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Auklėtojai politinėse pinklėse
Orams atšylant ir dienoms ilgėjant mokiniai pra

deda skaičiuoti, kiek dienų liko iki atostogų. Artėja 
mokslo metų pabaiga ir nemažiau laukia užsitarnauto po
ilsio mokytojai. Jie - senos ir garbingos profesijos nariai, 
kurie įvairiais laikotarpiais, priklausomai nuo užduotų 
pamokų krūvio ir balso griežtumo, vaikų akyse laikomi ir 
engėjais, ir idealais. Bet suaugę beveik visus juos prisime
na, jausdami, koks nedėkingas buvo jų darbas.

P
RADEDANT kalbas apie mokytojus, pirmieji min
tyse rikiuojasi kasdieninės mokyklos auklėtojai, 
kurie su vaikais praleidžia didžiąją dalį kiekvienos 
savaitės, viso labo - daugiau mėnesių kasmet, negu tėvai. 

Mokinių tėvų dauguma stengiasi mokytojus gerbti ir rem
ti, nors kartais gali ir suabejoti jų metodais. Mokytojų įta
ka yra nepaprastai svarbi, ir, nors ne visi gali būti kiekvie
nam vaikui patys puikiausi, galima pasitikėti, kad jų in
tencijos yra geros. Pastaruoju laiku kai kurių Ontario ta
rybų mokytojai pateko į žiniasklaidos ir visuomenės taiki
nį, ypač tie, kurie praėjusį rudenį sutiko streikuoti. Ne
įstojus į jų batus, nepatyrus mokyklų tarybų, švietimo mi
nisterijos ir mokytojų unijos reikalavimų bei suvaržymų, 
neįmanoma nuodugniai suprasti jų darbo sąlygų ir būk
lės. Kažin ar be tokio supratimo galima nustatyti ar mo
kytojų pozicija buvo pilnai remtina ar peiktina, kada visos 
derybų šalys keitė ir miglomis dangstė keliamus klausi
mus dėl savų tikslų ir ambicijų? Iškilusių konfliktų šaknys 
galėjo būti gilesnės negu dabartinė vyriausybė įstengė pa
siekti savo nauju įstatymu. Nors mokytojų atlyginimas lai
komas dideliu, jų atsakomybė irgi yra didelė, o jiems sąly
gas nustatinėja ir juos kritikuoja tie, kurie visai nedirba 
klasėje. Dažnas sąžiningas mokytojas, apkrautas ne tik 
darbais, bet ir kaltinimais, pakliuvo į politinių versmių ir 
peštynių ugnį. Gaila tik, kad dėl to turėjo nukentėti ir išti
sas savaites nėję į pamokas vaikai, mažiausiai įtakos tu
rintys ir didžiausio dėmesio reikalingi.

M
OKINIŲ užsiėmimais ir įvairiopų auklėjimu 
rūpinasi ne tik gyvenamojo krašto kasdieninių 
mokyklų mokytojai. Išeivijoje ypač laimingi gy
venantys didesniuose telkiniuose lietuviai vaikai. Jie gali 

lankyti šeštadienines mokyklas, dalyvauti tautinių šokių 
sambūriuose ir kitose jaunimo organizacijose. Lituanisti
nių mokyklų mokytojai tikrai verti pagyrimo, nes ne dėl 
apgailėtinai mažo arba be jokio atlyginimo aukoja šešta
dienio rytus ir kitus vakarus ruošdamiesi pamokoms, ku
rių tik retokas mokinys klausosi. Sambūrių bei organiza
cijų vadovams irgi priklauso ypatinga padėka už paaukotą 
laiką, nenuilstamą darbą ir pastangas išmokyti vaikus kul
tūrinių tradicijų bei visuomeninių principų, kuriuos tė
vams vieniems daug sunkiau įskiepyti. Dėl to itin svarbios 
ir vasaros stovyklos, kuriose mokytojai-vadovai savo pa
vyzdžiu ir bendravimu su jaunimu irgi palieka gilų įspūdį. 
Mokinių tėvai paskatinimu bei parama mokytojams ir 
mokykloms, susidomėjimu jų veikla gali padėti vaikams 
diegti tvirtus pagrindus ateičiai. RSJ

KANADOS ĮVYKIAI
Rinkiminė pusiaukelė

Ontario partijų vadai susi
tiko debatuose gegužės 18 d., 
rinkiminio vajaus pusiaukelėje. 
Sunku buvo klausantis tų deba
tų išlukštenti partijų progra
mas, nes kalbama buvo beveik 
išimtinai sveikatos tarnybos ir 
švietimo klausimais. įdomu bu
vo sekti partijų strategiją deba
tų metu. Premjerą M. Harris iš 
pradžių puolė abu oponentai, 
bet po kurio laiko H. Hampton 
(NDP) ir M. Harris pradėjo vie
ningai pulti D. McGuinty (libe
ralą). Šiuo metu liberalai yra 
laikomi rimtesniais konservato
rių konkurentais, nes naujieji 
demokratai (NDP), apklausinė
jimų duomenimis, yra toli atsili
kę nuo abiejų. Darbininkų uni
jos norėtų remti NDP, tradici
nius darbininkų globėjus, bet 
nenori skaldyti konservatorių 
oponentų balsų, todėl kai kurie 
unijų vadai siūlo atiduoti balsus 
už liberalus “strateginio efek
tingumo labui”. Visos trys parti
jos po debatų skelbėsi laimėto
jos, bet Kanados žiniasklaida 
laiko D. McGuinty pasirodžiu
siu silpniausiai. H. Hampton, 
atrodo, buvo kruopščiausiai de
batams pasiruošęs ir gana įtiki
nančiai įrodinėjo, kad tarp libe
ralų ir konservatorių planų yra 
labai mažas skirtumas. Premje
ras gynė savo “stiprią provinci
jos ekonomiją” ir mokesčių ma
žinimo politiką. Nebuvo iškelta 
klausimo, ar provincijos eko
nomija būtų tokia stipri, jei kai
myninė JAV ekonomija nekles
tėtų. Gaila taip pat, kad deba

tuose įsivėlus į dvi temas, buvo 
pamiršti visi kiti svarbūs klausi
mai, kaip gamtosauga (konser
vatoriai kaltinami taršos įstaty
mų nepaisymu), butų nuomų 
kontrolė, federacinių fondų 
perkėlimai provincijai, darbo 
įstatymų pakeitimai bei bena
mių ir invalidų klausimai. Ta
čiau šio rinkiminio vajaus eigoje 
daugiau debatų nesitikima ir 
balsuotojai turės atsakymų į 
šiuos klausimus ieškoti kitur.

Kanados Aukščiausiojo tri
bunolo teisėjas Peter Cory bir
želio mėnesį pasitraukia į pensi
ją. Į jo vietą, atrodo, bus paskir
ta 52 metų Louise Arbour, kuri 
šiuo metu dirba Hagoje, Jungti
nių Tautų tribunole kaip vyriau
sia prokurorė karo meto nusi
kaltimų vyriausiajame teisme. 
Hagoje šiuo metu teisiami ser
bai, apkaltinti nusikaltimais 
Bosnijoje ir Kosove. Ji tose pa
reigose išbuvo tris iš keturių sa
vo kadencijos metų ir, pasak 
ministerio pirmininko, buvo 
“nepaprastai įtakinga”. L. Ar
bour iki šiol šiuo klausimu 
spaudai nėra nieko pareiškusi.

Kvebeko miestas pasirink
tas sekančiai 34 Amerikos kon
tinento valstybių konferencijai 
2001 metais. Paskutinė tokia 
demokratiškai išrinktų valstybių 
vadovų iš Pietų, Centrinės ir 
Siaurės Amerikos buvo 1998 
metais Čilėje. Šios ateinančios 
konferencijos pagrindinis tiks
las bus išvystyti planą didžiulei 
visos Amerikos laisvos rinkos 
zonai, besitęsiančiai nuo Alias-

Pilies gatvė Vilniuje, kai atsilanko gausūs turistai Nuotr. V. Kapočiaus

Nėra politinės krizės Lietuvoje
Pareiškė Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS, lankydamasis Čikagoje

EDVARDAS ŠULAITIS
Gegužės 16, sekmadienį, 

buvęs čikagietis V. Adamkus, 
dabar jau retas svečias šiame 
mieste, atsilankė lietuvių evan
gelikų liuteronų parapijos šven
tovėje, pavadintoje prasmingu 
“Tėviškės” vardu (jai vadovauja 
vyskupas Hansas Dumpys). Tai 
pirmas Lietuvos prezidentas, 
dalyvavęs užsienio lietuvių ne- 
katalikų pamaldose.

Pats būdamas katalikas, 
Lietuvos prezidentas V. Adam
kus, skirtingai religinei ben
druomenei priklausantiems tau
tiečiams po pamaldų pasakytoje 
kalboje save pavadino “vienu iš 
jūsų”, duodamas suprasti, jog jis 
išpažįsta ekumeninę dvasią.

Valstybės prezidentas po 
pamaldų kalbėjo abiejose lietu
vių šventovėse. Kadangi V. 
Adamkui reikėjo skubėti, tai 
“Tėviškės” šventovėje pasiten
kino trumpomis pastabomis, o 
Lemonte - kiek ilgėliau kalbėjo 
tautiečiams.

“Aš Lietuvoje nematau jo
kių krizių - tai normalus demo
kratinis procesas”, - tikino pre
zidentas tuos klausytojus, kurie 
buvo linkę manyti, jog Lietuvo
je gali prasidėti politinė suirutė.

Atvyko pavėlavęs
Kadangi pamaldos “Tėviš

kės” šventovėje, kur preziden
tas buvo labai šiltai sutiktas ir 
apdovanotas gėlėmis bei kito
mis dovanomis, užtruko ilgėliau 
negu buvo numatyta, atvykti į 
“Pasaulio lietuvių centrą” Le
monte šiek tiek pavėlavo. Prieš 
pradėdamas kalbėti, atsiprašė, 
jog tarp tų dviejų maldos namų 
yra didelis nuotolis.

“Aš esu laimingas būti jūsų 
tarpe šioje vietoje, kur praleista 
labai daug laiko”, - pradėjo sa
vo žodį į Lemonto lietuvius, 
juos net pavadindamas “Lietu
vos dalimi”.

Prezidentas nebuvo linkęs 
daug kalbėti apie paskutiniųjų 
savaičių įvykius tėvynėje. Tai jis 
net nevadino politine įtampa, o 
tik “politinės brandos reiškiniu 
demokratinėje visuomenėje”.

“Galima svarstyti, ar tai bu
vo reikalinga ar ne, bet aš prisi- 

kos iki Argentinos, kuri būtų 
įgyvendinta 2005 metais. J. 
Chretien teigia, kad Kvebeko 
pasirinkimas konferencijos vie
tai “suteiks progą parodyti vi
siems kaimynams ir pasauliui 
Kanados išskirtiną paveldą, 
įvairumą ir gyvastingumą”.

Kanados katalikų kunigų 
stygius kasmet vis didėja. Kai 
1968 metais Kanadoje buvo 8.7 
milijonų katalikų, juos aptarna- 

(Nukelta į 8-tą psl.) 

imu atsakomybę”,- kalbėjo pre
zidentas, matyt, turėdamas gal
voje nepasitikėjimo Gediminui 
Vagnoriui pareiškimą. “Laikas 
buvo daryti greitą sprendimą, 
nes man buvo pasakyta, kad mū
sų laukia tamsus ruduo”.

Apie dvasinę krizę
Jeigu prezidentas Lietuvoje 

neįžiūrėjo politinių ar ekonomi
nių krizių, tai, abiejose vietose 
kalbėdamas, ilgėliau sustojo ties 
dvasine bei moraline krize, ku
rią Lietuvos žmonės išgyvena. 
Kalbėtojas pabrėžė ypač mora
linio ir dvasinio lygio kritimą. 
“Ši krizė nebus greitai išspręs
ta”, - sakė V. Adamkus.

Kalbėtojas iškėlė jaunosios 
kartos auklėjimą, ypač kaimų 
mokyklose. Religinis auklėjimas 
esąs būtinas jaunam žmogui, ta
čiau labai trūksta religijos dės
tytojų, jau nekalbant apie kuni
gus. Čia jis kreipėsi į klausyto
jus, sakydamas: “Išeivija galėtų 
prisidėti prie religinio-morali- 
nio auklėjimo darbo tėvynėje”.

Baigdamas savo kalbą Le
monte, Lietuvos prezidentas dar 
kartą užtikrino auditoriją, kad 
politinės krizės Lietuvoje nėra.

Reikėjo skubėti
Po savo kalbos Lemonto 

lietuvių šventovėje prezidentas 
buvo pakviestas į tame pačiame 
pastate esančią salę pietums, 
kur buvo susirinkę apie 500 
tautiečių. Nors jis savo palydo
vams buvo sakęs, jog būtų gera 
bent “dvidešimčiai minučių” 
ten užsukti, bet palydovai buvo 
priešingos nuomonės - gali pa
vėluoti orauostin skrydžiui į 
Lietuvą. Taigi Lietuvos prezi
dentas su Čikagos ir Lemonto 
lietuviais turėjo atsisveikinti be 
pietų. Į Vilnių jis grįžo dar su 
vienu garbės daktaro titulu - šį 

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS ir ponia ALMA ADAMKIENĖ 
su “Žalgirio” krepšininkais, laimėjusiais Eurolygos Europos čempionatą 

(“Lietuvos aidas”, 1999 m. 82 nr.)

kartą iš Ilinojaus technologijos 
instituto, kuris prieš daugelį 
metų jam įteikė inžinieriaus 
diplomą.

Atsisveikinant buvo proga 
paklausti, kada čikagiečiai vėl jį 
pamatys jo buvusiame mieste? 
Garbingasis svečias atsakė, kad 
tai bus ankstyvą rudenį, kai 
grįždamas iš Kanados vėl sustos 
savo buvusiuose namuose.

Kitos iškilmės
Šis buvo privatus preziden

to vizitas Čikagoje. Tai lyg 
trumpos atostogos po įtemptų 
savaičių savo darbe Vilniuje. 
Nors ši išvyka planuota jau se
niai, tačiau paskutiniu metu ji 
buvo pakibusi ąnt plauko. Mat 
prezidentas buvo pasižadėjęs 
atvykti į iškilmes Ilinojaus tech
nologijos institute, kur turėjo 
būti pagrindiniu kalbėtoju. Dėl 
to reikėjo pažadą išpildyti.

Gegužės 13 dieną, pristatęs 
seimui kandidatą į premjerus R. 
Paksą, galėjo pajudėti į Čikagą. 
Prezidento žmona Alma Adam
kienė į Čikagą buvo atvykusi 
anksčiau, reikėjo tvarkyti buvu
sios nuosavybės pardavimo do
kumentus.

Dar vienas renginys, kuria
me prezidentas šį kartą dalyva
vo - buvo Lietuvos konsulato 
Čikagoje 75-mečio minėjimas 
gegužės 14 d. Čia iškilmių šei
mininkas buvo naujasis genera
linis konsulas Čikagoje Gied
rius Apuokas. Dalyvavo ir gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza, 
garbės konsule Klivlande Ingri
da Bublienė, Lietuvos ambasa
dorius Vašingtone Stasys Saka
lauskas, kai kurie užsienio vals
tybių konsulai, nemažai svečių 
iš amerikiečių bei lietuviškų or
ganizacijų. Čia V. Adamkus kal
bėjo pradžioje angliškai, o vė
liau - lietuviškai.

Priimta mero kandidatūra
ELTOS žiniomis, Vilniaus 

mero Rolando Pakso kandida
tūrą į ministerio pirmininko 
postą gegužės 12 d. priėmė Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) valdyba ir taryba. 
Lietuvos seimo frakcijos seniū
nai, gegužės 13 d. susitikę su 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
taipgi neprieštaravo R. Pakso 
kandidatūrai, kuri gegužės 18 d. 
buvo priimta seime. Už nutari
mą balsavo 105 seimo nariai, 
prieš - 1, o 12 narių susilaikė.

Lietuvos konstitucija numa
to, kad ministeris pirmininkas, 
paskirtas prezidento su parla
mento pritarimu, ne vėliau kaip 
per 15 dienų nuo jo paskyrimo 
pristato seimui savo sudarytą ir 
prezidento patvirtintą vyriausy
bę ir pateikia svarstyti jos pro
gramą. Gegužės 19 d. V. Adam
kus pasirašė R. Pakso paskyri
mo dekretą.

Vokietijos prezidento vizitas
Vokietijos prezidentas Ro

man Herzog lankėsi Lietuvoje 
gegužės 18-19 d.d. oficialiu vizi
tu. Jis susitiko su prezidentu 
Valdu Adamkumi, buvusiu pre
zidentu Algirdu Brazausku, sei
mo pirmininku Vytautu Lands
bergiu ir kitais seimo pareigū
nais bei su Vilniaus universiteto 
rektoriumi Rolandu Pavilioniu 
ir lietuvių studentais - vokiečių 
fondų stipendininkais. Buvo ap
lankytas Kaunas, Klaipėda ir 
Nida.

Svečias teigė, kad Lietuva 
laikoma Europos valstybe poli
tine, ekonomine, istorine ir kul
tūrine prasme ir turėtų tapti 
Europos sąjungos nare. Tačiau 
pirmiausia ji turi užbaigti vidi
nes reformas ir pasiruošti dery
boms. V. Adamkus padėkojo 
jam už suteiktą pagalbą Lietu
vai ir prašė tolesnės paramos 
Lietuvai siekiant narystės ES ir 
ŠAS (NATO).

Lankėsi ordino vadovas
Gegužės 17, 18 ir 19 d.d. 

Lietuvoje valstybiniu vizitu lan
kėsi katalikų labdaringojo Mal
tos ordino Didysis magistras 
princas Fra Andrew W.N. Ber
tie, praneša ELTA. Kalbėda
mas seime, svečias tvirtino, kad 
ordinas tęs savo pagalbą Lietu
vai, ypač humanitarinėje, socia
linėje ir medicinos srityje. Ordi
nas, švenčiantis 900 metų jubi
liejų, yra viena didžiausių labda
ros organizacijų pasaulyje. Jo 
veikla Lietuvoje atnaujinta 1993 
m., Vilniuje įsteigus ambasadą. 
Tai buvo pirmoji diplomatinė 
misija, įsigijusi Vilniuje nuosa
vybes ir tuo pademonstravusi 
pasitikėjimą demokratine Lie
tuvos valstybės raida.

Jo apsilankymo metu buvo 
pasirašyta Lietuvos ir Maltos 
ordino pašto sutartis prie seimo 
rūmuose surengtos ordino paš
to ženklų parodos.
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Sudaryta ūkio strategija
Lietuvos vyriausybė pritarė 

Lietuvos ūkio vidutinės trukmės 
strategijos projektui, kuris ge
gužės mėn. pabaigoje bus pa
teiktas Europos komisijai (EK). 
Tokios strategijos nebuvimą pa
žymėjo EK 1998 metų pažangos 
ataskaitoje apie Lietuvą.

