynė niekada nebuvo tik preky
vietė ir tauta nebuvo stabas. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Rūpinsis benamiais
Konferencija benamių prob

lemoms spręsti įvyko kovo 25- 
26 dienomis Toronte. Iniciato
rius buvo Toronto burmistras 
Mel Lastman, kuris į šią konfe
renciją sukvietė federacinio, 
provincinio ir savivaldybinio ly
gio valdžių atstovus, kad susi
tartų, kaip geriau koordinuoti 
finansus ir konkrečius projektus 
sprendžiant benamių klausimą. 
Konferencijoje dalyvavo naujai 
paskirta federacinės valdžios mi- 
nisterė benamių reikalams Clau
dette Bradshaw, bet, dar nespė
jusi apšilti savo naujose parei
gose, ji tik klausėsi ir stebėjo, 
nieko konkretaus nežadėdama. 
Jau konferencijos pirmą dieną 
įvyko aštri žodžių dvikova tarp 
M. Lastman’o ir fed. ministerio 
Toronto (GTA) reikalams D. 
Collenette dėl pinigų benamių 
reikalams. Atrodo, kad fed. val
džios papildomai duoti provin
cijos socialiniam aprūpinimui 
pinigai buvo Ontario premjero 
nukreipti į sveikatos tarnybos 
fondus. Ši pirmoji konferencija 
nieko nenutarė, bet sutarė ba
landžio mėnesį sušaukti antrą 
konferenciją taip pat Toronte, 
kurioje tikimasi jau nustatyti 
konkrečias gaires benamių klau
simu. Jau išsiaiškinta, kad maž
daug trečdalis benamių yra pa
leistieji iš psichiatrinių ligoninių 
bei prieglaudų sumažinus šių 
institucijų biudžetus. Kiti du 
trečdaliai yra arba socialinio ap

rūpinimo klientai arba mažai 
uždirbantieji ir nesulaukę savo 
eilės į pigius valdžios remiamus 
butus. Pigių butų statyba jau se
nokai sustojo, nes nei federaci
nė, nei provincinė, nei miesto 
valdžia neskyrė tam užtenkamai 
pinigų, o privati iniciatyva fi
nansiškai neapsimokėjo; prob
lema paaštrėjo dar ir paskutiniu 
laiku atleidus nuomų kontrolės 
varžtus.

Didžiųjų miestų burmistrai 
žada sušaukti balandžio gale 
dviejų dienų konferenciją Sas- 
katoon’e irgi benamių bei pigių 
butų statybos klausimams svars
tyti. Kita konferencija, organi
zuojama savivaldybių tarnauto
jų sąjungos (“Canadian Fede
ration of Municipalities”) liepos 
6 Halifax’e, žada būti viena iš 
didžiausių ir joje bus išnaudota 
proga vėl iškelti benamių prob
lemą. Toronto burmistras M. 
Lastman ir Anne Golden, bur
mistro benamių reikalų komite
to pirmininkė, jau pakviesti pa
grindiniais kalbėtojais pastaro
joje konferencijoje. Tikimasi, 
kad po visų šių svarstybų bena
mių reikalų sprendimas paga
liau pajudės į priekį, nes šiuo 
metu benamių problema yra la
bai kritiška ir ji vis didėja.

St. John’s, Newfoundland, 
ir jo apylinkės po Velykų susi
laukė smarkios sniego pūgos, 
kuri užvertė 79 cm sniego per

(Nukelta į 8-tą psl.)

Ignalinos atominė elektros jėgainė Nuotr. V. Kapočiaus

Dairantis į Europos vakarus
Siaurės Atlanto sąjungos atvirų durų politika ir Brzezinskio 

samprotavimai JAV spaudoje
IGNAS MEDŽIUKAS

Šiuo metu Lietuvos užsie
nio politikos siekis yra patekti į 
ŠAS (NATO). Taip dauguma 
logiškai galvojančių mano, ypač 
kai ŠAS po savo skėčiu priėmė 
neseniai išsilaisvinusias iš ko
munistinės sistemos valstybes - 
Lenkiją, Čekiją ir Vengriją. Tik
riausias kelias, siekiant Europos 
saugumo, atverti duris į ŠAS ir 
Baltijos valstybėms. Lietuva iš 
Baltijos kraštų yra geriausiai 
pasiruošusi. Ji neturi neišspręs
tų problemų su kaimynais, net 
rusakalbių klausimas sklandžiai 
išspręstas.

Priėmimas naujų narių į 
ŠAS iš pradžių buvo susilaukęs 
Rusijos pasipriešinimo, bet da
bar su tuo reiškiniu jau apsi
prantama. Patinka ar ne, ŠAS 
priartėjo prie Rusijos sienų.

Demokratijos įsistiprinimas 
Rusijoje sustiprintų saugumą ir 
jos kaimynams. Tačiau Rusija 
šiuo metu turi didelių vidinių 
problemų, kurios jos elgesį pa
daro nenuspėjamą. Rusija yra 
atsidūrusi kryžkelėje. Kelias į 
priekį yra sunkus, grįžti atgal ir
gi nelengva. Nelygybė Rusijoje 
yra didžiausia. Šalia keleto bili- 
jonierių yra apie 100,000 milijo
nierių, kurie vadinami “naujai
siais rusais”. Didžioji gyventojų 
dauguma gyvena žemiau skurdo 
ribos. Žemdirbystė, sužlugdyta 
Stalino laikais, dar neatsigavusi. 
Korupcija nesuvaldoma. Įmo
nės, ypač didžiosios, nemoka 
valdžiai mokesčių, daug svar
besnių verslininkų nužudyta. 
Dažnai samdomi asmens sargy
biniai, kad juos visur lydėtų. 
Rusijai gresia pavojus grįžti į 
komunizmą arba įvesti fašistinę 
diktatūrą. Ekonominė krizė la
bai padidina pavojų. Todėl Lie
tuva norėdama patekti į ŠAS, 
didina sumas karinėms išlaidoms.

Dienraštis “Los Angeles Ti
mes” (1999.III.12) rašo, kad už
sienio reikalų ministerial Lenki
jos, Čekijos ir Vengrijos pasira
šė protokolą apie jų valstybių 
priėmimą į ŠAS. Straipsnio au
torius - žymus politologas Zbig
niew Brzezinski, buvęs JAV 
prezidento Carter’io vyriausy
bėje saugumo patarėjas, klau
sia, kas darytina su tomis valsty
bėmis, kurios irgi pareiškė norą 
įstoti į šią sąjungą. Stebėdami 
televizijoje priėmimą į ŠAS, 
žmonės Budapešte, Prahoje ir 
Varšuvoje tuo džiaugsis, bet ki
tos 7 Europos valstybės, kurios 
irgi nori įsijungti į ŠAS, susirū
pinusios, nes šis pirmasis po šal
tojo karo priėmimas gali būti 
paskutinis.

Atsakymas aiškus — durys 
įsijungti į šią organizaciją liks 

atviros. JAV valstybės sekreto
rė Madeleine Albright 1998 m. 
gruodžio mėnesį, kalbėdama į 
ŠAS narius, sakė, kad tai paaiš
kės per ŠAS 50 metų veiklos 
minėjimą š.m. balandžio mėne
sį. Šiuo metu į ŠAS norėtų įstoti 
Estija, Latvija, Lietuva, Slovėni
ja, Slovakija, Rumunija, Bulga
rija. JAV kongreso tyrimo tar
nyba įvertino, kad Slovėnija ir 
Lietuva yra labiausiai prisideri
nusios prie ŠAS narystės reika
lavimų.

Tačiau yra žinoma ir kita 
šio reikalo pusė: D. Britanija, 
Vokietija, Prancūzija delsia 
svarstyti tolimesnį ŠAS plėtimo 
planą. JAV administracija ne
žada iškilmingai švęsti sukakties 
Vašingtone viršūnių susitikimo 
proga. Jos apsiribos trumpu pa
minėjimu ir susilaikys nuo pa
reiškimų dėl tolimesnio ŠAS 
plėtimo. Atvirų durų politika 
SAS atveju reiškia ilgą pertrauką.

Į tokią pertrauką reakcija 
gali būti įvairi. Kai kas ją verti
na teigiamai, nes priėmus tris 
naujas nares reikia duoti Rusi
jai laiko apsiprasti su šia tikro
ve. Kiti mano, kad ilga pertrau
ka gali tapti ilgalaike ir palikti 
Europą už Euroatlantinės zo
nos saugumo ribų. Baltijos vals
tybės būtų paliktos Rusijos įta
kai. Kaip tada ŠAS turėtų aiš
kinti savo atvirų durų politiką?

Z. Brzezinskio nuomone, 

Adomo Mickevičiaus paminklas Vilniuje Nuotr. V. Kapočiaus

atvirų durų politika ateinančia
me ŠAS viršūnių susitikime tu
rėtų aiškiai patvirtinti Madrido 
1997 m. deklaraciją, kad ŠAS 
bus plečiama, ir kiekviena de
mokratiškai besitvarkanti Euro
pos valstybė, atitinkanti narys
tės reikalavimus, bus priimtina; 
išvardinti valstybes, kurios yra 
pareiškusios norą tapti ŠAS na
rėmis; pabrėžti, kad priėmimas 
yra individualus procesas; nei 
Baltijos, nei Balkanų valstybės 
nebus priimamos grupėmis; 
siekti narystės ar priimti kandi
datą yra suverenumo reikalas, 
nepriklausantis nuo pašalinių 
veiksnių; paskelbti, kad įsiparei
gojimas plėsti ŠAS yra pagrindi
nis elementas jos naujos strate
gijos ir kad ji pasiruošusi padėti 
pašalinti kliūtis, kliudančias 
valstybei tapti nare; nurodyti 
ŠAS užsienio ir gynybos minis- 
teriams kandidatės pasiruošimo 
laipsnį ir jos atitikimą nustaty
tiems reikalavimams.

Įvertinimas turėtų būti pa
darytas 1999 m. gale ar 2000 m. 
pradžioje. Nuostatos turi būti 
paruoštos sekančiam ŠAS viršū
nių susitikimui, 2000 ar 2001 m. 
Tuo būdu kandidatės valstybės 
žinotų eigos planą, keliantį 
joms didesnį saugumo jausmą, 
kad jos nėra paliktos visiškai už 
durų. Tai įpareigotų ŠAS ilga
laikiam procesui sudaryti stip
resnę struktūrą, garantuojančią 
Europos - Atlanto saugumą.

Didžiosios Britanijos pagalba
Lietuvos krašto apsaugos 

ministeris Č. Stankevičius ir Di
džiosios Britanijos ambasado
rius Lietuvai Christopher Rob
bins š.m. kovo 23 d. pasirašė 
memorandumą dėl šių metų ka
rinių ryšių programos. Ministe
ris padėkojo Didž. Britanijai už 
ligšiolinę pagalbą ir pareiškė 
viltį, kad ji Lietuvai ir toliau bus 
teikiama. BNS žiniomis, Jungti
nės karalystės gynybos štabo 
viršininkas liepos mėn. lankysis 
Lietuvoje, kuriai bus teikiama 
parama anglų kalbos mokymo 
centrams, vyks kariniai semina
rai bei konferencijos. Pirmas 
toks Didžiosios Britanijos pa
galbos Lietuvai memorandumas 
buvo pasirašytas 1994 m.

Sunku išrinkti
Lietuvos seimo narių pa

kartotiniai rinkimai, įvykę š.m. 
kovo 21 d. Nevėžio, Naujosios 
Vilnios ir Vilniaus-Trakų rinki
minėse apygardose, laikomi ne
įvykusiais, nes juose dalyvavo 
mažiau kaip 40% rinkėjų. Ne
vėžio apygardoje balsavo 33.93%, 
Naujosios Vilnios - 19.81%, 
Vilniaus-Trakų - 19.11%. Nevė
žio apygardoje daugiausia balsų 
gavo Lietuvos laisvės lygos va
das Ant. Terleckas, smarkiai 
pralenkęs konservatorių kandi
datą R. Liepą. Vilniaus-Trakų 
apygardoje pirmavo lenkų kan
didatas H. Jankovskis. Kaip ra
šo Elta, pagal galiojantį seimo 
rinkimų įstatymą, pakartotiniai 
rinkimai šiose apygardose turė
tų įvykti ne vėliau kaip po metų,

Galimybės ūkininkams
Lietuvos seimo pirmininko 

pavaduotojas Romualdas Ozo
las, neseniai su ūkininkų grupe 
lankęsis Karaliaučiaus krašte, 
pareiškė, kad į šią sritį gana 
greitai gali pradėti plūsti už
sienio kapitalas. Pasak jo, Lie
tuvoje niekas negali sukurti 
stambių ūkių, o tenai tokius 
steigti jau dabar galima. Lietu
vos ūkininkų sąjungos pirminin
kas J. Čiulevičius mano, kad te
nai nuomojant žemę būtų tei
giamai sprendžiama ir rinkos 
problema - Karaliaučiaus srity
je pigesnis benzinas ir dyzelinis 
kuras ir už gaminius atsiskaito
ma laiku. Kaip Elta praneša, 
pokalbiai šiuo klausimu įvyko š. 
m. balandžio 1 d. spaudos kon
ferencijoje.

Santykiai .su Rusija
Šiaurės Atlanto sąjungos 

(NATO) ir Rusijos santykiams 
dėl įvykių Jugoslavijoje paaštrė
jus, Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus sušauktame posėdy
je, kuriame dalyvavo seimo 
pirm. V. Landsbergis, ministeris 
pirm. G. Vagnorius ir užsienio 
reikalų ministeris A. Saudargas, 
peržiūrėtos rengiamos sutartys 
su Rusija. Pagrindiniu klausimu 
laikomos abiejų valstybių dery
bos dėl pasienio sričių bendra
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darbiavimo. Atėjęs laikas pa
tikslinti kai kurias derybų pozi
cijas. Netrukus turėtų įvykti 
Lietuvos ir Rusijos dvišalės ko
misijos pirmininkų susitikimas, 
kurio metu, kaip rašo Elta 
(1999.IV.8), ministeris pirmi
ninkas G. Vagnorius galėtų pa
sirašyti nemažai jau paruoštų 
bendradarbiavimo sutarčių.

Lenkija pagelbės
Lietuvai siekiant Šiaurės 

Atlanto sąjungos (NATO) na
rystės Lenkija nori būti Lietu
vos advokate. Tai patvirtino 
Lenkijos seimo užsienio reikalų 
komisijos pirm. Č. Bieleckis su
sitikime su žurnalistais. Į klausi
mą, kaip Lenkija konkrečiai tuo 
reikalu galėtų Lietuvai padėti, 
atsakė nurodydamas svarbų 
Lietuvos ir Lenkijos karinį 
bendradarbiavimą, bendrą tų 
kraštų batalioną “Litpolbat”, 
rodantį atitinkamą karinį pasi
rengimą dalyvauti taikos palai
kymo užduotyse. BNS pastebi, 
kad Č. Bieleckis atsakydamas į 
ruso žurnalisto klausimą, kodėl 
Lenkija norinti būti Lietuvos 
advokate, pabrėžė, kad lenkų ir 
lietuvių tautas riša bendra isto- 
n,a" Naujas karo laivas

Lietuvos karinėms jūrų pa
jėgoms Vokietijos gynybos mi
nisterija š. m. balandžio 8 d. pa
sirašyta dvišale sutartimi perlei
džia minų ieškojimo laivą, kuris 
pavadinamas “Sūduvio” vardu. 
Kaip praneša Elta, Lietuva iki 
šiol tokio karinio laivo neturėjo. 
Karinių jūrų pajėgų vadas flo
tilės admirolas Raimundas Bal
tuška pareiškė, kad kova su jū
rinėmis minomis yra labai svar
bi karo laivynams, ypač sekliose 
jūrose, kokia yra ir Baltijos jūra. 
Balandžio 7 d. pirmieji septyni 
karininkai ir puskarininkiai iš
vyko į Vokietiją dalyvauti prieš- 
mininėse pratybose, susipažinti 
su minų ieškojimo technika.

Energetikos klausimai
Tarptautinė konferencija “In

vesticijos į energetiką Baltijos 
jūros regione”, kaip rašo Elta, 
įvyko Rygoje š. m. balandžio 7 
d. Lietuvos ūkio ministeris Vin
cas Babilius siūlė Baltijos vals
tybėms pagaliau eiti prie prak
tiškų sprendimų, kurių vienas 
būtų - steigti bendras Baltijos 
kraštų elektros bei dujų rinkas 
prijungiant elektros linijas bei 
dujų tinklus prie Vakarų Euro
pos sistemos. Nustojus veikti 
Ignalinos atominei jėgainei, 
Lietuvoje smarkiai padidėtų 
gamtinių dujų vartojimnas, ir 
kraštas taptų visiškai priklauso
mas nuo vieno šaltinio. Ministe
ris priminė, kad Baltijos kraštų 
dujų tinklai yra sujungti ir todėl 
galėtų veikti kaip bendra siste
ma. Pradžiai reikėtų Lietuvos ir 
Latvijos pasienyje įrengti dujų 
apskaitos stotį. Būtų taipgi gali
ma pasinaudoti ir požemine du
jų saugykla, kuri yra įrengta 
Latvijoje. Snk.
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A+A
MARIJAI KARASIEJIENEI 

mirus,
sūnų JUOZĄ KARASIEJŲ su šeima, dukras - GENO
VAITĘ GAIŽUTIENĘ ir STASĘ ZAVIENĘ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu -

Genovaitė Balčiūnienė

A+A
LYDIJAI ŠARKUVIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame motiną LYDIJĄ VI- 
LEMBRECHTIENĘ, dukras - SILVIJĄ AUGUSTINA- 
VIČIENĘ ir FRANCES BUCZKO bei jų šeimas, ve
lionės brolius ir seseris su šeimomis ir kitus gimines -

Išganytojo parapijos moterų draugija

<*> RELIGINIAME GYVENIME
Šv. Kazimiero 515-osios mir

ties ir 10-osios jo relikvijų perkė
limo j Šv. Kazimiero koplyčią me
tinės paminėtos Vilniaus arkika
tedroje š.m. kovo 4 d. Mišioms 
vadovavo vysk. J. Tunaitis, pa
mokslą pasakė mons. K. Vasi
liauskas pabrėždamas, kad šioji 
sukaktis įpareigojanti ne tik mels
tis, bet ir pamąstyti, kodėl šv. Ka
zimieras labai mylimas. Nurodė, 
kad Šventojo palaikai net du kar
tus buvo išvežti iš Vilniaus arki
katedros, prisiminė jų sugrįžimo 
iškilmes, kurioms vadovavo vysk. 
J. Steponavičius, pasakojo, kad 
grąžinant šventojo karalaičio re
likvijas buvo atverti sidabro ir 
ąžuolo karstai. Į ąžuolinį buvo 
įdėtas kard. V. Šladkevičiaus, 
penkių vyskupų ir penkių prelatų 
pasirašytas laiškas, kuriame nuro
doma dėl kokių priežasčių ir kada 
buvo ištremti ir kaip į arkikatedrą 
sugrįžo Šventojo palaikai. Pa
mokslą baigdamas mons. K. Vasi
liauskas pabrėžė, kad tėvynė “iš 
tikrųjų laisva taps tiktai eidama 
Dievo karalystės link, į kurią ke
lią mums gražiausiu pavyzdžiu ro
do šventasis Tremtinys”.

Vilniaus arkivyskupuos kuni
gų susirinkimas įvyko š.m. kovo 3 
d. Dalyvavo arkivyskupas A. J. 
Bačkis, jo pagalbininkai vyskupai 
J. Tunaitis ir J. Boruta, SJ, bei 
apie 40 kunigų. Kalbėta apie artė
jančią 2000 metų krikščionybės 
sukaktį, siūlyta, kad klebonai šia 
proga aplankytų visus savo para
pijiečius. Arkivyskupas pranešė, 
kad birželio 8 d. popiežius Jonas 
Paulius II aplankys Elko vyskupi
ją. Į ten kviečiami ir Lietuvos ti
kintieji. Kelionėms koordinuoti 
yra paskirtas kun. K. Latoža. 
Taipgi pranešė, kad Vilniaus Pi
laitės apylinkėje yra įsteigta nauja 
Šv. Juozapo parapija, kuriai vado
vauti paskirtas kun. Kęstutis Ra
lys. Kun. R. Makrickas pranešė 
apie parodą “Iš Šventosios Žemės 
- į visas tautas”, kuri veikė kovo 
17 - balandžio 11 d.d. Valstybinė
je Martyno Mažvydo bibliotekoje. 
Mons. E. Rydzikas siūlė regist
ruoti šventovėse esančias meno 
vertybes. Vysk. J. Tunaitis ragino 
tvarkyti buvusių nusavintų šven
tovių teisinius reikalus. Po susi
rinkimo Šv. Kazimiero koplyčioje 
prie Lietuvos Globėjo karsto bu
vo aukojamos koncelebracinės 
Mišios.

Su šeimų lankymo projektu 
susipažino visos septynios Lietu
vos vyskupijos. Projektui vykdyti 
buvo sudarytas savanorių bran
duolys daugeliui klebonų judi
nant šią veiklą. Šeimų lankymo 
vajaus tikslas - krikščionybės su
kakties proga Katalikų Bendrijos 
vardu aplankyti kiek galima dau
giau tikinčiųjų, paaiškinti apie su
kaktį, užmegzti glaudesnius ryšius 
su tikinčiaisiais, stiprinti tikinčių
jų bendruomenę, surinkti ir papil
dyti duomenis apie parapijiečius. 
Tikinčiųjų lankymas prasidėjo po 
Velykų. Lankomoms šeimoms yra 
įteikiama informacinė medžiaga - 
maldynėliai, kiti leidinėliai, tarp 
kurių ir tie, kuriuose aiškinama 
apie kandidatus į šventuosius - 
Pal. Jurgį Matulaitį, arkivyskupus 
M. Reinį ir T. Matulionį bei 
vysk. V. Borisevičių.

Pasaulio moterų krikščionių 
maldos diena paminėta š.m. kovo

U Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

5 susirinkus įvairių tradicinių 
konfesijų atstovėms pasimelsti 
Vilniaus liuteronų šventovėje. 
Kasmet vis meldžiamasi už skir
tingų kraštų moteris. Šiemet buvo 
pasiūlyta melstis už Venezuelos 
moteris. Pamaldose pirmą kartą 
dalyvavo ortodoksų moterys. 
Rinktos aukos Venezuelos mote
rims paremti. Pamaldose dalyva
vo gana daug jaunimo. Buvo skai
tomas Šv. Raštas, giedamos įvai
rių konfesijų giesmės. Maldos da
lyviai susipažino su moterų būkle 
Venezueloje, aptarė bendravimo 
galimybes. Pirmą kartą toks ren
ginys Vilniuje įvyko 1995 m.

Kauno arkivyskupuos Šei
mos centras pasikvietė Mičigano 
(JAV) krizinio nėštumo centro 
tarptautinių reikalų direktorių R. 
Reyes, kuris Lietuvoje viešėjo š. 
m. kovo 4-10 d.d. Svečias su Šei
mos centro darbuotojais bei sava
noriais pasidalino mintimis apie 
darbus ir centro misiją. Svečias 
sakė, kad kova už gyvybę esanti 
visos žmonijos reikalas. Anot po
piežiaus Jono Pauliaus II, visi 
žmonės yra verti gyventi nuo jų 
gyvybės prasidėjimo iki natūralios 
mirties. Mičigano centre dirba 
apie 30 nuolatinių darbininkų ir 
apie 100 savanorių. JAV yra apie 
3000 panašių centrų, kurie per 
11 veiklos metų , suteikė pagalbą 
5000 moterų. Tokių centrų sie
kiama įsteigti visose pasaulio 
valstybėse. Svečias pasidžiaugė 
Kauno šeimos centro vykdoma 
programa, kurioje per praėjusius 
metus dalyvavo 108 žmonės, su
teikta apie 360 patarimų specia
liuose pokalbiuose. Svečias atsa
kinėjo į daugybę jam pateiktų 
klausimų.

Kauno arkivyskupijoje, pa
kviesti arkiv. S. Tamkevičiaus, va
sario 17 d. lankėsi ortodoksų dva
sininkas Glebas Jakuninas ir ang
likonų kanauninkas dr. Michael 
Bourdeaux, kurie Lietuvos prezi
dento buvo apdovanoti LDK Ge
dimino ordinais. Religijos laisvės 
bei žmogaus teisių gynėjai papa
sakojo apie abiejų vienijusią ir 
tebevienijančią bendrą kovą dėl 
religijos ir sąžinės laisvės. Dva
sininkas G. Jakuninas skleidė ži
nias apie Tikinčiųjų teisėms ginti 
komiteto veiklą bei “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kroniką”. Dr. M. 
Bourdeaux įsteigė religijos lais
vei plėsti “Keston College”, skel
bė žinias apie tikėjimo varžymus 
sovietinėje Lietuvoje. G. Jakuni
nas, buvęs Rusijos parlamento 
nariu, dėl kritikos Maskvos patri
archatui, buvo atskirtas nuo Rusi
jos bažnytinės bendruomenės. 
Dabar priklauso Kijevo patriar
chatui ir yra visuomeninio sąži
nės gynimo komiteto pirmininkas.