Projekte numatyti ūkio plėt
ros strateginiai tikslai “orien
tuoti ne į laisvąją rinką ar kitus 
struktūrinius pakeitimus, bet į 
prielaidas, kad Lietuvoje galėtų 
susiformuoti gausesnis viduri
nysis gyventojų sluoksnis”, rašo 
ELTA. Pirmenybė teikiama 
pramonės ir kaimo plėtrai, re- 
gioninio-socialinio-ekonominio 
lygio suartinimui, smulkaus ir 
vidutinio verslo bei subalansuo
tos transporto sistemos plėtoji
mui. Bus skatinamas ūkio kon
kurencingumas ir taikoma griež
ta fiskalinė politika, tikintis, kad 
per ateinančius 5 metus išaugs 
bendrasis vidaus produktas, su
mažės eksporto-importo neigia
mas balansas ir užsienio skola. 
Numatoma, kad turės sulėtėti 
darbo užmokesčio augimas, pa
didėti gali nedarbo lygis ir pa
slaugų kainos.

Tarėsi su Lenkuos parlamentarais
Gegužės 14-15 d.d. Kroku

voje vyko Lietuvos ir Lenkijos 
seimo narių visuotinė sesija, 
skirta šių valstybių kultūriniam 
bendradarbiavimui. Lietuvos de
legacijos vadovas seimo pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas 
Andrius Kubilius buvo paten
kintas, kad parlamentarai pa
tvirtino nutarimus dėl Lietuvos 
ir Lenkijos bendradarbiavimo 
stojant į ES ir ŠAS (NATO) bei 
dėl bendradarbiavimo kultūros 
srityje.

Sesijoje priimtame doku
mente pažymėta, kad “spren
džiant administracinių teritorijų 
reformų, taip pat pasienio už
kardos įkūrimo Punsko valsčiu
je klausimus, turi būti atsižvel
giama į valstybių interesus ir 
vietos bendruomenės nuomo
nę”, praneša ELTA.

Dalyvavo VDU iškilmėse
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus balandžio 30 d. 
dalyvavo Vytauto Didžiojo uni
versiteto atsteigimo dešimt me
tų jubiliejaus iškilmėse, kurios 
įvyko VDU didžiojoje salėje. 
Dalyvavo seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, buvęs 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, Lietuvos vyskupai, užsienio 
kraštų ambasadoriai, seimo bei 
vyriausybės nariai, mokslininkai 
bei kultūrininkai.

Iškilmėse kalbėjo pirmasis 
universiteto rektorius profeso
rius Algirdas Avižienis ir dabar
tinis rektorius Vytautas Ka
minskas. Universitete yra 7 fa
kultetai ir 2 institutai, mokosi

(Nukelta į 2-rą psl.)
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9 RELIGINIAME GIMME

Opozicija išsigimsta į antipoziciją

Pasaulinė gyvybės diena Lie
tuvoje buvo švęsta paskutinį ba
landžio mėnesio sekmadienį. Ta 
proga prisimintas Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II 1991 metais paskelb
tas kvietimas tokią dieną švęsti. 
Tikintiesiems ir visiems geros va
lios žmonėms tai padėtų giliau 
suvokti žmogaus gyvybės prasmę 
ir vertę. Pabrėžiama, kad žmo
gaus gyvybė yra brangiausia Die
vo dovana. Tačiau šiais laikais vis 
plačiau pateisinami abortai, įvai
rūs bandymai su žmogaus gyvybe, 
eutanazija, seksualinė prievarta 
bei prekyba žmonėmis. Viso to 
rezultatas tragiškas, nes sumaišyti 
žmonės vis menkiau beskiria gėrį 
nuo blogio. Gyvybės dieną minė
dami turėtume suprasti, kad ne 
tik valstybė, vyriausybė, seimas, 
teismai ar kitos kokios valdiškos 
institucijos privalo ginti žmogų. 
Tuo turėtų rūpintis kiekvienas są
moningas katalikas, kiekvienas 
doras ir geros valios žmogus. 
Žmogiškoji gyvybė turi būti sau
goma ir mylima nuo pat jos užsi
mezgimo iki natūralios pabaigos.

Šv. Petro ir Povilo katedroje, 
Šiauliuose, š.m. kovo 24 - balan
džio 30 d. vyko tarptautinis septy
nioliktas religinės muzikos festi
valis. Gudijos valstybinis kameri
nis orkestras ir Lietuvos kameri
nis choras “Polifonija” atliko J. S. 
Bacho “Pasiją pagal Joną”. Kon
certuota visą savaitę kiekvieną va
karą. Antrąją Velykų dieną var
gonavo B. Vasiliauskas, giedojo 
operos sol. N. Ambrazaitytė. 
Rengėjus sveikino “Polifonijos” 
meno vadovas S. Vaičiulionis. Ki
tomis dienomis pasirodė ir dau
giau pavienių muzikantų, chorų, 
orkestrų. Festivalis baigtas R. 
Šileikos “Requiem”.

Lietuvos “Caritas” veiklos 
dešimtmetis paminėtas Kaune 
š.m. balandžio 17 d. Renginys 
pradėtas Mišiomis Kauno arkika
tedroje bazilikoje. Jas koncele- 
bravo arkivyskupas S. Tamkevi- 
čius, vyskupai V. Michelevičius, J. 
Matulaitis, J. Preikšas, J. Žemai
tis ir “Caritas” direktoriai kuni
gai. Arkivyskupas S. Tamkevičius 
pamoksle pabrėžė esminę svarbą 
“Caritas” veikloje - meilę, maldą 
ir pasitikėjimą Dievu. Po Mišių 
minėjimas toliau vyko arkivysku
pijos Jaunimo centre, kur po mu
zikinės įžangos, atliktos styginių 
kvarteto “Collegium”, kalbėjo 
“Caritas” atsteigėja sės. A. Pa
jarskaitė, gen. direktorius kun. R. 
Grigas ir dr. A. Žygas. Palaimini
mą susirinkusiems perdavė kardi
nolas V. Sladkevičius, sveikini
mus atsiuntė seimo pirm. V. 

Landsbergis ir Vilniaus arkivys
kupas A. J. Bačkis. Susilaukta ir 
kitų gausių sveikinimų, tarp kurių 
pažymėtini Vokietijos Oldenbur- 
go “Caritas” direktoriaus P. 
Schneider, Lenkijos “Caritas” di
rektoriaus kun. dr. W. Lazewski, 
Karaliaučiaus - kun. J. Steckiew- 
icz. Už didelius nuopelnus “Ca
ritas” organizacijai medaliai su 
Pal. Jurgio Matulaičio atvaizdu 
įteikti arkivyskupui S. Tamkevi- 
čiui, sės. A. Pajarskaitei ir P. 
Schneider’iui.

Prisiminta ir praeitis. Sės. A. 
Pajarskaitė su septyniom mote
rim atsteigimo darbą pradėjo 
1988 m. rugpjūčio 26 d., atgimi
mo data laikytina 1989 m. balan
džio 15-16 d.d., kai “Caritas” at- 
steigimas buvo paskelbtas į Kau
no sporto halę susirinkus iš visos 
Lietuvos atstovams bei svečiams, 
kurių buvo apie 3800. Karitaty- 
vinė veikla jau buvo šaknis įleidu
si ir prieškarinėje nepriklausomo
je Lietuvoje. “Caritas” draugijai 
tuomet kurį laiką vadovavo mo
kytoja A. Dirsytė, (1909.1V. 15 - 
1955.IX.26). Už pogrindinę atei
tininkų veiklą okupantų buvo nu
teista ir ištremta į Sibirą, kur pa
ruošė garsiąją, visame pasaulyje 
jau žinomą, maldaknygę “ Marija, 
gelbėk mus”. A. Dirsytė yra rimta 
kandidatė į Katalikų Bendrijos 
palaimintųjų garbę. Minėjime pa
sidžiaugta, kad per 10 metų “Ca
ritas” veikla išsiplėtė, organizacija 
registruota tarptautiniame judėji
me ir yra Europos “Caritas” narė. 
Dešimtmečio sukaktis palydima 
Motinos Teresės seserų mintimi, 
kad daug kur trūksta pasitikėji
mo, meilės ir vilties, bet “tai duoti 
yra daug sunkiau, negu dalyti 
sriubą”.

Lietuvos šeimos centre, Kau
ne, š.m. balandžio 9 d. įvyko se
minaras pagvildenti žmogaus gy
vybės klausimams. Jame kalbėjo 
pasaulinio sąjūdžio “Už gyvybę” 
pirmininkas dr. J. Willkie ir dr. 
Barbara Willkie. Kalbėtojai krei
pė dėmesį į poabortinę moters 
savijautą. Paskutinio dešimtmečio 
tyrinėjimai parodė, kad jausminės 
problemos po aborto nesančios 
susijusios tik su religiniu kaltės iš
gyvenimu, nes poabortinę depre
siją patiria ir netikinčios moterys. 
Emociniam gijimui labai svarbu 
prisipažinti ir neneigti, kad daly
vauta savo vaiko nužudyme, at
leisti visiems, kurie jame dalyvavo 
ir sau pačiai. Toks atsivėrimas ir 
tikrovės pripažinimas geriausias 
būdas save atstatyti. Taip pasiel
gusi moteris galės ir kitoms pa
dėti. Svečiai pabrėžė ir teisinį 
žmogaus gyvybės apsaugos nepri
klausomai nuo amžiaus požiūrį.

■ ■

Nuotr. V. StaškevičiausLietuvos aikštė Romoje - Piazza Lituania

Pažanga ir plyšiai Lietuvos teisėsaugoje
Adv. ŽIBUTĖ BRINKIENĖ,

Los Angeles

Prieš trejetą metų svarstė
me teisinę reformą Lietuvoje. 
Šiandien galime pasidžiaugti 
per tą laiką padaryta pažanga, 
ypač įstatymų srityje. Dabar ga
lima kalbėti ne tiek apie visos 
teisinės sistemos reformą, bet 
apie kai kuriose teisės šakose 
įstatymų tobulinimą.

Didysis variklis, kuris pa
spartino teisinės santvarkos at
kūrimą, yra Lietuvos pastangos 
įstoti į Europos sąjungą. Šis pa
siruošimo procesas ir įstatymų 
derinimas su kitomis Vakarų 
Europos valstybėmis į Lietuvos 
teisinę sistemą įnešė vertingai 
gilius demokratinius pasikeiti
mus. ES padėjo nustatyti gaires, 
suteikė realių patarimų ką keis
ti ir pagalbą reformoms, o no
ras į ES įstoti palengvino prisi
derinimą prie demokratijos rei
kalavimų.

Žinoma, prie viso to proce
so prisidėjo auganti prekyba su 
ES (eksportas per 35 %, o im
portas per 45%) ir tarptautinės 
paskolos, nors jų reikalingumas 
labai abejotinas. Taip pat gali
ma pasidžiaugti bankų reforma, 
bankroto įstatymu (nors praktiš
koje ne itin gerai veikia), geres
nių sienų ir imigracijos valdy
mu, administracinių funkcijų 
geresniu pasidalijimu, valdinin
kų etikos bei kyšių kontrole ir t.t.

Taigi įstatymų srityje Lietu
va visai gerai atrodo popieriuje. 
Tačiau tikrovė dažnai yra kita 
negu parašyta įstatymuose. Ma
no nuomone, nepaprastas dė
mesys turi būti skiriamas su
tvarkymui nusikalstamojo ele
mento, ypač organizuoto, kyši
ninkavimo ir sukčiavimo stam
biu mastu. Ypatingai pageidau
tinas teismų procedūros per
tvarkymas ir valdinių struktūrų 
prieinamumas gyventojams.

Kova su nusikalstamuoju 
elementu

Organizuotas nusikalstamu
mas itin alina Lietuvos žmones, 
sukelia pavojų asmens ir turto 
saugumui, stabdo legalią preky
bą, prasilenkia su vidaus mo
kesčiais ir atbaido tarptautines 
įplaukas, sukelia baimę ir nepa
sitikėjimą. Nusikaltėliai tampa 
antrąja valdžia ir gąsdina pačias 
policijos struktūras. Štai keli 
faktai. Nušautas Panevėžio apy
gardos prokuratūros organizuo
to nusikalstamumo ir korupci
jos tyrimo skyriaus vyriausiasis 
prokuroras Sereika, pernai nu
žudytas Kauno apskrities gyny
bos štabo viršininkas Abromavi
čius, susprogdinta Šiaulių vy

riausiojo komisaro įstaiga. Pa
langoje nužudyta policijos eks
pertė Simonaitytė. Tai rodo, 
kad ta sritis apleista ir reikia pa
veikesnių metodų. Nors spauda 
rašo, kad vyriausybė skelbia ka
rą organizuotam nusikalstamu
mui, bet tokių skelbimų buvo ir 
anksčiau. Laimėti karui žodinių 
skelbimų nepakanka.

Būklei pagerinti būtų ypač 
naudingas bendradarbiavimas su 
kitų valstybių policijos instituci
jomis. Iš jų galima pasimokyti 
naujų būdų tvarkyti nusikalsta
mąjį elementą. Pernai buvo jau
čiama, kad stengiamasi pertvar
kyti policiją, bet pažangos ne
daug padaryta siekiant paruošti 
kvalifikuotus policijos darbuo
tojus. Juos apmokyti, paruošti 
darbui ir išlaikyti tarnyboje. Pa
ruošimas buvo menkas, o moty
vacija dar menkesnė. Taip 
daugelis didžiųjų nusikaltimų 
paliko neišaiškinti, kaip pvz. 
Trakų rajone geležinkelio tilto 
ar “Lietuvos ryto” dienraščio 
sprogdinimas.

Organizuotam nusikalstamu
mui kontroliuoti reikia griežtes
nių papildomų įstatymų, o poli
cijos kyšiams išgyvendinti - 
ypatingo tikrinimo, kandidatų 
parinkimo, sustiprintos draus
mės ir ekonominės jų gerovės 
pakėlimo.

Korupcija Lietuvoje giliai 
įleidusi šaknis; - visuomenėje 
net nekelia pasipiktinimo valdi
ninkų prasilenkimai su etikos 
dėsniais. 1997 m. vasarą buvo 
priimtas viešųjų ir asmeninių in
teresų valstybinėse tarnybose 
suderinimo įstatymas (ameri
kiečiai tai vadina “conflict of in
terests”). Šis įstatymas siekia 
užtikrinti nešališkumą viešuose 
patarnavimuose ir užkirsti kelią 
korupcijai.

Taip pat buvo sukurta spe
ciali “švarių rankų” komisija val
dininkų piktnaudžiavimui tarny
bine padėtimi sustabdyti. Komi
sijai vadovauja neseniai Los 
Angeles apsilankiusi teisininkė 
Teresėlė Kazlauskienė. Korup
cijos mažinimas turėtų būti vie
nas iš vyriausybės prioritetų, bet 
“švarių rankų” komisija bus pa
veiki, jei papildomais įstatymais 
jos kompetencija bus sustiprin
ta arba, kaip amerikiečiai sako, 
įstatymui bus duoti “dantys”.

Sukčiavimas stambiu mastu 
daro didelę žalą ne tik Lietuvos 
vidaus gyvenime, bet ir kenkia 
investicijoms iš užsienio. Po 
garsiųjų bankų skandalų, finan
siniai ir ekonominiai aferistai 

sugebėjo Lietuvai priklausan
čius milijonus į savo kišenes su
šluoti per už Lietuvos ribų nusi
kaltėlių tikslams tarnaujančius 
bankus ir pinigų plovyklas.

Šį pavasarį Lietuvos vyriau
sybė priėmė nutarimą dėl prie
monių prieš ekonominius ir fi
nansinius nusikaltimus, organi
zuotą nusikalstamumą ir korup
ciją, bet tuoj pat iškilo patirties ir 
tinkamų žmonių stoka prokura
tūroje ir teismuose. Čia reikalin
gas personalas, kuris pažintų šios 
rūšies sukčiavimų elementus ir 
patys nepasiduotų stambių sumų 
vilionėms. Ir labai aišku, 
reikia sustiprintų įstatymų.

kad

Teismai
Pastaraisiais metais reikia

mo dėmesio susilaukė Lietuvos 
teismai: panaikintas ūkio teis
mas, arbitražas tapo alternaty
vus, Teisingumo ministerija įstei
gė teismų departamentą teismų 
veiklai administruoti ir pradėjo 
specialiai treniruoti teisėjus 
įvairioms sritims. Sukurta ketu
rių pakopų teismų sistema, kad 
Aukščiausiajam teismui suma
žėtų darbų krūvis. Bet tie orga
nizaciniai persitvarkymai atnešė 
ir apsunkinimų, todėl pailgėjo 
teismo procesai.

Teisėjų skaičius padidėjo iki 
518 (102 vietos dar neužpildy
tos), o advokatų jau įregistruota 
627. Ne visi džiaugiasi advokatų 
gausėjimu, bet vis dėlto tai rodo 
teisinės sistemos tvirtėjimą. 
Mums, kurie pripratę prie ame
rikietiškos sistemos, atrodo 
keista, kai Lietuvoje advokatų 
skaičius nedaug viršija teisėjų 
skaičių, nors ir tėra tik vienas 
universitetas su advokatūros fa
kultetu. Lietuvos konstitucijoje 
numatyta teisė į advokato gyny
bą, bet trūksta advokatų. Kita 
problema, - finansiškai nepajė
giems žmonėms baudžiamosio
se bylose įstatymas numato val
džios apmokamus advokatus, 
bet jiems atyginimai tokie žemi, 
kad nesudaro paskatos darbą 
gerai atlikti.

Nepasitvirtino viltis, kad pa
kėlus teisėjui algas dešimt kartų 
negu vidutinis atlyginimas teis
mai dirbs paveikiau ir sąžinin
giau. Neužtenka teisėjams pa
kelti algas, nereikalaujant iš jų 
nepriekaištingo teismų adminis
travimo. Algos buvo pakeltos, 
kad sumažėtų kyšininkavimas ir 
teisėjų papirkimas, bet gaujų 
vadovai ir piniguočiai pro teis
mų pirštus praslysta kaip ir 
anksčiau.

(Nukelta į 3-čią psl.)

BONIFACAS RŪTA

Kauno medicinos universiteto 
docentas

Vertinant dabartinės opozi
cijos veiklos stilių ir lyginant jį 
per visus Lietuvos nepriklauso
mybės metus negalima likti 
nuošalyje. Mūsų nepriklauso
mybės iškovojimo vadai - kon
servatoriai dabar opozicijos 
įvardijami lyg didžiausi Lietuvos 
valstybingumo kenkėjai. Visose 
srityse jie esą tik trukdo: politi
koje priima blogus sprendimus, 
ekonomikoje vykdo žalingą, net 
smerktiną privatizaciją, finansi
nėje srityje žlugdo biudžetą, 
grąžina ano meto rublinius in
dėlius, teisinėje - pajungia tei
sėsaugą savo tikslams ir t.t. To
kios nuostatos laikosi LDDP, 
socialdemokratų, iš dalies cent
ristų apologetai Č. Juršėnas, P. 
Gylys, V. Andriukaitis, A. Saka
las, R. Ozolas, E. Bičkauskas ir 
kiti. Oponavimas grindžiamas 
ne dalykiniu svarstymu, bet 
daugiau emociniais, net dema
goginiais, išvedžiojimais, kurie 
plūsta žiniasklaidoje, “Kranto”, 
“Spaudos klubo”, net “Nakvi
šos” ir kitose televizijos laidose 
ne be pertemptų tų laidų kūrėjų 
pastangų, net nevengiant mon
tažų. Kyla klausimas, kaip buvę 
medikai V. Andriukaitis, J. Ole
kas tapo visažiniais ekonomis
tais, teisininkais, kitų sričių spe
cialistais, bet ne gydytojais? Ko
kiu būdu anuomet buvę istori
kas P. Gylys ar žurnalistas Č. 
Juršėnas pasidarė visažinančiais 
teisės, politikos opozicionie
riais. Pagrindinė jų oponavimo 
išmintis - prieštaravimas netgi 
priešgyniavimas seimo koalici
jai, vyriausybės (bene vienos są

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

apie 3800 studentų. Sukakties 
proga VDU garbės daktaratas 
buvo suteiktas Kauno arkivys
kupui metropolitui ir universi
teto Katalikų teologijos fakulte
to kancleriui Sigitui Tamkevi- 
čiui už nuopelnus leidžiant 
“Lietuvos katalikų bažnyčios 
kroniką” ir “Aušros” atgaivini
mą. Jubiliejiniai universiteto 
aukso ženklai buvo įteikti prezi
dentams V. Adamkui ir A. Bra
zauskui bei seimo pirmininkui 
V. Landsbergiui.