G. Jakuninas susitikime su 
žurnalistais kritikavo Rusijos Or
todoksų Bendrijos santykius su 
nomenklatūra ir yra priešingas 
Rusijoje veikiančiam religijos 
bendrijų įstatymui, nes juo yra ri
bojamos religinės laisvės. Dr. M. 
Bourdeaux papasakojo apie 
“Keston College” instituto įsistei- 
gimą ir dabartinę jo veiklą. Ji yra 
sumažėjusi, iš anksčiau dirbusių 
20 žmonių dabar darbuojasi tik 8 
asmenys. Institutas leidžia žurna
lus “Religion, State and Society” 
ir “Frontier”. Institutas taipogi 
yra sukaupęs didžiulį XX a. reli
gijos istorijos archyvą. Dabar jis 
domisi religiniu gyvenimu poko
munistiniuose kraštuose, kartu 
skatindamas žurnalistus objekty
viai rašyti religinėmis temomis. 
Dr. M. Bourdeaux 1979 m. išlei
do knygą “The Land of Crosses” 
apie tikėjimo persekiojimą Lietu
voje.

Žymūnai bei žymūnės, dalyvavę Vasario 16-tosios iškilmėje Toronte-Mississaugoje. Iš kairės: KLB pirm. A. 
VAIČIŪNAS, Mississaugos merė H. McCallion, Amerikos LB krašto valdybos pirm, (pagrindinė kalbėtoja) 
R. NARUŠIENĖ, Šiaulių vysk. E. BARTULIS, A. VAIČIŪNIENĖ Nuotr. O. Burzdžiaus

Dabar geriau suprantame vieni kitus
Populiarus lenkų savaitraštis “Wprost” 1999.III.28,13 nr. išspausdino pokalbį su Lietuvos 

seimo pirmininku VYTAUTU LANDSBERGIU. Čia - pokalbio vertimas

Jacek Potocki: Ar Lietuvoje 
yra lenkų?

Landsbergis: Aišku, taip.

- Kai kurie Lietuvos politikai 
mano, kad tai sulenkėję lietuviai, 
kuriuos reikia atlietuvinti.

- Gal būt, jų protėviai buvo 
lietuviai, bet jeigu dabar tie 
žmonės laiko save lenkais, jie 
turi tokią teisę.

- Kaip vertinate Lietuvos 
lenkų būklę?

- Normaliai. Visi Lietuvos 
lenkų mažumos poreikiai, jų 
tarpe kultūriniai, yra tenkinami, 
juos garantuoja įstatymai.

- Lietuvos lenkai skundžiasi, 
kad naujas administracinis su
skirstymas suskaldys jų bendnio- 
menės vientisumą Vilnijoje.

- Tai, kas daroma visoje 
Lietuvoje, kai kurie lenkų vei
kėjai vertina kaip skriaudą, da
romą lenkams. Galbūt jie yra 
pernelyg jautrūs, o gal nori ta 
proga sukrauti sau politinį kapi
talą, prisistatydami skriaudžia
mų lenkų gynėjais. Kaip papras
tai, reforma kelia nerimą.

- O lenkų būkštavimai dėl 
vadinamo didžiojo Vilniaus?

- Jau anksčiau norėjome 
prijungti tam tikras teritorijas 
prie miestų, ir ne tik Vilniuje. 
Protestuojantys mato tik save ir 
tik Vilnių. Kauno apylinkėse 
yra panašiai: vieni nori, kad jų 
kaimai būtų prijungti prie Kau
no, nes tuomet žemė bus bran
gesnė, o kiti ne, nes kaimas ga
rantuoja jiems pragyvenimą, ir 
didesnė galimybė atsiimti žemę, 
kurią paėmė sovietai. Miestuo
se tos galimybės yra ribotos.

- Lietuvos lenkai priekaiš
tauja valdžiai, kad labai lėtai at
gauna savo žemes.

- Iš tikrųjų Vilnijoje ši pro
blema sprendžiama žymiai lė
čiau nei kitur, nes žmonės netu

The J.B. Marlatt Funeral Homes
(1985) Limited

J.B. Marlatt laidotuvių namai jau daug metų
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose.
T

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 
paslaugas Hamiltono lietuviu bendruomenei.

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303

195 King Street West 
Dundas 627-7452

Andrew W. Swan 
Direktorius

ri nuosavybės dokumentų. Bet 
taip yra ne dėl blogos valdžios 
valios. Mes nusprendėme, kad 
tokiu atveju atgauti žemę pa
kanka kaimynų liudijimo.

- Lenkai kalba apie jų kal
bos diskriminavimą Lietuvos 
įstaigose.

- Tautinės mažumos gali 
vartoti savo kalbą vietos savival
dybės įstaigose, kad lengviau 
būtų susikalbėti. Lietuvos len
kai norėjo lenkų kalbai suteikti 
prioritetą tuose rajonuose, kur 
gyvena lenkų mažuma. Pasigir
do reikalavimai, kad valstybės 
tarnautojai išlaikytų lenkų kal
bos egzaminą. Čia slypėjo noras 
eliminuoti nelenkus iš savival
dos įstaigų.

- Ar Lietuvos lenkų reikala
vimai yra per drąsūs?

— Visuomet norėjome pozi
tyviai reaguoti į tuos reikalavi
mus, nors kartais jie mums at
rodė nepateisinami. Buvo už
gaulu, kai palygindavome lenkų 
kultūros galimybes Lietuvoje su 
tuo, ką turi Lenkijos lietuviai. 
Lenkijoje nėra atitinkamų įsta
tymų, nėra paramos tautinių 
mažumų švietimui. Neskiriama 
lėšų vadovėlių spausdinimui tau
tinėms mažumoms. Kai prieš 
metus dalyvavau Varšuvoje Lie
tuvos-Lenkijos parlamentų gru
pių sesijoje, lenkai pasididžiuo
dami demonstravo Lietuvos is
torijos vadovėlį, sakydami, kad 
tai jau ketvirtas vadovėlis, skir
tas Lenkijos lietuviams. Nuste
bau, nes mes Lietuvoje per tą 
laiką išleidome 140 įvairių va
dovėlių lenkiškoms mokykloms. 
Niekur Lietuvoje nemačiau to
kių lenkus įžeidžiančių užrašų, 
kaip Seinuose ant namų sienų: 
“Lietuviai į dujų kameras”.

- Kai kalba lietuviai su len
kais, visuomet iškyla istorinis 
motyvas. Lietuva reikalauja pa
smerkti Želigovskio “apsilanky
mą" Vilniuje 1920 metais.

- Atgimstanti po I Pas. karo 
Lietuva gavo smarkų smūgį iš 
savo pietų kaimynės. Mes nete
kome sostinės ir trečdalio terito
rijos. Dar gyvena tie, kurie at
simena tuos įvykius bei Lenkijos 
karinių ir civilinių valdžių elg
seną Vilnijoje lietuvių atžvilgiu.

- Kai buvo derinama Lietu
vos-Lenkijos sutartis (1994 me
tais), Lietuva reikalavo pasmerk
ti Želigovskio žygį.

- Tai atsispindėjo labai 
bendroje formuluotėje, kur kal
bama apie skriaudas praeityje. 
Ar Lietuva kada nors užpuolė 
Lenkiją ir ją skriaudė? Man gai
la, kad Lenkija nesurado savyje 
jėgos pasakyti to, ką padarė ir 
pasakė kitos šalys. Matyt, tai 
buvo lenkams per sunku.

- Kada nebus konfilktų tarp 
Lietuvos valdžių ir lenkų mažu
mos?

- Nėra konfliktų, yra tik 
klausimai, kuriuos galime api
būdinti: “Ar jūs vis dar mušate 
savo žmoną?” Kartais kyla ne
susipratimai, dažnai specialiai 
pakaitinami, kad gyvuotų skriau
džiamų lenkų stereotipas, ku
riuos gina senieji veikėjai, kurie 
dar neseniai mums žadėjo Ka- 
rabachą.

- Kai prieš keletą metų Jūs 
dalyvavote šv. Mišiose Vatikane 
ir stovėjote šalia Lecho Walen- 
sos, po popiežiaus žodžių: “Pa
linkėkite vienas kitam ramybės" 
abu nusisukote.

- Manau, kad Walensa bu
vo veikiamas patarėjų, kuriems 
atrodė, kad Lietuvą galima pa
spausti ir ją paklupdyti, nes be 
Lenkijos ji pražus, bus izoliuota 
nuo pasaulio. Dėl to daug laiko 
praėjo veltui. Dabar vėl supran
tame vieni kitus taip, kaip pla
navome Lietuvos ir Sąjūdžio gi
mimo išvakarėse. Turime geras 
perspektyvas.

Vertė -
Živilė Makauskienė

A+A
MALVINAI LIUDAI 

ŠILEIKIENEI
iškeliavus amžinybėn,

jos sūnums - AUDRIUI, JULIUI ir ANTANUI su 
šeimomis bei visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą -

“Paramos” valdyba ir tarnautojai

A+A
LIUDAI ŠILEIKIENEI 

mirus,
jos sūnui, “Paramos” kredito kooperatyvo pirminin
kui AUDRIUI ŠILEIKAI, jo šeimai ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia -

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo valdyba

Vidurio Europa - Kas? Kur? Kodėl?
Britų autorius gvildena dabartinę būklę, 

paliesdamas ir Baltijos valstybes
Po Antrojo pasaulinio karo 

“Vidurio Europa” buvo beveik 
visai dingusi iš politinio žodyno. 
Ji ten sugrįžo Sovietų Sąjungai 
griūvant. Šio termino raidą ir 
prasmę žurnale “The New York 
Review (99.III.16) of Books” 
gvildena britų autorius, Vidu
rio-Rytų Europos žinovas Ti
mothy Garton Ash.

Anot jo, nors žmonės dar 
privačiai kalba apie “Rytų Eu
ropą”, kiekvienas jaunas ameri
kiečių ar britų diplomatas žino, 
kad visą pokomunistinę erdvę 
dabar reikia vadinti “Vidurio- 
Rytų Europa”. Tačiau tebėra 
klausimas - kur ji? JAV valsty
bės sekretorė Madeleine Al
bright pernai pareiškė, jog tai 
“20 šalių ir 200 milijonai žmo
nių”. Bet tasai terminas dažnai 
vis dar taikomas tiktai Lenkijai, 
Vengrijai ir Čekijai, ar pirmajai 
pokomunistinių valstybių ban
gai, besistengiančiai įsijungti į 
Europos sąjungą: tai pačiai tri
julei, plius Estijai ir Slovėnijai.

Svarstymai apie tai, kas pri
klauso ar nepriklauso Vidurio 
Europai, yra labai svarbūs, rašo 
autorius. Būti “vidurio europie
čiu” pagal dabartinę politinę 
terminologiją reiškia būti “civi
lizuotu, demokratišku, sugeban
čiu bendradarbiauti”. Po Hitle
rio pastangų Vokietijos ryti
niams kaimynams įbrukti savąjį 
groteskišką “Vidurio Europos” 
modelį šis terminas tapo suterš
tas ir jo buvo vengiama. Tačiau 
dabar dauguma Vokietijos poli
tinių vadovų sutinka, kad jų ša
lis tvirtai priklauso ir Vidurio, ir 
Rytų Europai. “Vokietija” anot 
Vaclavo Havelo, “viena koja 
stovi Vidurio Europoje”.

Britų istorikas pastebi, kad 
praeities problemos dar nevisai 
išspręstos. Europos sąjungai pa
mažu plečiantis, vokiečiai būkš- 
tauja, kad lenkai ir čekai perims 
jų darbus; lenkai ir čekai nuo
gąstauja, kad vokiečiai supirks 
jų žeme (ypač vakarinėje Lenki
joje ir Čekijos buvusioje Sudetų 
teritorijoje). Austrija ir Italija 
bando piršti savuosius “Vidurio 
Europos” variantus.

Mažiausiai rūpesčio auto
riui kelia šiaurė, kur Skandina
vija pasižymi savo ryškia skirtin
ga tapatybe. Baltijos valstybes 
jis vadina svarbia “ribine terito
rija”. Anot jo, “lietuviai ypač 
linkę pabrėžti, kad jų šalis pri
klauso ir Šiaurės - Baltijos sri
čiai, ir Vidurio Europai. Kadan
gi Skandinavija yra Vakarų ka
pitalistinio pasaulio dalis, o Bal
tijos valstybės nėra didelės, jų 
ribinė pozicija dar nesudaro 
problemos. Tokia problema iš
kilsianti Rusijai nesutinkant su 
jų įstojimu į ŠAS (NATO) ir 
iškeliant Karaliaučiaus srities 
statusą.

Pagal dabartinę “Vidurio 
Europos” termino vartoseną 
Vakaruose atrodo, kad valsty
bės į tą Europą įšoka ir iš jos 
iššoka - rašo Ash. Geriausias 
tokio “šokinėjimo” pavyzdys yra 
Slovakija, Mečiaro “demokratū- 
ros” laikais išmesta iš Vidurio 
Europos, ir po praėjusių metų 
vėl priimta.

Palyginęs kandidates į “Vi
durio Europos” statusą, auto
rius prieina išvadą: juo įvairesnė 
pokomunistinės šalies gyvento
jų etninė sudėtis, juo didesnė 
galimybė, kad ji pasuks autori
tetiniu, o ne demokratiniu ke
liu. Sėkmingiausiai tuo keliu 
žengė etniškai vientisos valsty
bės: Lenkija, Čekija, Vengrija ir 
Slovėnija. (Kaip ir visos valsty
bės ir ši nėra be išimties: tai Es
tija su gausia jos rusų mažuma).

Pasak Ash’o, siena tarp Vi
durio ir Rytų Europos (Ukrai
nos, Gudijos ir europinės Rusi
jos) yra aiški, gili ir konkreti. 
Tačiau tai nereiškia, kad tie 
Rytų Europos kraštai išliks 
pasmerkti amžinai korupcijai, 
chaosui ir skurdui. Autorius 
tebetiki, kad Vakarų Ukraina ir 
Vakarų Gudija, kurios - kaip ir 
Baltijos Valstybės - tiktai dvi, o 
ne trys kartos išgyveno Sovieti- 
joje galės greičiau atsigauti, ne
gu kitos teritorijos. (LER)

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

mailto:tevzib@pathcom.com
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Dievstulpių žemė

Neužmirštamos dienos ir naktys m
Lietuvos kaimo mokytojos išgyvenimai Vilniuje prie televizijos bokšto, riaumojant sovietiniams 

tankams ir budint lietuvių kovotojų būriams, pasiryžusiems laimėti nepriklausomybę

Rugių duona kvepia 
mūs šalies laukai, 
čia laisvi gyvena 
Lietuvos vaikai...

Ant mūs žemės veido 
randai amžini,

Eilėraštis ROMUALDO KISIELIAUS

Berniukas su juoda antele
Keliaujant į atgautą sodybą Kruopiuose

GIEDRĖ MILUKAITĖ

Reikėjo keliauti į atgautą 
vyro tėvo vaistinę Kruopiuose. 
Nusprendžiau vykti per Papilę. 
Ten pernakvojau, apžiūrėjau 
sergančią giminaitę, pasirūpi
nau jos sveikata. Po pusryčių iš
keliavau Kruopių link.

Tuo keliu prieš Pirmąjį pa
saulinį karą iš savo dvarelio j 
Papilės gimnaziją traukė ir ma
no vyro tėvas Aleksandras Raz- 
vadauskas, vėliau tapęs diplo
muotu Lietuvos farmacininku. 
Jis kurį laiką dirbęs farmacinin
ku Rygoje laikui bėgant atidarė 
savo vaistinę Kruopiuose.

Jau pusiaukelėje išgirdau 
užpakaly savęs žingsnius. Atsi
sukau. Pamačiau kažkokiais ne
vaikiškais sunkiais dideliais 
žingsniais atskubantį kokių 12- 
kos metų šviesiaplaukį berniu
ką, nešiną juoda antele.

- Jūs greit einat, - vos pala
binęs pastebėjo berniukas.

- Skubu, Velykų pyragą no
riu dar iškepti... Juk ryt Vely
kos! O kur tu su tokia miela an
tele trauki? - pasiteiravau.

Tačiau į mano klausimą 
mažasis bendrakeleivis neatsa
kė. Tik išgirdau, kaip jis giliai 
įtraukė į krūtinę orą ir nevaikiš
kai skaudžiai atsiduso...

- O mano broliui lygiai 
prieš metus nupjovė galvą, - ta
rė berniukas.

- Jis vagiliavo... ne savo te
ritorijoj... Jis ... jis... jis buvo 
vienišius. Į gaują nenorėjo eiti. 
Užaugęs svajojo tapti stalium.

- Kas atsitiko broliui, kad 
turėdamas tokius gražius gyve
nimo planus, pradėjo vagiliauti?

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

BUVUSIAI CHORISTEI

AtA
LYDIJAI ŠARKUVIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame motiną LYDIJĄ VILEM- 
BRECHTIENĘ, velionės dukras - SILVIJĄ AUGUSTI- 
NAVIČIENĘ ir FRANCES BUCZKO, žentus ir vaikai

čius, brolius - RUDOLFĄ ir HELMUTĄ, seseris - ELĘ, 
ALMĄ ir ERIKĄ, jų šeimas bei kitus gimines -

Išganytojo parapijos choristai

pakelėse rymo 
dievstulpiai seni...

Laukuos žiedai puošias 
rytmečiu nauju, 
žemė ši sumirkus 
saule ir krauju...

- Mes likome našlaičiai, kai 
prieš dvejus metus mirė tėtis? 
Pirmiausia prieš 3 metus mirė 
mūsų 9-rių metų sesutė, o dar 
po pusės metų - mama. Mama 
dirbo šiltnamy prie kolchozo 
gėlių. Kai sesutė buvo maža, 
dažnai vesdavosi mama ją į dar
bą. Niekas nesakė, kad ten dirb-

* ti pavojinga... Nuo visokių 
purškalų jos apsinuodijo... Tė
velis visur bėginėjo, važinėjo, 
net į Vilnių pas valdžią, bet nie
kas nepadėjo.

Po sesutės laidotuvių, kai 
dar buvo gyva mama, radome 
va šitą antelę, sėdinčią ant mi
rusios sesutės batukų, kuriuos ji 
kažkada užmiršusi paliko prie 
slenksčio... Visi susigraudino
me. Priėmėm gyventi tą antelę į 
savo namo prieangį. Ji tapo lyg 
mūsų šeimos nare.

Tėtis labai išgyveno jų mir
tį. Visaip stengėsi save raminti, 
kibo į žemę. Pats dirbo iš seno 
laužo traktorių ir jau jį visai be
baigiant staiga mirė. Dvejais 
metais už mane vyresnis brolis 
bandė išlaikyti namus... Bet 
pradėjo trūkti net maisto... pu
siau badavome. Brolis pradėjo 
vagiliauti. Važiuodavo į Rygos 
turgų, ten kur kadaise su tėveliu 
buvo nuvykęs apsipirkti... sekė
si broliui, šiaip taip vertėmės.

Kai susirgau gripu, o maisto 
buvo likę tik kelios kruopos, 
brolis bijojo leistis tolimon ke
lionėn, palikti mane vieną. Pa
bandė vagiliauti Lietuvoje. Bet 
čia tarp vagišių teritorijos griež
tai suskirstytos. Jam buvo pasa
kyta:

- Arba stoji į mūsų gaują, 
arba atsisveikini su galva!

Brolis vogė tik iš didelės bė
dos. Jis nenorėjo eiti į gaują, už
augęs svajojo įsteigti savo stalių 
dirbtuvę, gaminti baldus. Jis 
mokėjo iš medžio gražiai droži
nėti įvairiausius gyvulėlius...

Taigi jis bijojo palikti mane 
ilgam... aš sirginėjau. Bandė vėl 
kažką pavogti... bet gauja jį se
kė ir... sučiupus nupjovė galvą, 
- užbaigė vaikas.

- Bet gal galėjot kitą išeitį 
rasti, gal kas būtų galėjęs pagel-

ALDONA BALTULIONIENĖ, 
Alytus

Nerami buvo 1991-jų pra
džia. Jautėme sužeistos blogio 
imperijos įniršį, grūmojimą, ku
ris šiandien ar rytoj galėjo prasi
veržti, pareikalaudamas aukų.

. Nepriklausomos Lietuvos 
televizija siuntė į mūsų širdis 
sutrikusį Tėvynės pulsą. Nejau 
sustos? Kada? Vidurnaktį su
grįžusius iš Vilniaus gynėjus aly
tiškius po valandėlės pažadino 
pavojaus sirena. Ėmė gausti 
šventovės varpas.

- Mieli žmonės, - kreipėsi 
išbalusiais veidais pažįstami te
levizijos diktoriai, - mes dar 
eteryje... Aplink mus tankai, 
šaudo... jie jau laužia duris... 
Kelkitės! Kelkitės!

Vargas tiems lietuviams, 
kas šią minutę užgniaužė savyje 
norą pakilti. Keltis ir eiti už 
laisvę, teisybę, eiti pasitikti savo 
nužudytų seserų ir brolių liki
mo. Vargas tam, kas nepajuto 
milžinų dvasios, pranokusios 
daug silpnesnius savo kūnus, 
užstojusius kelią tankams.

O Vilniuje virš gynėjų mi
nių sklandė gyva Laisvės dvasia. 
Tūkstančiai žmonių iš visos Lie
tuvos buvo pasiruošę aukoti gy
vybes, kad būtų išsaugota nepa- 
sidavusios tautos dvasia. Skaus
mingai smigo į širdį tą sausio 

bėti? - su širdgėla pasakiau.
- Visi turi savo bėdas. Nie

kam dabar Lietuvoje nesaldu. 
Tik valdžia gerai įsitaisius... 
Man dabar sunku rasti darbo 
aplink mus. Visi mano, kad ir aš 
vagiliausiu... Tai einu kur to
liau, kur mažiau mano gyveni
mą žino...

- Bet dar tau anksti dirbti... 
nebent per atostogas, - paste
bėjau. - Tu mokaisi?

- Kur čia mokysies... Kai 
tėvelis mirė, tai ir į mokyklą su 
broliu nustojom eiti. Bateliai, 
drabužiai suplyšę, visi apjuoks. 
O be to ir valgyti trūko, ūpo ne
buvo, - kalbėjo vaikas. Paskui 
lyg pamėgdžiodamas suaugu
sius pridūrė:

- Mes su tėveliu ir broliuku 
Baltijos kely buvom. Laikėmės 
susikibę rankom, už Lietuvą 
ėjom. Paskui tėvelis su kaimynu 
visą kiaulę į Vilnių nuvežė sau
gantiems seimo rūmus. Dar at
simenu Šiauliuose su tėveliu vė
liavą laikėm, kažkoks susibūri
mas buvo. Tada mus kava su 
spurgom vaišino tokios mergai
tės. Tada viskuo tikėjome. Da
bar nieku netikiu. Visi meluoja. 
Iš pradžių visko žada, o kai po
nas ateina į valdžią, tai varg
šams špygą parodo...

Po nedidelės pauzės pridū
rė berniukas:

- Va, likom tik su šita ante
le. Be jos būtų labai liūdna.

Tolumoje sušmėravo artė
jančios sodybos. Valandėlę tylė
jome. Kelionė ėjo į pabaigą. 
Galvojau, kaip čia padėjus tam 
vaikui. Mintyse sukosi įvairūs 
planai. Vaikas, tarsi atspėdamas 
mano mintis, tarė:

- Aš jau pripratau klajoti. 
Vienoj vietoj gyventi ilgiau ne
galiu. Tikrų namų netekau, o 
dirbtinų nenoriu... Bet mokytis 
norėčiau... Viena teta dovanojo 
man knygą.

Jis ištraukė iš užančio dide
lę aptrintą knygą “Robinzonas 
Kruzas”.

- Va, šita man labai patin
ka, - palinguodamas knygą vie
noje rankoje tarė:

- Aš ją jau trečią kartą skai
tau...

Už augančių prie kelio aly
vų vingiavo takelis į tarp me
džių paskendusią sodybą.

- Aš čia dirbti sutariau, - 
netikėtai pasukęs į takelį, ve
dantį link sodybos, tarė vaikas 
ir paėjęs kelis žingsnius dar pri
dūrė:

- Liksmų Velykų!
- Linksmų Velykų... ir tau 

taip pat... - atsakiau ir sustoju
si, kaip įbesta ilgai stovėjau žiū
rėdama į tą pusę, kur tarp me
džių pranyko mano mažasis 
bendrakeleivis, nešinas vieninte
le savo paguoda - juoda antele.

13-osios naktį žuvusių už Laisvę 
vardai.

Po keleto dienų liūdnos lai
dotuvių minios prisiekė žuvu- 
siems tęsti pasipriešinimą žiau
riam smurtui. Seneliai ir ligo
niai verkė stebėdami ekranuose 
laidotuvių procesiją. O čia, Vil
niuje, Neris plukdė tankias ledų 
lytis, tartum baltus vainikus, įsi- 
liedama į liūdnai judančią gyvų 
gėlių jūrą virpančiose iš skaus
mo rankose...

Vasaros pabaiga vėl užgriu
vo kruvinu susidorojimu Medi
ninkuose, Maskvos pučo metu 
kiekvieną šviesią ir nakties va
landą galėjome patirti milžiniš
kų aukų.

Buvo rugpjūtis. Žmonės 
dirbo laukuose, nors rankos ne
klausė, tartum būtų medinės. 
Žinios iš Vilniaus vis niūresnės. 
Užgrobtame televizijos bokšte 
įsitvirtinę kolaborantai sukruto 
skelbti sugrįžtančią “darbo 
žmonių” valdžią. “Pučas” - at
skriejo neįprastas žodis iš 
Maskvos, kur tankai ant visų til
tų, šarvuočiai juda centro link, 
tačiau žmonės nepasiduoda - 
rusų demokratai. Prie Baltųjų 
rūmų milžiniškos barikados, mi
nios demokratijos gynėjų. Rusai 
prie savo parlamento, lietuviai - 
nepriklausomybės aikštėje...

Tačiau ne vienas tada pasa
kė: “Jau viskas, ką čia besiprie
šinsi...” Ir skėstelėjo rankomis.