Konferencija Čečėnijos 
klausimu

Gegužės 7 d. Vilniuje pra
sidėjo tarptautinė parlamentarų 
konferencija čečėnų tautos 'ir 
valstybės likimo klausimu. Da
lyvavo Čečėnijos parlamento ir 
vykdomosios valdžios atstovai, 
Baltijos valstybių parlamentarai 
bei svečiai iš Lenkijos, praneša 
ELTA. Buvo aptarta Čečėnijos 
ir Rusijos tarpusavio santykių 
istorija, dabartinė tarptautinė 
padėtis, Čečėnijos nepriklauso
mybės ateities, humanitarinės 
bei politinės pagalbos klausimai.

Stabdoma elektrinė
ELTA skelbia, kad Valsty

binės atominės energetikos sau
gos inspekcija (VATESI) gegu
žės 17 d. Ignalinos atominės 
elektrinės vadovybei perdavė 

PAD ĖKA
AtA 

MAGDALENAI KRILAVIČIENEI
mirus 1999 m. balandžio 6 d., 

esame dėkingi kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už Rožinį 
ir maldas prie karsto koplyčioje, Prisikėlimo parapijos 
kunigams, aukojusiems gedulines Mišias, kun. E. Jurgu
čiui, OFM, ir prel. J. Staškevičiui už maldas prie karsto 
kapinėse; vargonininkei sol. Danguolei Radikienei ir sol. 
Alg. Simanavičiui už giedojimą.

Dėkojame giminėms, draugams, pažįstamiems už 
užprašytas Mišias, vainikus, gėles ir užuojautas. Nuošir
dus ačiū Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopos nariams už 
garbės sargybą prie karsto, palydėjusiems velionę į kapi
nes ir atidavusiems paskutinę pagarbą; Vyt. Pečiuliui, 
kuopos vadui, už tartą atsisveikinimo žodį ir karsto nešė
jams.

Ačiū p. Agurkienei už skaniai paruoštus užkan
džius bei ponioms, prisidėjusioms pyragais, ir visiems, pa
lydėjusiems Magdaleną į amžino poilsio vietą.

Liūdintys — vyrias Pranas Krilavičius,
sūnus Romas, dukra Dana su šeimomis

žiningesnių) veiklai. Be aklos 
kritikos, kurpiamų interpeliaci
jų, blaškymosi po konstitucinius 
teismus, konkrečių pasiūlymų 
ūkinėje ar finansinėje-ekonomi- 
nėje veikloje opozicija neturi.

Bet juk opozicija privalo 
padėti spręsti iškilusias proble
mas, bet netrukdyti darbo, nes 
antraip ji tampa antipozicija. 
Daugelis jos argumentų tampa 
gatvės filosofų lygio ir grindžia
mi vien emocijomis, norint užsi
tikrinti piliečių rinkiminę sėkmę 
arba rodyti neva savo veiklumą. 
Žinoma, toks opozicijos veiklos 
būdas nereikalauja profesinių 
žinių.

Neaišku, kodėl opozicijai 
netinka antikagebistiniai, anti
komunistiniai įstatymai, kodėl 
nepatinka teisė į buvusį privatų 
turtą, privatizavimo eigą, nors 
privatizuojami objektai prasi
skolinę. Kodėl nepatinka įveda
ma smulkiųjų verslininkų nele
galių prekių apskaita, pajamų 
apmokestinimas? Tačiau opozi
cionieriams patinka kovo 8-osios, 
gegužės 1-osios, Valentino ir 
dar gal kokios ano meto šven-' 
tės, kurios sveikai mąstančiam 
yra gerokai įgrisusios. Kai nėra 
konstruktyvių minčių, pasiūly
mų, kitokia veikla užpildo tuš
tumą, o drabstomi purvai, ma
noma, vis kam nors prilips.

Manyčiau, kad sąžiningu
mas vis dėlto yra neįveikiamas, 
nesąžinė tampa-antipozicija. Tai 
gali suvokti ne tik gatvės streikų 
politikieriai, bet ir anuo metu 
vargęs kolūkietis, tremtinys ar 
politinis kalinys, kantriai dirbęs 
mokytojas, gydytojas ar moksli
ninkas. Manau, jiems aišku, ko
dėl opozicija išsigimsta į antipo
ziciją.

nurodymą pradėti stabdyti jė
gainės pirmąjį bloką, nes nebu
vo atlikti visi leidimui gauti rei
kalingi darbai. Antrasis elektri
nės blokas taip pat uždarytas 
remontui, kuris tęsis iki liepos 
mėnesio, tad kurį laiką jėgainė 
visai nedirbs.

Inspekcijos viršininkas S. 
Kutas mano, kad leidimas pir
majam blokui turėtų būti iš
duotas per 30-40 dienų. Jo tei
gimu, vartotojai atominės elekt
rinės sustabdymo nepajus. Lei
dimo įsigyjimui dar reikia įver
tinti, baigti montuoti, išbandyti 
ir įjungti papildomą reaktoriaus 
apsaugą. RSJ
■^X^X^^X^X^X^X^X^X^X^X^X^

Dabartinės Lietuvos pašto ženklas 
Ntr. M. Pranevičiaus

“Už žmogaus gyvybę” Lietuvos draugijos atstovės, dalyvavusios š.m. balandžio mėn. tarptautinėje 
konferencijoje Toronte. Nuotraukoje jos su Lietuvos “Caritui” remti komiteto Toronte narėmis. Pirmoje 
eilėje sėdi iš kairės: B. Obelenienė, A. Šaulauskienė; stovi iš dešinės J. Tartilienė ir M. Einorienė

AtA
LIUDA MALVINA ŠILEIKIENĖ

mirė 1999 m. balandžio 9 d., palaidota
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississauga, Ontario.

Esame labai dėkingi Prisikėlimo parapijos kuni
gams už aukotas gedulines Mišias, ir kun. Eugenijui Jur- 
gučiui, OFM, už maldas prie karsto.

Dėkojame Danguolei Radikienei už giesmes ir 
vargonavimą per Mišias; visiems atsilankiusiems koply
čioje ir palydėjusiems į kapines. Nuoširdus ačiū už gėles, 
pareikštas užuojautas bei užprašytas Mišias; M. Povilai- 
tienci už aukų rinkimą sės. Nijolės Sadūnaitės globoja
miems sergantiems vaikučiams “Kovai su vėžio liga” Lie
tuvoje. Ačiū šeimininkei ir ponioms už pyragus.

Liūdesyje likę sūnūs -
Audrius, Juozas ir Antanas bei jų šeimos

mailto:tevzib@pathcom.com


Iškeliavo niekad poilsio neturėjęs
A. a. kanauninkas JUOZAS ANDRIKONIS, sovietmečiu buvęs Kaišiadorių 

vyskupijos valdytojas, šventovių atnaujintojas ir statytojas
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KUN. R. RUMŠAS IR KITI

1999 metais balandžio 9 
dieną, eidamas 90 metus, Kau
ne mirė Kiauklių parapijos kle
bonas kan. jubil. Juozas Andri
konis. Jis gimė 1909 m. balan
džio 17 dieną valstiečių Justo ir 
Pranciškos Andrikonių šeimoje, 
Kuzilų kaime, Šešuolių valsčiu
je, Ukmergės apskrityje.

1928 metais, baigęs šešias 
Ukmergės realinės gimnazijos 
klases, rudenį įstojo į Kauno 
kunigų seminariją, kurią baigė 
1935 metais ir buvo įšventintas 
kunigu.

Nuo 1935 metų prasidėjo jo 
kunigiškojo gyvenimo kelias. 
Jaunas, energingas kunigas bu
vo paskirtas į Vievį vikaru, kur 
uoliai ir su apaštališku uolumu 
dirbo su įvairiomis jaunimo or
ganizacijomis - ateitininkais, pa
vasarininkais, angelaičiais. Nuo 
1941 iki 1954 metų klebonavo 
Butrimonyse. Tai buvo sunkus 
karo ir pokarinis laikotarpis, 
bet tame sunkiame pokarinia
me laikotarpyje jis sugebėjo at
likti šventovės remonto darbus, 
- sudėjo grindis, parūpino nau
jus suolus.

Nuo 1959 metų iki 1967 
metų Pivašiūnų klebonas. Piva
šiūnuose, kaip ir Butrimonyse, 
ėmėsi uoliai remontuoti švento
vę. Atvykus į parapiją kunigui 
nebuvo kur gyventi, visi parapi
jos pastatai buvo nusavinti. 
Kun. J. Andrikoniui per naktį 
pavyko su parapijiečių pagalba 
atsigabenti namą iš kaimo ir 
pastatyti Pivašiūnuose.

1973.VII.9 išrinktas Kaišia
dorių vyskupijos kapituliniu vi
karu ir vyskupijos valdytoju. Tai 
sudėtingas laikas, reikėjo dide
lės išminties, takto ir diplomati
jos, kad išliktum ištikimas savo 
sąžinei ir tikėjimui. Istorija su
dės savo taškus. Būdamas val
dytoju, išrūpino leidimą atsta
tyti per karą sugriautus Molėtų 
šventovės bokštus.

“Nukankintieji kovoja drauge su 
mumis ... Jie stiprina mūsų gre
tas ... Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą.” ARK1V. M. REINYS 

Vladimiro kalėjime

1982 metais vyskupijos val
dymą perėmė vyskupas V. Slad
kevičius, dabar - kardinolas.

1993 metais Stakliškių para
pijos altarista buvo paskirtas 
Kiauklių parapijos klebonu. Jo 
iniciatyva buvo pradėta atstatyti 
karo metais sugriauta Kiauklių 
šventovė. Garb. Jubiliatas taip 
ir mirė kaip patriarchas Mozė 
nesulaukęs, kada galės įžengti į 
naująją šventovę.

Velionis buvo palaidotas 
balandžio 12 dieną, prie naujai 
atstatomos šventovės, gausiai 
dalyvaujant tikintiesiems, Kai
šiadorių vyskupui ir kunigams.

Velionies laidotuvėms va
dovavo ir gedulines Mišias at
našavo Kaišiadorių vyskupas 
Juozas Matulaitis su 30 kunigų 
ir pasakė pamokslą. Prie kapo 
šventoriuje atsisveikinimo kal
bas pasakė kun. R. Šalčiūnas ir 
velionies bičiulis P. Balašaitis. 
Gedulinių pietų metu buvo pa
sakyta visa eilė kalbų, įvertinan
čių velionies nueitą kelią per 
devynis dešimtmečius, ypač so
vietmečiu.

Sulaukęs pensijos amžiaus, 
velionis kan. J. Andrikonis jau
tėsi pavargęs, atsisakė Stakliš
kių parapijos klebono pareigų ir 
galvojo apie ramų poilsį. Bet tas 
poilsis buvo labai trumpas. Ne
toli jo gimtosios parapijos Še
šuolių yra Kiauklių parapija, 
kurios puošni šventovė buvo su
naikinta besitraukiančios sovie
tų kariuomenės. Jam kilo mintis 
- atstatyti tą šventovę. Su ta 

Vilniaus krašto lietuviškųjų mokyklų mokinių stalo teniso varžybų 
dalyviai

‘Get an answering machine or a wrong number and hang up within 10 seconds, and you don't get charged Rates applicable to serviceable areas only. 
™, ®; Sprint Canada. THE MOST, and the Sprint Canada logo are trade-marks of Sprint Communications L.P, used under licence by Sprint Canada Inc., 
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mintimi jis atvyko į Kiauklių pa
rapijos atlaidus, kai ten 1992 
metais rugsėjo 8 d. lankėsi iš 
ten kilęs prel. Pranas Gaida- 
Gaidamavičius ir atnašavo Mi
šias bei sakė pamokslą.

Po iškilmių kanauninkas J. 
Andrikonis prabilo nuo altoriaus 
į gausius tikinčiuosius laikinoje 
iš gyvenamo namo įrengtoje 
šventovėje, ragindamas kiauk- 
liečius pradėti atstatymo darbus.

Pakviestas tarti žodį prel. 
Pr. Gaida pritarė tai minčiai, 
pareikšdamas, kad prie tų dar
bų prisidės ir kiaukliečiai išei
viai bei kiti Kanadoje bei JAV. 
Ir taip prasidėjo ilgas statybos 
rūpesčių kelias, kurio priešakyje 
žygiavo kan. J. Andrikonis. Jisai 
sutiko būti Kiauklių parapijos 
klebonu ir vadovauti statybos 
darbam.

Sunkiausia problema buvo 
lėšos. Išeivijoje jų telkimu rūpi
nosi prel. Pr. Gaida, o Lietuvoje 
- kan. J. Andrikonis, kun. J. 
Dabravolskas ir kiti. Pagalbos 
reikėjo ieškoti įvairiuose fon
duose Vokietijoje, Austrijoje, 
Belgijoje. Šioje srityje daug pa
sidarbavo Kaišiadorių vyskupas 
J. Matulaitis.

Kiauklių šventovės sienos 
jau iškilusios, darbai eina į pa
baigą, bet reikia dar daug lėšų. 
Nebaigtus statybos darbus turės 
baigti naujas klebonas, velionies 
J. Andrikonio įpėdinis, kuris 
galės semtis ryžto bei entuziaz
mo iš velionies kan. J. Andriko
nio, palaidoto naujosios švento
vės pašonėje.

Get our lowest 
international rates ever! 
Lithuania94*.

JL. a minute
With THE MOST ™ international savings plan:

• Enjoy new, low international rates to over
. 240 destinations for only $4.95 a month
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• Call when you want - any day, any time
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prel. PRANAS GAIDA - Kiauklių
Ntr. A. Gaidamavičiaus, 1992 metais

Kan. JUOZAS ANDRIKONIS ir 
šventovės atstatymo pradininkai

Kylančios naujos Kiauklių šventovės sienos, vadovaujant kan. J. AND
RIKONIUI, talkinant kun. J. DABRAVOLSKUI, Širvintų klebonui

Vilnijos lietuviškų mokyklų šventė
Suvažiavo, sugužėjo balan

džio 28 į puošnią Riešės vid. 
mokyklą Vilniaus rajono lietu
viškų mokyklų moksleiviai ir 
mokytojai. O dieną, atrodo, 
pats Dievas padovanojo. Saulė 
žeme ridinėjo, dvelkė šiltas pa
vasarinis vėjelis.

Susirinko pradinių, pagrin
dinių ir vidurinių mokyklų at
stovai - mokiniai ir mokytojai 
su didžiausiais norais ir ketini
mais gražiai atstovauti savajai 
mokyklai.

Prasidėjo poezijos, dainų, 
šokių ir savos kūrybos šventė 
“Gimtinei ir Motinai”. Šventėje 
dalyvavo švietimo ir mokslo mi- 

nisterijos vyr. specialistė D. Sa- 
bienė, Vilniaus apskirities ad
ministracijos viršininkas A. Vi- 
dūnas, Socialinių reikalų ir švie
timo departamento direktorius 
J. Vasiliauskas, švietimo sky
riaus vedėja R. Zungailienė, 
“Vilnijos” draugijos tarybos pir
mininkas K. Garšva ir daug kitų 
garbių svečių.

Malonus jaudulys nedavė 
ramybės, nes visų mokyklų de
legacijos norėjo pasirodyti kuo 
patraukliau.

Renginys tęsėsi ilgai, tačiau 
nuobodžiauti neteko. Ypač išra
dingai ir gražiai pasirodė viduri
nių mokyklų delegacijos. Ne
blogai sekėsi ir mums, verdenie- 
čiams. Žanrus ir kūrinius mo
kyklos rinkosi pagal galimybes. 
Po pasirodymų kiekviena mo
kykla buvo apdovanota atmini
mo dovanėlėmis. O pertraukų 
metu nemokamai buvo skaniai 
pavalgydinti visi šventės daly
viai. Nebuvo problemų dėl 
transporto. Čia pagelbėjo ap
skritis.

Kiek dainų, nuostabiausių 
žodžių buvo išsakyta gimtinei 
Lietuvai ir Motinai!

O prieš tai, kovo 20 d., Ma- 
rijampolio vidurinėje mokykloje 
vyko Vilniaus krašto lietuviškų 
mokyklų stalo teniso žaidynės. 
Geriausieji buvo apdovanoti 
taurėmis, garbės raštais bei pi
niginėmis premijomis. Pirmąją 
vietą laimėjo mūsų m-klos de
vintokė M. Prusakaitė.

Už šiuos nuostabius rengi
nius visų pirma dėkojame Fila
delfijoje gyvenantiems lietu
viams, to krašto “Gintarinių 
šaknų” klubui, ypač gerb. B. 
Krokiui, Vilniaus švietimo ir 
mokslo ministerijai bei Vilniaus 
apskrities administracijai.

Džiaugiamės, kad kartu su 
pavasariu atgimsta ir Vilniaus 
kraštas, bei jo lietuviškumas.

Marija Mažeikienė,
Vilniaus rajono Paberžės “Ver

denės” vid. m-klos vyr. mokytoja
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MISSISSAUGOJE

Pažanga ir plyšiai Lietuvos
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Susirūpinta ir dėl ilgai už
trunkančių teismų procesų. Pri
simintinas amerikiečių posakis: 
“Teisingumo atidėjimas yra tei
singumo paneigimas”. Teismo 
sprendimas turi būti ne tik tei
singas, bet ir greitas. Esu pati 
patyrusi, kad Lietuvoje men
kiausia bylelė gali tęstis metais, 
kai pas mus smulkiųjų ieškinių 
teismas (Small Claim Čourt) iš
sprendžia jas per mėnesį. Jei 
Lietuvoje kaltintojas ar kaltina
masis teisme nepasirodė, posė
dis atidedamas, paskui vėl tas 
pats, ir dar kartą tas pats pasi
kartoja. Ta pati problema ir su 
bylų paruošiamaisiais tardy
mais. Jie trunka metus, nes 
trūksta paruoštų specialistų, be 
to, jie būna perkrauti įvairiomis 
užduotimis. Netvarkinga teismų 
administracija ir neveiksmingu
mas turi ypač neigiamų pasek
mių komercinėse bylose. Mano 
manymu, reiktų nustatyti byli
nėjimosi laiko ribas. Pvz. Los 
Angeles savivaldybėje reikalau
jama, kad kiekvienas teismas 
per tris mėnesius baigtų 90% vi
sų bylų. Praėjusiais metais Lie
tuvoje į tai buvo atkreiptas dė
mesys ir buvo priimtas įstaty
mas, numatantis atlyginti nuos
tolius, patirtus dėl neteisėtų 
veiksmų tardymo ir teismų ins
titucijose, bet tą įstatymą reiktų 
griežtinti ir jo taikymą labiau 
kontroliuoti.