Prieš lemtingąją naktį aly
tiškiai išgirdo kvietimą atvykti į 
Rotušės aikštę, iš kur išvažiuo
jama į Vilnių. Reikia pamainos 
nakčiai. Šalia Rotušės laukė di
džiulis autobusas. Alytiškių su
sirinko... dvidešimt.

Važiavome tylėdami. Vaka
ro dangų dengė rodos niekada 
nematyti juodi pabaisos debe
sys, kurių viršūnėse vis dar degė 
besileidžiančios saulutės auk
sas. Nejau viskas beprasmiška? 
Mūsų autobusą iš dešinės tar
tum norėdamas nužerti mus 
nuo kelio, dengti automobiliai 
su Alytaus desantininkais. Šalia 
vairuotojo sėdėjęs kareivis iškė
lė automatą ir iššiepęs parodė 
mums dantis. Artėjant prie Vil
niaus kažkas pasiūlė visiems įsi
dėti į kišenę popieriaus skiautę 
su pavarde ir adresu asmenybės 
nustatymui, kad nebūtų painiavos.

Temstant prie seimo žmo
nių vis daugėjo, plūdo gatvėmis 
į aikštę. Anoje Neries pusėje 
riaumojo tankai, ieškodami vie
tos prasiveršti pro galingas bari
kadas gatvėse ir ant tilto. Paste
bėjau keistus žmonių spiečius 
apie radijo imtuvų šeimininkus. 
Vidurnaktį, po grėsmingo pra
nešimo iš Maskvos, žmonės 
siūbtelėjo užgriozdinto įėjimo į 
seimą link, ėmė glaustis. Kažkas 
girdžiu sako:

- Kai tik ateis žinia, kad

LIETUVOS TARYBŲ SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO

ĮSAKAS

DEL UŽDRAUDIMO GRĮŽTI Į LIETUVĄ NUTEISTIESIEMS IR 4 MI

NUSIEMS BAUSMf BUVUSIEMS LIETUVOS BURŽUAZINIŲ VYRIAUSY-

BIŲ VADOVAMS, BURŽUAZINIŲ POLITINIŲ PARTIJŲ VADOVAMS, 

LIETUVIŲ NACIONALISTINIO POGRINDŽIO AKTYVIEMS DALYVIAMS,

ANTITARYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAMS

Lietuvos TSR Aakščioanioalos Tarybos Prezidlamae

□ždroosti grįžti į Lietavą buvusiems Lietuvos buržuazinių

vyrlsasybių vadovėms, buržuazinių politinių partijų vadovams, 

lletavių nacionalistinio pogrindžio aktyviems dalyviams, anti

tarybinių organizacijų vadovams, nuteistiems už Tėvynės i3da~ 

vicą teroristinius ir diversinius aktus, o taip pat asmenims.

nuleistiems už banditizmą ir atlikusieras bausmę.

Nustatyti, kad nurodyti asmenys, kurie ateityje savavali! 

teismo nuosprendžiu nutre-kai grįš į Lietuvos TSR, turi būti

mlarnl Iki 5 metų.

LIETUVOS TSR'AUKŠČIAUSIOSIOS 
TARYBOS PREZIDIUMO PIRMININKAS J.PALECKIS

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS 
TARYBOS PREZIDIUMO SEKRETORIUS s.Naujalis

Vilnius. 1957 m. sausio 21 d. 

Kai kuriems skaitytojams pageidaujant, pakartotinai spausdiname šį 
dokumento nuorašą didesnio formato

Maskvos Baltieji rūmai paimti, 
po penkiolikos minučių “sve
čiai” iš Vilniaus Šiaurės mieste
lio bus čia.

Žiūriu į jaunus kareivėlius - 
savanorius, vis prašančius palik
ti laisvą aikštelę seimo prieigo
se, ir nesunkiai įsivaizduoju, kas 
jų ir visų laukia po tų penkioli
kos minučių, jeigu atskries ne
lemta žinia iš Maskvos...

Bet rusai priešinasi, prane
šama ape pirmąsias aukas. Šiau
rės miestelis kol kas tyli, bet ne
miega. Ir mes nemiegame, nors 
taškosi šaltokas lietus su vėju. 
Atsigręžiu. Už nugaros pažįsta
mo aktoriaus Tomo Vaisietos 
niūrus veidas. Ant suolelio mo
tina, apglėbusi nuo šalčio mėls- 
tantį paauglį sūnų. Skėčių mo
zaika padengti respublikinės 
bibliotekos laiptai, o aukščiau
sioje vietoje - jaunų vyrų siena. 
Tačiau budriausi žvalgai - pa
augliai štai ten, statomo daugia
aukščio languose, kiti mojuoja 
trispalvėmis nuo aukščiausių 
namų stogų. Pasiruošta. Leng
vai nepaimsi. Daug turėsi kruvi
no darbo, okupante!

Vaikštau ir mąstau, kaip ge
ra čia tarp savų. Kaip gaila to 
nejaučiančių... Bet labiausiai 
pasigailėjimo verti parsidavėliai. 
Jie laimingi jau antra diena...

- Kad užsuko, tai užsuko 
viską - radiją ir televiziją... Iš
jungė ir baigta, - skelbia išsi
viepdamas lietuviškai, brūkš
niuodamas ore ranka ir rodyda
mas, kaip paėmė ir užsuko..

- Televizija gyva Kaune, - 
sakau.

- Neilgai, nuims ir tą bokš
telį.

Svetimi ruošė mums ant
rankius, panašūs į šiuos. “Savi” 
džiaugėsi, uliojo, o mažame 
miestelyje pokario “valdovai” 
jau sugrįžtančią savo valdžią da
lijosi...

Nepasidavė Baltieji rūmai, 
budėjo Nepriklausomybės aikš
tė. Apsišaukėlių komitetas su
svyravo. Paryčiui tapo aišku, 
kad pučas tartum lūžo pusiau, 
atsimušęs į beginklių žmonių 
minias...

Išaušo diena, nusinešusi 
jauno Alytaus rinktinės savano
rio Artūro Sakalausko gyvybę. 
Jis tapo įniršusių dėl jaučiamo 
pralaimėjimo ginkluotų žudikų 
auka. “Ak, neverk, motinėle, 
kad tavo sūnus eis ginti bran
giosios Tėvynės, ir pavirtęs, 
kaip ąžuolas girių puikus lauks 
Teismo dienos paskutinės”, - 
šventi žodžiai sudrebino Aly
taus Angelų sargų šventovės ka
pinaičių medžių viršūnes, kai 
savanoris atgulė šalia pirmojo 
Lietuvos karininko Antano Juo
zapavičiaus, kritusio kovoje su 
bolševikais amžiaus pradžioje.

HnoraBo

Neakolbtinag

Buvusių Sibiro tremtinių ir mokinių susitikimas Lapių mokykloje 
Kauno rajone

Kaip Lietuva balsuoja?
VYTAUTAS P. ZUBAS

Rokas M. Tracevskis š.m. 
sausio 14-20 “The Baltic Times” 
laidoje rašo apie balsuotojų pa
siskirstymą. Štai jo surinkti duo
menys:

Pensininkų amžiaus žmonių 
pasaulyje daugėja. Kanadoje ir 
Amerikoje girdėti balsų, kad 
greitai dviems dirbantiems teks 
išlaikyti vieną pensininką. Kraš
to ekonomijai tokia proporcija 
nieko gero nežada. Ieškoma iš
eities ir svarstomi įvairūs pasiū
lymai. Politikoje šios gausios 
grupės įtaka ne mažės, bet di
dės ir vyriausybė bus priversta 
su ja skaitytis. Kanados konser
vatoriai su min. pirm. Brian 
Mulroney tai patyrė savo pir
mąją kadenciją pradėdami.

Ta grėsminga proporcija 
Lietuvoje jau pasiekta. Arti vie
no milijono balsuotojų, arba 
vienas trečdalis, yra pensinin
kai. “Pensininkai daugiausia pri
klauso nuo vyriausybės teikia
mų socialinių programų ir rinki
muose jie dalyvauja labai akty
viai”, sakė Jonas Kazlauskas, 
skaičiavęs balsus seimo ir prezi
dento rinkimuose.

Socialinių reikalų apklausos 
bendrovė “Vilmorus” 1998 m. 
ištyrė, kaip lietuviai balsuoja ir 
kurią partiją remia. Pensininkai 
daugiausia balsų atiduoda kon
servatoriams ir jų partneriams 
dabartinėje vyriausybėje krikš
čionims demokratams. Iš 100 
konservatorių rėmėjų 47 yra 
pensininkai. Krikščionys demo
kratai su 49% dar labiau remia
si pensininkais. K. Bobelis, vie
nintelis krikščionių demokratų 
sąjungos atstovas seime, taip 
pat priklauso nuo pensininkų. 
Marijampolės apylinkėje už jį 
balsavo 47% pensininkų. Yra ir 
daugiau partijų, turinčių po vie
ną atstovą seime: liberalai, mo
terų partija, Naujoji sąjunga ir 
Jaunoji Lietuva.

Apklausa parodė, kad opo
zicinės partijos pensininkų tar
pe neturi daug rėmėjų. Už so
cialdemokratus balsavusių tar
pe 29% yra pensininkai. Tas 
pats nuošimtis pasisakė ir už 
Naująją sąjungą. Demokratinę 
darbo partiją, didžiausią iš visų 
opozicinių partijų remia 27% 
pensininkų, Centro sąjungą - 
23% ir Liberalų sąjungą - 9%.

Jaunesni žmonės, tarp 18 ir 
29 metų, remia Liberalų sąjun
gą su 37% balsuotojų. Tą pačią 
sąjungą palaiko ir vidurinė gy
ventojų klasė, kuriai “Vilmo
rus” priskiria žmones, uždirban
čius ne mažiau kaip 500 litų per 
mėnesį.

Iš Lenkų rinkiminės akcijos 
rėmėjų net 28% mėnesinės pa
jamos neprašoka 100 litų. Ši 
grupė pažymėtina ir kitais atve
jais: 29% yra bedarbiai ir 57% 
gyvena kaime. Valdančios kon
servatorių partijos rėmėjų jų 
tarpe tik 6%. Bendra šiai bal
suotojų grupei charakteristika 
yra jų tautybė. Lenkų rinkimi

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

nės akcijos grupėje nėra nė vie
no lietuvio. Dėl to grupė ne
įstengia surinkti reikalingų 4% 
balsų, kad balsavimu pravestų 
savo atstovą į seimą. Tačiau jie 
visada pirmauja dviejose rinki
minėse apylinkėse Pietryčių 
Lietuvoje, kur didelė gyventojų 
dalis yra slavų kilmės.

Didžiausią paramą konser
vatoriai gauna iš lietuvių kilmės 
gyventojų - net 97%. Tačiau 
konservatoriai seime turi ir di
džiausią skaičių nelietuvių. Iš 
141 seimo narių 7 yra nelietu
viai. Iš tų septynių trys priklau
so konservatorių partijai - Ema
nuelis Zingeris - žydas, Zig
mantas Mackevičius - lenkas 
(vienas iš penkių lenkų seime) ir 
Vladimiras Jermolenko - rusas.

LDDP populiari kaimo gy
ventojų tarpe: iš jos rėmėjų 41% 
yra kaimiečiai. Moterys palaiko 
moterų partiją, krikščionių de
mokratų partiją ir krikščionių 
demokratų sąjungą. Vyrai remia 
socialdemokratus ir Naująją są
jungą (A. Paulausko, kandidata
vusio į prezidentus).

Šitokią statistiką paskaičius, 
nenorom siūlosi keletas klausi
mų. Pirmiausia, kodėl toks di
delis pensininkų nuošimtis Lie
tuvoje? Tai sovietinis palikimas, 
kai valstybė buvo darbdavys ir 
galėjo paleisti į pensiją moteris 
55 metų, vyrus 60 metų am
žiaus. Rinkos ekonomijoje var
gu ar tai bus galima tęsti.

Antra, ar normalu, kai be
veik pusė (47% ir 49%) valdan
čios koalicijos rėmėjų yra pensi
ninkai? Atsakymas turėtų būti 
negatyvus jau vien dėl to, kad 
tai grupei žmonių ši diena rūpi 
daugiau kaip ateitis. Jie gyvena 
praeities nuoskaudų atsimini
mais ir nežino, kad 70% krašto 
gyventojų yra gimę jau po An
trojo pasaulinio karo, kuriems 
jų išgyvenimai ir patirtis yra tik 
užuojautos verti senų žmonių 
skundai.

Partijai remtis kuria nors 
viena gyventojų grupe taip pat 
neišėjo į gerą. “Baltic Surveys” 
paskutiniais duomenimis, pen
kios pagrindinės partijos dabar 
taip išsirikiuoja: Centro sąjunga 
- 14,62%, LDDP - 10%, kon
servatoriai - 8.2%, socialdemo
kratai - 7.6%, krikščionys de
mokratai - 4.5%. Seimo rinki
mus laimėję konservatoriai atsi
dūrė trečioje vietoje, o jų part
neriai kr. demokratai neperžen
gia nė 5% ribos, reikalingos 
pravesti atstovui į seimą.

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 31/s%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys
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PADAUGĖJO NEBLAIVIŲ 
POLICININKŲ

BNS skelbimu, Lietuvoje pa
daugėjo policininkų, kurie vaira
vo neblaivūs ir sukėlė avarijas tar
nybos metu. Pernai tokių įvykių 
nebuvo užregistruota - avarijų 
buvo, bet vairuojant asmeninius 
automobilius ir ne tarnybos metu. 
Šiemet policininkai padarė 23 au
tomobilių avarijas, o iš jų 13 - bū
dami neblaivūs. Visi buvo atleisti 
iš tarnybos.

SURAŠYS GYVENTOJUS
Bus vykdomas Vilniaus mies

to gyventojų ir būstų surašymas. 
Gyventojams bus pateikiami 
klausimai apie socialinę padėtį, 
išsimokslinimą, religines pažiū
ras, pragyvenimo šaltinius, būstą, 
namų ūkį, rašo “Lietuvos aidas”. 
Manoma, kad Vilniuje gyvena 
580,000, tačiau Statistikos depar
tamento, Rinkimų komisijos ir 
Gyventojų registro duomenys ski
riasi. ELTA praneša, kad visuoti
nis Lietuvos gyventojų surašymas, 
turėjęs prasidėti š.m. gruodžio 1 
d., statistikos departamento pra
šymu atidėtas iki 2000 m. gegužės 
mėn. Gruodžio mėn. užimtumo ir 
nedarbo rodikliai gali būti iš
kreipti dėl darbų sezoniškumo. 
Valstybė bus suskirstyta j 12,000 
surašymo apylinkių, surašyme 
dalyvaus 15,000 darbuotojų.

PIENINĖ PLEČIA RINKĄ
Kaip praneša “Lietuvos ai

das”, Mažeikių pieninė įsteigė 
Rygoje atstovybę, kuri pradės 
veikti balandžio viduryje. Verslas 
Latvijoje turėtų kompensuoti dėl 
krizės prarastą dalį Rusijos varto
tojų. Taip pat atnaujinama rinka 
Karaliaučiuje. Produktai tai sri
čiai buvo tiekiami nuo 1996 m., 
tačiau dėl sutrikusių atsisiskaity- 
mų ir dėl Rusijos krizės pernai 
buvo nutrauktas tiekimas. Nesiti
kima didelio pelno iš viso ekspor
to, bet norima išlaikyti rinką ir 
apsaugoti įmonę nuo sezono per
teklinės gamybos.

GAISRAS PRIE JUODKRANTĖS
Kovo 31 d. Klaipėdos-Nidos 

plento 26-ame kilometre netoli 
Juodkrantės kilo gaisras, išdegi
nęs 10 hektarų pajūrio teritorijos, 
maždaug 4 kilometrų ruože, rašo 
“Lietuvos rytas”. Užgesintas po 
pusantros valandos, gaisras nepa
darė nuostolių miškui, tačiau ap
linkos apsaugos specialistų teigi
mu, didelė žala padaryta todėl,

FIRST PLACE
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

340-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm 

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

OFFORD 
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Salvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428 

KAIKVS
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

Bernardui Mačiui 
Leonui Balaišiui 
Andriui Usvaltui 
Petrui Šturmui 
Algiui Trumpickui

kad toje vietoje auga nemažai re
tų, į Lietuvos raudonąją knygą 
įtrauktų augalų. Manoma, kad 
nelaimė įvyko dėl neatsargaus el
gesio su ugnimi.

VEŽĖJAI STABDĖ EISMĄ
Kaip praneša “Lietuvos ry

tas”, balandžio 2 d. susisiekimo 
ministeriui Rimantui Didžiokui 
besilankant Klaipėdoje, keli šim
tai privačių autobusų savininkų 
išrikiavo savo mikroautobusus 
prie savivaldybės pastato ir ketu
rioms valandoms sustabdė eismą 
Liepų gatvėje. Jie nepatenkinti 
valdžios sprendimais, piktinasi 
mokesčių inspekcija, reikalaujan
čia, kad vežėjai fiksuotų savo pa
jamas ir su keleiviais atsiskaitytų 
bilietais. Privačių autobusų, kon
kuruojančių su savivaldybės bend
rove, dirba 550. Ministerijos at
stovai sutiko sudaryti darbo gru
pę, kuri spręstų privataus auto
transporto problemas per derybas.

KVIEČIŲ EKSPORTAS
“Valstiečių laikraštis” skel

bia, kad praeitais metais Lietuvos 
žemdirbiai eksportavo 136,700 to
nų kviečių, 13,400 t. rugių ir 2,700 
t. miežių. Iš užsienio buvo įvežta 
tik 805 t. kviečių, 3.5 t. rugių ir 
693.5 t. miežių. Nuo kovo 16 d. 
įsigaliojo Europos sąjungos nu
statyti nauji grūdų importo mo
kesčiai, kurie bus taikomi aukš
čiausios kokybės kviečiams (176 
Lt. už toną), aukštos kokybės 
kviečiams (323 Lt. už toną), ki
tiems kviečiams (407.3 Lt. už to
ną), miežiams ir rugiams, (377 Lt. 
už toną). Nemanoma, kad ūkinin
kai turės aukštos ir aukščiausios 
kokybės kviečių eksportui, o pa
prastų neapsimokės išvežti.

NAUJA TIKRINIMO TVARKA
“Lietuvos rytas” rašo, kad 

naujojo muitinės departamento 
direktoriaus Stasio Stažio įsaky
mu nustatyta detalaus tikrinimo 
tvarka sukėlė didelį nepasitenki
nimą ir užkimšo muitines. Vidi
nėms krašto muitinėms įsakyta 
nuo balandžio 2 d. visus krovinius 
iškrauti, sverti, skaičiuoti ir vėl 
pakrauti, siekiant padidinti muiti
nės pareigūnų atsakomybę už 
krovinių kontrolę. Muitinėse 
trūksta tinkamų patalpų bei svėri- 
mo įrangos ir darbuotojų detalaus 
tikrinimo vykdymui. Kitose Euro
pos valstybėse, kaip ir anksčiau 
Lietuvoje, detaliai tikrinama 7% 
visų krovinių.

NAUJA ORDINO DRAUGIJA
ELTA skelbia, kad Vilniaus 

karininkų ramovėje kovo 15 d. 
buvo pristatyta nauja Vyčio Kry
žiaus ordino kavalierių draugija. 
Pirmininku išrinktas buvęs vy
riausiasis Lietuvos kariuomenės 
kapelionas, dabartinis Kovarsko 
klebonas monsinjoras Alfonsas 
Svarinskas. Draugija stengsis ug
dyti visuomenės, ypač jaunimo, 
patriotinius jausmus, kaups me
džiagą apie Lietuvos kariuome
nės istoriją ir dabartį, rinks duo
menis apie pasipriešinimo judėji
mą, rūpinsis, kad būtų deramai 
įamžintas mirusių Vyčio Kryžiaus 
ordino kavalierių atminimas. Pir
masis didesnis darbas bus rinkti 
informaciją apie visus Vyčio Kry
žiaus ordinu apdovanotus po Ko
vo 11-sios. rsj

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus *

(Esu “Union Gas" 
atstovas) Sp

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

Kun. E. PUTRIMAS iš Toronto prie vaišių stalo su kalgariečiais š.m. kovo 13 d. Šv. Onos parapijos salėje 
_________________________________________________ __________________ Nuotr. K. Dubausko

Užkrėstas kalinių kraujas kanadiečiams 
Ne tik Kanados, bet ir Amerikos žiniasklaidoje iškilo 
skandalinga prekyba Arkansas valstijos kalinių krauju, 
siunčiamu Kanados ligoninėms tuo metu, kai tos valstijos 
gubernatoriumi buvo dabartinis JAV prezidentas Bill Clinton

VILIUS BRAŽĖNAS
Kanados spaudoje pilna 

straipsnių apie užteršto kraujo 
skandalą. Kalbama apie kraują 
pirktą iš JAV Arkansas valstijos 
kalėjimų sistemos kalinių krau
jo banko. Pasirodo, kalinių krau
jas buvo perkamas be atitinka
mų apsaugos nuo užkrėtimo ga
rantijų. Todėl Kanadon pakliu
vo ir AIDS (HIV virusų) bei 
hepatitu-C apkrėstas kraujas. Į 
šią bylą esąs įpainiotas ir tuo 
metu Arkansas gubernatorium 
buvęs Bill Clinton, dabartinis 
JAV prezidentas.

“Orlando Sentinel” dienraš
tis 1999.III.6 įsidėjo AP agen
tūros pranešimą apie naują 
kraujo patikrinimo būdą, kuris 
padarysiąs kraujo atsargas labai 
saugias. Tačiau tai per vėlu dau
geliui kanadiečių ligonių. Apie 
apkrėsto kraujo skandalą jau 
1998 m. gruodžio 21 d. akį pa
traukė žinia “The Washington 
Times” savaitraštyje. Ją paskel
bė Paul Craig Roberts savo skil
tyje “Arkansas gub. Clinton’o 
įvykdytas mirtinas susitarimas”. 
Tą žinią patvirtino Paul Likou- 
dis JAV katalikų savaitraščio 
“The Wanderer” 1999.11.11 
straipsnyje “ ‘Užteršto kraujo’ 
aukos Kanadoje ruošiasi reika
lauti teisių departmento ap
klausos”. 1999.11.1-7 laidoje 
prie to klausimo grįžo “The 
Washington Times”. Jerry Se- 
per straipsnyje “Kanadiečiai sie
kia Arkansas kraujo prekybos 
tyrimo”.

Kanados policija tiria kaip 
užterštas kraujas pakliuvo Ka
nadon ir apnuodijo daug ligo-

Vancouver, BC
TRIJŲ MUZIKŲ KONCER

TAS įvyko West Point Grey United 
Church patalpose š.m. kovo 5 d. 
Pasirodė pianistė Janina Kuzmas 
(Kuzmickaitė), smuikininkas Vic
tor Costanzi ir čelistas Eugene 
Osadchy. Jie atliko S. V. Rachma- 
ninovo, P. Čaikovskio ir A. Arens- 
kio kūrinius. P.B.

Hamilton, Ont.
Atitaisymas. “TŽ” 13 nr. pa

skelbta, kad a.a. Antaninos Asme- 
navičienės vienerių metų atmi
nimui vyras Juozas Asmenavičius 
aukojo $40. Turėjo būti $400. Už 
klaidą atsiprašome.

Ottawa, Ont.
KORESPONDENCIJOS, iš

spausdintos “TŽ” š.m. 12 ir 13 nr. 
Patikslinimai ir Pagalba alkaniems 
Lietuvoje yra parašytos vip, kitos 
tuose numeriuose išspausdintos ko
respondencijos parašytos Kor. Tie 
inicialai spaustuvėje pateko ne į sa
vo vietas. Atsiprašome. Red. 

nių. Kvotą vedęs teisėjas Hora
ce Krever po trejų metų apklau
sos patyrė, jog Arkansas 
“Health Management Associa
tion” (HMA) firmai vadovauja 
Clinton’o draugas. Ši firma, ne
galėdama kitur parduoti užterš
to kraujo, Montrealyje surado 
“Continental Pharma” bendro
vę, kuri perėmė tūkstančius lit
rų kalinių kraujo.

JAV didžioji žiniasklaida 
apie šį skandalą dar tyli. Jis iški
lo viešumon po to, kai “Ottawa 
Citizen” reporteris Mark Ken
nedy atrado Clinton’o ryšį su 
užterštu krauju.

Šis nešvarus kraujas nužu
dęs jau per tūkstantį kanadiečių 
ir pastūmėjęs dar 7,000 prie 
mirties slenksčio. Pasak kai 
kurių pranešimų, paslaptingo
mis ir įtartinomis sąlygomis 
nusižudęs JAV Baltųjų rūmų 
advokatas Vince Foster labai 
jaudinęsis dėl šios bylos ir dėl 
reikalo nuslėpti beveik milijono 
dolerių pelną iš šio verslo. Ma
noma, kad tai buvo viena iš jo 
savižudybės priežasčių.

Kaliniams buvo mokama $7 
už “pint” kraujo, o parduodama 
už $50. JAV “Food & Drug Ad
ministration”, federacinė agen
tūra prižiūrinti vaistų ir sveika
tos reikalus, kelis kartus buvo 
sustabdžiusi veiklą HMA ben
drovės, turėjusios valstijos su
tartį kalinių kraujui pirkti. Ta
čiau, su Arkansas valdžios pa
galba, sutartis buvo vis atnauji
nama, nors ir kitokia forma. 
HMA bendrovė išsiųsdavo 
5,000 - 8,000 “kraujo vienetų” 
kas savaitę, net patiems kali
niams vykdant kraujo ėmimą, 
pakartotinai vartojant tas pačias 
adatas.

1985 m. vienas kalinys iškė
lė bylą HMA bendrovei. Juos 
gynė Hillary Clinton geras drau
gas ir garsiosios Rose teisinės 
firmos kolega Vince Foster. 
1986 m. Arkansas valstijos poli
cija, ištyrusi reikalą, nerado nie
ko rimto, ir Clinton’as įsakė ty
rimą sustabdyti.

Netvarkingo ir pavojingo ka
linių kraujo siuntų klausimą kė
lė ir su kalinių sveikatos reika
lais susidūręs gydytojas Michael 
Galster. Jis Michael Sullivan 
slapyvardžiu parašė neva išgal
votą detektyvinę novelę “Blood 
Trail”. Knygoje autorius aprašė 
sensacingą, neva tariamą (pa
keistomis pavardėmis), užteršto 
kalinių kraujo verslą. Vėliau jis 
prisipažino esąs knygos autorius 
ir atskleidė jos ryšį su tikrove. 
1998 m. spalio pradžioje jis tą 
ryšį atskleidė pokalbyje su “To
ronto Star” dienraščiu.

Šių metų vasario 24 d. pikti 
kanadiečiai pareikalavo, kad JAV 
Teisių departamentas pradėtų 
tirti kriminalinio pobūdžio par
davinėjimą Arkansas kalinių už
teršto kraujo, kai Bill Clinton 
ten buvo gubernatorium.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d d ch

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

GRYUELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Pianistė MŪZA RUBACKYTĖ

Britanijos Londone
MŪZOS RUBACKYTĖS KON

CERTAS. Devintosioms Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo meti
nėms paminėti Lietuvos pianistė 
Mūza Rubackytė 1999 m. kovo 15 
d. vakare, Londono Wigmore Hall 
davė koncertą - atliko Bach-Buso- 
ni, Ludwig van Beethoven’o, Mi
kalojaus Konstantino Čiurlionio, 
Robert Schumann'o kūrinius. Daly
vavo Lietuvos ambasadorius Justas 
V. Paleckis ir ponia Laima ir 450 
kitų dalyvių. Po koncerto Wigmore 
Hall priėmimų salėje buvo jaukus 
susitikimas su muzike Mūza Ru- 
backyte. Koncerte lietuvių galėjo 
būti apie 50-60, visi kiti - anglai.

ŠVENTOVĖS METINĖS. Š. 
m. kovo 7 d. lietuvių Šv. Kazimiero 
šventovė atšventė savo 87-ąsias me
tines sukaktuvinėmis Mišiomis, ku
rias atnašavo ilgametis klebonas 
kun. Jonas Sakevičius, MIC. Pa
moksle jis prisiminė šios šventovės 
praeitį. Kardinolas Bourne 1912 m. 
kovo 10 d. pašventino šią šventovę 
pirmą kartą suteikdamas lietuviams 
lietuviškoje šventovėje Sutvirtinimo 
sakramentą. Pašventinimo pirmą
sias Mišias atnašavo kun. William
son, CSSR. Per iškilmes giedojo 
vokiečių Šv. Bonifaco šventovės 
choras. Tai buvo diena, kada Lon
dono lietuviai išėjo iš “Egipto ne
laisvės” į naują puošnią šventovę ir 
šviesų lietuvišką gyvenimą.

1926 m. Londono lietuviams 
yra labai brangūs, nes pas juos atsi
lankė pirmą kartą lietuvis arkivys
kupas Jurgis Matulaitis, dabar jau 
paskelbtas Palaimintuoju. Kartu su 
juo viešėjo kun. P. Būčys, MIC, vė
liau tapęs vyskupu. Abu garbieji 
svečiai Londone praleido rugpjūčio 
mėnesio antrąją dalį. Iš Londono 
išvyko dalyvauti Tarptautiniame eu
charistiniame kongrese Čikagoje.

Šiose 87 metų sukaktuvėse da
lyvavo jau labai gausus maldininkų 
skaičius naujųjų ateivių iš dabarti
nės Lietuvos. Pamaldose giedojo 
savasis parapijos choras, pasipildęs 
naujais nariais iš naujųjų ateivių. 
Chorui vadovauja Vincent O’Brien.

Jeigu Londone nebūtų lietu
viškos parapijos, ir šv. Kazimiero 
šventovės, vargu ar Londone būtų 
kas nors lietuviško. Lietuviška pa
rapija - išeivijos tvirtovė.

KOVO 11-TĄJĄ londoniečiai 
paminėjo Šv. Kazimiero šventovėje 
pamaldomis. Klebonas pamoksle 
priminė tuos laikus, kai visa lietu
vių tauta buvo susikaupusi, organi
zavo “Baltijos kelią”. Kvietė visus 
nuoširdžiai prašyti Dievą, kad siųs
tų Lietuvos žmonėms ir jos vado
vams šv. Dvasią, įkvėptų juos Lie
tuvos ir jos žmonių gerovei.

Stasys Kasparas

• Kritikas, kuris skaito tik ieš
kodamas klaidu, yra toks pat barba
ras, kaip ir teisėjas, kuris yra pasi
ryžęs kiekvieną, kurį teisia, pakarti 

(Jonathan Swift)

JA Valstybės
A. a. kpt. Jonas Klivečka, veik

lus Niujorko lietuvių visuomenės 
darbuotojas, 92 metų amžiaus, mirė 
vasario 23 d. Niujorko ligoninėje. 
Jis veikė Lietuvių atletų klube, Ka
rių ramovėje, Lietuvių bendruome
nėje, Tautos fonde, Apreiškimo pa
rapijos komitete, eidamas įvairias 
pareigas ir dirbdamas valdybose. 
Taipgi buvo vienas iš radijo “Lais
vės žiburys” steigėjų ir rėmėjų. Sha- 
lins laidotuvių koplyčioje vasario 28 
d. įvyko su velioniu atsisveikinimas. 
Maldas sukalbėjo vysk. Paulius Bal
takis, OFM, taip pat šeimai pa
reikšdamas ir užuojautą. Tautos 
fondo vardu atsisveikino Algis Ve- 
deckas, Lietuvių bendruomenės 
Niujorko apylinkės vardu - Kęstu
tis Bileris, Atletų klubo - Algis 
Tankauskas, Apreiškimo parapijos 
komiteto - Vladas Sidas. Kovo 1 d. 
Apreiškimo šventovėje gedulines 
Mišias atnašavo kunigai: Vyt. Palu
binskas, Stasys Raila ir Jonas Pa
kalniškis. Velionis palaidotas Cyp
ress Hills kapinėse. Liko žmona 
Malvina, sūnūs Rimantas ir dr. 
Giedrius. J. Klivečka gimė 1907 m. 
sausio 14 d. Vilkiškio kaime, Pane
vėžio apskr. Baigęs Panevėžio ber
niukų gimnaziją, 1927 m. įstojo į 
Kauno universiteto teisių fakultetą, 
o 1928 m. - į Karo mokyklą Kaune. 
Ją baigė 1930 m. jaunesnio leite
nanto laipsniu. Tarnavo 4-tame 
pėstininkų pulke Panevėžy. 1937 m. 
pakeltas į kapitono laipsnį. Vokieti
joje gyveno britų zonoje, į JAV 
atvyko 1949 m. ir įsikūrė Niujorke.

Argentina
Argentinos sostinėje Buenos 

Aires Taikos žygio aplink pasaulį 
dalyviai dviratininkai iš Lietuvos, 
Lenkijos, Vokietijos, Turkijos, Mek
sikos ir Peru valstybių baigė pirmą 
kelionės dalį po Šiaurės, Vidurio ir 
Pietų Ameriką. Kelionė dviračiais 
pradėta 1998 m. rugpjūčio 6 d. 
Seattle mieste JAV-se ir nuvažiuo
ta 9,107 kilometrai. Lietuvių grupę, 
kurią sudaro vadovas Sigitas Kučas, 
Goda Čiplytė, Edvardas Žižys ir 
Gediminas Vasiliauskas, mielai su
tiko pagloboti Jono Basanavičiaus 
Argentinos lietuvių centras. Jie da
lyvavo Aušros Vartų šventovėje 
Mišiose, skirtose Vasario 16-tosios 
atminimui. Apžiūrėjo lietuviškų su-, 
venyrų muziejų, kuriam G. Vasi
liauskas padovanojo dabar Lietuvo
je išleistų pašto ženklų kolekciją. 
Lietuvių susivienijimo salėje re
tiems svečiams buvo surengti pie
tūs. Žygio dalyviai su šeimininkais 
pasidalijo įspūdžiais, atsakinėjo į 
klausimus, padovanojo lankstinuką 
apie Lietuvą ispanų kalba. Buvo su
rengta fotografijų paroda. Dvirati
ninkai savo ilgoje kelionėje turėjo 
įvairių nuotykių, net ir nelaimių. 
Vėl tolimesnė jų kelionė prasidės 
Afrikoje.

Australija
Vasario 16-tąją Sidnio lietuviai 

minėjo vasario 21 d. Lietuvių Na
muose. Minėjimą surengė LB apy
linkės valdyba. Pamaldos vyko St. 
Joachim šventovėje, kur Mišias at
našavo kun. Roger Belmore, pa
mokslą pasakė kun. Gintaras Vit
kus, SJ, svečias iš Lietuvos. Per pa
maldas giedojo “Dainos” choras, 
vadovaujamas Birutės Aleknaitės ir 
Justino Aukaus. Pamaldose skau
tai, sportininkai, ramovėnai ir šau
liai dalyvavo su vėliavomis. Minėji
mą Lietuvių Namuose atidarė LB 
apylinkės valdybos narė Nijolė Vai- 
čiurgytė, pakviesdama taipgi tylos 
minute pagerbti žuvusius už Lietu
vos laisvę. Invokaciją sukalbėjo

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UTAT TZ' A ?? LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

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

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

INTERAC KORTELĖ

kun. G. Vitkus, SJ. Sveikinimo žodį 
tarė Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Viktoras Šliteris. Pagrin
dinę kalbą pasakė dr. Vytautas Do- 
niela, pradžioje perskaitydamas 
Lietuvos ministerio pirmininko Ge
dimino Vagnoriaus sveikinimą. Me
ninę programą pradėjo aktorius 
Viktoras Ratkevičius, padeklamuo
damas poeto Mykolaičio-Putino ei
lėraštį “Tėvų šalis”. Savaitgalio lie
tuvių mokyklos, vadovaujamos nau
jos ateivės Jadvygos Dambrauskie
nės, mokiniai dainavo ir deklamavo 
eilėraščius. Dar aktorius V. Ratke
vičius padeklamavo poeto Juozo A. 
Jūragio eilėraštį “Vasario 16-toji”. 
Meninę programą baigė “Dainos” 
choras, atlikęs keletą visiems pati
kusių dainų. Visiems padėką pareiškė 
LB apylinkės valdybos pirm. Albinas 
Giniūnas. Visi dalyviai sudainavo 
“Gražiausios spalvos”, ir minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Britanija
Po Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo, kaip rašoma “Europos 
lietuvyje” 5 nr., Britanijoje atsirado 
nemažai naujų ateivių iš Lietuvos. 
Dauguma iš jų apsigyveno Londo
ne ir jo apylinkėse, nemažai įstojo 
nariais į Didžiosios Britanijos lietu
vių Sąjungos (DBLS) vietinius sky
rius. Anksčiau dėl naujų ateivių 
priėmimo į lietuvių organizacijas 
nebuvo jokių abejonių. Pastaruoju 
laiku atsirado priešingų balsų. Nau
jieji ateiviai skirstomi į tris grupes: 
pirmoji grupė - studentai; antroji - 
atvykę gyventi 6 mėnesiams, vėliau 
gavę pratęsimą ar gavę teisę pilnai 
apsigyventi; trečioji - politinio prie
globsčio prašantieji. Pastarieji ir su
kėlė triukšmą, nes dėl jų atsirado 
tam tikra įtampa ir tarp Britanijos 
bei Lietuvos. Jie palikti krašte gy
venti iki teismo sprendimo vasario 
23 d. Lietuvos ambasadoje DBLS 
centro valdybos vicepirm. K. Tamo
šiūnas ir valdybos narys J. Alkis su
sitiko su Lietuvos seimo pirmininku 
V. Landsbergiu ir seimo nariu J. Ši
mėnu. Trumpam pokalby (seimo 
atstovai turėjo išvykti į britų imi
gracijos ministeriją), pasak seimo 
pirmininko, jokių priekaištų neturė
tų pirmosioms dviem grupėms, ta
čiau neigiamai pasisako prieš tre
čios grupės ateivius, prašančius po
litinio prieglobsčio. Pačių Britani
jos lietuvių nuomonės nevienodos. 
Pvz. K. Tamošiūnas mano, kad 
naujųjų ateivių nereikia skirstyti, o 
J. Alkis priešingas jų priėmimui pil
nateisiais nariais į DBL sąjungą.

Lenkija
Lenkijos didžioji spauda at

kreipė dėmesį į lietuvių pasiprieši
nimą dėl pasienio dalinio įkurdini
mo Punske. Kaip skelbė BNS ži
nios, vasario 24 d. veik visuose 
pagrindiniuose Lenkijos laikraš
čiuose tuo klausimu buvo spaus
dinami rašiniai. Pvz. laikraštyje 
“Gazeta Wyborcza” Europos tary
bos komisijos prieš rasizmą ir 
netoleranciją prof. A. Sicinski rašė, 
kad su dideliu susirūpinimu ir kar
tėliu stebįs ginčą, susijusį su už
kardos įkurdinimu Punske. Toks 
ginčas, kai gerėja Lenkijos santy
kiai su Lietuva, ypač kenkiąs pilie
tinės visuomenės santykių su kai
mynais Lenkijoje formavimuisi ir 
Lenkijos įvaizdžiui Europoje. Tame 
pačiame laikraštyje cituojamas 
Lenkijos seimo kairiųjų demokratų 
frakcijos narys J. Sztelig, kuris prie
kaištauja Lenkijos vidaus reikalų ir 
administracijos ministerijai, kad 
pastaroji nemokanti įsiklausyti į 
vietos visuomenės balsą. Kitame 
laikraštyje “Zycie” ginami lenkų 
valdžios patvarkymai. j. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.15%
nekiln. turto 1 m...........6.40%

• 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 Veiklųjį tautietį išlydėjus
A. a. Vincas Ignaitis (1912-1999), palikęs žymius pėdsakus lietuviškoje veikloje

SVARBUS DOKUMENTAS
Jono Dailidės straipsnis “Isto

rinė atmintis gyva” (“TŽ” nr. 9, 
1999 m.) dėl Lietuvoje rašytojų są
jungos numatytų ar planuojamų 
“rašytojui”, Stalino patikėtiniui 
Justui Paleckiui pagerbtuvių, svarus 
ir aktualus. Prie straipsnio prijung
ta ir kopija Paleckio įsako, kuriuo 
1957 m. buvo uždrausta be kaltės 
nubaustiems ir ištremtiems lietu
viams iš Sibiro sugrįžti Lietuvon. 
Gaila, kad tik retas stiprių akių 
skaitytojas tegalėjo šį dokumentą 
su padidinamu stiklu išskaityti, nes 
dokumento kopija tėra vos kelių 
pašto ženklelių dydžio!

Šis Paleckio įsakas turėtų ugni
niais liežuviais deginti vogimu pra- 
lobusių, pirmose vietose Lietuvoje 
sėdinčių, nepaliestų net gėdos, lie
tuvių komunistų sąžines. Įsako ko
pija (kad ir pašto ženklelio dydžio) 
turėtų būti perspaudinama kiekvie
no lietuviško laikraščio išeivijoje ir 
Lietuvoje pirmame puslapyje.

Mano tėvui Antanui Narakui 
neteko rūpintis grįžimo uždraudi
mu. Staiga paimtas iš savo geležin
kelio valdybos darbovietės 1940 m., 
be jokio žodžio šeimai, nepakėlęs 
žiaurumų, niekam nežinant kokioje 
nedalioje, žuvo 1942 m. gegužės 11 
d. Unžlage, Vologdos sirtyje, jokios 
išdavystės savo tautai nepadaręs. 
Tuo negali didžiuotis lietuviai ko
munistai, bandydami rankas nusi
plauti. Baisioji dėmė juos lydės į 
kapą.

Gražina Narakaitė-Petrauskienė,
London, Ont.

NEAIŠKUMAI
Dėkoju už labai įdomų, apšvie

čiantį Igno Medžiuko aprašymą po
litinių studijų savaitgalio Los Ange
les mieste (“TŽ” 1999 m. 9 nr.) Bet 
Lietuvos respublikos užsienio rei
kalų ministerio A. Saudargo pa
skaitos santraukoje nepajėgiu su
prasti šių išvedžiojimų: “Dvi linijos 

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

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

susikerta Lietuvoje ties Ignalinos 
atomine elektros jėgaine - protes
tantų ir katalikų. Ką reiškia gyventi 
tokiame taške? Panašiai krikščiony
bė susiduria su islamu - turkai ir 
graikai”. Ar čia kokia simbolika, ar 
paprastas apsirikimas? Sugretini
mas su krikščionybės ir islamo susi
dūrimu taip pat keistokai skamba. 
Gal malonėtumėte paaiškinti.

I. Adomavičienė, Toronto, Ont.
Siunčiu ištrauką iš originalo 

ministerio Saudargo kalbos. Gal 
bus aiškiau negu santraukoje atro
dė. “Paimsiu tik dvi linijas, kurios 
ganėtinai stabilios, nors valstybių 
sienos ir mainėsi. Tai linija tarp Ry
tų ir Vakarų krikščionybės, tarp ry
tietiškosios ir vakarietiškosios civi
lizacijos atmainų. Tą liniją galima 
pamatyti Samuel Huntington kny
goje ‘The Clash of Civilizations and 
the Remaking of World Order’ 
(p.159), kurią jis vadina ‘fault line’ 
- rėžiu tarp civilizacijų. Jei nubrėši
me dar kitą liniją - tarp protestantų 
ir katalikų, tai šios linijos susikirs 
Lietuvoje (maždaug ties Ignalinos 
atomine elektrine). Šį paveikslą ga
lime pamatyti knygoje Fernand 
Braudel “Grammaire des Civilisa
tions” (p. 382).

Ką reiškia gyventi tokiame taš
ke? Palyginimui paieškokime kito 
panašaus taško. Pratęsę rytų-vaka
rų civilizacinį rėžį į pietus, atsidu
riame į kitą, pastaruoju metu labai 
karštą rėžį tarp krikščioniškos ir is
lamo civilizacijų. Šių linijų susikirti
mo aplinkoje labai nesunkiai atpa
žinsime du įtampos židinius. Vie
nas jų tarp islamiškai vakarietiškos 
Turkijos ir ortodoksiškai vakarietiš
kos Graikijos”.

I. Medžiukas, Los Angeles, CA

ŽYDAITĖ MŪSŲ ŠEIMOJE
Su įdomumu perskaičiau Ge- 

niaus Procutos atsiliepimą - “Kiek 
buvo žydų gelbėtojų” (“TZ”, 1999.

Kanados baltiečių delegacija 1999 m. kovo 3 d. aplankiusi krašto gyny
bos ministeriją Otavoje Baltijos valstybių reikalu. Iš kairės: KLB pirm. 
A. Vaičiūnas, Baltiečių federacijos pirm. V. Zarinš, admirolas Mac- 
Lelan, L. Leivat, J. Eichmanis

III.16) į straipsnį, išspausdintą Lie
tuvoje. Mintimis grįžau į tolimą 
praeitį, į savo vaikystę. Noriu tomis 
mintimis pasidalinti su skaitytojais.

Mano tėveliai buvo pradžios 
mokyklos mokytojai Gustonių kai
me netoli Panevėžio. Jie buvo tik 
du, kiekvienas mokė po du skyrius. 
Įvairių pažinčių turėjo ne tik kai
me, bet ir Panevėžyje bei kitur. 
Spėju, kad tarp tų pažinčių buvo ir 
žydų tautybės asmenų.

1944 m. pavasarį mama iš kaž
kur (gal iš Panevėžio) parsivežė 
vienuolikos ar dvylikos metų mer
gaitę “pasisvečiuoti”. Mums vai
kams buvo įdomu daugiau apie ją 
sužinoti. Mama tik pasakė, kad jos 
tėveliai išvykę atostogų ir paprašę 
šią mergaitę pagloboti. Man, tuo 
metu aštuonių metų berniukui, to
kio paaiškinimo ir užteko. Tik po 
daugelio metų, vis skaitant apie lie- 
tuvių-žydų santykius, pamažu iškilo 
ta mergaitė. Spėju, kad ji buvo žy
daitė, kurią tėvai kurį laiką pas mus 
slėpė.

Jos vardas buvo Bronė. Ji turė
jo tamsiai rudus, o gal juodus, plau
kus, dideles, rudas akis. Jos veido 
bruožai neprieštaravo vėliau mano 
gyvenime pažintoms žydų kilmės 
mergaitėms ar merginoms. Nors tė
veliai gyveno antrajame mokyklos 
aukšte ir mes, vaikai, ten pat mokė
mės, Bronė mokyklos nelankė. Spė
ju, kad jau buvo kur kitur keturis 
skyrius baigusi. Taip pat mano tė
veliai jos neskatino su kitais mo
kyklos vaikais draugauti ar bend
rauti. Ji žaidė daugiausia su mano 
jaunesne sesute ir manim. Jei atei
davo kas suaugusių į mokyklą, tėve
liai mus “išsiųsdavo” žaisti laukan 

už sodo, kad, dabar spėju, nekiltų 
kokių klausimų ar įtarimų apie šią 
su mumis gyvenančią viešnią. Nor
maliame gyvenime, tėvams kur iš
vykus, jie pasirūpintų, kad vaikus 
kas prižiūrėtų vietoje, jų namuose 
ir kad jų vaikai toliau lankytų savo 
mokyklą. Šiuo atveju taip nebuvo.

Romualdas Kriaučiūnas,
Lansing, MI 

NESIBAIGIANTI PROBLEMA
Lietuvių žydų klausimas - tai 

tema, kurios galo nesimato, nes lie
tuviai nesupranta žydų, o žydai ne
supranta lietuvių. Jie kaltina vieni 
kitus. O visa tai galėtų būti labai 
greitai ir aiškiai išspręsta, jei būtų 
remiamasi ne emocijom, o istori
niais faktais.

Mes visi labai gerai žinom, kad 
1941-44 m. Lietuvoje buvo nužudy
ta daugiau kaip 200,000 žydų. Kal
tininkų skaičius, žydų duomenim, 
siekia net 20,000 lietuvių, dalyvavu
sių masinėse žydų žudynėse. Kas gi 
iš jų yra nubaustas? Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, nėra baigta 
nė vien įtariamųjų genocido vykdy
mų byla. Pradėtos bylos vilkinamos 
arba iš viso nepradėta tirti. Lietu
vos žydams tai nesuprantama. Man 
taip pat, ypač todėl, kad Lietuvos 
laikraščiuose dažnai spausdinami 
antisemitiniai straipsniai ir masinis 
žudynių vietos niekinimas. Kada gi 
visa tai pasibaigs? Ir kada mes tap
sint objektyvūs? Kėlimas vadinamo 
“dvigubo genocido” (abi tautos - 
lietuviai ir žydai yra vienas kitam 
kalti), o ne istorinių faktų, tiesos 
niekada neras, ir lietuviai tautai 
garbės neatneš!

Dr. Stasys Sereika, Vokietija

Velionis Vincas Ignaitis gi
mė 1912 m. kovo 12 d. Suvalki
jos ūkininkų šeimoje, Vilkaviš
kio apskrityje, Keturvalakių 
valsčiuje. Šeimoje buvo šeši 
broliai ir viena sesuo. Augo 
kaip daugelis kaimo vaikų - dir
bo ir siekė mokslo. Baigęs Ry
giškių Jono gimnaziją Marijam
polėje, tęsė studijas Vytauto Di
džiojo universitete Kaune, tei
sės fakultete (1931-1938 m.).

Nuo pat jaunystės buvo la
bai judrus. Čiuožti pradėjo dar 
būdamas V-toje gimnazijos kla
sėje, ir nuo to laiko čiuožimas 
turėjo didelį vaidmenį jo gyve
nime. Pirmas susidomėjimas 
dailiuoju čiuožimu kaip varžybi- 
niu sportu įvyko 1931/32 m. žie
mą, kai buvo užkalbintas, para
gintas Liudo Zeiko (Lietuvos 
dailiojo čiuožimo 1923 m. 
meistro ir pradininko) įsijungti į 
varžybas. Tose varžybose, V. Ig
naitis tapo Lietuvos jaunių kla
sės meisteriu. Sekančiais metais 
vyrų klasėje pirmą kartą laimėjo 
Lietuvos dailiojo čiuožimo 
meistro titulą, kurį išlaikė iki 
1944 m.

Čiuožimas velioniui davė 
progą pakeliauti užsienyje. 1935 
m. V. Ignaitis atstovavo Lietu
vai Baltijos ir Suomijos studen
tų olimpiadoje, kurioje laimėjo 
pirmą vietą, o 1937 m. Austrijoj 
laimėjo V vietą Pasaulio stu
dentų dailiojo čiuožimo olim
piadoje. Kūno Kultūros rūmų 
pasiųstas, čiuožimo sporto ži
nias gilino Berlyne 1938 m. Su
grįžęs įsteigė čiuožimo mokyklą 
Kaune. Pradžioje turėjo 50 mo
kinių, o jau sekančiais metais 
arti 350.