Amerikoje prieš teismo in
tervenciją suimtąjį galima laiky
ti 72 valandas. Naujasis nusikal
timų užkardymų įstatymas Lie
tuvoje, nustatąs sulaikymo tvar
ką ir priemones, reikalauja gau
ti teisėjo nutarimą, norint sulai
kyti iki teismo dviem mėnesiam. 
Tačiau iš kai kurių ataskaitų 
matyti, kad vis dar nuo sulaiky
mo iki teismo praeina nuo vie- 
nerių iki trejų metų. Yra ir to
kių atvejų, kai pasibaigus teisė
tam sulaikymo terminui iš tar
dymo įstaigų sulaikytieji vis tiek 
nepaleidžiami. Kad to neįvyktų, 
reikėtų pakeisti Baudžiamojo 
proceso kodeksą ir tardymui iki 
teismo numatyti žymiai trum
pesnį laiką.

Šiais metais Teisingumo 
ministerija iš Vidaus reikalų mi
nisterijos perėmė kalėjimų de
partamentą ir planuoja dides
nes kalėjimų reformas. Pirmiau
sia nepilnamečiai nusikaltėliai 
ir tardomieji turėtų būti atskirti 
nuo suaugusių, nes bendros ka
meros pasidaro nusikaltimų mo
kyklos ir jaunamečių išnaudoji
mo namai. Pirmieji žingsniai jau 
padaryti. Kaune įsteigtas nepil
namečių sulaikymo centras ir 
daugiau dėmesio skiriama vaikų 
apsaugos įstatymui, tačiau iki 
ženklios pažangos dar tolimas 
kelias.

Žmonių aptarnavimas
Sveikintini žingsniai, maži

nant valdininkų skaičių. Iš 17 
ministerijų liko 14, ir trečdaliu

Dalyvavę politinių studijų savaitgalyje Los Angeles mieste. Iš kairės: 
kun. S. Anužis, Ž. Brinkienė, Al g. Patackas iš Lietuvos

Nuotr. B. Varnienės

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 !

■ ■ ■

sumažintas jose dirbančiųjų 
skaičius. Priimtas valstybės tar
nautojų įstatymas jų nepriklau
somumui užtikrinti, kompeten
cijos riboms paryškinti ir viešo
jo administravimo veiksmingu
mui pakelti. Bet nemažai pro
blemų toje srityje išliko. Mano 
manymu, neužtenkamai dėme
sio skiriama krašto piliečių ad
ministracinėse įstaigose aptar
navimui patobulinti ir veiksmin
gumui pakelti. Kai kuriem iš 
mūsų, lankantis Lietuvoje, ten
ka susidurti su administracinėm 
įstaigom ir patirti, kaip nereika
lingai varginami žmonės. Jei 
kokioje įstaigoje darbuotojo tuo 
metu nėra, į kurį interesantas 
nori kreiptis, tai kitas toje įstai
goje dirbantysis nesančio pa
prastai nepavaduoja, ir intere
santas turi ateiti kitą valandą, 
kitą dieną ar kitą savaitę. Dar 
vis nesuprantama, kad darbuo
tojas samdomas ir algą gauna 
už tai, kad aptarnautų žmones, 
o ne kad juos vargintų. Čia rei
kia ne tiek įstatymų, kiek nuro
dymų ir įsisąmoninimo, kad 
kiekvienos įstaigos tarnautojo 
pareiga aptarnauti žmones, jiems 
padėti, juos suprasti. Sovietme
čio valdininkų įpročiai iš demo
kratinės Lietuvos skubiai turėtų 
būti išgyvendinti.

Pabaigoje noriu paminėti 
kai kuriuos viešosios gerovės 
trūkumus, kuriems reikia įstaty
mų dėmesio. Tai veterinarija, 
sienų kontrolė, muitai, žmogaus 
teisės, mokslo prieinamumas, 
desovietizacija. Veterinarija ypač 
apleista. Apie žmonių gydytojus 
įstatymai jau kalba, bet prie ve
terinarijos gydytojų ir jų pa
cientų dar neprieita. Valstybės 
sienų kontrolė labai skylėta, o 
muitai nervina Lietuvos žmones 
ir skriaudžia valstybės iždą. 
Sveikintinas pabėgėlių statuso 
įstatymas, bet Pabradės pabėgė
lių centre didžiulė netvarka. 
Nedelsiant ir tvirtai turėtų būti 
įvertintos okupacijs laikotarpio 
nusikaltimų prieš žmogiškumą 
bylos. Labai rikalingi įstatymai, 
nustatą prieeinamumą ir kom
petenciją universitetų bei tech
nikos mokyklų pagal įvairaus 
amžiaus žmonių sugebėjimsu ir 
galimybes. Mums, gyvenantiems 
Amerikoje, yra aktualus Lietu
vos valdžios nuostatas, leidžiąs 
kitų valstybių piliečiams turėti 
žemę, nebūtinai žemės ūkio 
paskirčiai.

Darant patiektų minčių iš
vadą, Lietuvos teisėtvarkoje 
galiam daug kuo pasidžiuagti. 
Esame liudininkai labai įdomios 
epochos. Mūsų Lietuva per 
pastaruosius porą metų sparčiai 
žengia į priekį, toli palikusi 
kitas sovietų imperijs valdose 
buvusias šalis. Džiaugiantis pa
žanga, nepamirštini ir išsilaikę 
pažangą stabdą plyšiai.

(Šis straipsnis yra autorės 
paskaita politinių studijų savait- 
galyej Los Angels mieste, Red.)

http://www.sprintcanada.ca
http://www.sprintcanada.ca
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SUMAŽĖJO NEDARBAS

Kaip praneša BNS, balandžio 
mėnesį nedarbas Lietuvoje suma
žėjo 0.4% ir gegužės 1 d. buvo 
8.1%. Pernai tuo pačiu laiku ne
darbo rodiklis buvo 6.9%. Šiemet 
gegužės mėnesio pradžioje buvo 
užregistruota 144,300 bedarbių. 
Balandžio mėnesį į darbo biržas 
kreipėsi 19,400 bedarbių, pašal
pas gavo 23,500 asmenų. Di
džiausias nedarbas buvo Lazdi
juose (16.9%), mažiausias - Prie
nuose (4.1%). Vilniaus ir Kauno 
miestuose bei rajonuose nedarbas 
buvo 5.6%.

PUOLA MAŠALAI

Pietų Lietuvoje padaugėjo 
kraujasiurbių muselių - mašalų, 
kurie gegužės-birželio mėnesiais 
puola ir žmones, ir gyvulius. Šie
met jau yra padarę ūkininkams 
nuostolių puldami karves. Ekolo
gijos institutas bandys mašalų pe
ryklas Nemune išnaikinti biologi
niu preparatu, pilant jį į upę ne 
tik Lietuvos teritorijoje, bet ir 
Gudijoje, nuo Gardino. Valstybė 
paskyrė 300,000 litų šiam reika
lui, o Druskininkų miesto savival
dybė paprašė aplinkinių rajonų 
savivaldybių skirti dar po 11,000 
litų. Mokslininkų apskaičiavimu, 
preparato į Nemuną reikėtų išpil
ti bent 10 tonų, mašalų turėtų su
mažėti 70%, nors gali nepavykti 
iš karto, reikės 3-5 metų. Šiais 
metais ketinama naudoti 6-7 to
nas nuodų, kurie nėra kenksmingi 
žmogui.
NAUDOTAS KURAS SAUGYKLOJE

Iš Ignalinos atominės elektri
nės išvežtas pirmas talpiklis su 
panaudotu branduoliniu kuru ir 
įmontuotas saugojimo aikštelėje, 
rašo ELTA. Ignalinos jėgainė yra 
pirmoji pasaulyje, kuri vartodama 
RBMK reaktorius, saugos naudo
tą branduolinį kurą “sausuoju” 
būdu Vokietijos firmos GNB tal- 
pikliuose. Pernai taip pat buvo 
pradėta krauti naudoto branduo
linio kuro kasetes į “Castor” tal- 
piklius, pristatomus į aikštelę. 
GNB firma jų jau pristatė 20, pa
gamins iš viso 60.

MAŽĖJA PREKYBA SU RUSIJA

Pagal eksportuotų prekių 
kiekį Rusija užėmė tik penktą 
vietą po svarbiausių Lietuvos už
sienio prekybos partnerių - Vo
kietijos, Latvijos, Gudijos ir Itali
jos, skelbia “Lietuvos aidas”. Im
porto apimtimi Rusija š.m. sau
sio-vasario mėnesiais užėmė ant
rąją vietą. Tais mėnesiais Lietu-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus j.

(Esu “Union Gas”
atstovas) Sp

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

vos bendras eksportas, palyginti 
su praėjusių metų tuo pačiu lai
kotarpiu sumažėjo 28.3%, impor
tas sumažėjo 26.4%. Šiais metais 
daugiausia prekių buvo ekspor
tuota į Europos sąjungos valsty
bes (54% bendro eksporto), o į 
NVS šalis - tik 19.2%. Importas 
iš ES kraštų sumažėjo 16.2%, o iš 
NVS kraštų - 47.1%. Bendras 
Lietuvos užsienio prekybos balan
sas sausio-vasario mėnesiais buvo 
neigiamas — 779 mln. litų.

DIDINS ALGAS
Trišalė taryba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 
pritarė vyriausybės projektui nuo 
liepos 1 d. padidinti minimalią 
mėnesinę algą nuo 430 iki 460 li
tų ir minimalų valandinį atlygini
mą nuo 2.53 iki 2.71 lito. Darbo 
grupės turės baigti derinti darbo 
trukmės ir priemokų už kenks
mingas darbo sąlygas klausimus. 
“Valstiečių laikraščio” žiniomis, 
siūloma Darbo apmokėjimo įsta
tymu įtvirtinti nuostatą, kad atski
roms ekonominės veiklos ar dar
buotojų kategorijoms būtų nusta
tytas skirtingas minimalus darbo 
užmokestis, kad jį nustatant bent 
kartą per metus būtų atsižvelgia
ma į infliaciją bei darbo užmo
kesčio vidurkį.

KOMPENSACIJŲ TVARKA

“Lietuvos aido” žiniomis, vy
riausybė patvirtino tvarką kom
pensacijų išmokėjimo už valsty
bės išperkamą žemę, mišką bei 
vandens telkinius. Kompensacijos 
už sovietų nusavintą ir dabar ne
atsiimtą žemę bus baigtos mokėti 
2006 m. ir bus indeksuojamos. Pi
niginės kompensacijos piliečiams 
turi būti išmokėtos iki 2006 m. 
rugpjūčio 1 d., o 1918-1920 m. 
nepriklausomybės kovų kariams 
savanoriams, rezistencijos daly
viams, politiniams kaliniams, 
tremtiniams, Vyčio kryžiaus ordi
nų apdovanotiems - iki 2002 m. 
rugpjūčio 1 d. Numatyta pinigines 
kompensacijas mokėti kasmet ly
giomis dalimis.

UŽTERŠĖ UOSTĄ
BNS žiniomis, Klaipėdos uos

te balandžio pabaigoje iš tanklai
vio “Nemunas” dėl įgulos aplai
dumo pumpuojant mazutą į keltą 
“Šiauliai” išsiliejo skystis į marias. 
Specialiosios tarnybos surinko 
apie 100 kg. Kaltininkai turės mo
kėti aplinkosaugininkų paskirtą 
baudą už žalą gamtai bei atlyginti 
tarnyboms už išvalymą.

PAŠALINTAS KOMISARAS

Gegužės 3 d. iš pareigų paša
lintas Kauno kriminalinių nusi
kaltimų tyrimo tarnybos smurti
nių nusikaltimų tyrimo skyriaus 
komisaras Aleksandras Tiščenka, 
praneša “Lietuvos rytas”. Jis ba
landžio 30 d. prie baro, kuriame 
buvo švenčiami kolegų gimtadie
niai, iš tarnybinio ginklo iššovė 
septynias kulkas, iš kurių kelios 
apgadino automobilį. Jo savinin
kai jį apskundė Kauno policijai. 
A. Tiščenka prieš porą savaičių 
po tarnybinio patikrinimo kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus nužudymo 
byloje buvo perkeltas į žemesnes 
pareigas. Jis teigė, kad lauke, tarp 
atvykusių į barą iškilus kivirčui, 
šovęs į orą norėdamas nuraminti 
susipykusius, kurie pradėję šau- 
dytis. RSJ

FIRST PLACE
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas 
a Sveikatos priežiūros įrankiai

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
1NDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Hamiltono lietuvių pensininkų klubo valdyba su savo talkininkais. Sėdi iš kairės: P. Navickas, Al. Mikalaus
kienė, sekr. A. Matulicz, pirm. Pr. Šidlauskas, M. Borusienė, ižd. R. Bulovas; stovi: Sof. Matukaitienė, K. Mi
leris, Juz. Juozaitienė, D. Vaitiekūnienė, St. Aleksas, vicepirm. L. Klevas

Hamilton, Ont.
HAMILTONO PENSININKŲ 

KLUBO 25 metų veiklos minėjimas 
įvyko š.m. gegužės 8 d., pavasariš
kai E. Bajoraitienės ir R. Pakalniš
kienės išpuoštoje Jaunimo centro 
salėje, į kurią susirinko apie 200 
žmonių. Pirm. P. Šidlauskas, pa
sveikinęs svečius, paprašė tylos mi
nute pagerbti mirusius klubo na
rius. Programos vadovė L. Stunge- 
vičienė pakvietė scenon paskaiti
ninką K. Milerį. Jis savo kalboje 
plačiai apibūdino šių metų klubo 
veiklą, ypač gerai įvertindamas jo 
kultūrinius renginius bei dosnią šal
pos ranką. KLB Hamiltono apylin
kės vardu sveikino valdybos vicepir
mininkas M. Gudinskas.

Sukakties proga klubas nutarė 
suteikti sau vardą, kuris visuotinio 
susirinkimo metu slaptu balsavimu 
buvo išrinktas. Vardo išrinkėjoms 
K. Milerio skirta $100 premija ati
teko P. Skvereckienei ir Z. Rickie- 
nei. Jos padėkojo pirmininkui už 
įteiktą premiją ir priminė, kad nuo 
šios dienos klubas vadinsis - Ha
miltono pensininkų klubas “Ąžuo
las”. Garbės krikšto tėvai buvo ilga
mečiai klubo nariai, pasižymėję sa
vo darbštumu bei dosnumu - p.p. 
Aleksai. Z. Rickienė pasveikino 
klubą pagalbos komiteto, kuris rū
pinasi “Vaikų dienos centru” Lie
tuvoje, vardu, linkėdama dar daug 
veiklių ir sėkmingų metų. Meninę 
dalį atliko naujai įsisteigusi septy
nių moterų dainos grupė. Akompa- 
nuojat pianinu Cheril Dickson ir 
pritariant smuiku R. Balytaitei, jos 
pasigėrėtinai išpildė keletą dainų. 
Labai gražiai nuskambėjo keturios 
paskutinės dainos, įsijungus publi
kai, palydint abiejų sesučių Balytai- 
čių smuikams ir Sheril Dickson pia
ninu. Koncertas baigėsi pirm. P. 
Šidlausko padėka programos atli
kėjoms, o vyriausia buvusio “Dai
nos” vieneto choristė P. Rama
nauskienė apdovanojo jas gėlėmis. 
Svečiai, pavaišinti skania vakariene, 
linksmi išsiskirstė. A.M.

VARTOTŲ DAIKTŲ IŠPAR
DAVIMAS jau praeityje. Tam dide
liam darbui ryžosi “Vaikų dienos 
centro” komitetas, norėdamas su
telkti lėšų dėl alkanų vaikučių Lie
tuvoje. Jeigu skaičiuojama, kad už 
vieną kan. dolerį pamaitinamas vie
nas vaikas pietumis, tai bus pamai
tinama daug vaikučių, todėl negaila 
įdėto sunkaus darbo. Vien komite
tas nepajėgtų suruošti tokio įvykio. 
Visuomenė buvo paprašyta pa
aukoti daiktų ir Jaunimo centro sa
lė tuoj buvo pripldyta. Daug ponių 
padėjo sutvarkyti ir parduoti daik
tus. Sunkius darbus atliko 4 stiprūs 
vyrai: P. Šidlauskas, M. Jonikas, V. 
Kežinaitis ir A. Liaukus. Komitetas 
nustebęs ir dėkingas visoms ir vi
siems už visokeriopą pagalbą. Atsi
rado ir piniginės aukos tam pačiam 
tikslui: M. S. Aleksos aukojo $50; 
po $20 - L. Stukienė ir L. Kriaučiū
nienė; $10 - D. Aiderdice; $5 I. 
Vaičiūnienė. Sofija Rakštienė au
kojo VDC po 25 dol. a.a. A. Styrie- 
nės ir a.a. Vyt. Kairio atminimui.

Sudarymui siuntinių dėl sene
lių prieglaudos Lietuvoje aukojo: 
M. S. Aleksos $30; po $50 - B. 
Skvereckienė ir Z. Rickienė (pa
skyrė laimėtą premiją už “Ąžuo
las”), Aid. Laugalienė iš Cam
bridge, dėl senelių prieglaudos, sa
vo kruopštaus kelių metų darbo, 4 
naujus užsiklojimus (afghans). Z.R.

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, RA.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Lietuvos kaimas mirties grėsmėje
AMBROZIJUS ŽATKUS

Be lietuviškos šeimyniškos 
kultūros, lietuviškų papročių, 
kaimo žemės ūkio apie laisvą 
Lietuvą nėra ko nė galvoti. Lie
tuvos kaime trūksta pastatų - 
nėra kur gyventi ūkininkams, 
nėra tvartų, nėra sandėlių že
mės ūkio gaminiams, nėra pa
talpų jų perdirbimui, kad būtų 
galima paruošti juos pardavimui 
vietos rinkoje ir eksportui.

Lietuviškame kaime dar kol 
kas yra gyvų žmonių, kurie dirb
tų už dešimt litų per dieną. 
Maisto kainos tokios, kad kai
me dirbdamas gali pragyventi. 
Už vienos dienos uždarbį gali 
nusipirkti 8 litrus lieso pieno.

Žemdirbio šeima, jeigu tu
rėtų kur gyventi, sandėliuką, 
tvartą, pašarui pastogę, galėtų 
prasikurti. Mes taip prasikūrėm 
po pirmojo pasaulinio karo. 
Tuo būdu būtų įmanoma pama
žu kurtis ir atkurti dabartinės 
Lietuvos kaimą. Aš esu pasiry
žęs padėti kaimo žmonėms kar
tu su žemės ūkio mokyklom. 
Gerai žinau jų problemas, nes 
praleidau 3 metus Lietuvoje 
nuo 1991 m. liepos mėnesio. 
Per Maskvos “pučą” jau tyriau 
Utenos pieninę. Aš jokio atlygi
nimo sau nereikalauju. Liėtuvo- 
je didžiausia problema yra ta, 
kad teorinis mokslas yra nesu
derintas su praktiniu darbu. Kol

Rodney, Ontario
KANADOS LIETUVIŲ KLU

BE gegužės 2 d., 4 v.p.p. įvyko Mo
tinos dienos minėjimas, kuriam va
dovavo KLB šios apylinkės pirm. J. 
Statkevičius. Tylos minute prisi
mintos mirusios motinos ir sugie
dota “Marija, Marija”. Po paskai
tos apie motiną meninę programą 
atliko “Antrosios jaunystės” grupė, 
vad. muz. L. Jasinskienės. Ji padaina
vo keletą dainų. Pabaigoje vyko šei
mininkių paruoštos vaišės. Z. Mockus

@ LIETIMAI PASAULYJE

AMBROZIJUS ŽATKUS, 
susirūpinęs Lietuvos kaimo vargais

taip bus, nėra ko tikėtis pagerė
jimo.