Baigęs akademinius moks
lus 1938 m. velionis dirbo Kau
no apygardos teisme. 1943 m. 
buvo paskirtas Ašmenos apylin
kės teisėju, o po metų perkeltas 
teisėjo pareigoms į Vilnių. Karo 
metu Vilniuje jis reiškėsi Lais
vės fonde. 1944 m., prašomas 
buvusios laikinosios vyriausybės 
einančio ministerio pirmininko 
dr. J. Ambrazevičiaus-Brazai- 
čio, vyko į Latviją ir Estiją patir
ti apie tų kraštų pogrindį, jų 

planuotą rezistenciją.
Artėjant Rytų frontui ir so

vietinei grėsmei, velionis 1944 
metais pasitraukė į Vakarus, 
kur išvietintų asmenų stovykloje 
Oldenburge sulaukė karo pa
baigos ir ruošėsi emigracijai j 
Kanadą, kurią pasiekė 1949 m. 
Darbą Kanadoje pradėjo taba
ko ūkyje Ontario Tilsonburgo 
apylinkėje. 1950 m. buvo pa
kviestas eiti Brantford’o čiuoži
mo klubo instruktoriaus parei
gas. Jas ėjo trejus metus. Klu
bas kvietė jį pasilikti ir dirbti to
liau, bet šeimos ir ūkio reikalai 
nebeleido.

Ūkininkauti teko 25 metus 
(1950-1975) Delhi ir Rodney 
apylinkėse. Šalia ūkio darbų, V. 
Ignaitis buvo aktyviai įsijungęs į 
visuomeninę ir kultūrinę veiklą. 
Buvo KLB krašto tarybos narys 
ir ėjo įvairias pareigas Delhi ir 
vėliau Rodney apylinkių valdy
bose. Padėjo įsteigti šeštadieni
nę mokyklą Rodney apylinkėje 
ir buvo ilgametis tos mokyklos 
mokytojas. Pradininkas ir vedė
jas Rodney apylinkės tautinių 
šokių grupės, kuri dalyvavo IV 
Tautinių šokių šventėje Čikago
je 1972 m. Buvo vienas iš steigė
jų Amerikos lietuvių fondo 
1961 m. ir Kanados lietuvių 
fondo 1962 m.; ėjo Kanados lie
tuvių fondo organizacinio komi
teto pirmininko ir KLF tarybos 
pirmininko pareigas.

Persikėlus su šeima į To
rontą 1975 metais, velionis įsi
jungė į lietuvišką veiklą. Buvo 
išrinktas į KLF krašto valdybą, 
1978 m. - pirmųjų Pasaulio lie
tuvių dienų ir Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių organizacinio 
komiteto narys, tęsė pradėtą 
darbą Kanados lietuvių fonde. 
Be to, velionis gyvai domėjosi ir 
lietuviškąja spauda, ypač “Tė
viškės žiburiais”. Jis rėmė juos 
ir lėšomis, ir rašiniais, dalyvavo 
leidėjų organizacijoje Kanados 
lietuvių katalikų kultūros drau
gijoje “Žiburiai”, buvo kurį lai
ką jos valdybos sekretoriumi.

Sveikatai sušlubavus 1981 
metais, iš visuomeninių darbų 
turėjo pasitraukti. Likęs laikas

A.a. VINCAS IGNAITIS

ir energija buvo skirta savo šei
mai (žmonai Irenai ir dukrom) 
ir savo studijai “Žmonių sociali
nis gyvenimas”, kuri buvo išleis
ta 1991 m. Lietuvoje. Toje stu
dijoje jis gvildeno naujaisiais 
laikais vyraujantį klaidingą so
cialinio gyvenimo aiškinimą ir 
dėstė teisinės, demokratinės 
valstybės santvarką.

Velionis mirė 1999 m. vasa
rio 18 d. Toronte. Šeimos, gimi
nių ir draugų iškilmingai palai
dotas Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Anapilyje, Mississauga, Onta
rio. A.I.
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Remiame lietuvišką veiklą
Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo 

metinis narių susirinkimas
Ši knyga negali nedominti. 

Ji laukta, nelaukta, netikėta, ak
tuali, šališka ar ne? Reikia ati
džiau perskaityti 432 puslapius, 
kad susidarytum nors šiokį tokį 
vaizdą, sau atsakytum į kylan
čius klausimus, pasvertum abe
jonių tikrumą. Bet pirmiausia 
prieš akis - įvadinės skiltelės.

Įvadiniai dalykai
Lietuvos žydų bendruome

nės pirmininkas dr. Simonas Al- 
peravičius savo žodyje paaiški
na, kad “tai pirmoji lietuvių kal
ba parašyta knyga, apimanti 650 
metų mūsų šalies žydų istoriją”. 
Toliau jis pastebi, kad nors 
“knygą leidžia Lietuvos žydų 
bendruomenė, nereiškia, jog ji 
be išlygų sutinka su visais auto
riaus teiginiais”.

Autorius - habilituotas dr. 
Salomonas Atamukas, gimęs 
1918 m. sausio 31 d. Kijeve. Su 
tėvais grįžęs į Kauną 1920 m., 
mokėsi žydų komercinėje gim
nazijoje. Įsitraukęs į komunisti
nę veiklą buvo kalinamas. 1940- 
1941 m. dirbo kompartijoje, vė
liau kovojo sovietinės 16-tosios 
lietuviškos divizijos gretose; po 
karo dėstė partinėje mokykloje, 
buvo vienas Lietuvos žydų kul
tūros draugijos ir veiklos orga
nizatorių. 1990 m. išvyko nuola
tiniam gyvenimui į Izraelį. Prieš 
išvykdamas dar spėjo išleisti ji
diš, lietuvių ir rusų kalbomis 
knygutę “Žydai Lietuvoje XIV- 
XX a.”.

“Alma littera” leidykla savo 
skiltelėje pažymi: “Knyga išleis
ta Lietuvos žydų bendruomenės 
užsakymu ir skiriama paminėti 
Izraelio valstybės 50-mečiui ir 
Lietuvos Respublikos 80-mečiui”; 
manoma, kad ji “nepaliks skai
tytojo abejingo, o skatins jį svars
tyti, polemizuoti, ieškoti argu
mentų savo nuomonei pagrįsti...”

Pratarmėje rašoma: “Aps
kritai darbų, skirtų žydų istori
jai Lietuvoje, labai mažai. Paga
liau juose nemažai vienpusiškų, 
vienšališkų, neretai atvirai anti- 
žydiško pobūdžio vertimų”.

Šioje knygoje siekiama visa
pusiškai atskleisti Lietuvos žydų 
istoriją, pirmą kartą pateikiant 
slaptų sovietinių archyvų duo
menis. Labiausiai remiamasi žy
dų istoriko Šimono Dubnovo 
didelės apimties leidiniu “Pa
saulinė žydų tautos istorija”, 
pasinaudota kitų žydų ir lietu
vių istorikų darbais, net prez. 
Antano Smetonos straipsniais 
bei kalbomis.

Dailininkė LILIJA TAMOŠAUSKAITĖ prie savo kūrinio. Jos darbų 
paroda įvyko Toronte š.m. kovo 12-18 dienomis “Gallery 1313”

Nuo Leningrado iki Kuršo
Kalbu tų vardu, kurie žuvo, 
Tų vardu, kuriuos žemė užpylė. 
Kalbu tų vardu, kurie tyli 
Pripildę plačius kapinynus...

Tai nedidukė Stasio Praka- 
po knygelė: 64 psl. plius Antano 
Martinonio pasisakymas apie 
autorių (“Kardas”, 1998, Vil
nius). Sis pasisakymas yra dau
giau biografinio pubūdžio.

1945 m. gegužės 8 d. auto
rius rašė: “Atsibastėme naktį, 
nežinodami nei vietovės pavadi
nimo, nei fronto padėties. Pa
puoliau į kryžminę ugnį. Me- 
čiausi į šlapią griovį, šliaužiau 
nežinodamas kur”.

Vėliau jis teigia: “Vietoj 
lauktos nepriklausomybės da
bar tapome ‘Ostlando’ gyvento
jais ir mūsų krašte siaučia rud- 
marškiniai...”

Savo “kelionės” nuotykiuo
se St. Prakapas, būdamas dar 
tik jaunuolis, vaizdžiai aprašo

Knygos turinį sudaro sep
tyni skyriai: L Lietuvos didžio
joje kunigaikštystėje (LDK/XIV 
-XVIIIa.; II. Rusijos imperijoje, 
XVIIIa. pabaiga - XXa. pra
džia; III. Lietuvos respublikoje, 
1918-1940 m. birželis; IV. Tary
bų Lietuvoje (Tarybų sąjungos 
sudėtyje), 1940 m. birželis - 
1941 m. birželis; V. Lietuvos žy
dų katastrofa per vokiečių oku
paciją, 1941 m. birželis - 1944 
m. rugpjūtis; VI. Tarybų Lietu
voje, 1944 m. liepos mėn. - 
1990 m.; VII. Atkurtoje nepri
klausomoje Lietuvos respubli
koje 1990-1997 m.

Tolimoji praeitis
Žydų tautos nueitas kelias 

labai skirtingas nuo kitų tautų. 
Pirmame šimtmetyje išvyti iš 
gimtojo krašto pasklido po kitas 
šalis, per Italiją jie pateko į 
krikščionišką Vokietiją, Prancū
ziją, Angliją.

Kryžiaus karų laikotarpiu ir 
vėliau Vakarų Europoje buvo 
žiauriai persekiojami. Kodėl? 
Autorius rašo: “Krikščionių baž
nyčia beveik du tūkstančius me
tų žiūrėjo į žydų tikėjimą prie
šiškai. Esminė šio priešiškumo 
priežastis - istoriškai nepagrįsti 
kaltinimai dėl Jėzaus Kristaus 
nukryžiavimo, priešiškumo krikš
čioniškajam pasauliui...”

Persekioti Vakaruose žydai 
ieškojo ramesnių vietų Rytų 
Europoje. Viena tokių buvo Lie
tuva. Pasinaudoję kunigaikščio 
Gedimino kvietimu, pradėjo jo
je kurtis, o jau Vytauto Didžio
jo valdymo metu buvo gerai įsi
tvirtinę, privilegijuoti ir valdžios 
globojami. Buvo draudžiama 
krikščionims kalbėti, kad žydai 
naudoja krikščionių kraują. Žy
dų gerovė tuometinėje Lietuvo
je aiškinama ir tuo, kad pati 
Lietuva dar neseniai buvo priė
musi krikščionybę ir savo mąs
tymu buvo laisvesnė palyginus 
su Lenkija, kur antisemitizmas 
jau buvo prasidėjęs. Tačiau Ka
zimiero sūnus Aleksandras 1495 
m. buvo žydus iš Lietuvos išva
ręs ir tik vėliau leido jiems 
sugrįžti.

Dėl šio įvykio priežasties 
istorikai nesutaria. Po Liublino 
unijos įsigalėję bajorai palaikė 
žydus grynai ekonominiais su
metimais. Tuo tarpu miestie
čiai, glaudžiai su žydais gyven
dami, bandė konkurenciją. Len
kijos grafų Potockių palanku
mas žydams pailiustruojamas 
tiesiog neįtikėtinu įvykiu. Va
lentinas Potockis, Amsterdame

kovų šiurpius išgyvenimus: 
“Trenksmai daužė ausų būgne
lius”. “Matome, kaip virš galvų 
skrenda lėktuvai ir kaip krinta 
atsikabinusios bombos. Net mū
sų patrankų vamzdžiai užkaito”.

Autorius nevengia atskleisti 
ir savo jausmų. Ypač skaitytojo 
dėmesį atkreipia šis graudinan
tis vaizdas: “Lengvai ėjau gal 
jau paskutinį kartą smėlėtu 
gimtinės vieškeliu namo. Švel
nus vėjelis draikė mano garba
notus plaukus. Pakelės berželiai 
lyg man lenkėsi, sakydami su
die...” Toliau, jis apgailestauja 
savo likimą: “Pats gražiausias 
jaunystės metas, o aš pasmerk
tas nežiniai. Rodos, bėgčiau 
palikęs fronto ugnis, kad dau
giau nematyčiau dygstančių 
naujų kapų...”

Perskaičius šiuos autoriaus 
išgyvenimus, išryškėja vienaip 
ar kitaip to laikotarpio kovų 
reikšmė. T.G. 

priėmęs judėjų tikėjimą, 1749 
m. gegužės 24 d. “sudegintas 
ant laužo Vilniaus katedros 
aikštėje, dalyvaujant katalikų 
dvasininkijos, miesto magistra
to, amatininkų cechų atstovams 
ir miniai” (28 psl.).

• Rusijos imperijoje
Plačiausias knygos skyrius - 

apie žydus Rusijos imperijoje. 
Aprašomi dvasinio bei kultūri
nio gyvenimo pokyčiai, ekono
minio gyvenimo raida, nauji są
jūdžiai, lietuvių-žydų santykiai, 
tremtis Pirmojo pasaulinio karo 
metu. Įdomu ir tai, kad nuo
XVIII š. vidurio Lietuvos ir Len
kijos žydų bendruomenė buvo 
didžiausia visame pasaulyje, to
dėl jos svoris ir Rusijos carų im
perijoje dar buvo didelis. Gali
mas dalykas, kad tai neigiamai 
veikė rusofilų sluoksnius, sklei
džiančius antisemitines nuotai
kas. O knygos autorius pastebi: 
“Krikščionių tautos - šeiminin
kės žiūrėjo į žydus kaip į sveti
mus, Dievo prakeiktus ateivius, 
kuriuos tenka pakęsti, nes buvo 
reikalingi ir naudingi”.

Nepaisant įvairių pažiūrų, 
trukdymų ir priešiškumų Lietu
va žydams buvo palanki. Pvz.
XIX š. pradžioje Vilniaus uni
versitete mokėsi daugiau kaip 
40 žydų, kai tuo tarpu Lenkijos 
universitetuose žydams studi
juoti buvo visai neleidžiama.

Sionistų judėjimas Lietuvo
je prasidėjo 1898 m. Gerai susi
organizavę žydai, pasivadinę lit- 
vakais, vadovavo net tarptauti
niam sionistų sąjūdžiui.

Tačiau ne visus žydus jungė 
sionizmas. Kiti stojo į socialisti
nes organizacijas, tikėdamiesi 
daugiau lygiateisiškumo. Ligi 
pat revoliucijos Rusijos imperi
joje pogromų netrūko. Žydų 
poetai kūrė kerštu skambančius 
eilėraščius.

Nepriklausomoje Lietuvoje
Nepriklausomos Lietuvos 

(1918-1940) laikotarpis, neskai
tant menkų išpuolių^ prieš žy
dus, įvertintas gerai. Žydai visur 
labai aktyviai dalyvavo nepri
klausomybę atgaunant ir ją stip
rinant. Pažymėtinas žydų įnašas 
prašant Lietuvos valstybės pri
pažinimo - JAV žydai rinko pa
rašus, rašė laiškus kongreso at
stovams. Pabrėžta ir tai, kad 
Lietuva buvo vienintelė pasau
lyje valstybė, tuo laiku turėjusi 
ministerį žydų reikalams. Juo 
buvo Maksas Soloveičikas 
(1883-1957). Teigiama, kad “ma
žumų pagalba lietuvių tautai 
buvo gyvybiškai reikalinga”.

Prez. Ant. Smetona buvo 
palankus žydams, tačiau ketvir
tame dešimtmetyje Lietuvos 
verslininkų garsintas šūkis “Lie- 
tuva-lietuviams” ir Hitlerio idė
jų poveikyje skleistos nacistinės 
pažiūros drumstė taikų lietuvių 
ir žydų sugyvenimą. Knygos au
torius laiko absurdu kun. St. 
Ylos leidinyje “Komunizmas 
Lietuvoje” (1937) paskelbtas to
kias išvadas: “Žydai nori valdyti 
pasaulį, o valdyti pasaulį geriau
sią progą kaip tik duoda komu
nizmas. Štai kodėl mūsų žydiš
koji mažuma yra pakrypusi į ko
munizmo pusę”.

Antisemitinių nuotaikų pla
tinimu esą prisidėję ir kai kurie 
žymūs Lietuvos intelektualai. S. 
Atamukas rašo: “Veikiamas sklin
dančių iš Vokietijos nacistinių 
idėjų 1939 m. įtaikingas jaunes
nės kartos filosofas Antanas 
Maceina paskelbė žurnale ‘Nau
joji Romuva’ susilaukusį visuo
menės dėmesio straipsnį ‘Tauta 
ir valstybė’. Autorius ragina ‘pa
daryti mūsų valstybę tautine 
prasme totalinę, išplėsti tautinį 
principą kultūroje (...), padary
ti mūsų valstybę lietuvišką yra 
visų mūsų uždavinys’”. Knygos 
autorius mano, kad tie sampro
tavimai “išreiškė labai pavojin
gą siaurai nacionalistinę politi
nę tendenciją”.

Skaitytojas supažindinamas 
ir su ryškia antisemitine nuos
tata. Pvz. Matas Šalčius (1917): 
“Misdami iš Lietuvos žemės 
(...) krovė turtus Siono kal
nams”; istorikas Pr. Čepėnas: 
“Menkai asimiliavosi su lietu
viais (...) buvo įsisąmoninę Ru
sijos valstybingumą”; Z. Ivins
kis: “Tautiškai nusiteikusį lietu
vį nervino (...) jidiš kalba išra
šytos žydų krautuvių iškabos”.

Erzino lietuvius ir nemažos 
žydų dalies palankumas rusų 
kultūrai, o ypač jų veikla ko
munistiniame pogrindyje.

(Nukelta į 7-tą psl.)

Latvių menininkai, atlikę meninę programą Baltiečių vakare, įvyku
siame Kanados parlamento rūmuose š.m. kovo 3 d.

Lietuvių opera Čikagoje
“Carmen” - 43-jo sezono premjera balandžio 18 dieną

EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagoje jau 43 metus gy
vuojanti Lietuvių opera šį pava
sarį vėl duos naują premjerą - 
George Bizet “Carmen”.

Ši opera yra daugiau kaip 
šimtmetį statoma viso pasaulio 
scenose (jos premjera įvyko 
1875 m. Paryžiaus mieste), Įdo
mu, kad ją ne kartą yra statę ir 
muzikiniai Lietuvos kolektyvai, 
o pernai ji buvo pastatya ir 
Klaipėdos Muzikiniame teatre. 
Iš šio klaipėdiškio pastatymo 
Čikagoje matysime 3 pagrindi
nių vaidmenų atlikėjus: Virgili
jų Noreiką, Inesą Linaburgytę, 
Nidą Grigalavičiūtę. Kiti trys 
solistai iš Lietuvos: Vladas 
Prudnikovas, Vytautas Juoza- 
paitis ir Arvydas Markauskas.

Po “Carmen” premjeros 
Klaipėdoje Vilniuje išeinantis 
“Muzikos barų” žurnalas labai 
šiltai atsiliepė apie daugumą jo
je dainavusių solistų. Štai kai 
kurie atsiliepimai:

“V. Noreika pateisino visų 
lūkesčius. Jis sukūrė visapusišką 
įsimintiną, jaudinantį įsimylėju
sio, kenčiančio Don Chose as
menį. Muzikinis ir artistinis V. 
Noreikos universalizmas padėjo 
jam sukurti vientisą, įtikinamą 
pagrindinio herojaus vaidmenį, 
subtiliai aprėpiant visas kuria
mo personažo detales. Žavėjo 
artisto muzikalumas, laisvas 
puikaus balso skambesys, nuo
širdi, gyva, jaunuoliškai impul
syvi vaidyba...”

Apie sol. I. Linaburgytę čia 
minimos rezenzijos autorė Dai
va Kšanienė rašo: “Karmen 
vaidmenį, apie kurį svajoja 
kiekviena dainininkė mecosop
ranas, sėkmingai sukūrė I. Lina- 
burgytė. Lietuvos operos scenos 
regėjo daug Karmensitų. Visos 
jos interpretavo šį vaidmenį vis 
savaip. L Linaburgytę Karmen 
taip pat savita ir individuali. Šis 
vaidmuo atskleidė aistringą, 
veržlią artistinę solistės prigim
tį. Nuostabaus tembro, didelių 
galimybių I. Linaburgytės balsas 
tinka Karmen partijai. Jis lygiai 
ir gražiai skambėjo visuose re
gistruose: nepriekaištingos aukš
tos gaidos, pilno sodrumo ir ža
vesio apatinės...”

Taip pat ypatingai šiltai at
siliepiama apie naują pajėgą N. 
Grigalavičiūtę, kurią irgi maty
sime Čikagoje. Ji yra taip pri
statoma: “Iš pagrindinių partijų 
atlikėjų ypač norisi išskirti jau
nos valstietės, Don Chose suža
dėtinės Mikaelos atlikėją N. 
Grigalavičiūtę". Tiek pagrindi

Kovo 11-tosios minėjime dalyvavę Toronto Maironio mokyklos lituanistinių kursų mokiniai ir mokytojai. I 
eilėje iš k.: O. Romančikas, mokyt. L Čuplinskaitė, Lietuvos seimo vicepirm. A. Kubilius, mokyt. I. Ehlers, 
mokyt. N. Benotienė Nuotr. G. Petrauskienės

nis solistas V. Noreika, tiek ma
žesnį vaidmenį turintis Vladas 
Prudnikovas dar visai neseniai 
dainavo Čikagoje “Trijų tigrų” 
pasirodyme. V. Noreika dabar 
yra dažnas solistas Lietuvių 
operos Čikagoje spektakliuose. 
Jis ir pernai pavasarį joje “Čigo
nų barono” premjeroje buvo 
pagrindinio vaidmens atlikėjas.

Be šių, išgirsime ir solistus 
iš Čikagos bei kitų JAV miestų. 
Tai Genovaitė Bigenytė, Virgi
nija Muliolienė, Algimantas 
Barniškis ir Julius Savrimas. 
Pastarasis atliko tą patį vaidme
nį pirmame Lietuvių operos 
“Carmen” pastatyme prieš 40 
metų.

“Carmen” operos dirigen
tas bus vietinė pajėga - Alvydas 
Vasaitis, o režisierius svečias iš 
Lietuvos Eligijus Domarkas. 
Operos chorą ruošia klaipėdie
tis muzikas ir pedagogas, nuo 
pernai metų dirbantis Čikagoje 
- dr. Algis Zaboras ir Manigir- 
das Motekaitis. Scenos tvarka 
bei apšvietimu rūpinasi Laima 
Day-Šulaitytė ir Tomas Rusnak, 
choreografija - Juozas Vancevi
čius.

Operos premjera bus balan
džio 18, sekmadienį, 3 v.p.p.. 
Mortono vid. mokyklos audito
rijoje (2400 S. Austin Ave., Ci
cero). Bus vienintelis spektak
lis. Rengėjai ragina mūsų tau
tiečius atvykti, nes nori, kad 
bent jame neliktų laisvų vietų. 
Didesnis tautiečių dėmesys pa
dėtų išbristi iš didelių išlaidų ir 
skolų.

Be to, visi yra kviečiami ir į 
pooperinį koncertą balandžio 
25 d., 3 v.p.p., Jaunimo centre, 
Čikagoje. Čia dainuos pagrin
diniai solistai ir Lietuvių operos 
choras. Bilietai į šiuos renginius 
pardavinėjami Čikagos “Sekly
čioje”. Juos galima užsisakyti ir 
paštu, rašant “Lithuanian Ope
ra” 3222 W. 66 Pl.., Chicago, IL 
60629, USA.

Administraciniuose darbuo
se pluša šio kolektyvo valdyba, 
kuriai vadovauja jau 39 metus 
Lietuvių operai priklausantis 
Vaclovas Momkus, ne kartą ir 
kaip solistas pasirodęs ankstes
niuose šio kolektyvo pastaty
muose.

• RAŠYTOJAS negali nematyti, kad 
religijos jėga, ypač tikėjimo Į ap
reiškimą, šiandieną yra silpnesnė 
kaip betkurioje žmonijos istorijos 
epochoje. Vis daugiau ir daugiau 
vaikų auga be tikėjimo j Dievą, be 
tikėjimo j atlygį ir bausme, į sielos 
nemirtingumą ir net etikos galioji
mą (Nobelio laureatas Isaac Bashe- 
vis Singer).

VINCAS KOLYČIUS

Kalbant apie aukas įvai
rioms organizacijoms ir apskri
tai lietuviškai veiklai paremti, 
reikia pabrėžti, kad tie aukoto
jai yra visi Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvo nariai, ku
rių yra 3,800.

Metinis narių susirinkimas 
įvyko š.m. kovo 21 d.. 3 v., Prisi
kėlimo parapijos salėje. Šiam 
susirinkimui buvo paruošti 
dviejų patiekalų pietūs, kur prie 
apvalių stalų susėdo 333 susirin
kime dalyvaujantys nariai. Salė 
buvo pilna.

Susirinkimą pradėjo valdy
bos pirmininkas dr. S. Čepas, 
pažymėdamas, kad susirinkusie
ji nėra tik nariai, bet ir lygiatei
siai kooperatyvo savininkai. Bu
vo prisiminti 43, praėjusiais me
tais mirę nariai, kurių pavardes 
perskaitė ir paprašė svečią Šiau
lių vyskupą E. Bartulį sukalbėti 
maldą.

Savo pranešime pirminin
kas paminėjo, kad tai jau 36-tas 
metinis susirinkimas. 1998 m. 
kooperatyvui buvo gana geri ir 
sėkmingi. Balansai paaugo, ir 
metai buvo užbaigti su gražiu 
pelnu, iš kurio, kaip ir praėju
siais metais, buvo prirašyta pa
pildomų palūkanų taupytojams 
ir sugrąžinta dalis sumokėtų 
palūkanų už paskolas skolinin
kams. Metų laikotarpyje lietu
viškai veiklai paremti buvo iš
mokėta $43,000 ir slaugos namų 
statybai pervesta $50,000, kurie 
buvo paskirti metinio susirinki
mo metu 1992 m. Likęs pelnas 
buvo pervestas į rezervą, kuris 
užtikrina visų taupytojų saugu
mą. Valdžia reikalauja, kad ko
operatyvai turėtų ne mažiau 
kaip 5% rezervą. Mūsų koope
ratyvo rezervas siekia net 8%.

Pirmininkas trumpai apibū
dino ekonominę Kanados padė
tį, kuri yra gana gera. Palūka
nos už santaupas svyravo, nors 
praėjusiais metais jos nebuvo 
labai didelės. Mūsų kooperaty
vo mokamos palūkanos buvo 
šiek tiek didesnės, negu didžių
jų bankų, nors kai kurie “Mu
tual Funds” irgi mokėjo dides
nes palūkanas, tačiau dažnai yra 
rizikinga juose savo santaupas 
laikyti. Ne visur santaupos yra 
apdraustos.

Kadangi Prisikėlimo para
pija planuoja persikelti į naują 
vietą, tai ir mūsų kooperatyvui 
reikės keltis kartu. Ten planuo
jamos didesnės patalpos, nors 
čia, senoje vietoje, galbūt reikės 
palikti skyrių, kuris galėtų ap
tarnauti arti dabartinės vietos 
gyvenančius narius.

Pirmininkas užsiminė apie 
paskolų ir gyvybės draudimą, 
nes draudos bendrovė pradėjo 
smarkiai kelti mokestį. Valdyba 
nutarė nuo šių metų liepos 1 d. 
panaikinti paskolų draudą. Kiti 
kooperatyvai paskolų draudą 
jau yra panaikinę prieš metus ar 
dvejus. Neaišku, kaip bus pada
ryta su gyvybės drauda, kurią vi
si nariai gaudavo nemokamai 
$2000 už indėlį, laikomą regu
liarioje taupymo sąskaitoje. 
Siūloma panaikinti draudą na
riams iki 55 metų amžiaus ir pa
likti tik vyresniems, kurie daug 
metų laikė šioje sąskaitoje san
taupas dėl nemokamos gyvybės 
draudos. Pirmininkas prašė, 
kad nariai tuo reikalu pasisaky
tų ir duotų pasiūlymų.

Baigdamas savo pranešimą 
dr. S. Čepas padėkojo valdybos 
ir komisijų nariams, vedėjai, 
tarnautojams ir visiems nariams 
už rūpestingumą ir savo koope
ratyvo rėmimą. Šiais metais val
dyboje kadencija baigėsi L. Ma
tukui ir jam pačiam, valdybos 
pirmininkui. Dr. S. Čepas pa

reiškė, kad jis, išbuvęs valdybos 
pirmininku ištisus 36 metus nuo 
kooperatyvo įsisteigimo, dau
giau nebekandidatuos ir kvietė iš
sirinkti jaunesnį asmenį.

Praėjusių metų protokolą 
perskaitė valdybos sekretorius 
M; Rusinas.

Dr. SILVESTRAS ČEPAS, vado
vavęs Toronto Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyvui 36 m.

Pranešimai
Kooperatyvo valdybos iždi

ninkė G. Ignaitytė savo pra
nešime pažymėjo, kad 1998 m. 
buvo užbaigti su $60.1 mil. ba
lansu. Pajamos siekė $3.1 mil., 
t.y. $200,000 daugiau negu 1997 
m. Lietuviškiems reikalams 
1998 m. buvo išdalinta $93,000. 
Didžiausia auka - $50,000 buvo 
skirta slaugos namų statybai, 
$43,000 - jaunimo, kultūros, 
spaudos, sporto bei kitoms lie
tuvių organizacijoms. Iždininkė 
visas tas organizacijas perskaitė. 
Atskaičius aukas, administraci
nes išlaidas ir valdžios mokes
čius, grynas pelnas buvo 
$153,000, kuris buvo perkeltas į 
kooperatyvo rezervą. Rezervas 
šiuo metu siekia $4.9 mil., arba 
8.1% nuo viso turimo kapitalo.

Paskolų komisijos praneši
mą padarė R. Kuliavas. Nekil
nojamo turto paskoloms buvo 
gautas 41 pareiškimas, iš kurių 
patvirtinta 40, t.y. $5,397,315. 
Asmenimėms paskoloms gauti 
98 prašymai, iš kurių patvirtinti 
buvo 94 - $1,216,295 sumai.

Revizijos komisijos pirmi
ninkas J. Freimanas perskaitė 
revisijos komisijos pranešimą, 
pažymėdamas, kad metų laiko
tarpyje neturėta jokių proble
mų. Viskas vedama tvarkingai.

Samdomas revizorius (au
ditor) Mr. Tinkham perskaitė 
savo pranešimą. Tuo visi prane
šimai baigėsi. Jokių diskusijų 
dėl pranešimų nebuvo. Rankų 
pakėlimu buvo priimtos apy
skaitos ir patvirtintas tas pats 
revizorius 1999 metams.

Rinkimai
Reikėjo išrinkti 2 narius į 

valdybą vietoje kadenciją bai
giančių - dr. S. Čepo ir L. Ma
tuko. Buvo pasiūlyti 3 kandida
tai: L. Matukas, dr. Č. Jonys ir 
E. Macijauskas. Suskaičiavus 
balsuSj buvo išrinkti L. Matukas 
ir dr. Č. Jonys.

Paskolų komisijon, vietoje 
kadenciją baigiančio R. Kulia- 
vo-, kuris nebekandidatavo, bu
vo pasiūlytas ir išrinktas J. Va
laitis. Revizijos komisijon vėl 
buvo perrinkta J. Adamonytė.

Artėjo visų laukiama lote
rija, kurioje buvo 8 piniginės 
premijos po $25 ir 6 po $50. Dr. 
S. Čepas, paskutinį kartą po 36 
metų, baigė susirinkimą ir visus 
pakvietė vaišėm. V. Bireta visų 
vardu padėkojo dr. S. Čepui už 
įdėtą darbą ir pranešė, kad ofi
cialus atsisveikinimas su buvu
siu pirmininku, kuris tiek daug 
valandų, energijos ir sumanumo 
įdėjo į šį kooperatyvą, įvyks vė
liau.

Susirinkime dalyvavo To
ronto “Paramos”, Hamiltono 
“Talkos” ir Montrealio “Lito” 
kredito kooperatyvų atstovai.

Nors susirinkimo dalyviai 
dėkojo ir atsistoję plojo dr. S. 
Čepui už vadovavimą šiam ko
operatyvui 36 metus, norisi visų 
narių, kurie ir nedalyvavo susi
rinkime išreikšti gilią padėką 
buvusiam pirmininkui, kuris be 
galo daug valandų paskyrė tam 
darbui, rūpindamasis, kad ko
operatyvas būtų tvarkingai ve
damas, augtų ir padėtų ne tik 
nariams, bet ir daugeliui lietu
viškų organizacijų, kurios buvo 
sušelptos.

Ačiū dr. S. Čepui ir visai jo 
šeimai! Palaikykime ir toliau sa
vo kooperatyvą!



Žydai ir lietuviai
(Atkelta iš 6-to psl.)

Knygos autorius betgi ke
liais atvejais nurodo, kad žydų 
dalyvavimas komunistų partijo
je buvo žymiai mažesnis negu 
lietuvių. Pvz. jis rašo, kad tarp 
buvusių Lietuvoje įvairiais lai
kais išrinktų ir kooptuotų Lie
tuvos komunistų partijos centro 
komiteto narių buvo 12 lietuvių, 
4 žydai, 2 latviai (K. Grosmanas 
ir F. Krastins), kuriuos “lietuvių 
spauda neretai tebevadina žy
dais”. (Kalbant apie skaičius 
prisimintina: 12 iš 80% gyvento
jų yra mažiau nei 4 iš 7%).

Sovietinėje okupacijoje
Pirmąją sovietinę okupaciją 

aptariant pirmiausia apžvelgia
ma paini ir sunki Lietuvos poli
tinė būklė 1939 m. pabaigoje ir 
1940 m. pradžioje. Vyriausybės 
vienybė suirusi, komunistinis 
pogrindis stiprėjo ir ėmė atvi
riau reikštis, Lietuvos likimas 
buvo nuspręstas slaptais Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos susita
rimais. Raudonajai armijai užė
mus kraštą, vadovauti Lietuvai 
iškilo keli šimtai lietuvių komu
nistų ir liberalų-liaudininkų. “Žy
dai galėjo aktyviau veikti ben
drajame Lietuvos visuomeninia
me, politiniame ir kultūriniame 
gyvenime”, - rašoma knygoje.

Pagal pateiktas lenteles, 
Lietuvos komunistų partijos su
dėtyje 1941 m. sausio 1 d. buvo 
412 žydų, komjaunime - 1755. 
Kitos lentelės nurodo, kiek ir 
kokiose žinybose buvo lietuvių 
ir kitų ir kiek žydų. Pvz. tarp 
279 atsakingų NKVD komisa
riato darbuotojų 20 buvo žydai. 
“Represuotų” asmenų 1941 m. 
buvo - 15,530 lietuvių ir 2,052 
žydai. Tarp 2000 Lietuvos gy
ventojų, suimtų 1940 m. liepos 
12 d., 56 buvo žydai.

Tvirtinama, kad žydų tauta, 
kaip ir kitos, nebuvo vienalytė. 
Rašoma: “Dalis žydų teigiamai 
vertino įvykusius jų gyvenime 
pokyčius”. Visi betgi vieningai 
manė, kad “Tarybų Sąjunga ir 
jos Raudonoji armija apsaugos 
nuo tikro hitlerizmo pavojaus”.

O šio skyriaus pabaigoje tei
giama: “Antisemitinių jėgų su
kurtas provokacinis melas (...) 
vaizduoja žydus buvus vadovau
jančia tarybinių organų jėga, Įė
musia Lietuvos likimą, skelbia 
juos buvus Lietuvos duobka
siais”.

Lietuvos žydų katastrofa
Per 55 puslapius išdėstyta 

“Lietuvos žydų katastrofa” pra
dedama žodžiais: “Šio skyriaus 
istorinė problematika užima 
ypatingą vietą visos žydų tautos, 
savaime suprantama, ir Lietu
vos žydų istorijoje”.

Tiksliai ir kruopščiai nu
švietęs vokiečių imperialistinius 
planus, rasizmo teorijomis pa
remtus siekius “išnaikinti žydų 
tautą visuotinai”, autorius pa
teikia daug dokumentuotos me
džiagos apie žydų likimą Lietu
voje ir pastebi, kad “nublokšti į 
šalį bet kokius humaniškus ir 
tautinius krikščioniškus barje
rus padėjo LAF” (Lietuvių ak
tyvistų frontas).

Laikinoji Lietuvos vyriausy
bė, vadovaujama J. Ambrazevi
čiaus (Brazaičio), ir vėliau tarė
jai, vadovaujami gen. P. Kubi
liūno, žydų naikinimo atžvilgiu 
laikėsi neutraliai, kiek tai buvo 
įmanoma. Tai patvirtina kai ku
rių žydų pokalbiai su vadovau
jančiais asmenimis. “Žmonių 
pyktis yra per didelis ir nėra jo
kių priemonių joms (žudynėms) 
sustabdyti” - tai vieno tuolaiki
nio Lietuvos ministerio žodžiai.

Šiaulių vyskupas EUGENIJUS BARTULIS Toronto Maironio mokyk
loje su IV skyriaus mokiniais

Tačiau kai kurie neoficialūs 
veikėjai, kaip prel. M. Krupavi
čius, buvęs žemės ūkio ministe- 
ris J. Aleksa, gen. St. Raštikis, 
buvęs prezidentas dr. K. Gri
nius, kreipėsi į okupacinę val
džią, reikšdami nepritarimą 
“priemonėms, taikomoms Lie
tuvos žydams”.

Knygos autorius tai įvertina 
kaip šviesesnį puslapį “ano me
to lietuvių veikėjų pažiūrose į 
žydus”. Tas šviesulys betgi buvo 
apmokėtas laisvės praradimu - 
“prel. M. Krupavičius ir J. 
Aleksa 1942 m. gruodžio 5 d. 
buvo suimti ir išvežti į Vokie
tijos koncentracinę stovyklą”.

Skyriuje pateiktas išsamus 
skaičiais, pavardėmis bei vieto
vėmis perpintas pasakojimas 
apie žydų persekiojimą ir žudy
nes, apie lietuvių organizuotus 
paniekinimo, išjuokimo “spek
taklius”. Retos ir būdingos nuo
traukos papildo šitų šiurpių įvy
kių vaizdą.

Pateiktoje lentelėje nurodo
ma, kad Lietuvoje 1941 m. bir
želio mėn. buvo 240,000 žydų. 
Toliau nurodoma, kad “jau iki 
1941 m. pabaigos - 1942 m. pra
džios buvo sunaikinta apie 
170,000 - 180,000”.

Tų baisių žudynių akivaiz
doje lietuvių tauta buvo pasida
linusi į tris pagrindines dalis: 
daugiausia buvo tų, kurie žydus 
užjautė, bet nedrįso gelbėti, kiti 
dėjosi neutraliais, mažiausia da
lis buvo žydų gelbėtojų.

O žydų persekiojime daly
vavo tūkstančiai vietos žmonių. 
Tačiau “organizuotų masinių 
egzekucijų tiesioginių vykdytojų 
(šaudytojų) skaičius galėjo būti 
palygint labai nedidelis (...), bet 
į kaltųjų skaičių turi būti įtrauk
ta daugybė miestų, apskričių, 
valsčių administracijos, polici
jos, įvairių štabų, kareivinių, ka
lėjimų (...) pareigūnų, kurie iš 
anksto žinojo, kad žydai bus 
šaudomi...” (255 psl.).

Skyriuje aprašytos ir žydų 
pasipriešinimo kovos, plačiai 
paminėtas kovotojų vadas Ici- 
kas Vitenbergas, paliesta ir vo
kiečių patikėtinių Vilniaus gete 
Jakovo Genso ir Salios Deslerio 
išdavikiška veikla.

Gelbėtojai
Poskyryje “Taurūs žydų gel

bėtojai” rašoma, kad pradėjus 
žydus šaudyti Kauno VII forte, į 
vokiečių įstaigas kreipėsi profe
soriai Ant. Purenąs, St. Kolu
paila, gydytojai E. Kutorgienė, 
J. Staugaitis, V. Kairiūkštis, vi
suomenininke F. Bortkevičienė, 
prašydami sustabdyti žudynes. 
Vokiečiai “pagrasino, kad už tai 
ir su jais bus pasielgta kaip su 
žydais”.

Pateiktas gelbėtojų sąrašė
lis: prof. Pr. Mažylis, gydytojai 
P. Baublys, E. Kutorgienė, O. 
Landsbergienė, rašytojas K. 
Binkis, jo žmona Sofija, rašytoja 
S. Čiurlionienė, kunigai P. 
Macijauskas, A. Gobis, V. Byla, 
Br. Paukštys, kiti muzikai, mo
kytojai, darbininkai.

Įdėtos kun. Juozo Stakaus- 
ko, gydytojos Elenos Kutorgie- 
nės, bibliotekininkės Onos Ši
maitės, vienuolės Marijos Mi- 
kulskos, S. Binkienės ir dukros 
Irenos nuotraukos. Apie kai ku
riuos plačiau parašyta. Pvz. Že
maitijos ūkininkas Juozas 
Striaupis su šeima išsaugojo 26 
žydus, kun. Juozas Stakauskas 
išgelbėjo 12 žydų. Pabrėžiama, 
kad “tuo karčiu laikotarpiu iš
mėginimą geriausiai išlaikė dva
sininkai”. Nurodomas poetas 
rašytojas M. Vaitkus, kun. A. 
Lipniūnas ir kt. (Sus daugiau)

Lietuvos vokiečių mokykla Jurbarke 1919 metais su mokytoju Wilhelm Wedler

Bičiuliškas vokiečių leidinys
Lietuvos vokiečių organizacijos metraštis “Heimatgruss” - “Tėviškėspasveikinimas”

KAZYS BARONAS, Vokietija

Stipri Lietuvos vokiečių ir 
jų bičiulių lietuvių jungtis išeivi
joje yra kiekvienais metais 
evang. kun. A. Franckaičio lei
džiamas metraštis “Heimatgruss 
- Tėviškės pasveikinimas”.

Šiemetinio leidinio įžangoje 
redaktorius rašo, kad Lietuvos 
vokiečiai yra išsisklaidę po visą 
pasaulį. Manding, išsisklaidę 
yra ir lietuviai. Anksčiau skirtu
mai buvę kalboje ir tikyboje. Ką 
reiškia šiandieną kalba? Atrodo 
nedaug, nes ji priklauso nuo gy
venamo krašto, nes JAV varto
jama anglų, Prancūzijoje pran
cūzų ir 1.1. Tad savo leidinyje 
redaktorius stengiasi spausdinti 
gan daug vertimų, supažindin
damas išeivijoje užaugusius vai
kus ir vaikaičius su Lietuvos is
torija, Lietuvos tautos tragedija, 
trėmimais, papročiais ir pan.

Tačiau geriausias “vaistas” 
pažinti tėvų kraštą - sugrįžti į 
praeitį, parodyti vaikams gimti
nę yra apsilankymas joje pralei
džiant keletą savaičių. Ir reikia 
džiaugtis, kad kun. A. Franckai
čio red. “Heimatgruss” visuo
met pasiekia tik gražiausi saki
niai bei straipsniai iš trumpos 
išvykos į Lietuvą. Ypatingai su
žavėtas Lietuva yra jau išeivijoje 
užaugęs vokiškas jaunimas.

Kun. A. Franckaitis pavyz
džiu ima savo šeimą. Kalbėdami 
su žmona apie Lietuvą, meilę 
gimtajam kraštui, ilgesį Lietu
vai, jie išgirsdavo iš sūnaus to-

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Tolimoji vasara
Žalia vaga praeina vasara palinkus 
po kvepiančių žiedų ir mirštančių drugių našta. 
Auksinės varpos supasi, lyg Dievo dovana, aplinkui, 
prinokęs grūdas krinta žemėn su rasa.

Prie kelio snaudžia žaliagūlvės žolės 
ir glosto veidą smiltino akmens.
Griaustinis aidi, valandų šimtais nutolęs, 
drebulę purto už lankstaus liemens.

Ant ežero ramaus auksinės žaidžia spalvos 
jas beria žemėn spindintis dangus.
Vėjelis glosto ajarų šilkines galvas, 
o javas linksta nuo grūdų sunkus.

Kaip degančios žarijos, parugėje 
aguonos žėri vasaros karščiu.
Ten deimantais rasos lašeliai sužėrėjo 
ir bitėms laša nuo sparnų medus.

...Prisiminimuose gyvi laukų peizažai, 
kur vėjas sklaido saldų kvapą dobilų, 
kur ant rugiagėlės drugys plazdena mažas, 
ir miega šimtmečiai ant žemės mylimos pečių.

Atsiųsta
LITHUANIAN HERITAGE, 

vol. 6, nr.2, dvimėnesinis iliustruo
tas žurnalas anglų kalba, 40 psl. ir 
viršeliai. Leidėjas ir redaktorius V. 
Ramonis. Leidžia Baltech Publi
shing, P.O. Box 225, Lemont, IL, 
60439-0225, faksas 630 257-7547. 
Metinė prenumerata Kanadoje 
$41.95.

LYNES. Lithuanian Youth 
Newsheet. Lynes No 36 February 
1999 and Lynes No 37 March 1999. 
Tai D. Britanijos lietuvių jaunimo 
sąjungos mėnesinis žiniaraštis, re
daguojamas Vidos Gasperienės 
(107 Harlaxton Dr., Lenton, Not
tingham NG71JD, United King
dom). Mažojo formato, 6 psl., ku
rių du - lietuvių kalba. 

kius žodžius: “Jūs ir jūsų Lietu
va! Juk tai praeitis., užtenka!” 
Tačiau vieną dieną sūnus paprašė 
tėvą: “Tėve, sekantį kartą paimk 
ir mane į Lietuvą”. Grįžo 40- 
metis sūnus sužavėtas Lietuva.

Minėjau, kad kun. A.F. ver
timais iš lietuvių kalbos sten
giasi ne tik vyresniąją kartą 
supažindinti su Lietuvos praeiti
mi, papročiais, net patriotiniais 
eilėraščiais, pvz. Genovaitės 
Raudienės “Lietuva”, imdamas 
literatūrinę medžiagą net iš 
spaudos. Gaila, kad metraštis 
pasirodė jau po Kristaus gimi
mo dienos (gavau tik vasario 
mėn. pradžioje), nes tokiam 
šventam Kūčių vakarui labai ti
ko pasiskaityti iš “Tėviškės ži
burių” paimtas Alės Rūtos 
straipsnis “Šventoji naktis tėviš
kėje”, ryškinantis vyresnei kar
tai Kūčių vakaro papročius.

Įdomūs yra JAV gyvenančio 
“Anonimus” atsiminimai apie 
lenką dvarininką Domeiko. Jo 
dvaras netoli Kėdainių nebuvo 
labai didelis, tik 60 ha. Tačiau 
jis save laikė kilminguoju, mo
kėjo vokiečių kalbą, vaikus lei
do į lenkų gimnaziją Kaune. 
Domeiko norėjo, kad sūnūs kal
bėtų taip pat vokiškai, pakvies
damas vasaros metu “Anoni
mus” mokyti vaikus vokiečių 
kalbos. Mat Domeiko buvo su
daręs sutartį su cukraus fabriku 
Rastenburge, augino cukrinius 
runkelius ir ketino šią prekybą 
perduoti sūnums. Todėl ir mokė 
vaikus vokiečių kalbos. Autorius 
aprašo Domeiko šeimos likimą

paminėti
Birutė Baltrušaitytė, MAŽO

SIOS LIETUVOS MOTERYS. 
Apybraižos. Redaktorius - Vytau
tas Girdzijauskas. Dailininkas - 
Petras Grantas. Iliustracijos Evos 
Labutytės. Lietuvos rašytojų sąjun
gos leidykla. (K. Sirvydo 6, Vilnius 
2600). Tiražas — 1500 egz. Vilnius,
1998 m., 114 psl.

KULTŪROS BARAI, nr. 3,
1999 m., kultūros ir meno mėnesi
nis žurnalas, 80 psl. ir viršeliai. Vyr. 
redaktorius Br. Savukynas, Latako 
g. 3, 2001 Vilnius; leidžia UAB 
“Kultūros barai”; spausdina AB 
“Spauda”, Laisvės pr. 60, 2056 Vil
nius. Atskiro nr. kaina 4 litai.

Sibire, susirašinėjimą vokiečių 
Raudono Kryžiaus pagalba.

Georg Geltner nukelia skai
tytojus į vytautinius laikus, labai 
tiksliai supažindindamas su val
dovu, tačiau neteisingai tvirtin
damas, kad Vytautas išplėtęs 
Lietuvą iki pat Juodųjų jūrų, 
nes Lietuvos kaimynės buvusios 
silpnos. Tuometinis Lietuvos 
plotas siekė 750,000 kv km, 
(Bismarcko Vokietija 540,000 
kv km). Vytautą saugoję 10,000 
totorių.

Dita Reisende daug rašo 
apie evangelikų-liuteronų gyve
nimą. Esą karo metu nukentėjo 
16 evangelikų šventovių, komu
nistai nusavino dar 25-kias, pa
versdami jas sandėliais, sporto 
salėm ir plaukimo baseinais.

Pirmosios evangelikų-liute
ronų šventovės statyba pradėta 
1555 m. Vilniuje ir 1567 m. 
Tauragėje. Nuo XVI š. iki 1940 
m. Lietuvoje buvo pastatytos 73 
šventovės, 1939 m. veikė 83 
bendruomenės ir apie 230,000 
tikinčiųjų (duomenys - kartu su 
autonominiu Klaipėdos kraštu, 
K.B.). Toliau autorė aprašo 
šiandieninę būklę.

Ir kiti straipsniai, parašyti 
Lietuvos vokiečių, liečia prisi
minimus iš tėvų gyvenimo, lan
kytų mokyklų.

Malonu, kad kun. A. Franc
kaitis siūlo Lietuvos vokie
čiams, gal jau užmiršusiems 
lietuvių kalbą, eilę vertimų iš 
lietuvių į vokiečių kalbą. Mini
mi “Gyvenimo prisiminimai Le
nos Grigoleit” (šis leidinys iš
leistas vokiečių kalba). Knygą 
parašė vokietė Ulla Lachauer. 
Joje aprašo Lenos Kondračie- 
nės (gal Kondratienės? mergau
tinė - Grigoleit) gyvenimą nuo 
Bitėnų iki Hela pusiasalio (ne
toli Dancigo, beveik 35 km. il
gio, vok. Putziger Nehrung, pa
žįstama kai kuriems lietuviams 
pabėgėliams K.B.), grįžimą Lie
tuvon, Sibiro tremtį, grįžimą į 
tėviškę.

Lena Grigoleit - Kondračie- 
nė gimė 1910 m. birželio 19 d., 
mirė 1995 m. balandžio 25 d. 
Kiti leidiniai - vertimai iš lietu
vių kalbos: “Putinas” (eilėraš
čiai), G. Sauerveino, dr. Kazio 
Paltanavičiaus “Gydytojas už 
spygliuotų vielų”, J. Marcinke
vičiaus “Rugių ir ugnies kva
pas”. Visi leidiniai gaunami pas 
metraščio redaktorių: Herr 
Pfarrer A. Franzkeit, Hinder- 
burger Str. 25, 27232 Sulingen, 
Germany.