Lietuvos kaimuose yra 10, 
000 griūvančių pastatų, kurie 
atrodo kaip dinozaurai. Juos 
galima dar kol kas suremontuo
ti, perstatyti. Žemės savininkai 
turėtų kur gyventi. Mudu su 
Kauno žemės ūkio universiteto 
prof. Petru Lazausku paruošėm 
kaimo pažangai remti fondo 
projektą. Projektas bus toks: aš, 
Ambrose Žatkus, vadovausiu, 
žemės ūkio mokyklos talkins 
man. Bus paruoštos dvi grupės 
darbininkų. Viena jų bus skirta 
remontams ūkininkų pastatų, 
kita - naujų pastatų statybai. 
Kartu su žemės ūkio mokyklų 
direktoriais ištirsime, suplanuo
sime, pasirūpinsime, kad darbas 
būtų gerai ir nebrangiai atliktas. 
Kviečiame lietuvių išeiviją prisi
dėti prie mūsų ir dalyvauti kai
mo gerovei kelti darbuose.

Autoriaus adresas: Ambro
se Žatkus, 1113 Kimbarh Avė., 
San Bernardino, CA 92407- 
1207, USA. Adresas Lietuvoje: 
prof. P. Lazauskas, Lietuvos že
mės ūkio universitetas 4324 
Kaunas, Lithuania.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos mokiniai atlikę velnių vaid
menį Antano Rūko dramoje “Svajonių šalis”. Iš kairės: A. Incretolli, G. 
Nakrašaitė, S. Eriksonaitė, mokytoja - O. Stanevičiūtė, A. Čerškutė, 
mokytojas K. Kalvaitis, R. Keliačius, K. Kalvaitis, J. Kalvaitis ir M. 
Pietrantonio Nuotr. V. Stanevičienės

KAIRYS
kali ik expediting

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
• $12 už vieną kubinę pėdą.
• Papildomai $5 už 10 kg 

siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.

• Prašom neruošti per sunkių dėžių.

• $18 pristatymas iki 31 kg.
• Pagal Lietuvos muitinės įstatymus 

asmuo gali gaut tik 31 kg be muito.
• Prieš atvažiuodami ar norėdami 

daugiau informacijos prašom skambinti

Genei Kairienei (905) 643-3334
Priimu siuntinius antradieniais ir trečiadieniais

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781 
Leonas Balaišis (Montrealio raj.) (514) 366-8259
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) 
Bernardas Mačys 
Andrius Usvaltas

(705) 429-2156
(905) 632-4558
(519) 773-8007

JA Valstybės
Daytona Beach, FL, lietuvių 

telkiny balandžio 16-18 d.d. vyko 
JAV Lietuvių bendruomenės Flori
dos apygardos suvažiavimas, globo
jamas vietinės bendruomenės apy
linkės, kuriai vadovauja B. Kožicie- 
nė. Susipažinimo vakaras įvyko 
penktadienį, o šeštadienio rytą pra
sidėjo suvažiavimas. Sugiedotas 
Lietuvos himnas, invokaciją sukal
bėjo kun. dr. M. Čyvas. Prisiminti ir 
mirę bendruomenės nariai. Įvadinį 
žodį tarė apygardos pirm. A. Kar- 
nius. Suvažiavimą pasveikino vieti
nės bendruomenės pirm. B. Koži- 
cienė. Apygardos veiklos apžvalgą 
pateikė A. Karnius, pažymėdamas, 
kad visai dar neblogai veikia šešios 
bendruomenės apylinkės. Tik di
džiausia problema - gretos retėja, o 
naujų narių neatsiranda. Taipgi 
pranešimus padarė LB Floridos 
apygardos valdybos ižd. L. Kymie- 
nė ir kontrolės komisijos atstovė D. 
Mackialienė.

JAV LB krašto valdybos vice
pirm. V. Maciūnas skaitė paskaitą 
“JAV lietuvių bendruomenės atei
tis”. Numatoma bendruomenės są
rangoje naujų pakeitimų. Užbaigus 
posėdžius, Radisson viešbučio salė
je vyko iškilminga vakarienė, kurio
je dalyvavo Daytona Beach ir apy
linkių tautiečiai. Aktorius K. Baro
nas padeklamavo lietuvių autorių 
humoristinių eilėraščių. Sekmadie
nį Mišias posėdžių salėje atnašavo 
kun. dr. M. Čyvas. Giedojo A. Skri
dulio vadovaujamas “Sietyno” cho
ras. Po pamaldų A. Kamiene per
skaitė suvažiavimo nutarimus. Apy
gardos valdybos pirm. A. Karnius 
išreiškė padėką visiems, kurie prisi
dėjo prie suvažiavimo pasisekimo. 
Suvažiavimas baigtas visų dalyvių 
sudainuota “Lietuva brangi”.

Argentina
Vienuoliai marijonai Argenti

noje mini 60 m. įsikūrimo sukaktį. 
Kaip rašoma “Laiko” 850 nr., Ma
rijonų kongregaciją 1909 m. atgai
vino palaimintasis arkivyskupas Jur
gis Matulaitis su Šv. Tėvo Pijaus X 
pritarimu. Marijonai darbuojasi dau
gelyje kraštų: JAV-se, Argentinoje, 
Anglijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietu
voje, Lenkijoje, Ruandoje, Ukrai
noje, Australijoje. Šiuo metu Ar
gentinoje veikia dvi parapijos: 
Avellanedoje, kur Aušros Vartų 
šventovė buvo pašventinta 1942 m., 
Rosario mieste Šv. Kazimiero šven
tovė pastatyta 1964 m. Darbuojasi 
septyni marijonai kunigai, trys klie
rikai, besirengiantys stoti į vienuo
lyną. Argentinoje marijonai leidžia 
laikraštį “Laikas”, kuris praėjusiais 
metais šventė 50 metų įsisteigimo 
sukaktį. Šiuo metu laikraščio re
daktorius - kun. Aug. Steigvilas, 
lietuvių kapelionas Argentinoje.

Britanija
Praėjusiais metais kas mėnesį 

po 100 lietuvių prašėsi politinio 
prieglobsčio Britanijoje. Pastaro
sios imigracijos ministeris M. 
O’Brien susitikime su Lietuvos vi
daus reikalų ministeriu St. Šedbaru 
pareiškė, kad ilgiau taip tęstis ne
gali. Britai esą pasiryžę imtis griež
tų priemonių ir tikisi to paties iš 
Lietuvos vyriausybės. Britanijos imi
gracijos ministeris norėtų išgirsti, 
kad Lietuvoje suimti ir įkalinti or
ganizuoto kriminalinio pasaulio at
stovai, kurie pelnosi iš D. Britanijos 
politinio prieglobsčio politikos. Bū
tų geriau, kad patys lietuviai su šia 
problema susidorotų ir nereikėtų 
britams imtis kraštutinių veiksmų 
Lietuvos atžvilgiu. Lietuvos vidaus 
reikalų ministeris S. Šedbaras prašė 
Britanijos valdžią laiko, kad Lietu

vos seimas galėtų priimti atitinka
mus įstatymus, kurie palengvintų 
šią problemą spręsti. Apskritai, yra 
pripažinta, kad prieglobsčio prašy
tojai yra ekonominiai bėgliai ir nė
ra pavieniai asmenys - juos organi
zuoja turizmo bendrovės, dažnai 
susijusios su kriminaliniu pasauliu.

“Lithuanians in Scotland” lei
dinyje rašoma, kad pirmieji lietu
viai Škotijoje įsikūrė 1855 m., buvę 
Krymo karo belaisviai, tarnavę caro 
armijoje. Vėliau atsirado naujų lie
tuvių ateivių. 1894 m. Mossende 
buvo įsteigta lietuvių parapija su 
Šventosios šeimos šventove. Ir šiuo 
metu šioje šventovėje lietuvių pa
maldos vyksta kiekvieno mėnesio 
1-mąjį pirmadienį. Kiekvieną antrą 
sekmadienį lietuviškos pamaldos 
yra laikomos ir Glasgove, kur susi
renka daugiau kaip šimtas tautie
čių. Per pamaldas yra giedamos 
senovinės lietuvių giesmės. Škotijo
je veikia Didžiosios Britanijos lietu
vių sąjungos skyrius. Jam vadovauja 
jaunosios kartos atstovas Allan 
Poutney (Pautienius). Veikia taipgi 
Lietuvių klubas, kuriame vyksta lie
tuvių kalbos kursai. Kadaise Škoti
joje vyko plati lietuviška veikla. Lie
tuvių klubas netgi finansavo vietos 
futbolo komandą, kurios nariai 
vilkėjo geltonus marškinėlius, žalias 
kelnaites ir dėvėjo raudonas kojines.
Gudija

Pelesos parapija buvo įsteigta 
1925 m. Ji atsispyrė nutautinimo 
politikai ir lietuvybę išlaikė iki šių 
dienų. Vilniaus “Ryto” švietimo 
draugija Pelesoje 1926 m. buvo 
įsteigusi ir lietuvišką mokyklą. Bet 
po 4-rių metų, kaip ir kitos Lydos 
apskrityje lietuvių mokyklos lenkų 
buvo uždarytos ir pradėtos steigti 
lenkiškos mokyklos. Nuo to laiko 
lietuviškas švietimas vyko slaptai. 
Ypač pasižymėjo šio krašto moky
tojai: M. Bingelis, J. Budėnas, V. 
Daludka, V. Krečius, V. Staselis ir 
kiti. Lietuviškas švietimas nenusto
jo veikęs per vokiečių okupaciją ir 
sovietmetį. Apie 1970 metus kai 
kuriose vietovėse buvo atsteigtos 
lietuvių mokyklos, bet ir vėl buvo 
uždarytos. Tik 1989 m. Pelesoje lie
tuviams pavyko gauti apgriautą Šv. 
Lino šventovę. Per 9-rius mėnesius 
ji buvo atremontuota ir arkiv. Juli
jono Steponavičiaus atšventinta. 
Prie šventovės nutarta steigti lietu
vių vidurinę mokyklą ir kultūros 
centrą, tarnaujantį visam Lydos 
kraštui.

Mokyklos įkurtuvės įvyko 1993 
m. per Trijų Karalių šventę. O šių 
metų išvakarėse pagrindiniame pa
state atidaryta kaimo ambulatorija 
vaikams ir suaugusiems. Veikia gy
dytojų ir dantistų kabinetai. Išsiplė
tė krašto istorijos muziejus, sutvar
kyta knygomis turtinga biblioteka. 
Erdvioje salėje vyksta koncertai, 
sporto varžybos. Mokykloje mokosi 
60 mokinių. Jos mokytojai padeda 
suaugusiems išlaikyti tautinę sąmo
nę. Iš Pelesos lietuviškos kultūros 
šviesa pasiekia Rodūnios, Varėna- 
vo, Nočios, Benekainių parapijų 
kaimus. Pelesiečiai drąsiai tvirtina, 
kad jų kultūros centras yra tikras 
lietuvybės priešpilis, o jų mokykla 
vertinama kaip pati didžiausia ir 
geriausia tautinių mažumų mokyk
la ne tik Gardino srityje, bet ir viso
je Gudijoje. Tik žmonės piktinasi ir 
nerimauja dėl Lietuvos valdžios su
varžymų pereiti sieną. Žmonės bu
vo įpratę jau nuo seniai per sieną 
keliauti laisvai. Kai kurie net dirba 
Lietuvoje. Žmonės, kaip rašoma 
“Lietuvos aido” 56 nr., tikisi, kad 
Lietuvos valdžia suvaržymus at
šauks, nes jie esą neužsiima kontra
banda. J. Andr.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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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 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
PASKOLAS
Asmenines nuo., 
nekiln. turto 1 m.

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 2.25%
santaupas............................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius... 
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP irRRIF 
(Variable)..............
1 m. ind.................
2 m. ind.................
3 m. ind.................
4 m. ind.................
5 m. ind.................

..7.15%
6.200%

.3.25% 
3.25% 
.3.75% 
.4.00% 
.4.15% 
4.45% 
4.50%

.2.50%

.3.75%

.4.00%

.4.15%
4.45%
.4.50%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.
Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu

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

INTERAC KORTELĖ
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Tūkstančiai dolerių 
lietuviškai veiklai

Išradimų nuopelnai ir jų žala

DALIA KULIEŠIENĖ

Š. m. kovo 28 d. Toronto 
Lietuvių Namuose įvyko 46-ta- 
sis metinis “Paramos” lietuvių 
kredito kooperatyvo narių susi
rinkimas. Keturių šimtų dalyvių 
tarpe buvo ir kitų lietuvių kredi
to kooperatyvų atstovai. Prisi
kėlimo parapijos kredito ko
operatyvui atstovavo buvęs ilga
metis jo valdybos pirmininkas 
dr. Silvestras Čepas, bei šiais 
metais jo pareigas perėmęs dr. 
inž. Česlovas Jonys ir vicepirmi
ninkas Vytautas Bireta, Hamil
tono “Talkai” - valdybos pirmi
ninkas Jonas Stankus, iždinin
kas Stasys Dalius ir revizijos 
komiteto pirmininkas Jonas 
Skaistys.

Po oficialios įžangos valdy
bos pirmininkas Audrius Šileika 
padarė pranešimą. Jis apžvelgė 
“Paramos” praeitį ir jos per 46- 
rius metus nueitą kelią. Prieš 
beveik pusę šimtmečio koope
ratyvo steigėjai numatė, kad lie
tuvių bendruomenei būtina 
įstaiga, kuri ’ne tik teiktų pa
grindines finansines paslaugas, 
bet ir turėtų svarų įnašą visuo
meniniam gyvenimui. Pokario 

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS ir Slovėnijos prezidentas 
MILANAS KUČANAS, š.m. gegužės pradžioje pirmą kartą oficialiu vi
zitu lankęsis Lietuvoje Nuotr. K. Vanago (ELTA)

lįįį-LjL
I f >

ateiviai, sunkiomis sąlygomis 
pradėję kurtis svetimam krašte, 
dar nemokėdami anglų kalbos, 
vargu ar galėjo tikėtis vietinių 
didžiųjų bankų palankumo. 
“Parama” teikė paslaugas pato
giomis sąlygomis. Ji nuo pat gy
vavimo pradžios buvo pasiryžusi 
tarnauti visuomenei, o ne siekti 
didesnio pelningumo. Šių gairių 
vedamas kooperatyvas susilau
kė didelio pasitikėjimo ir netru
kus išaugo į didžiausią šios rū
šies lietuvišką įstaigą ne tik Ka
nadoje, bet ir užjos ribų.

Dešimtmečių eigoje 
ma” išgyveno savotišką 
ciją, stengdamasi pilnai 
kinti savo narių poreikius, iš
saugoti tautiškumą ir nepasi
duoti stipriam šalies finansinės 
rinkos spaudimui. Aukščiausio 
lygio technikos bei siūlomų pa
slaugų antplūdis, taip būdingas 
pažangių kraštų ekonomikai, 
kelia nelengvus iššūkius žymiai 
mažesniems kredito kooperaty
vams. Tačiau “Paramos” pa
siekti rezultatai liudija, jog sąži
ningu ir nuoširdžiu vadovybės 
bei tarnautojų darbu, o ypač dė
mesiu visuomenės poreikiams ir 
paslaugumu nariams bei jų pro-

“Para- 
evoliu- 
paten-

Toronto lietuvių kredito kooperatyvo “Parama” naujoji valdyba. Iš kairės sėdi: vedėjas L. Zubrickas, 
sekretorė R. Urbonavičiūtė, pirmininkas A. Šileika, iždininkas L. Balaišis. Stovi: narys J. Slivinskas, vice
pirmininkas K. Draudvila

blemoms yra įmanoma ne tik 
išlikti, bet ir augti.

Praėjusius metus galima lai
kyti itin sėkmingais. Palyginus 
su 1997-ais metais, aktyvų ba
lansas padidėjo 7 milijonais do
lerių, pasiekdamas $114 milijo
nų, nepaisant nežymios vos 1% 
infliacijos. Pelno turėta 1.13 mi
lijono dolerių, t.y. apie 240 
tūkstančių daugiau, negu prieš 
metus. Kooperatyvo valdyba, 
norėdama išvengti didelių vals
tybinių mokesčių, o visų pirma 
paskatinimo tikslais, nusprendė 
didesnę jo dalį išmokėti na
riams. Tad metų pabaigoje tau- 
pytojams buvo išmokėta po 7% 
papildomų palūkanų, o skoli
ninkams grąžinta po 7% gautų 
paskolų palūkanų. Dar niekad 
savo istorijoje “Parama” nėra 
išmokėjusi nariams tokio didu
mo priedų. Kiekvienam nariui, 
kaip ir kasmet, primokėta po 25 
dol. klientinių šėrų. Iš viso na
riams sugrąžinta 720,000 dol. 
metinio pelno. Panašaus dosnu
mo sunku būtų tikėtis iš pačių 
didžiausių bankų. O juk dar bū
tina paminėti, jog įvairioms vi
suomeninėms organizacijoms pa
skirta beveik 35,000 dolerių jų 
veiklai paremti, 75,000 slaugos 
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Scandinavia, Baltics 
and Northern Europe 
since 1968

namų statybos reikalams, kiti 
10,000 tremtinių grįžimo fondui 
Lietuvoje. Tęsdama savo steigė
jų svajonę, “Parama” yra ir to
liau pasiliks integrali lietuvių 
bendruomenės dalis, stipri atra
ma jos kultūriniam gyvenimui ir 
švietimui.

Valdybos iždininkas Linas 
Balaišis smulkiau gvildeno me
tinę finansinę apyskaitą, at
kreipdamas narių dėmesį j žy
mesnius laimėjimus. Verta pa
minėti, jog pereitais metais 
įvestos komercinės nekilnojamo 
turto paskolos bei pagerintos 
skolinimo sąlygos žymiai pakėlė 
kredito balansą. Paskolų skyrius 
pasiekė labai gerų rezultatų, pa
skolindamas per 6.5 milijono 
dolerių daugiau nei pernai. 
“Parama” žada ir toliau skatinti 
kredito pareikalavimą, palaikyti 
konkursines skolinimo sąlygas 
ir patobulinti bei pagreitinti pa
skolų išdavimo procedūrą. Šalia 
jau esančių patarnavimų nuo 
šių metų nariai galės taupyti 
savo vaikams ar vaikaičiams 
aukštesnio mokslo išlaidoms, 
naudodamiesi valdžios garan
tuotu mokslui taupymo planu.

“Parama” paaugo ir narių 
skaičiumi - įstojo apie šimtą 

naujų narių. Žymus ir girtinas 
asmeninių santaupų balansas, 
kuris 1998-aisiais viršijo $100 
milijonų. Šis rezultatas pasiek
tas darbščių ir taupių žmonių 
dėka. Vos prieš keletą dešimt
mečių pradėję kurtis šiame 
krašte iš nieko, šiandien jie su
daro tvirtą kooperatyvo bran
duolį.