Metraštis baigiamas dviem 
eilėraščiais “Maža meno preky
vietė Vilniuje” ir “Vienas kios
kas toliau”, parašyti lietuviškos 
literatūros ambasadoriaus Vo
kietijoje - kunigo-poeto A Franc
kaičio. Ačiū jam!

Nurodomi Lietuvos vokie
čių centro valdybos bei paskirų 
kraštų valdybų adresai. Prie 
svarbesnių reikėtų priskaityti 
Lietuvos vokiečių adresyną (kar
toteką). Adresas: Heimatorts- 
kartei der Deutschen aus Litau- 
en (HOK Nordosteuropa) Abt. 
Litauen und Abt. Memelgebiet, 
Vorwerken Str. 103, Block 33, 
23554 Luebeck, Germany. Lie
tuvos evangelikų šalpos komite
tas (Hilfskomitee der Deutsc
hen aus Litauen, Pastor i. R. 
Rheinhard Faltin, Westerholzer 
Weg 13, 24975 Ausacker, Ger
many. Įtraukta ir Vokietijos 
LB-nė bei Lietuvos ambasada.
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<1 KULTLIRIKĖJE VEIKLOJE
Lietuvos vardo pirmojo pa

minėjimo istoriniuose metraš
čiuose tūkstantmečiui besiruo
šiant numatoma surengti senųjų 
Lietuvos dokumentų parodą. Ne
mažai tokių dokumentų, siekian
čių Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės laikus, šiuo metu yra 
saugoma Maskovs archyvuose. 
Kaip Elta rašo, Rusijos kultūros 
ministeris VI. Jegorovas š.m. ko
vo 5 d. susitikime su Lietuvos 
prezidentu V. Adamkumi teigia
mai pasisakė apie tokios parodos 
surengimą. Dokumentai, tarp ku
rių ir “Lietuvos metrika”, Lietu
voje būtų rodomi keletą metų.

Klasikinės gitaros koncertų 
trisdešimtmetis paminėtas š.m. 
kovo 3 d. Lietuvos menininkų rū
muose. Su šiuo minėjimu glau
džiai susijęs gitaristas Jurgis Rim
kevičius, 1968 m. rugsėjo 1 d. 
Kauno muzikos mokykloje pradė
jęs gitaros pamokas. Netrukus 
šios muzikos šakos klasės buvo 
atidarytos ir kitose mokyklose. J. 
Rimkevičius Lietuvoje išugdė ne
mažai klasikinės šešiastygės gita
ros specialistų, paruošė muzikos 
mokytojų, kurie šiandien tęsia jo 
pradėtą darbą. Pradininkui jau 
85-eri metai, bet dar aktyvus nau
jų gitaristų paruošimo darbuose. 
Jo vadovaujami M. Petrausko 
muzikos mokyklos gitaristai su
rengė sukaktuvinį koncertų ciklą. 
Kaip “Atgimimas” (1999.11.26) 
rašo, 1818 m. Ukrainoje gimęs 
Markas Sokolovskis 1859 m. Vie
noje buvo tituluotas pirmuoju 
Europos gitaristu. Jaunystę pra
leidęs Vilniuje, ten ir miręs 1883 
m., palaidotas Rasų kapinėse, ne
toli M. K. Čiurlionio. Jo apleistą 
kapą 1952 m. suradęs J. Rimkevi
čius. Bareljefas su paminklu buvo 
atstatyti.

Kalbininko prof. Prano Skar
džiaus “Rinktinių raštų” IV to
me, kaip rašoma “Lietuvos aido” 
19 nr. (1999), iš didesnių darbų 
paminėtina 1931 m. vokiečių kal
ba išspausdinta studija apie senų
jų raštų slavizmus. Taip pat įdėtas 
1932-1938 m. Vytauto Didžiojo 
universitete skaitytų paskaitų 
rankraštis apie istorinę lietuvių 
kalbą. Taipgi leidinyje gausu įvai
rių straipsnių kalbos praktikos 
klausimais. Kadangi daugelis Pr. 
Skardžiaus straipsnių buvo pas
kelbti užsienio moksliniuose lei
diniuose, šis IV-tasis jo raštų to
mas pravėrė duris Lietuvos kal
bininkams. Šiemet laukiame ir V- 
tojo jo raštų tomo, skirto kirčiavi
mui. Kalbininkas Pranas Skar
džius gimė 1899 m. kovo 26 d. Su
bačiuje, Panevėžio apskr. Gimna
ziją baigęs 1923 m. įstojo į Lietu
vos universitetą (vėliau Vytauto 
Didž.). Studijavo lietuvių kalbą, 
literatūrą, kalbotyrą. Daug dirbo 
drauge su J. Jablonskiu. Yra pa
skelbęs ištisai serijas mokslinių 
straipsnių lietuvių ir vokiečių kal
bomis. 1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją, svečio teisėmis skaitė pas
kaitas Tiubingeno un-te.

JANINA KUZMAS (Kuzmickaitė), garsėjanti pianistė, 1991 m. aukš
čiausiais pažymiais baigusi Vilniaus konservatoriją, Azerbaidžano bei Lie
tuvos valstybinių simfoninių orkestrų dalyvė, koncertavusi Vokietijoje, 
Prancūzijoje, JAV-bėse, Kanadoje ir Rusijoje, įsigijusi muzikos magistrės 
laipsnį “Bowling Green State University” Ohio (JAV), 1995 m. apsigyveno 
Vankuveryje (B.C.) ir ruošiasi daktaratui. Yra surengusi visą eilę rečitalių, 
randa laiko reikštis ir lietuviškame gyvenime, Vasario 16-tosios minėji
muose atlieka muzikinę programos dalį.

Tarptautinės teatro dienos 
proga Lietuvos valstybiniame 
operos ir baleto teatre š.m. kovo 
27 d. Kristoforo statulėlėmis ir 
5000 Lt premijomis apdovanoti 
geriausi praėjusio sezono meni
ninkai. Kaip rašo Elta, geriausiu 
režisieriumi pripažintas Kauno 
akademinio teatro darbuotojas 
Gintaras Varnas. Jo režisuotame 
spektaklyje “Heda Gabler” pa
grindinį vaidmenį atlikusiai Jūra
tei Onaitytei suteiktas geriausios 
aktorės titulas. Geriausiu kompo
zitoriumi pripažintas Giedrius 
Puskunigis, sukūręs muziką aukš
čiau paminėtam spektakliui. Pa
grindinio aktoriaus vaidmens pre
miją pelnė Kostas Smoriginas, su
kūręs Makbeto vaidmenį W. 
Šekspyro tragedijoje “Makbetas”. 
Ne pagrindinio vaidmens geriau
siais aktoriais pripažinti: Arūnas 
Sakalauskas, Viktorija Kuodytė, 
Gabrielė Kuodytė ir Margarita 
Žiemelytė.

Lietuvoje rengiamos ir lei
džiamos naujos enciklopedijos, 
praneša “Lietuvos aidas” (1999. 
III.12). Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas rengia “Visuo
tinę lietuvių enciklopediją (VLE), 
kurioje bus daugiauisa vietos skir
ta Europos kultūrai, istorijai ir 
dabarčiai. Planuojama išleisti 20 
tomų. Pernai buvo išleisti pirma
sis iš trijų numatytų “Žemės ūkio 
enciklopedijos” tomas ir pirmasis 
žinyno “JAV lietuviai” tomas. Ži
nyno leidėjai tikisi, kad bent iš 
dalies bus atitaisytas sovietų pro
pagandos sukurtas istorinis klas
tojimas apie išeivijos lietuvių 
veiklą. Čikagoje surinkta medžia
ga į vieną tomą netilpo. Atsirado 
dėl to rūpesčių, kaip žinyną už
baigti. Leidėjai tikisi JAV Lietu
vių fondo paramos, kad galima 
būtų išleisti antrąjį tomą. Be šių 
leidinių, spausdinama “Lietuvių 
kalbos enciklopedija”, rengiami 
kiti enciklopediniai leidiniai.

Apie knygnešę dvarininkaitę 
Domicėlę Graužinytę-Palevičienę 
rašo V. Masikonis “Valstiečių 
laikraštyje” (1999.III.16) knygne
šių dienos (kovo 16) proga. Knyg
nešė gimusi 1883 m. lapkričio 13 
d. Martyniškių kaime, Molėtų raj. 
Vos penkiolikos metų sulaukusi 
pradėjusi platinti draudžiamą lie
tuvišką spaudą. Caro žandarų su
sekta, bet kaip nepilnametė išven
gusi kalėjimo. Buvo palikta poli
cijos ir tėvų priežiūrai. Ištekėjusi 
su vyru persikėlė į Vilnių. Vyro 
namuose slėpė draudžiamą spau
dą. Kratos metu buvo surasta lie
tuviškų maldaknygių. Už tai vie- 
neriems metams ištremta į Smo
lenską. Atgavus spaudos laisvę, ji 
aktyviai reiškėsi veikloje, globojo 
lietuvių jaunimą. Persekiojo ją ir 
lenkai. 1927 m. besirūpindama 
dr. Jono Basanavičiaus laidotuvė
mis peršalo, susirgo ir po metų, 
1928 m. birželio 17 d., mirė. Buvo 
apdovanota Nepriklausomybės 
10-mečio medaliu; dabar jos at
minimui J. Basanavičiaus tėviškė
je pasodintas ąžuoliukas. Snk.
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PRISIKĖLIMO
Parapijos kredito kooperatyvas

•. -
- ---------------- 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 
FAX: 416 532-4816

* T-* 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 milijonu dolerių
IMA UŽ: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%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

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

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

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

Kiti patarnavimai “I NTERAC-PLUS” kOTtGlė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

DEDA S RE FRIGE RA HOA
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

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

BPL Import/Export

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

SKAMBINTI
905 545-8868 - Asta arba Beatas Brasai
Siuntiniai paimami iš namų nemokamai. Perduodame pinigus.
Adresas: 23 Springer Ave., Hamilton, Ont. L8M 2W7
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

Toronto Prisikėlimo parapijos “Aušros” sporto klubo mažiausieji krepšininkai (“Molekulių komanda”^ po 
laimėtų rungtynių pasipuošę aukso medaliais su savo treneriais ir vadovais Nuotr. R. Puterio

m S PORTAS
Šachmatų pirmenybės

Šiaurės Amerikos lietuvių indi
vidualinės šachmatų pirmenybės 
įvyko š.m. kovo 6 d. Klivlando Die
vo Motinos lietuvių parapijos patal
pose. Dalyvavo trys žaidėjai iš Či
kagos, atstovavę LSK “Krantas” ir 
trys iš Klivlando LSK “Žaibo”. Pir
mą vietą laimėjo “Kranto” atstovas 
Kęstutis Šalavėjus, antrą - Kęstutis 
Dvareckas iš “Žaibo” ir trečią - Si
gita Lukauskaitė iš “Kranto”. Pir
majam atiteko dr. Algirdo Nasvyčio 
atminimo pereinamoji taurė, įsteig
ta 1982 m. Visi pirmų trijų vietų 
laimėtojai buvo apdovanoti ŠAL- 
FASS žaidynių plaketėmis. Kitų 
metų šachmatų pirmenybės numa
tomos Niujorke, amb

Metinės žaidynės
Krepšinio ir tinklinio varžybos 

įvyks Detroite š.m. gegužės 14-15- 
16 d.d. Galutinė komandų registra
cija turi būti atlikta iki balandžio 17 
d. šiuo adresu: Viktoras Memenąs, 
Jn., 1772 Penistone, Birmingham, 
MI, 48009; tel. 248-723-1155 namų; 
248-371-8221 darbo; faksas 248- 
371-8080; E-mail: vmemen01@ 
lear.com. Papildomas ryšys: Vytau
tas Polteraitis, tel. 734-420-3137; 
E-mail: vytop@aol.com. Išsamesnę 
informaciją gavo pradinę registraci
ją atlikę klubai.

ŠALFASS centro valdyba

• Kam svarbi lietuviška veikla, 
tam svarbi ir lietuviška spauda

“Aušros” žinios
- Krepšinio trenerių kursai 

įvyks balandžio 10 d., 9 v.r. parapi
jos salėje. Pageidautina, kad visi 
treneriai dalyvautų. Daugiau infor
macijų galima gauti pas Rūtą Jag- 
lowitz, tel. 622-9919.

- “Aušros” sporto klubo me
tinė šventė - gegužės mėn. 30 d. 
Programoje - 5 v.p.p. Mišios ir 6 v. 
v. pokylis salėje, loterija. Kviečia
me visus sportininkus, trenerius, 
tėvelius bei rėmėjus į šį metinį ren
ginį. Inf.

Jaunučių varžybos
Jos įvyks Klivlande š.m. gegu

žės 1-2 d.d. Kaip žaidynių rengėjas 
LSK “Žaibas” praneša, j šias varžy
bas užsiregistravo rekordinis daly
vių skaičius - 10 klubų su 59 ko
mandom, apimančiom apie 600 
jaunųjų krepšininkų. Su jais atvyks
ta 150 trenerių, vadovų ir palydovų. 
Susipažinimo vakaras žada būti tik
rai linksmas. Rengėjai tikisi finansi
nės visuomenės paramos.

LIETUVIŲ
KREDITO TTTT
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių
MOKA:

3.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.30% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius
3.75% už 1 m. term, indėlius
4.10% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term, indėlius
4.35% už 4 m. term, indėlius
4.55% už 5 m. term, indėlius
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.10% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.35%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.60% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.80% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.10% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.35% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.60% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
4.80% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................... 6.15%
2 metų.................... 6.50%
3 metų.................... 6.60%
4 metų.................... 6.75%
5 metų.................... 6.80%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

HPLUS

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
24 valandas ir sustabdė judėji
mą ne tik provincijos keliuose, 
bet ir uždarė oro uostą. Val
džios įstaigos taip pat buvo tą 
dieną uždarytos. Reikia paste
bėti, kad tokie pavasario orai 
vietinių gyventojų nenustebino, 
nes tai neretas atsitikimas.

5000 Kosovo išvietintų al
banų bus atgabenti kariuome
nės transporto lėktuvais į Kana
dą, pradedant Atvelykio savait
galiu. Nuo ŠAS (NATO) aviaci
jos antpuolių Jugoslavijoje pra
džios išvietintųjų albanų kaimy
ninėse Albanijos bei Makedoni
jos teritorijose staiga padidėjo, 
nes serbai per porą savaičių iš
vijo virš pusės milijono žmonių 
iš jų gyvenviečių, ir ^pabėgėlių 
kasdien vis daugėja. SAS šalys, 
jų tarpe ir Kanada, siunčia to
nas maisto, vaistų, antklodžių 
bei palapinių pabėgėliams aprū
pinti, bet Makedonija spaudžia 
SAS, kad bent dalį išvietintųjų 
iš ten iškeltų. Jau kelis tūkstan
čius priėmė Turkija, Europos 
sąjungos valstybės žada priimti 
apie 100,000, JAV - apie 20, 
000. Į Kanadą atgabenti išvie- 
tintieji kosovarai, turimomis ži
niomis, bus patalpinti kariuo
menės bazėse Ontario provinci
joje: Trentone 1,000, Petawa- 
woje 1,000, Meaforde 500 ir 
Bordene 2,500. Dar nenuspręs
ta, ar jiems bus leista Kanadoje 
gauti darbus, ar jie galės pasilik
ti visam laikui pabėgėlių teisė
mis - tikimasi, kad šis klausimas 
išsispręs per sekantį pusmetį, 
bet yra nuomonių, kad toks gal
vojimas perdaug optimistiškas.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

Aviacijos antpuoliuose aktyviai 
dalyvaujantieji dvylika Kanados 
karo lėktuvų per pirmas dvi sa
vaites neturėjo nuostolių, bet 
nukentėjo JAV ambasada Ota
voje ir konsulatas Toronte, ku
riam padaryta $100,000 žalos 
agresyvių serbų kilmės kanadie
čių demonstracijų.

Kanadietis generolas Mi
chel Maisonneuve paskirtas de
rinti Kosovo išvietintųjų aprūpi
nimo operaciją Albanijoje ir 
Makedonijoje. Jo vadovaujama 
grupė tarpininkaus tarp ŠAS ir 
Europos saugumo bei bendra
darbiavimo organizacijos “Orga
nization for Security and Co
operation in Europe” (OSCE) 
ir rūpinsis ne tik išvietintųjų ap
rūpinimu būtiniausiais reikme
nimis, bet ir rinks žinias apie 
tarptautinius nusikaltimus prieš 
pabėgėlius Hagos tribunolui.

Toronto “Raptors” krepši
nio profesionalų rinktinė šį su
trumpintą sezoną savo puikiu 
žaidimu stebina entuziastiškus 
žiūrovus. Ilgą laiką buvę krepši
nio lygos pastumdėliai šiemet 
gali net patekti į posezonines 
čempionato rungtynes. Jau pa
gerino pirmykštį laimėtų paei
liui rungtynių rekordą iki 6. Po
ra jaunų žaidėjų, ypač lygos 
naujokas Vince Carter (Nr.15), 
pagyvino, rungtynių eigą savo 
akrobatiškais metimais, o rink
tinės treneris sugebėjo suorga
nizuoti darnų žaidimą ir paža
dinti norą laimėti. Naujoji spor
to salė “Air Canada Centre” 
būna visada pripildyta, kai žai
džiama “namų aikštėje”. Toron
to ledo ritulio rinktinė “Maple 
Leafs” šiemet irgi labai gerai 
pasirodė ir jau užsitikrino vietą 
posezoninėse rungtynėse dėl 
“Stanley” taurės.

Ontario provincija paskel
bė 378 naujus gamtos drausti
nius valdiškose valdose (“Crown 
Land”), kuriuose bus uždrausta 
kirsti medžius, steigti naujas ka
syklas žemės turtų eksploatavi
mui bei statyti hidroelektrines 
jėgaines. Naujų draustinių plo
tas - 2.5 milijono hektarų - 
apims 60 naujų provincinių par
kų, 274 gamtos apsaugos rezer
vatų ir praplės 44 dabartinių 
provincinių parkų plotą. Gam
tosaugininkai džiaugiasi šiuo 
laimėjimu, nes nauji draustiniai 
praplės Ontario gamtos drausti
nių plotą iki 9.5 milijono hekta
rų. Tai teritorija didesnė už visą 
New Brunswick’o provinciją.

Teisingumo ministerė A. 
McLellan sudarė ekspertų gru
pę Kanados žmogaus teisių įsta
tymo peržiūrai bei papildy
mams. Dabartinis įstatymas drau
džia diskriminaciją, pagrįstą ra
se, tautine ar etnine kilme, odos 
spalva, religiniu įsitikinimu, am
žiumi, lytimi, lytine orientacija,

Skautų veikla
• “Romuvos Ine.” visuotinis 

narių susirinkimas įvyks 1999 m. 
balandžio 27 d., 7 v.v. Toronto Lie
tuvių Namuose. Visi “Romuvos” 
nariai-rės kviečiami dalyvauti. Dar
botvarkėje - valdybos pranešimai, 
diskusijos, klausimai bei sumany
mai. Nesusirinkus kvorumui laiku, 
susirinkimas prasidės po pusės va
landos ir bus teisėtas. Visų narių 
pareiga dalyvauti.

“Romuvos” valdyba
• Gegužės 1-2 d.d. stovyklavie

tės atidarymas ir talka “Romuvo
je”. Bus patikrintas ir įjungtas van
duo, dažomos grindys tvarkomi na
meliai ir atliekami kiti darbai. Ga
lintieji prisidėti prašomi skambinti 
valdybos pirm. s. Rimui Sriubiškiui 
tel. 905 607-5434, arba važiuoti tie
siai į “Romuvą”. F.M.

Š V I*S KTV O.S.
Atleistas iš darbo

Buhaltieris visą valandą pavė
lavo į darbą. Viršininkas jį smarkiai 
išbarė. Buhalteris atsiprašė saky
damas:

- Mano žmona praėjusią naktį 
turėjo sunkų gimdymą.

Tai išgirdęs viršininkas atsipra
šė ir įteikė jam dovaną. Po dviejų 
savaičių vėl tas pat. Buhalteris vėl 
teisinasi, kad žmona turėjo sunkų 
gimdymą.

- Tamsta jau antrą kartą me
luoji. Tave atleidžiu iš darbo!

Teisme buhalteris paaiškino, 
kad jo žmona akušerė.

šeimos stoviu, neįgale ar baus
me už nusikaltimą, kuris vėliau 
buvo dovanotas. Nauji spėjami 
šio įstatymo priedai uždraustų 
diskriminaciją dėl socialinės pa
dėties, politinių įsitikinimų bei 
genetinių galimybių (pvz. žmo
gus turįs genetinį palinkimą 
sunkiai ligai turėtų teisę gauti 
darbą ar sveikatos draudą).

Kūno organų palikimo sri
tyje kanadiečiai yra atsilikę nuo 
daugelio kraštų ir jau aktyviai 
siekiama papildyti aukotojų są
rašus palengvinant registraci
ją. Šiuo metu galima pasiskelb
ti kūno organų aukotoju at
naujinant vairuotojo leidimą, 
bet mirties atveju aukotojo arti
mieji gali ir šį leidimą atšaukti. 
Tuo tarpu organų persodinimų 
laukiančiųjų sąrašai ilgėja. Šiuo 
metu vien tik Ontario provinci
joje laukiančiųjų yra 1,650, viso
je Kanadoje - 3,330. Daugiausia 
laukia inkstų persodinimo (2, 
673), mažiau pareikalavimų ke
penims (253) , šiek tiek mažiau 
laukiančių naujų širdžių bei 
plaučių. Tuo tarpu sutinkančių 
po mirties paaukoti savo orga
nus 1998 metais daugiausia 
skelbėsi Ispanijoje (31.5 iš mi
lijono) ir JAV (22). Kanada de
šimtoje vietoje su 14 iš milijo
no. G.K.

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien '

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

ALGIS
(f®® .^z<Z MEDELIS

LS'iSr 133 Roncesvalles Ave.,
______________TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš To

ronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių. Bilietus dar vis par
duodu pavasarinėmis kainomis.

Skrendantiems iki gegužės 31 kaina.............................nuo 925 dolerių.
Nuo birželio 1 d. įsigalioja vasaros kainos. Bilietai dabar parduodami 

pradedant................................................................................nuo 1095 dolerių.
Skrendam per PARYŽIŲ, LONDONĄ, FRANKFURTĄ, HELSINKĮ, 

arba per kitus Jums tinkamus miestus.Teiraukitės! Užsisakykite-jau dabar!
Pigiųjų bilietų lėktuvuose yra neperdaugiausia!

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus tele
fonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Asmeniškai susitikti galima 
QUEEN TRAVEL įstaigoje trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai., arba kitu Jums 
tinkamu laiku iš anksto susitarus. Reikalui esant atvažiuosiu ir 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 I RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

lear.com
mailto:vytop@aol.com


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

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

Tel.: 416 530-1070

Aštuoniasdešimtasis slenkstis

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

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visu rūsiu draudos, taip pat naujos automobilių ir 
namų draudos 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.

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
INSURANCE - DRAUDIMAS

PERSIKĖLĖ Į 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

O U R U . N FORGE

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 fidl 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!

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

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

HELSINKI 
TORONTO 13:20

with convenient connections to Vilnius

N*rvista

Stasys Jokūbaitis gimė 
1919 m. balandžio 10 d. Kel
mėje. Baigęs vidurinį išsilavini
mą, dirbo Kelmės kooperatyvo 
raštinėje. 1937 m. įstojo į Šaulių 
sąjungą Kelmėje.

1940 m. buvo suimtas, pa
tyrė bolševikų kalėjimą. Besi
traukdamas į Vakarus, pateko į 
Daniją ir karui pasibaigus atsi
dūrė dviejų tūkstančių lietuvių 
stovykloje Danijoje. Dalyvavo 
kultūrinėje ir organizacinėje 
veikloje.

Persikėlęs į Kanadą 1950 
m., apsistojo Hamiltone ir po 
dvejų metų persikėlė į Torontą. 
1955 m. įstojo į VI. Pūtvio šau
lių kuopą Toronte. Buvo ilgą 
laiką šaulių kuopos valdybos 
pirmininku, vėliau Kanados lie
tuvių šaulių rinktinės pirminin
ku. Organizavo ir buvo Baltie- 
čių veteranų korpuso Toronte ir 
Baltiečių veteranų lygos Kana
doje pirmininku.

Už ilgametę veiklą ir nuo
pelnus Šaulių sąjungai apdova
notas Šaulių žvaigždės ordinu, 
Estų laisvės kovotojų sąjungos 
medaliu, Kanados 125 metų su
kakties medaliu ir Ontario 200 
metų sukakties medaliu.

Šiuo metu yra VI. Pūtvio 
kuopos, šaulių rinktinės Kana
doje, Šaulių sąjungos garbės na
rys ir garbės šaulys, Išeivijos 
šaulių sąjungos garbės teismo

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

STASYS JOKŪBAITIS, sulaukęs 
80-tojo gimtadienio

pirmininkas.
Už veiklą Išeivijos šaulių są

jungoje ir dalyvavimą bendruo
meninėje veikloje 1997 m. ap
dovanotas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordino 
pirmojo laipsnio medaliu.

Stasys Jokūbaitis yra įsijun
gęs į Kanados liberalų partijos 
politinę veiklą ir palaiko ryšius 
su aukštais tos partijos pareigū
nais. Jo iniciatyva ir jo turimų 
ryšių tuometinėje miesto savi
valdybėje dėka gautas “Park Li
thuania” pavadinimas vienam iš 
Toronte esamų parkų netoli 
Lietuvių Namų. To parko pava
dinimo 25 metų sukaktį minė
jome 1998 m. rudenį.