Naujos sudėties “Paramos” 
valdyba šių metų darbą tęs to
liau. Po 36-rių metų darbo iš jos 
išėjo Herbertas Stepaitis. Daly
vavęs steigiamojo komiteto dar
buose 1953 m., jis pirmą kartą į 
valdybą išrinktas 1963-aisiais. 
Valdybos pirmininko pareigas 
ėjo 1964-1974 m. ir pakartotinai 
1976-1985 m. Per paskutiniuo
sius 14 metų jam buvo pavestos 
vicepirmininko pareigos. Išėjęs 
iš valdybos, H. Stepaitis ir to
liau domisi kooperatyvo reika
lais, mielai dalijasi savo išminti
mi ir daugiamete patirtimi. 
Nuoširdžiai dėkojame už kiek
vienus visuomenei paaukotus 

, metus, už didžiulį įnašą “Para
mos” klestėjimui.

Valdybos gretas papildė bal
sų dauguma išrinkta Rita Ur
bonavičiūtė. Į revizijos komitetą 
išrinktas Arūnas Morkūnas.

AURELIJA M, BALAŠAITIENĖ

Dvidešimtasis šimtmetis pa
sižymi nuostabiais išradimais, 
apie kuriuos svajojo ir vidur
amžių alchemikai, ir visų kitų 
mokslo sričių tyrinėtojai, ku
riems rūpėjo žmogaus gyvenimo 
pagerinimas. Po garo mašinos, 
telegrafo, telefono ir lėktuvų, 
atomo suskaldymas buvo bene 
pati didžiausia sensacija. Ta
čiau, kaip ir Nobelio išrastas di
namitas, kurį jis norėjo panau
doti sunkių darbų palengvini
mui kasant kelius tarp kalnų, 
vėliau tapęs žudymo ginklų pa
grindu, taip ir atomo pirmas at
viras veiksmas buvo Hirošimos 
ir Nagasaki miestų sunaikini
mas. Net ir dabar, daugeliui 
metų praėjus nuo karo pabai
gos, visų tautų vadovai spėlioja 
ir baiminasi tuo, kas ir vėl pa
naudos atominę energiją žmo
nių žudymui, nors šiuo metu 
atomas naudojamas energijai 
gaminti.

Žmonija labai džiaugėsi iš
radimu penicilino, gydančio 
sunkias ligas. Daugelį metų ra
šomosios mašinėlės buvo labai 
naudingos ir populiarios, bet 
vėliau nepaprastai patobulėjo 
rašymas elektrine mašinėle, o ir 
ją išstūmė kompiuteris, kurio 
rašymo sistema leidžia taisyti 
klaidas be trynimo, perkelti sa
kinius ar juos išbraukti ir tekstą 
greitai atspausdinti. Radiją be
veik pakeitė spalvota televizija 
ir vaizdo aparatai.

Prie telefonų prijungus fak
są beveik atgyveno telegramos, 
bet didžiausią įtaką ir eiliniam 
žmogui padarė kompiuteriai, 
kuriuos savo namuose turi įsi
jungusi šeimų dauguma. Jei iš 
pradžių buvo džiaugiamasi, kad 
medicina juos panaudoja diag
nozės nustatymui, o inžinieriai 
kuria ir apskaičiuoja planus, tai 
dabar jau per modemą ir eilinis 
žmogus sekundžių greitumu ga
li susirašinėti su už jūrų-marių 
gyvenančiais asmenimis, žaisti 
žaidimus, tvarkyti finansus, ves
ti dienyną, surašyti adresus ir 
juos iš karto atrasti labai lengvu 
metodu - “pelytę” paspaudus 
“atrask” ženkle. 

Atsirado naujos informaci
jos sistemos, jų tarpe labai pa-

garsėjęs “Internet” tinklas, ku
riame yra sukauptas milžiniškas 
kiekis žinių, patarimų, visų sri
čių informacijos, žaidimų, oro 
pranešimų ir t.t. Jame yra ir lie
tuviškų žinių šaltinių bei spau
dos pranešimų. Deja, ir tas nuo
stabusis išradimas jau neša ža
lingus vaisius. Štai beveik visą 
pasaulį sukrėtusio Kolorado 
mokykloje šaudymo šaknys glū
di “Interneto” patarnavimuose. 
Du jaunuoliai, įsitraukę į slaptą, 
Hitlerį garbinančią organizaci
ją, savotiškos beprotystės pa
gauti, šaudė mokinius ir moky
tojus, o mokykloje paslėpė mil
žiniškas bombas ir kitus sprog
menis. Tyrinėtojai mano, kad 
tie jaunuoliai pasinaudojo vieno 
tėvo ginklų rinkiniu, o “Interne
te” rado “receptus” naminėms 
bomboms gaminti.

Cleveland’e vienas keturio
likos metų berniukas nutarė pa
sivaišinti “Internete” rastu re
ceptu “ekstazės gėrimui”, kurį 
paragavęs staiga pasijuto labai 
blogai ir buvo skubiai nugaben
tas į ligoninę, tačiau netrukus 
pasveiko be blogų pasekmių. 
Tame “ekstazės gėrime” yra pa
vojingas chemikalas “gamma- 
hydroxybutirate”, kurio veiki
mas organizme sukelia svaigulį, 
alpimą, darko kalbėjimą ir net 
gali tapti mirties priežastimi. 
Televizijos programoje apklau
sinėta berniuko motina su pasi
piktinimu paklausė, kodėl tokie 
dalykai yra leidžiami “Interne
te”, kuriuo naudojasi jaunimas.

Šiuo metu visų Amerikos 
mokyklų vadovybės ir psicholo
gai yra susirūpinę, kad paplis 
“herojų” mėgdžiojimas, būdin
gas didvyriškų pavyzdžių ieš
kančiam jaunimui.

Cleveland’o miesto mokyk
lose jau buvo gauti net šeši 
bombų grasinimai. Ir kitose 
valstijose jau plinta mokinių ke-

(Nukclta į 6-tą psl.)

aEDnaoam swam
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus. 
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741 
M Mimico Avė, toronto Ont., M8V1R3 
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Eichstaett’o lietuvių gimnazijos IV abiturientų laida 1949 metais. Pirmoje 
eilėje iš kairės: Eduardas Auštras, Sofija Mažionytė, Dalia Meškauskaitė, 
Nijolė Svičiulytė, Danguolė Puronaitė, Regina Štuopytė, Vytautas Kamen- 
tavičius; antroje eilėje iš kairės: Gediminas Kurpis, Algimantas Dulksnys, 
Antanas Sabaliauskas, Juozas Paškevičius, Leonas Tamošauskas; trečioje 
ir ketvirtoje eilėje mokytojai. Nuotrauka J. Gaidžio, Eichstaett’as, Vokietija

Šeštadieninių mokyklų konferencija
Pirmą kartą Toronte buvo surengta tautinių mokyklų konferencija, kurioje dalyvavo 500 

moksleivių. Joje aktyviai dalyvavo ir lietuviai

Eichstaett’o lietuvių gimnazijos IV abiturientų laida 1999 metais Čikagoje, 
susitikime po 50 metų. Pirmoje eilėje iš kairės: Sofija Beigienė, Dalia Būtė
nienė, Nijolė Grinienė, Danguolė Gabienė, Regina Kazlauskienė; antroje 
eilėje iš kairės: Gediminas Kurpis, Algimantas Dulksnys, Juozas Paškus, 
Leonas Tomkus ir Vytautas Kamantas. Trūksta Antano Sabalio ir Eduar
do Auštro. Nuotrauka E. Būtėno, Čikaga, JAV

Vokietijos Eichstaett’o lietuvių gimnazijos IV laidą baigusių pobūvis Čikagoje

GEDIMINAS KURPIS
Eichstaett’o lietuvių gimna

zija gyvavo nuo 1945 rugpjūčio 
1 iki 1949 kovo 14 dienos. Per 
tą laiką ji išleido net keturias 
abiturientų laidas. Pirmoji laida 
1946 metais buvo pati didžiau
sia visoje tremtyje su 55 abitu
rientais, jų tarpe ir dabartinis 
Lietuvos prezidentas V. Adam
kus su žmona. Antra laidą 1947 
metais buvo kuklesnė skaičiumi 
- 40. Trečiąją 1948 metų laidą 
baigė 15. Mes, dvylika, buvom 
ketvirtoji ir paskutinė šios gim
nazijos laida 1949 metais, jų tar
pe ir dabartinis Pasaulio lietu
vių bendruomenės pirmininkas 
V. Kamantas. Po mūsų viskas 
sugriuvo: tvano nebuvo, bet Ei- 
chstaett’o/Rebdorf’o stovykla 
buvo iškelta į Miuncheną, visi 
išsisklaidė - emigravo, dingo.

Po ilgo laiko, šiais 1999 me
tais atsipeikėję trejetas iš mūsų 
(Vytautas, Regina ir Dalia), įsi
kūrę Čikagoje ar netoli jos, su
galvojo susibūrus draugėn pa
minėti gimnazijos baigimo pen
kiasdešimtmetį. Jų dėka ir susi
rinkom 10 iš 12 (nors visi 12 dar 
gyvi) į Čikagą kaip tik lietuviško 
operos “Carmen” pastatymo sa
vaitgalį. Vienu šūviu 10 kiškių: 
galėjom susitikti kitus ilgai ne
matytus devynis ir pamatyti 
operą.

Dvylika abiturientų
Mūsų buvo penkios mergai

tės (dabar ponios) ir septyni 
■berniukai (dabar pensininkai): 
Sofija Mažionytė, dabar Beigie
nė, gyvena prie Čikagos; Dalia 
Meškauskaitė, dabar Būtėnie
nė, taip pat čikagiškė; Nijolė 
Svičiulytė, dabar Grinienė, įsi
kūrusi netoli Washington, DC; 
Danguolė Puronaitė, dabar Ga
bienė, gyvena Vineyard Haven, 
MA; Regina Štuopytė, dabar 
Kazlauskienė, čikagiškė; Vytau
tas Kamentavičius, dabar Ka
mantas, iš Grand Rapids, MI? 
Algimantas Dulksnys (toks ir li
ko), iš Willowbrook, IL; Leonas 
Tamošauskas, dabar Tomkus, 
atvyko net iš Kalifornijos, West 
Hills; Juozas Paškevičius, dabar 
Paškus, čikagiškis; Gediminas 
Kurpis, vienintelis kanadietis 
(bet anksčiau ilgai gyvenęs 
JAV) iš Mississaugos, Ontario. 
Negalėjo atvykti Eduardas 
Auštras, Melrose, MA ir Anta
nas Sabaliauskas, dabar Sabalis,

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Woodhaven, NY. Kitaip sakant, 
nebuvo mūsų “Don Kichoto” ir 
“Sanča Pančos”, nes mes taip 
kadaise vadindavom ilgą, ploną 
Antaną ir palyginti mažiuką 
Eduardą.

Alkani, bet linksmi
Keliaudamas automobiliu iš 

Kanados į Čikagą visą laiką gal
vojau apie būsimą susitikimą. 
Įdomu, ar atpažinsiu savo kla
sės draugus, su kuriais visus 
ketverius mokslo metus tryniau 
alkūnėmis suolus. Tais laikais 
suolai nebūtinai buvo mokykli
niai - mes savo klasėje dažniau
siai turėdavome bažnytinius 
suolus, kur galėdavom sėdėti ar 
klūpėti, bet rašyti nebuvo pa
togu. Gyvenom bendrabutyje - 
apie šimtą viename kambaryje. 
Berniukai turėjo dviejų aukštų 
lovas, sugrūstas viena prie kitos. 
Mergaitės gyveno patogiau, 
bent turėjo daugiau vietos. Pir
mais metais dažnai JAV karei
viai pereidavo per bendrabučius 
kažko ieškodami, turbūt ginklų; 
stovyklos vadovybė dažnai mus 
išrikiuodavo ir pripurkšdavo j 
drabužius ir už kaklo DDT mil
telių, kurie dabar uždrausta var
toti. Turbūt bijojo epidemijų. 
Pinigų beveik niekad neturė
jom, drabužiai ir batai būdavo 
apiplyšę. Maisto augantiems 
jaunuoliams visada trūko, bu
vom alkani.

Bet neatsimenu, kad būtu
me nusiminę, surūgę. Niekada 
nebūdavo nuobodu. Vieni dir
bom su skautais, kiti su ateiti
ninkais. Daug dainuodavome, 
sportuodavome, iškylaudavo
me, maudydavomės Altmuehl’ 
ės upėje, sugalvodavome įvairių 
išdaigų.

Atsimenu, visi kartu eida
vome į astronomijos pamokas 
su vyr. mokytoju S. Antanaičiu. 
Žvaigždėtą vakarą pasiimdavo- 
me šluotą su ilgu kotu, kad ga
lėtų žvaigždes tinkamai nukrei
pus jos kotą mums parodyti. 
Bet kol visi praeidavome žiūrėti 
į kokią žvaigždę, tas kotas bū
davo nukreiptas į kitą dangaus 
pusę. Būdavo linksma, nors ast
ronomai pasilikome nekokie.

Pabėgimai iš pamokų
Sykį suorganizavome visų 

vyresnių klasių “pabėgimą” nuo 
pamoku, nes buvo kažkokia 
šventė, o mums buvo liepta eiti 
į pamokas. Ženklas buvo duo
tas rytą šventovėje “nuo vargo
nų” (mokytojams, kaip vėliau 
girdėjau, kilo įtarimas, kodėl 
tiek neįprastai daug mokinių tą 
rytą buvo šventovėje) ir visi iš- 
slinkome vieni pro vartus, kiti 
per tvoras. Netolimame miške
lyje turėjom “robaksą”, nes bu
vo muzikantų su akordeonu, kol 
mus užklupo bendrabučio vado-

NIJOLĖ BENOTIENĖ

1999 metų balandžio 24 d. 
Toronto katalikų švietimo vady
bos iniciatyva Don Bosko vidu
rinėje mokykloje buvo suorga
nizuota pirmoji tautinių kalbų 
konferencija. Joje dalyvavo 
moksleiviai, kurie šeštadienių 
rytais lanko savo tautines mo
kyklas ir mokosi kalbų. Už tai 
gauna vidurinės mokyklos už
skaitas. Konferencijoje, kuri bu
vo pavadinta “Visi kaip vienas”, 
dalyvavo per 500 įvairių tauty
bių moksleivių.

Dienos programa buvo su
skirstyta į kelias dalis: atidary
mas ir liturginis susikaupimas, 
seminarai, pagrindinė paskaita, 
apdovanojimai, koncertas, sve
čių pristatymas, paroda ir vai
šės. Į šį renginį buvo kviesti ir 
moksleivių tėvai, kuriems orga
nizatoriai paruošė paskaitą: 
“Sėkmingos pinigų investavimo 
strategijos”. Deja, besidominčių 
šia tema tėvų buvo nedaug, o iš 
lietuvių - nė vieno.

Seminarai ir paskaita
Moksleiviai turėjo platų se

minarų pasirinkimą: “Gyveni
mas kosmopolitinėje visuome
nėje”, “Vadovavimas grupei”, 
“Atidarykime mokyklos klasių 
duris pasaulio tautų šeimai”, 
“Literatūrine kalba - ugdykime 
kritišką įžvalgumą”, “Iš dauge
lio kraštų į vieną bendruome
nę”, “Policininko darbas dau- 
fiakultūrinėje visuomenėje”,

ios temos moksleiviams buvo 
pateiktos iš anksto, kad jie galė- 

vybė. Kažkas mus išdavė. Elge
sio laipsnis buvo organizato
riams sumažintas, bet nuo to 
juk neskauda.

Vaidinimai, knygos, šokiai
Kasmet mūsų klasė paruoš

davo po vaidinimą, kuriame da
lyvaudavome beveik visada visi. 
Net kai prireikė kažkodėl per
skaityti “Ilijadą” ir “Odisėją” 
(tas knygas kažkas mūsų nelai
mei iš Kybartų bibliotekos atga
beno į Vakarų Vokietiją), susi
rinkdavom visi ir pamainom 
skaitydavom po kelis lapus. Bu
vo smagu, bet nedaug atsimi
nėtu iš “Ilijados” - smagiau bū
davo “žiedą dalinti”.

Šokti mes, bernai, išmoko
me prieš pat šimtadienį, kai rei
kėjo mūsų mergaitėm (kurios 
jau seniai mokėjo šokti) partne
rių abiturientų valsui. Turėjom 
seną patefoną su dviem plokšte
lėm ir zulindavom tas pačias 
melodijas valandomis. Mus pri
vertė nusiauti batus, kad nenu- 
mindžiotumėm kojų pirštukų, ir 
per kelias dienas mus pavertė 
tiesiog baletmeisteriais! Geros 
buvo mūsų mokytojos.,Smagu 
buvo kartu mokytis ir augti, 
pyktis ir džiaugtis, dirbti ir kvai
lioti. Geri buvo laikai... prieš 50 
metų. Prisiminimų daug, - jų 
užteko penkiem šimtam mylių, 
kol atsiradau Čikagoje.

Marios įspūdžių
Susitikti balandžio 17 buvo 

mūsų buvusio klasės seniūno 
Vytauto Kamanto prisakyta 5 
v.v. “Camelot” restorano “Im
perial Room” patalpoje. Atke- 
liavom kartu su Dalia ir Nijole į 
nustatytą vietą, kur jau šeimi
ninkavo Regina su savo vyru. 
Buvo padengtas stalas ir daug 
vietos aplink jį, nes kambarys 
didelis, “imperial”. Atsistojom 
taip, kad matytųsi, kas įeina pro 
duris. Na, ir pradėjo rinktis 
“klasiokai” su savo palydovais 
ar palydovėmis. Turiu prisipa
žinti, kad daugelio neatpažinau 
iš išvaizdos, bet kai kurie tuo- 
jaus išsidavė savo judesiais. 
Kažkodėl tipiški judesiai, rankų 
mostai, net ir eisena pasiliko 
beveik ta pati per ilgus metus.

Kurį laiką pasikalbėję, apsi- 
rodę nuotraukomis, kurias ren
gėjai siūlė atsivežti, susėdome 
prie stalo. Seniūnas Vytautas 
pradėjo susitikimo vakarą, prisi
mindamas mirusius mūsų gyve
nimo draugus (Sofijos, Dalios, 
Nijolės ir mano), taip pat pami
nėjo a.a. Danutę Vėlavičiūtę, 
kuri ilgai kartu su mumis mokė
si, bet anksti emigravo į Pietų 
Ameriką, kur ištekėjo ir išaugi
no didelę šeimą. Taip pat apda
lino mus visus dovanėlėmis. 
Rengėja Regina tarė sentimen

tų pasirinkti juos dominantį 
klausimą. Didžiausią susidomė
jimą lietuvių tarpe, o kartu ir vi
sų dalyvių, turėjo paskutinė te
ma: “Policininko darbas daugia- 
kultūrinėje visuomenėje”. Spė
ju, čia buvo mūsų aktyvaus lie
tuviškos mokyklos darbuotojo, 
pagalbininko ir policininko Bar
ry Wilkinson ilgamečio darbo 
įtaka, nes 17 iš 35 lietuvių stu
dentų dalyvavo šiame seminare.

Seminarai truko nepilną va
landą. Po jų visi susirinko į mo
kyklos auditoriją klausytis pa
grindinės paskaitos. Paskaitą 
skaitė katalikų mokyklos švie
timo ir administracinio skyriaus 
narys N. Martin. Kalbėtojas sa
vo paskaitoje iškėlė kalbos ir 
kultūros išsaugojimo svarbą 
mūsų gyvenamajame krašte, 
mūsų krašto unikalumą ir har
moningą veiklą. “Kanada, tai 
vienintelis kraštas pasaulyje, - 
pabrėžė paskaitininkas, - iške
liantis svetimas kalbas, leidžian
tis mokytis vieniems su kitais, 
bendradarbiauti, džiaugtis lais
ve ir gyventi sava kultūra. Tai 
neizoliuojantis, o mus visus jun
giantis ryšys, nes Dievo akyse 
visi esame Jo vaikai”.

Žymenys rinktiniams
Konferencijoje dalyvavo ar

mėnų, kiniečių (kantoniečių ir 
mandarinų dialektas), kroatų, 
vengrų, italų, lietuvių, filipinų, 
lenkų, portugalų, slovakų, slo
vėnų, ispanų, tamilų (Pietų In
dijos ir šiaurės Ceilono kalba), 
ukrainiečių ir vietnamiečių kal
bų besimokantis jaunimas. Švie
timo vadybos tautinių kalbų 
skyrius, pagerbdamas kiekvieną 
kalbą, kiekvienos tautybės at
stovui įteikė garbės ambasado
riaus žymenį už geriausius pažy
mius ir elgesį. Iš lietuvių moks
leivių minėtą apdovanojimą ga
vo XIII skyriaus moksleivė Dai
na Valiulytė. Garbės raštas ir 
pagyrimas už visuomenės para
mą lituanistiniams kursams bu
vo įteiktas Kanados lietuvių 
bendruomenės pirmininkui A. 
Vaičiūnui, kuris šį raštą perda
vė lituanistinių kursų mokytojai 
N. Benotienei.

Koncertas ir vaišės
Sekančioje konferencijos da

lyje buvo įvairių tautybių meno 
grupių koncertas. Į šią dalį buvo 
kviestas ir Toronto lietuvių jau
nimo ansamblis “Gintaras”, ku
ris dėl įvairių priežasčių daly
vauti negalėjo. Koncerte daly
vavo kroatų, indiečių, kiniečių, 
ukrainiečių ir ispanų šokėjai. 
Žiūrovai labai entuziastingai su
tiko kiekvienos grupės pasiro
dymus, po kurių visi dalyviai bu
vo pakviesti į gretimą salę ap
lankyti daugiakultūrinės paro
dos ir pasivaišinti įvairių tauty
bių skanumynais.

Lietuviai svečius vaišino L 
Pečiulienės keptu raguoliu, ku
rį, vaizdžiai ir įdomiai pasako
dama, visiems dalino buvusi 
mokytoja A. Karkienė, KLB 
kultūrinės sekcijos vedėja L 
Ross ir lituanistinių kursų mo
kytoja I. Čuplinskaitė. Konfe
rencijoje taip pat dalyvavo 
“Gintaro” meno vadovė R. Ka- 
rasiejienė, buvusi Maironio mo
kyklos vedėja G. Paulionienė, 
tikybos mokytojas kun. E. Put-

talų ir poetišką žodį, kuris vi
siems patiko ir prašėme, kad at
siųstu mums po kopiją.

Po to, besivaišindami dali
nomės atsiminimais - labai įdo
mių smulkmenų pas mus yra už
silikę - bei statistika. Pasirodo, 
kad visi sukūrėme šeimas, pa
dovanojome pasauliui 21 atžalą 
(8 berniukus ir 13 mergaičių), o 
su vaikaičiais, berods, priskai
čiavom apie 68.

Geriausiais mokytojais lai
kome S. Barzduką (lietuvių kal
bos mokytoją), J. Radvilavičių 
(trumpai mokiusį lotynų k.) ir 
V. Liulevičių (istorijos mokyto
ją). Iš vyrų du tarnavo JAV ka
riuomenėje (Vytautas ir Algi
mantas), du JAV aviacijoje 
(Eduardas ir aš) Korėjos karo 
metu. Keturi neteko gyvenimo 
draugų, keturi priklauso “sulo
pytų širdžių” klubui, t.y. turėjo 
širdžių apvadų operacijas. Bet 
visi dvylika abituturientų dar 
gyvi ir dešimtis dalyvaujančių 
neblogai, sakyčiau, išsilaikę. 
Aišku, tų 4 ar 5 valandų neužte
ko su visais ir apie viską išsikal-

(Nukelta į 7-tą psl.) 

rimas ir KLB pirmininkas A. 
Vaičiūnas.

Kaip ir visokiomis kalbomis 
vykę pokalbiai, taip ir lėkštėse 
kartu su kinietišku receptu pa
gamintais ryžiais, česnakais kve
piančiu lenkiškos dešros gabalė
liu puikavosi ir lietuviškas, sal
dus vestuvinis raguolis. Vieni 
klausė, iš ko lietuviškas raguolis 
pagamintas, kiti domėjosi paga
minimo technika, o treti teira
vosi, kur tas kraštas Lietuva. Į 
visus klausimus lengvai atsaki
nėjo mūsų lituanistinių kursų 
moksleiviai, anksčiau minėti lie
tuvių visuomenės nariai. Daly
viai domėjosi įvairiais lietuvių 
rodiniais, vėliava, žemėlapiu, 
nuotraukomis, knygomis, žur
nalais, kursantų suruošta pa
roda.

Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų moksleiviai konferencijos 
metu išsiskyrė nepaprastai kul
tūringu elgesiu, gražia laikysena 
ir mandagumu. Jais gėrėjosi į 
konfereciją atvykę lietuvių vi
suomenės nariai (minėti anks
čiau), džiaugėsi jų mokytojos, 
gražius atsiliepimus išreiškė 
kursų direktorius T. Casolle ir 
programos kordinatorius A. 
Malloy.

Tęstinumo klausimas
Taigi sėkla pasėta, pirmoji 

daugiakultūrė konferencija su
organizuota. Kyla klausimas, o 
kas bus toliau, ar bus tęstinu
mas, ar jis reikalingas? Atsaky
mą į tokius klausimus duoda 
patys kursantai. Visi iki vieno 
pareiškė, kad konferencija rei
kalinga ir įdomi. Pirmajai kon
ferencijai stigo kūrybiškumo ir 
organizuotumo. Parinktos semi
narų temos buvo įdomios, bet 
pristatymai - prasti, daugiau 
tinkantys pradinės mokyklos 
mokinių lygiui. Moksleiviai, 
gausiausiai dalyvavę seminare 
“Policininko darbas daugiakul- 
tūrinėje visuomenėje”, liko la
biausiai nusivylę. Kalbėtoja ne
gvildeno temų, iškylančių dir
bant su įvairių tautybių žmonė
mis, pateikusi trumpą informa
ciją, visus skatino registruotis 
policininko profesijai. Kitų te
mų seminarų pristatymai irgi 
nepaliko mūsų moksleiviams iš
skirtino įspūdžio. Jaunimo ko
mentarai buvo: “Mes čia nieko 
naujo neišmokome”. Bet reikia 
neužmiršti, kad konferencijos 
rengėjų tikslas buvo paskatinti 
branginti savo kultūrą ir kalbą. 
Bent jau šią dalį labai atitiko ir 
visiems studentams didelį įspū
dį paliko įvairių tautybių šokių 
koncertas ir parodos.

Reikia tikėtis, kad sekan
čiais metais į konferenciją susi
rinks toks pat gausus skaičius 
jaunimo, o renginio organizato
riai, patobulinę programą, įga
lins mus sakyti: “Mes ne tik 
smagiai praleidome laiką, bet ir 
daug ką išmokome!”

Toronto Maironio mokyklos lietuanistinių kursų moksleiviai, dalyvavę šeštadieninių mokyklų konferencijoje 
su savo vadovais prie lietuviškų rodinių ir Lietuvos vėliavos Nuotr. N. Benotienės

IRENOS GUILFORD-MAČIULYTĖS 
naujas romanas

“THE EMBRACE”
Apie dvi šeimas - viena Kanadoje, kita Lietuvoje - 

po Antrojo pasaulinio karo

Knygą galima gauti kreipiantis šiuo adresu:
Irene Guilford-Mačiulytė

Box 15 Ennisclare Drive, R.R.2, 
Rockwood, Ontario NOB 2K0 j 

Tel. 519 856-2187; faksas: 519 856-1233 
email: nigel.guilford@sympatico.ca
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Toronto šeštadieninių mokyklų konferencijos dalyvius A. Karkienė vai
šina lietuvišku raguoliu Nuotr. N. Benotienės

Lietuvių kalbos maloninių- 
mažybinių daiktavardžių žodynėlis

ANTANAS KLIMAS
1. Lietuvių kalba yra išlai

kiusi daugiau mažybinių/malo- 
ninių lyčių (formų), negu bet 
kuri kita idė. (indoeuropiečių) 
kalba.

Kuo “modernesnė” kalba, 
tuo mažiau joje rasime m./m. 
formų. Sakysime, anglų k. yra 
tik menki likučiai: kitchenette, 
maisonette, booklet, sonny, and 
a few others.

Plgk. I. k.: brolis: brolelis, 
broliukas, brolytis, brolužis, bro
lužėlis, brolutaitytis...

2. Nors teoriškai kiekvienas 
L k. daiktavardis galėtų turėti 
bent dvi m./m. formas, su prie
sagomis -elis ir -(i)ukas, tačiau 
ne visi 1. k. daiktavardžiai turi 
tokias formas. Juk joks lietuvis 
nepasakys *dangelis, *dangiu- 
kas, nes dangus m./m. formų ne
turi. Niekas nepasakys *gamtelė, 
*gamtukė, nes yra tik gamta.

3. TodėĮ aš ir parašiau šį 
LKMMDŽ: Čia rasite beveik vi
sus 1. k. pagrindinius daiktavar
džius, išrinktus iš DŽ3 ( =Da
bartinės L. K žodynas, 3-sis leid., 
Vilnius,1993).

4. Šiame žodynėlyje nėra 
tikrinių vardų: Vincelis, Vincu
kas, Vinculis; Onutė, Onytė; An
tanėlis, Antanukas... Net Lietu-

Išradimų nuopelnai ir jų žala t
(Atkelta iš 5-to psl.)

liamas teroras. Net Amerikos 
prezidentas savo vienoje kalbo
je pasakė, kad atsakomybė krin
ta ant tėvų pečių - jie privalo 
sekti savo vaikų naudojimąsi 
“Internetu” ir išjungti televizi
jos programas, kuriose vyrauja 
žiaurumai, žmogžudžiai tampa 
“didvyriais”.

Kolorado vasltijoje jau ieš
komi sąmokslininkai mokinių 
tarpe, nes tokių sunkių sprog
menų vienu du negalėjo išdės
tyti mokyklos patalpose, siekda
mi išsprogdinti visą mokyklą.

“Internet” yra naudingas su 
beveik neišsemiamu informaci
jos šaltiniu ir pramoginėmis 
programomis, bet tėvai privalo 
griežtai sekti savo vaikų naudo- 

vėlė... Bet niekas nepasakys: 
*Amerikėlė...

5. L. k. yra ir būdvardžių su 
m./m. formomis: mažas: mažy
tis, mažiukas; jų nėra šiame Z.

6. Tam tikrais atvejais 
m./m. priesagos turi ir menkina
mąją reikšmę. Pvz. mokytojėlis 
“jaunas, menkas, nepatyręs mo
kytojas” ir pan.

7. L. k. tarmėse yra dar ki
tokių m./m. formų. Pvz., vienoje 
žemaičių tarmėje: mergikė, Oni- 
kė, Marikė...

8. Daug m./m. formų vartoja 
šie mūsų rašytojai: Donelaitis, 
Žemaitėj Vaižgantas, Krėvė, Vie
nuolis, Šatrijos Ragana, Jankaus
kas, Vaičiulaitis, Aistis ir kiti.

9. Labai daug m./m. formų 
rasime tautosakoje: dainose, pa
sakose, padavimuose, mįslėse, 
patarlėse ir pan.

10. Daug m./m. formų var
tojama su mažais vaikais: pieny- 
tis, pienelis, pieniukas; duonytė, 
duonelė; staliukas, šaukštytis, ke- 
dukė ir daug daug kitų.

11. M./m. lytys (formos) yra 
L k. puošmena, ir kartu rodo, 
kad 1. k. yra archaiška, ir kartu 
labai moderni.

12. Su LKMMDŽ mėginkite 
sudaryti ir vartoti dar daugiau 
m./m. formų. Įrašykite jas j Z.

jimąsi “Internetu”, nes vadina
moji žodžio laisvė leidžia ir že
miausioms padugnėms skleisti 
savo mintis. Kam reikia žalingų 
“receptų”, pornografijos ir kitų 
šiukšlių? Net ir vaikučiams skir
tos programos pasižymi žiauru
mais, kaip ir dauguma kitų pra
moginių programų. O kuriam 
tikslui yra “receptai” naminių 
bombų gaminimui?

Kaip graudu, kad Dievo ap
dovanotas žmogus, ieškodamas 
priemonių palengvinti gyveni
mą, jį žaloja, neša nelaimes ir 
skausmus. Ar dvidešimtasis šimt
metis išliks žmonijos istorijoje 
kaip nuostabių išradimų epo
cha, o gal ateities istorikų bus 
apibūdintas “brutaliausia žmo
nijos gyvenimo era”.

mailto:nigel.guilford@sympatico.ca


Partizanų spauda apie Lietuvos išlaisvinimą
JUOZAS VYTĖNAS

Sovietmečiu užsienyje gau
namą Lietuvos pogrindžio spau
dą daugiausia sudarė rezistentų 
leidimai, kaip pvz. “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronika”, “Per
spektyvos”, “Aušra” ir kiti. Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę 
ėmė pasirodyti partizanų spau
dos rinkiniai.

1998 m. šią spaudą papildė 
Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės 
sudaryta knyga “Partizanai apie 
pasaulį, politiką ir save”. Pra
tarmėje ji rašo: “Šioje knygoje 
pateikiamos partizanų spaudos 
publikacijos iš 1944-1956 m. 
Lietuvos pogrindyje leistų leidi
nių. Maždaug 80 procentų teks
tų nepriklausomybę atgavusioje 
Lietuvoje publikuojami pirmą 
kartą. Rinkinį sudaro problemi
niai straipsniai, įvykių komenta
rai, egzistenciniai apmąstymai ir 
kitokia publicistika. Neįtraukta 
partizanų beletristika... ir poe
zija... Leidinyje nėra ir sausos 
tarptautinių įvykių kronikos, 
kuri partizanų spaudos skiltyse 
užėmė daug vietos” (8 psl.).

Knygoje sudėta 270 straips
nių bei atsišaukimų. Jie pateikti 
ne pagal laikraščius ar chrono
logiją, bet pagal temas skyriais, 
kurių yra 14. Pvz. Tarptautiniai 
įvykiai ir Lietuva, Požiūris į 
okupacinės valdžios rinkimus, 
Santykiai šu koloborantais, Ko
va su girtavimu, Bažnyčia ir ti
kėjimas, Ateities prognozės ir 
vizijos.

Knygos sudarytoja pratar
mėje, kuri apima 42 puslapius 
(7-48), apžvelgia šias temas ir 
aprašo partizanų spaudos pa
rengimo, leidimo bei platinimo 
sąlygas ir sunkumus. Todėl tik 
perskaičius šią pratarmę galima 
susidaryti gerą vaizdą, kodėl 
partizanai kovojo, kokiais rū
pesčiais gyveno bei kaip buvo 
leidžiama jų spauda.

Be abejonės, svarbiausias 
partizanų rūpestis buvo Lietu
vos išlaisvinimas, kurio jie tikė
josi sulaukti karo tarp Vakarų ir 
Sovietų Sąjungos atveju. Todėl 
jau 1945.VIII. 15, t.y. tik trim 
mėnesiam praėjus po karo pa
baigos, Dainavos apygardos 
dzūkų rinktinės organas “Už tė
vų žemę” rašė: “Sumušus Vo
kietiją, bolševizmo sunaikini
mas tapo pačiu aktualiausiu 
klausimu. Visos pavergtosios 
tautos su didžiausiu nekantru
mu laukia raudonojo žvėries su
naikinimo”. Laikraštis pripaži
no, kad tai nėra lengvas daly
kas. “Tačiau, nežiūrint viso to,

Susitikimas po 50 metų
(Atkelta iš 6-to psl.) 

bėti, bet dabar pasimatę jau ži
nosime bent kaip mes atrodome.

Operoje
Sekančią dieną dauguma 

mūsų dalyvavome Čikagos lie
tuvių operos pastatyme Cicero 
priemiestyje Morton gimnazijos 
auditorijoje. Apie tai jau rašė 
kiti, bet norisi ir čia savo trigra
šį įkišti. Sunku lietuvaitei būti 
čigone ir dar ispane, bet įneša 
Linaburgytė buvo beveik įtiki
nama Carmen. Gražus balsas, 
šiek tiek per lietuviški judesiai. 
Kai įsidrąsino vėlesniuose veiks
muose, darėsi vis geresnė ir ge
resnė čigonė. Geriausią įspūdį 
savo balsu ir vaidyba paliko Mi- 
caela - Nida Grigalavičiūtė.

Be šių dviejų įvykių, mano 
pusseserė ir klasės draugė Da
lia, pas kurią buvau apsistojęs, 
aprodė daugelį Čikagos įžymy
bių: “Draugo” redakciją ir 
spaustuvę, BALFą, Jaunimo 
centrą, lietuviškas gyvenvietes, 
Šv. Kazimiero kapines, kurių 
nebuvau matęs anksčiau. Už tai 
esu labai dėkingas. Ačiū ir jos 
sūnums bei visiems klasės drau
gams ir jų palydovams už gerą 
nuotaiką, šypsenas, gražų pa
bendravimą.

Grįžtant Kanadon
Kelionę atgal į Kanadą ly

dėjo dar daugiau prisiminimų ir 
neišpasakotų nuotykių. Vieno 
neiškęsiu nepapasakojęs dabar, 
kaip aš tarnaudamas JAV avia
cijoje Vokietijoje vieną savait
galį 1953 metais sugalvojau nu
važiuoti į Eichstaett’ą ir surasti 
mūsų buvusią anglų kalbos mo
kytoją vokietaitę Mimi Heckel. 
Dar atsiminiau, kur ji gyvena. 
Apsivilkau savo šventine mėly- 

bolševizmo galas šuoliais artėja. 
Nėra abejonės, kad šiais metais 
raudonasis žvėris pakratys savo 
kojas. Yra rimto pagrindo ma
nyti, kad tai įvyks artimiausiais 
mėnesiais” (50 psl.).

1948 m. išvakarėse jungti
nės Kęstučio apygardos organas 
“Laisvės varpas” 1948.1.8 rašė: 
“Naujus metus pradedame ku
pini jau nebe vilčių, bet tvirto 
įsitikinimo, jog 1948 m. atneš 
Lietuvai tą laisvę, dėl kurios ke
linti metai kovojame. Šiemet 
mūsų įsitikinimas paremtas ne 
spėliojimais... bet faktų aiškini
mu ir turimomis žiniomis... Nė
ra jokių abejonių, kad 1948 m. 
bus galutiniai sprendimo me
tai... Karo gaisras jau čia pat. 
Nėra klausimo, ar jis iškils, bet 
ar begalima jį užgesinti. Ir tai 
jau būtų stebuklas” (61 psl.).