Ilgas, šakotas, aktyvus gyve
nimo kelias iš Kelmės per Dani
ją j Kanadą iki šiol truko 80 me
tų. Š.m. balandžio 10 d. jis šven
tė savo garbingo 80 metų am
žiaus sukatį. Sėkmės ir sveika
tos ateityje! B.S.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Toronto
A. a. Ona Vilimienė testa

mentu “Tėviškės žiburiams” pa
skyrė $863 auką. Leidėjai dė
kingi jai bei visiems, kurie pare
mia savąją lietuvišką spaudą.

Vytautas Bučionis, aklas 11 
metų lietuvis berniukas, turintis 
nepaprastų muzikinių gabumų, 
bus rodomas vienos valandos 
trukmės TV dokumetiniame fil
me šį trečiadienį, balandžio 14, 
9 vai. vak. per 59-tą kanalą. Fil
mą parengė Katherine S. Frey. 
Apie jo grąžinimą į Lietuvą ir 
šeimos pastangas įsikurti Kana
doje pernai spaudoje buvo gana 
plačiai rašyta.

“Tėviškės žiburių” redakci
ją pasiekė iš Lietuvos praneši
mas, kuriame siūloma paslauga 
nufilmuoti bet kokią užsakytojo 
nurodytą vietą Lietuvoje (buvu
sią gyvenvietę, mokyklą, kaimy
nus, darbovietes). Vienos valan
dos trukmės vaizdajuostė kai
nuotų $100 (JAV), Ukmergės 
apskrityje 25% pigiau. Atsilygi
nimas tik gavus vaizdajuostę. 
Kreiptis adresu: Vytautas Še- 
meta, Antakalnio 74-3, Ukmer
gė, tel. 82-11-57937; elektroni
niu paštu - a.semeta&is.Lt

“Vilniaus” rūmų pensinin
kų klubo suruoštos povelykinės 
vaišės balandžio 6 d. praėjo pa
kilia nuotaika. Susirinko dau
giau kaip 80 žmonių. Valdybos 
narė T. Kobelskienė pasveikino 
susirinkusius ir pakvietė klubo 
pirmininką A. Sukauską tarti 
žodį. Sveikindamas su praėju
siom Velykom jis palinkėjo vi
siems stiprios sveikatos ir džiau
gėsi gausiu dalyvavimu. P. No- 
rušienė paskaitė savo kūrybos 
apie Velykas, O. Juodišienė su
kalbėjo maldą. Šventiškai pa
puošti stalai nuteikė gana malo
niai, V. Birštono paruošti pie
tūs prisotino kiekvieną, o vynas 
kėlė nuotaiką. T. Kobelskienė 
labai skoningai paruošė skanu
mynų stalą su daugybe tradici
nių velykinių saldumynų. Pensi
ninkai dėkingi valdybai, kad 
taip maloniai jie galėjo praleisti 
laiką ir paminėti Velykas.

Pranciška Norušienė 
PADĖKA

Dėkojame Linai Einikienei 
už pakvietimą j tradicinius Vely
kų pietus ir Toronto Lietuvių Na
mų moterų būreliui už labai gra
žiai paruoštą maistą ir papuoštą 
skanėstų stalą. H. Baumgard
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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.)

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

JUOZAS (JOSEPH)

MAR G UTIS_______
PYSANKA - V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3 _______

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Catch

Bird To

Vilnius

IOM

8 DAY TOURS FROM $1395. pp

izy/y/v/r/ZF
WE ARE FINNAIR. YOUR GATEWAY TO THE WORLD

ta Tours at 416«222«O2O3 O ____ ._
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TO RO N T O ffl MONTREAL
Anapilio žinios

- Balandžio 8, ketvirtadienį, 
palaidotas a.a. Jonas Morkūnas, 95 
m. amžiaus.

- Jaunųjų talentų koncertas 
Anapilyje bus balandžio 25, sekma
dienį, 1 v.p.p. Kviečiami pasirodyti 
jaunieji šokėjai, skaitovai, dekla
matoriai, muzikantai bei kitų meno 
sričių atlikėjai. Atlikėjus prašome 
registruotis pas Deimantę tel. 905 
848-9628 arba pas Juliją tel. 905 
615-8681.

KLK moterų draugijos skyrius 
planuoja pagalbą senelių namams 
Rokiškyje. Jei kas turėtų gerai išsi
laikiusių drabužių, avalynės, lovoms 
paklodžių ar virtuvės reikmenų, 
prašome atnešti sekmadieniais pa
rapijos salės drabužinėn.

- Mišios balandžio 18, sekma
dienį 9.30 v.r. už a.a. Albertą Niu- 
nevą, 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už Vaškevičių ir Kemėžių mi
rusius; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje - balandžio 17, šeštadienį, 3 
v.p.p. už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 9.45 v. 

ryto. Po pamaldų įvyks Moterų 
draugijos susirinkimas Lietuvių Na
mų patalpose.

- Balandžio 6 d. mirė Lydija 
Šarkienė, sulaukusi 67 m. Po gedu
linių pamaldų Išganytojo parapijos 
šventovėje balandžio 10 d. buvo pa
laidota Sv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje. Paliko giliai liūdin
čius motiną Lydiją Vilembrektienę, 
dukras Sylviją Šarkus-Augustinavi- 
čienę ir Frances Buczko; vaikaičius 
Andrea ir Kathryn Buczko bei Jūrą 
ir Petrą Augustinavičius; seseris 
Ella Morgan, Almą Isokaitienę, 
Eriką Riffel; brolius Helmutą Vi- 
lembrektą ir Rudolfą Willen. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. Alg. Ži
linskas ir kun. Hilda Lorenz iš Lon
dono, Ont.

Lietuvių Namų žinios
- Valdybos posėdis - balandžio 

15, ketvirtadienį, 7 v.v.
- Gegužės 2, sekmadienį, 2.30 

v.p.p. Gedimino menėje rengiama 
anglų kalba rašančių lietuvių auto
rių “Literatūros popietė”. Savo kū
rinius skaitys Irena Guilford, Edita 
Petrauskaitė ir Antanas Šileika.

- Kultūros komisija yra įsigi
jusi nemažai įvairių vaizdajuosčių iš 
Lietuvos: spektakliai, koncertai, 
įžymių Lietuvos žmonių biografijos 
bei kūrybos, istorinė medžiaga, fil
mukai vaikams ir kt. Dėl jų įsigi
jimo ar nuomojimo skambinti S. 
Pabricienei tel. 416 762-5419 arba 
V. Kulniui tel. 416 769-1266.

Maironio mokyklos žinios
- Balandžio 24 d. lituanistinių 

kursų mokiniai dalyvaus “Interna
tional Languages Conference Youth 
Symposium”. Konferencija vyks 
Don Bosco mokykloje, 2 St. And
rews Blvd, nuo 9 v.r. Katalikų mo
kyklų valdyba kviečia tėvus ir plačią 
visuomenę dalyvauti.

- Linas Paškauskas, 8 sk. Mo
kinys, priimtas į Ontario parlamen
tą padirbėti. Pareigas pradeda ba
landžio 21. Iš gautu 800 prašymų 
buvo priimti 42 patarnautojai. Lin
kime daug sėkmės atliekant pa
reigas.

- Maironio mokyklos užbaigi
mo ir abiturientų išleistuvių bilietai 
gaunami pas Birutę Batraks pamo
kų metu arba skambinant tel. 905 
271-1640. Užbaigimas įvyks Prisi
kėlimo parapijos salėje gegužės 28. 
penktadienį 6.30 v.v.

Muziejaus-archyvo žinios
- Vedėja dr. R. Mažeikaitė jau 

sugrįžo iš Lietuvos, kur dėstė vieną 
kursą Klaipėdos universiteto istori
jos centre. Tenai dabar dirba buvęs 
jos padėjėjas, jaunas Kanados lietu
vis Rimas Pečiulis. Jo pragyvenimo 
išlaidas keliems mėnesiams paden
gė muziejaus paruoštas Kanados 
valdžios projektas. Vasarą jis dirbs 
archeologiniuose kasinėjimuose Klai
pėdoje. Muziejuje neseniai lankėsi 
praeitais metais panašaus valdžios 
projekto pinigais į Lietuvą pasiųs
tas buvęs šio muziejaus darbuotojas 
Andrius Paškus, kuris dabar ruo
šiasi magistro laipsniui Vilniaus 
universitete. Andrius ir Rimas abu 
labai patenkinti proga ilgiau pabūti 
bei dirbti Lietuvoje. Muziejaus va
dovybė džiaugiasi atradusi galimy
bę jiems padėti.

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).

Prisikėlimo parapijos žinios
- Atvelykio sekmadienį per 

10.15 v. Mišias giedojo “Volungės” 
giesmininkų grupė, vadovaujama 
muz. D. Viskontienės, trimitu grojo 
Margaret Wolf.

- Balandžio 10 d. iš mūsų para
pijos palaidota a.a. Magdalena Kri- 
lavičienė, 78 m. Paliko vyrą Praną, 
sūnų Romą ir dukrą Daną su 
šeimomis. Balandžio 12 d. palaidota 
a.a. Ona Mickienė, 78 m. (giminių 
Kanadoje neturėjo) ir a.a. Liuda 
Šileikienė, 81 m. Paliko sūnus 
Audrių, Julių ir Antaną su šeimomis.

- Krikščionybės 2000 m. su- 
kaktuvinėn kelionėn į Romą balan
džio 8 d. išvyko grupė parapijiečių, 
kuriuos lydi klebonas kun. A. Sima
navičius, OFM, ir kun. E. Putrimas. 
Grįš balandžio 18 d.

- KLK moterų dr-jos mūsų pa
rapijos skyriaus susirinkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, balandžio 18. 
Programoje - valdybos rinkimai ir 
einamieji reikalai.

- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimą rengia parapijos tarybos 
labdaros sekcija š. m. balandžio 27- 
29 d.d. parapijos salėje. Daiktus 
prašo pristatyti į salę dieną prieš iš
pardavimą.

- “Kretingos” stovyklavietės pa
ruošimo darbai vasaros stovykloms 
prasidės gegužės 29 d. ir tęsis kiek
vieną savaitgalį iki stovyklos pra
džios. Jei kas galėtų prisidėti darbu, 
prašom skambinti stovyklavietės 
priežiūros sekcijos pirmininkui J. 
Nešukaičiui tel. 416 691-7798.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 18: 8.15 v.r. už Gadeikių šei
mos mirusius; 9.15 v.r. už a.a. An
taną ir Sofija Laurinavičius ir a.a. 
Antaną ir Stasę Gindrėnus; 10.15 
v.r. už Mažeikių gimnazijos miru
sius mokytojus ir mokinius, už a.a. 
Antaną Poškų, už Gilių šeimos mi
rusius; 11.30 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

- Toronto arkivyskupija iš 
“Share Life” vajaus pajamų pasky
rė šimtą tūkstančių dol. Kosovo pa
bėgėlių šalpai ir skatina visus prisi
dėti prie pabėgėlių šalpos per savo 
parapijas.

Velykų švenčių proga “TŽ” 
darbuotojus pasveikino Vatika
no radijo lietuviškasis skyrius, 
“Vaiko tėviškės namų” gyvento
jai iš Lietuvos, “Aušros” dvisa
vaitinis iš Punsko ir kiti. Vi
siems sveikintojams reiškiame 
nuoširdžią padėką, linkėdami 
gausios Prisikėlusio Kristaus 
palaimos.

Dr. Č. ir dr. B. Joniai, svei
kindami dr. J. Sungailą 80-jo 
gimtadienio proga, paaukojo 
$100 našlaičių ir benamių vaikų 
kaimui “Vaiko tėviškės namai”.

St. ir J. Sinkevičiai paauko
jo $100 našlaičių ir benamių šal
pai Lietuvoje.

Antanas Paškevičius at
siuntė $100 auką beglobių vaikų 
kaimui “Vaiko tėviškės namai” 
ir “Tremtinių grįžimo fondui” 
Lietuvoje paremti.

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

A. a. Vinco Radzevičiaus at
minimui pagerbti “Tremtinių 
grįžimo fondui” aukojo: $50 - A. 
B. Matulaičiai, O. Balsienė su 
šeima, A. Burogienė; $40 - G. 
Valiūnai ir vaikai; $30 - Vada- 
kojų šeima; $25 - St. Radzevi
čienė; $20 - A. ir M. Pranevi- 
čiai, A. Gaidelienė, R. Tarvy
dienė, P. Saplienė, R ir V. Ake
laičiai, A. Augaitienė, E. Kri- 
pienė; $15 - K. Žutautienė, I. 
Beržinskienė; $10 - J. Pacevi- 
čienė, J. ir Z. Mažonai, A. Va- 
lienė, H. Sukauskas, A. ir Č. Pa- 
žerūnai, A. ir J. Kizai. Aukas 
surinko Birutė Matulaitienė ir 
Monika Povilaitienė.

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

Rytų Lietuvos lietuviškoms 
mokykloms aukojo: $500 - VI. 
R. Simonaičiai; $200 - P. Dalin- 
da; $100 - B. Vaidila, L. Balai- 
šis, Pr. Krilavičius. Aukojusiems 
už supratimą lietuviškų mokyk
lų padėties Vilniaus krašte nuo
širdžiai dėkoja Vilniaus krašto 
lietuvių sąjunga išeivijoje. B.S.

A. a. Vinco Radzevičiaus at
minimui, užjausdami velionies 
žmoną Stasę bei kitus jų gimi
nes, Zosė Martinaitienė ir Juo
zas Žadeikis “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

KLK MOTERŲ DR-JOS 
Lietuvos kankinių parapijos 
skyrius “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $150.

Šv. Jono lietuvių kapinėms
$20 aukojo E. Kasiulienė.

Tikinčiajai Lietuvai aukojo: 
$1,000 - Anapilio moterų būre
lis; $30 - V. Ottienė.

Dalis Toronto vyrų choro “Aras” choristų su vadove LILIJA TURŪTAITE ir akompaniatore EDITA 
MORKŪNIENE po Kovo 11 minėjimo; II eilės viduryje vysk. EUGENIJUS BARTULIS ir Hamiltono 
klebonas kun. J. LIAUBA, OFM. Metinis choro koncertas - balandžio 18 Toronto Lietuvių namuose

imo parapijos salėje, 1021 College St., Toronto

Įėjimas: $20 asmeniui; $15 pensininkams

Bilietai užsakomi pas
J. Adamonytę tel. 416 763-4013

Kviečiame visus / Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS”

METINĮ KONCERTĄ
"Tari, (iidfifiė/e "

1999 m. gegužės 9, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Anapilio salėje

Programoje — visos “Gintaro ” šokėjų grupės, dainininkai, kaimo kapela. 
Bilietai platinami sekmadieniais parapijose arba pas J. Vingelienę 
tel. 416233-8108. Įėjimas $10. Vietos numeruotos.

“Gintaro ” tėvų komitetas

VOLUNGĖ MALONIAI JUS KVIEČIA Į VAKARONĘ 
KAK H > SI J

BOSTONO ETNOGRAFINIU ANSAMBLIU SODAUTO

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

JSMh
t

Kanados lietuvių katalikų 
centro suvažiavimas įvyks š.m. 
balandžio 17, šeštadienį, Aušros 
Vartų parapijos patalpose Ha
miltone. Numatyta darbotvar
kė: 9 v.r. pamaldos. Aušros Var
tų šventovėje; 10 v.r. suvažiavi
mo pradžia; 1 v.p.p. visiems su
važiavimo dalyviams pietūs. Į 
suvažiavimą kviečiami parapijų 
ir misijų klebonai, katalikiškų 
organizacijų centro valdybų pir
mininkai, -ės, parapijų bei misi
jų tarybų ar komitetų nariai. 
Bus centro bei parapijų veiklos 
pranešimai, diskusijos ir KLK 
centro rinkimai. Dėl platesnės 
informacijos kreiptis į Joną 
Andrulį tel. 416 239-0863.

Toronto pensininkų klubo 
choras “Daina”, vad. muz. Lili- 
jos Turūtaitės, rengia pavasarinį 
dainų koncertą gegužės mėn. 2, 
sekmadienį, 4 val.p.p. Prisikėli
mo parapijos salėje. Rengėjai 
kviečia visus gražiai praleisti 
popietę ir pasigėrėti koncertu. 
Įėjimas $10 asmeniui. V.P.

“Tėviškės žiburių” metinis 
spaudos vakaras, jau 49-tasis, 
įvykęs praeitą šeštadienį, balan
džio 10, didžiojoje Anapilio sa
lėje, liko prisiminimuose. Ren
ginys, paruoštas visiems sve
čiams su šilta vakariene ir vynu, 
dargi belaukiant Los Angeles 
“Spindulio” koncerto, sutraukė 
labai daug dalyvių, užėmusių 
prie puošnių stalų vietas ne tik 
salėje, bet ir balkonuose. Retes
nių svečių tarpe buvo Lietuvos 
ambasadorius Kanadai dr. A. 
Eidintas ir ponia, Lietuvos kari
nis atstovas JAV ir Kanadai 
mjr. V. Serapinas ir ponia bei 
keli Lietuvos karininkai. Juos 
visus pristatė KLKK dr-jos “Ži
buriai” valdybos pirm. R. Saka- 
laitė-Jonaitienė. “Spindulio” jau
nimas, atlikęs smagią šokių, ra
telių, dainų ir vaidybos pynę, 
susilaukė entuziastingo publi
kos įvertinimo, išreikšto ilgais 
plojimais, padėkos žodžiais, 
rengėjų ir gintariečių gėlėmis. 
Vakaro programą pratęsė dvi 
turtingos loterijos, trankus or
kestras, išjudinęs mėgstančius 

• pašokti. Jaukus pobūvis ūžė to
liau nebeskaičiuojant greitai bė
gančio laiko. (Plačiau kitame 
nr.) S.
IEŠKOME auklės 2 metų berniu
kui Mississaugoje. Prašome skam
binti tel. 905 282-9102.

Toronto vyrų choro "ARAS", 
vadovaujamo Lilijos Turūtaitės
■ S—X T S i ' TT^» b ■ -t

įvyks 1999 m. balandžio 18, sekmadienį, 3 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W. 

Bilietai bus gaunami prie įėjimo

Maloniai kviečiame atsilankyti į 

literatūros popietę
š.m. gegužės 2, sekmadienį, 2.30 v.p.p.

Toronto Lietuvių Namų Gedimino menėj^f

Savo kūrybą skaitys:
ANTANAS ŠILEIKA 
EDITA PETRAUSKAITĖ 
IRENE GUILFORD

įėjimas - laisva auka. Rengia - LN kultūros komitetas

A. a. Onos Nolienės, myli
mos mamos ir močiutės 25 me
tų mirties sukakčiai paminėti 
duktė Johana, sūnus Alius ir 
vaikaičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A. a. Augustino Bartninkai- 
čio, mylimo tėvo ir senelio, 16 
metų netekties sukakčiai pami
nėti duktė Birutė ir sūnėnas 
Antanas “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

Mylimai mamai Liudai Ši
leikienei mirus, užjausdami sū
nus Audrių, Julių, Antaną ir vi
sus artimuosius, P. V. Jankai
čiai “Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A. a. Liudai Šileikienei mi
rus, užjausdami sūnus Audrių, 
Julių, Antaną su šeimomis ir vi
sus artimuosius Alvina ir Vla
das Ramanauskai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

A. a. Genovaitės Grajaus
kienės atminimui, užjausdami 
jos vyrą Bronių ir gimines, E. V. 
Sakai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.
DAŽYMO bendrovė ieško dažyto
jų, kurie norėtų dirbti už valandinį 
atlyginimą, arba tokių, kurie būtų 
atlyginami už atliktą darbą (piece
work). Skambinti tel. 905 814- 
8629.

ATLIEKAME įvairiausius namų 
vidaus bei išorės remontus ir deko
ravimus. Skambinti Zeniui tel. 905 
301-7513 arba 905 301-3729.

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.
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.

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.

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.

Prisikėlimo pamaldos Aušros 
Vartų šventovėje buvo 7 vai. ryto. 
Kun. Izidorius Sadauskas, SDB, va
dovavo procesijai, kuri vyko švento
vės viduje. Procesijoje dalyvavo Šv. 
Rašto skaitovai, parapijos tarybos 
nariai, Mišių patarnautojai, gėlių 
barstytojos. Mišias atnašavo tas 
pats kunigas, pasakęs ir pamokslą. 
Mišioms aukas atnešė vaikučiai, 
kurių visas būrys patarnavo kunigui 
iki Aukojimo. Vėliau po Mišių visi 
vaikučiai buvo kunigo apdalinti 
margučiais. Per procesiją ir pamal
das didingai giedojo parapijos cho
ras. Savo gražiomis giesmėmis pri
sijungė ir solistai Gina Čapkauskie-

Tel.: 766-5827

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

Aukos Kanados lietuvių 
bendruomenei

Vasario 16-tosios proga:
$50 - dr. M. ir dr. J. Uleckai; 

$200 - Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugija.

Windsoro apylinkė: $50 - D. 
Naikauskienė, Br. Barisas; $30 - L. 
Leparskas; $25 - B. Balaišis, Z. 
Mistautas; $20 - M. Kizis, Vyt. Ba
risas, R. Dumčius, G. Baltrušiūnas, 
P. Eidukas; $5 - J. Jasevičius, V. 
Puodžius.

St. Catharines apylinkė: $50 - 
A. Zubrickas; $40 - S. J. Sendžikas; 
$30 - V. Timosenko, J. Žemaitis,
M. Gverzdys; $25 - S. Janušonis; 
$20 - J. Dervaitis, J. Karaliūnas, I. 
Tauteras, S. Vaitkus, J. Vyšniaus
kas, S. Zubrickas; $10 - J. Bieliū
nas, M. Ruzgys, V. Satkus, J. Skei- 
vela.

Delhi-Tillsonburg apylinkė: 
$100 - T. P. Pargauskas; $50 - K J. 
Jauneika, A. Klemka, V. P. Lapie- 
nis, B. J. Lukšys, A. K. Ratavičius, 
E. J. Mačiulis; $30 - A. B. Stonkus; 
$25 - R. Beržinis, O. P. Vėžauskas; 
$20 - A. V. Čiuprinskas, V. B. 
Cvirka, S. J. Comear, L. Gurklys,
N. Ivanauskas, B. Lukošius, M. 
Obelienius, P. Pekarskas, M. Stan
kaitis, O. Šiurna, L. Veneins, M. J. 
Vieraitis, J. Vitas, B. VI. Vytas; $10 
- A. Aleliūnas, D. Bartulis, O. Čei- 
ka, St. Mažeika, L. Nemūra, E. Ru
gienius, St. Vilimas, L. Vitas.

Wasagos apylinkė: $25 - J. 
Vaškevičius.

REIKALINGA moteris prie dviejų 
metų mergaitės, turi gyventi kartu. 
Skambinti tel. 416 535-8519. 

stra Travel
& Services Ine.

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

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

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

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

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

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

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.W. Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

nė ir Antanas Keblys. Choro vado
vas Antanas Mickus ir vargoninin
kas muz. Lavrenti Djintcharadze vi
suomet primena, kad visi, turintys 
gerus balsus, jungtųsi į chorą, nes iš 
dabartinio vis po keletą išstoja. Po 
pamaldų dauguma susirinko į para
pijos salę palinkėti vieni kitiems 
linksmų švenčių. Parapijos taryba 
buvo čia paruošusi vaišes - vyną, 
kavą, užkandžius.

KLB Montrealio apylinkės vi
suotinis susirinkimas įvyks balan
džio 18 d., 12 vai. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Visi kviečiami daly
vauti. B.S.

FAX: 766-1349

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

Aukojo “Triburiams”
$300 - Anapilio moterų būrelis; $65
- J. Kairiūnas; $58 - I. Dresher; $55
- A. Nausėdas; $50 - A. Jucys, A. 
Sekonis, T. Kaminskas. V. L. Pev- 
cevičiai; $47 - A. Karka; $25 - Z. 
Didžbalis $22 - L. Plečkaitis, L. 
Griškonis; $21 - A. Lukošiūnienė; 
$20 - P. Šostakas; $19 - S. Vaitkus; 
$15 - B, Kirstukas, M. Urbas, R. 
Zubrickas; $12 - D. Žukauskas; $10
- D. Alseika, I. Šatras; $7 - M. Vaš
kevičius; $6 - P. Skrupskas; $5 - J. 
Kalpokas. E. Janeliūnas, S. Kirši
nąs, V. Karauskas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$57 - J. Lukoševičius. P. Martišius; 
$52 - A. Valius. R. Pleinytė-Čygie- 
ne. R. Bulovas. V. Baleiša, V. Stui- 
kys, J. Kairiūnas, F. Bočiūnas, K. 
Kudirka, G. M. Šernas. J. Putrius, 
P. Pakalka, I. Matus, J. Bubnys, S. 
Girčys, Z. Vainauskas, P. Šostakas, 
V.O. Narušis. A. Pinkevičius, L. 
Siukas, A. Genčius, W. Lackus, V. 
Akelaitis. L. Underys, J. Pusvaškis, 
V. Palilionis, V. Paškus, J. Vierai
tis, M. Izokaitienė; $50 - J. Devei
kis, J. Girdauskas. A. Bočkus, H. 
Adomonis, S. Urbonavičius, S. Jur
gelis, A. Kernius, R. Beržinis, B. 
Vaičiūnienė, D. Balsys.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - L. E. Klevas. J. Mickevičius; 
$72 - K. Barčauskas; $62 - E. Jane
liūnas. V. Simanavičius, A. Ruginis, 
A. Poviiauskas, A. Kuolas. A. Krau
pa; $60 - B. Simonaitienė.

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