Pasitinkant sekančius - 1949 
- metus pasigirdo ir liūdnesnė 
gaida. Prisikėlimo apygardos 
organas “Prisikėlimo ugnis” 
1948.XII.31 rašė: “Devyneri ru
dosios ir raudonosios vergijos 
metai baigia iš atminties išstum
ti laisvo, nepriklausomo ir ra
maus gyvenimo prisiminimus. 
Pabodo besiklausant diplomatų 
rietenų begalinėje asamblėjų ir 
konferencijų grandinėje. Kai 
kas pradeda nustoti vilties... 
Tačiau peržvelgę ketverius po
karinius diplomatinių kovų me
tus, galime prieiti išvados, kad 
pasaulį užlieti raudonąja lavina 
siekiančiam tironui ateina neiš
vengiamas galas ir kad jo pra
džios ilgai laukti nebeteks” (63 
psl.).

Naujo karo viltis stiprino 
1950 m. prasidėjęs Korėjos ka
ras. Jungtinių Tautų pajėgoms 
išlaisvinus Pietų Korėją, Žemai
čių apygardos organas “Laisvės 
balsas” 1950.X.3 tai aiškino 
kaip didžiausią komunistų pra
laimėjimą. Todėl, anot laikraš
čio, “SSSR, reikia manyti, mė
gins atstatyti savo Korėjoje pra
rastą prestižą, nors tai ir prie 
karo privestų. Turi ateiti diena, 
kada Rusija rizikuos karu, nes 
tam dabar pats patogiausias lai
kas” (91 psl.).

Tačiau karo greitai nesulau
kus, Kęstučio apygardos laik
raštis “Laisvės varpas” 1952.V. 
25 aiškino: “Lietuva yra mažas 
objektas bendrame ginčo lauke. 
Tačiau Vakarų demokratijos 
supranta, kad Lietuva yra Euro
pos dalis ir jos likimas yra susi
jęs su Europos likimu... Atėjus 
Europos sprendžiamajai valan
dai bus išspręstas visų pavergtų
jų likimas. Tada Lietuvai bus 
baigtas tas nepriklausomybės 

na uniforma ir išsirengiau į ke
lionę. Vokietijoje visi nuotoliai 
palyginti trumpi, tai ir nepama
čiau, kaip atsidūriau Eichsta- 
ett’e. Sakau, parodysiu panelei 
Heckel, kaip aš dabar moku 
angliškai. Paskambinus prie jos 
namo, po kurio laiko išlindo 
kažkokios senutės galva pro 
langą su “Ko tau čia reikia?” 
Sakau, ieškau Fraeulein Mimi. 
Deja, jos jau nebuvo - prieš ku
rį laiką ištekėjo ir iškeliavo į 
Schvveinfurt’ą. Pavažinėjau dar 
po Rebdorfo apylinkes ir grįžau 
atgal į bazę. Gaila, būtų buvęs 
įdomus susitikimas. Na, gal ir 
ne toks įdomus kaip dabartinis 
Čikagoje.

Lietuvos operos solistės ELZBIETOS KARDELIENĖS muzikos mokyklos mokiniai ir mokinės Montrealyje 
1952 metais su savo mokytoja (trečioje eilėje trečia iš kairės)

‘atidėjimas’, kaip dabartinę pa
dėtį buvo išreiškęs prezidentas 
Ruzveltas. Pasauliui tai bus su
griuvimas kalėjimo, pro kurio 
griuvėsius ištrykš laisvių šviesa. 
O tą valandą artina pati sovietų 
agresija” (122 psl.).

Sekdami pasaulinius įvy
kius, partizanai savo spaudoje 
nepamiršo parašyti ir apie už
sienio lietuvių veiklą. Dainavos 
apygardos organas “Laisvės var
pas” plačiai aprašė Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 30 
metų sukakties minėjimą 1948 
m. Pažymėta, kad Lietuvos at
stovybės tebeveikia užsienyje, jų 
diplomatiniai vadovai Žadeikis, 
Lozoraitis, Šaulys įteikia įvai
rioms valstybėms, Jungtinėms 
tautoms bei įvairių konferencijų 
delegatams memorandumus 
apie sunkią Lietuvos padėtį, o 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas Vakarų valsty
bėms ir konferencijų dalyviams 
yra įteikęs apie 250 dokumentų 
Lietuvos reikalais (67-68 psl.).

Kęstučio apygardos organas 
“Laisvės varpas” 1950.VI.l įdė
jo “pažodžiui” “Amerikos bal
so” pranešimą apie Vasario 16 
minėjimą, pateikdamas buv. 
prezidento K. Griniaus, Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirmininko M. Krupavi
čiaus ir iš Vakarų grįžusio lais
vės kovotojo J. Skirmanto (Luk
šos) pareiškimus (87 psl.).

Tame pačiame laikraštyje 
1953.IV.10 aprašytas Vasario 
16 minėjimas, pateiktas valsty
bės sekretoriaus F. Dulles pa
reiškimas, pažymint, kad ta pro
ga Amerikos kongrese pasakė 
kalbas apie šimtas kongreso na
rių. Taip pat pateikti arkiv. J. 
Skvirecko, vysk. V. Brizgio, Va
sario 16 akto signatarų M. Bir
žiškos, S. Kairio, J. Šaulio, dip
lomatijos šefo S. Lozoraičio, 
VLIKo pirm. M. Krupavičiaus, 
Lietuvos laisvės komiteto pir. 
V. Sidzikausko ir kitų pareiški
mai (139 psl.).

Greta Vasario 16 minėjimų 
aprašymų partizanų spaudoje 
buvo ir apie Lietuvos okupaci
jos bei pirmųjų trėmimų minėji
mus. LLKS laikraštyje “Partiza
nas” 1952. VII. 10 rašoma, kad ši 
sukaktis buvo Amerikoje ir Vo
kietijoje paminėta pamaldomis, 
demonstracijomis, įdėtas prez. 
Trumano pareiškimas (129 psl.).

Kito LLKS laikraščio “Prie 
Rymančio Rūpintojėlio” straips
nyje “Laisvasis pasaulis paminė
jo mūsų gedulo dieną” rašoma: 
“Birželio 14-15 d. minėjimai Va
karų žmonėms išsamiai nušvietė 
tai, ką mūsų tauta pergyveno 
anomis skausmo dienomis” 
(137 psl.).

Partizanų spauda gausiai 
buvo leidžiama iki 1953 m., t.y. 
iki partizanų vado, Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdžio prezidiu
mo pirmininko Jono Žemaičio 
suėmimo. Ši data yra laikoma 
organizuoto partizaninio pasi
priešinimo ir partizanų spaudos 
leidimo pabaiga, nors po to dar 
pasirodė vienas kitas leidinys.

PARTIZANAI APIE PASAU
LĮ, POLITIKĄ IR SAVE. 
1944-1956 m. partizanų spau
dos publikacijos. Sudarė Nijolė 
Gaškaitė-Žemaitienė. Išleido 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras. 
Redaktorė - Rima Mekaitė. 
1998 m. Vilnius, 712 psl. Tira
žas - 1500.

A.a. ELZBIETA KARDELIENĖ, buvusi Lietuvos valstybinės operos so
listė, mirusi 1999 metų gegužės 8 dieną Montrealyje

Neatšaukiamai
SLAVĄ ŽIEMELYTĖ

A.a. Elzbieta Kardelienė, 
Lietuvos operos žvaigždė - ko
loratūrinis sopranas, atsiskyrė 
su šiuo pasauliu 1999 m. gegu
žės 8 d. Kanados Montrealyje, 
kur ir gyveno visą išeivinį laiko
tarpį.

Jos gyvenimo kelias prasi
dėjo Piatigorske, Kaukaze. Ten 
ji gimė 1901 metais Jono ir Ma
rijonos Raciborskų šeimoje. Vi
durinę mokyklą baigė Piatigors
ke, o Petrapilyje įsigijo kosmeti
kos, pedagoginės gimnastikos ir 
gailestingosios sesers specialybes.

1918 m. grįžo į nepriklauso
mą Lietuvą ir Dusetų valsčiuje 
pradėjo reikštis muzikinėje sri
tyje, organizuodama ir vadovau
dama chorams. 14!21 metais Za
rasuose sutiko savo gyvenimo 
draugą Joną Kardelį - žurnalis
tą ir plačios apimties visuome
nininką. Už jo ištekėjo ir 1923 
metais, persikėlė gyventi į Kau
ną. Ten prasidėjo sėkmingas jos 
muzikinis kelias.

Muzikos konservatorijos pro
fesoriai, išgirdę Elzbietos Karde
lienės balsą, pasiūlė jai valstybi
nę Lietuvos stipendiją studijuoti 
garsioje Vladislavos Grigaitie
nės studijoje. E. Kardelienė ta
da jau turėjo bendrą muzikos iš
silavinimą, bet prie to dar studi
javo būtinai reikalingą balso la
vinimui fortepijoną, harmoniją, 
kompoziciją, instrumentaciją ir 
operą.

Baigusi kursą ■ 1930 metais 
buvo priimta į valstybinę Lietu
vos operą. Pirmasis jos vaidmuo 
- Violeta “Traviatoje” muziko 
G. Verdi operoje. Dažnai atlik
davo Kaune ir Vilniuje statomo
se operose pagrindinius vaidme
nis koloratūriniam balsui. Daina
vo taip pat oratorijose ir kon
certuose su simfoniniais orkest
rais.

Pasitraukusi iš Lietuvos 
1944 metais, Vokietijoje, Det- 
moldo tremtinių stovykloje, E. 
Kardelienė suorganizavo operą

nutilusi daina
“Sevilijos kirpėjas” ir gastrolia
vo didesniuose Vokietijos mies
tuose.

Pirmą kartą sutikau E. Kar
delienę Montrealyje 1948 me
tais. Tuo pačiu laiku atvyko ir 
pianistas K. Smilgevičius. Tai 
taip ir prasidėjo skleistis mu
zikos žiedai Montrealyje vis au
gančiai lietuvių bendruomenei. 
Elzbieta Kardelienė ir K. Smil
gevičius koncertuodavo ne tik 
Montrealyje - jiedu aplankė su 
koncertais didelius ir mažus lie
tuvių telkinius Kanadoje ir 
Amerikoje. Žmonės labai šiltai 
priimdavo atlikėjus ir su ašaro
mis klausydavo lietuviškų dainų 
bei operų arijų. Jono Kardelio 
pastangomis buvo išleista E. 
Kardelienės dainų ir. operos ąri- 
jų. plokštelė; Tais laikais rekor- 
davimo technika nebuvo ištobu
linta, ir balso perdavimas ne vi
sai tikslus.

Po kiek laiko muzikas Sta
sys Gailevičius apsigyveno Mont
realyje ir akompanuodavo E. 
Kardelienei koncertuose.

E. Kardelienės atvykimas į 
Montrealį buvo pastebėtas ir 
kanadiečių spaudoje. Vienas iš 
geriausių viešbučių kvietė Lie
tuvos operos žvaigždę E. Kar
delienę atlikti vakarines progra
mas - dainuoti operų arijas. 
Kad atlyginimas ir labai geras, 
bet E. Kardelienė atsisakė dėl 
pagarbos muzikai: “Operai ne 
vieta viešbučiuose”.

1949 metais, Lietuvių bend
ruomenės prašoma įsteigė mu
zikos mokyklą. Mokė dainavi
mo, fortepiono muzikos ir teo
rijos. Mokinių atsirado gana 
daug. Kiekvienais metais turėjo
me progą išeiti į sceną, parodyti 
padarytą pažangą. Ji mokė taip 
pat scenos elgesio - nusilenkimo, 
sceninės laikysenos ir t.t.

Kadangi E. Kardelienė bu
vo pirmoji mano mokytoja, iki 
šios dienos prisimenu jos nuo
širdumą ir didelę kantrybę. Visą 
savo laiką skyrė pedagoginiam 
darbui. 1952 metais persikėliau 
į Torontą platesnėm studijom 
muzikos konservatorijoje.

Paskutinį kartą mačiau E. 
Kardelienę 1987 metais Mont
realyje, kai buvo paruošta poeto 
kompozitoriaus Henriko Nagio 
ir Aleksandro Stankevičiaus 
kantata “Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva”, kurioje aš atlikau alto 
dalį. Pasibaigus spektakliui, E. 
Kardelienė atėjo į sceną su gė
lyte rankoje. Išgirdau jos pasku
tinius man žodžius: “Labai blo
gai jaučiuosi, bet atsikėliau, tu
rėjau ateiti ir išgirsti tavo balsą. 
Džiaugiuosiu, kad taip gerai 
giedi”.

Po kiek laiko išgirdau, kad 
pirmoji mano mokytoja jau gy
vena prancūzų prieglaudos na
muose. Ten ir nutilo jos daina 
amžinai. Ja nuolat rūpinosi lie
tuvių seselės vienuolės.

Elzbietos Kardelienės ir Jo
no Kardelio pelenai (mirusio 
prieš daug metų), palaidoti lie
tuvių kapinėse Čikagoje, bus 
pervežti ir palaidoti Lietuvoje.
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tl KUITIIKh F.Jf VE ĮKLOJĘ
Lietuvos seimo spaudos tar

nyba, vadovaujama A. Vaišnio, 
leidžia savaitinį, gražiai iliustruo
tą, gana plačios apimties žurnalą 
“Seimo kronika”. Naujausias Ui
tasis nr. turi 68 puslapius. Jame 
rašoma apie Vl-tąją seimo sesiją, 
kuri tęsis iki š.m. birželio mėn. 
pabaigos. Seimo pirmininko pa
vaduotojas ir JAV LB atstovų k- 
jos pirm. F. Palubinskas apžvelgė 
vykusių konferencijų bei posėdžių 
rezultatus. Pabrėžtas išeivių rū
pestis Lietuvos problemomis, 
ypač jos siekiu tapti ŠAS-gos 
(NATO) nare. Be šio savaitinio 
leidinio, Lietuvos seimo spaudos 
tarnyba leidžia ir mėnesinį anglų 
kalba “Parlamentary Mirror”. 
Abiejų leidinių tiražas 400-500 egz.

Laikraštis “Gimtinė”, reda
guojamas dr. Kazimiero Račkaus
ko, kaip rašo ELTA, mini savo 
gyvavimo dešimtmetį. Sukakčiai 
paminėti Vilniaus mokytojų na
muose š.m. gegužės 7 d. buvo su
rengta konferencija “Tautišku
mas modernėjančioje visuomenė
je”. Tėviškės pažinimo draugija 
laikraštį sveikino linkėdama, kad 
jis pasiektų kiekvieną Lietuvos 
šeimą, nes tai vertybių žiniasklai- 
da. Planų ir norų užtenka, trūksta 
lėšų. Nors laikraštis žinovų buvo 
pripažintas remtinu, Spaudos, ra
dijo ir televizijos rėmimo fondas 
jam jokios paramos neskyrė. En
tuziastų būrelis įsteigė Tėviškės 
pažinimo fondo padalinį - “Gimti
nei” remti fondą. Redaktorius dė
koja rėmėjams Lietuvoje ir JAV- 
bėse, tikisi paramos ir ateityje.

Iš Lietuvos kilusio lenkų 
skulptoriaus Stefano Wierzbickio 
paroda Vilniuje buvo atidaryta 
š.m. balandžio 13 d., ten tuo metu 
pristatant garsųjį J. Matejkos pa
veikslą “Žalgirio mušis” ir lan
kantis Lenkijos prezidentui A. 
Kwasniewskiui. Kaip rašo “Lietu
vos aidas” (1999.IV.13), S. Wierz- 
bickis gimė Vilniuje prieš pat ka
rą. Baigė Kauno meno mokyklą, 
vėliau Vilniaus dailės institutą. 
Nuo 1958 metų gyvena Varšuvo
je. Gerai kalba ir rašo lietuviškai, 
dažnai lenkams pabrėžia, kad jo 
gimtinė esanti po lietuvišku dan
gumi, kad gimtoji Lietuva pilna 
muzikos kaip nė viena kita šalis. 
Jam tekę bendrauti su sol. Kipro 
Petrausko šeima, su M. K. Čiur
lionio giminėmis. Lenkų menoty
rininkai pastebi žymų Lietuvos 
poveikį jo kūryboje. Daugelis jo 
darbų turi ryšio su muzika arba 
jos atlikėjais. Sukūręs jis yra ir V. 
Landsbergio skulptūrinį atvaizdą. 
V. Landsbergis jam - stipri asme
nybė, plataus akiračio politikas, 
muzikas, muzikos tyrinėtojas. Po
kalbyje su spaudos atstovais me
nininkas sakė, kad jį su Lietuva 
riša viskas - vaikystė, jaunystė, jos 
padangė, Neris, saulėlydžiai... Jo 
lenkė žmona Martyna ir duktė 
taipgi Lietuvos atžvilgiu labai pa
lankiai nusiteikusios. Varšuvoje 
S. Wierzbickis (anuomet Lietuvo
je vadintas Steponu Virbicku) da
lyvauja visuose lietuvių kultūri
niuose renginiuose, mielai jiems 
talkina. Jo skulptūrų yra Italijoje, 
Anglijoje, Prancūzijoje, Vokieti
joje, Rusijoje. Garsusis jo darbas 
“Stabat Mater” puošia Valstybi
nės filharmonijos prieangį Varšu
voje.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Trys motinos
Mes žemėje ne visada suprantam, 
kad esame palaimos nuostabios ženkle, 
kad motinas turėti tris mums lemta - 
ir žemėje, pasaulyje, ir danguje

Jei kūdikis atodūsy pirmajam 
temato savo žemės motinos akis šviesias, 
bet iš už marių tolimų širdy kažkas jį šaukia - 
tai motina antra - Tėvynė Lietuva.

Bet ir dangus mumsmotiną padovanojo: 
skaisti Marija, Motina brangiausiojo Sūnaus.
Be Jos pagalbos mes negalime svajoti apie rojų 
nei amžiną gyvenimą dangaus.

Ji Šiluvoje pasirodė piemenėliams 
ir niekad neapleido Lietuvos...
Ji mūsų Motina visų, Ji džiaugsmas mūsų sielai, 
Šioj žemėj esame visi mes Jos globoj.

Dangaus Tu Motinėle stebuklinga - 
Į Tavo ranką dedame viltis savas.
Su Tavo parama mes esame laimingi 
tvirta širdim ir nepalūžtančia dvasia.

Lietuvių PEN centras šiemet 
mini savo veiklos dešimtmetį. Su
kakties proga centrą sveikino išei
vijos meno ir literatūros tyrinėto
jas prof. Stasys Goštautas ir prisi
minė daug darbo įdėjusius rašyto
ją ir dramaturgą Algirdą Lands
bergį, rašytoją Romualdą Lan
kauską, kai centras buvo steigia
mas. Sukaktį švenčiant buvo ap
žvelgti centro atlikti darbai, vyko 
ir diskusijos, kuriose savo nuomo
nes bei pažiūras dėstė lieratūros 
žinovai bei rašytojai R. Šilbajoris, 
E. Ignatavičius, A. Grybauskas, 
P. Dirgėla ir kiti. Pasisakyta ir dėl 
PEN centro tikslų, iš kurių vienas 
yra ginti laisvą žodį ir rašytojus; 
taipgi svarbi veikla esanti knygų 
leidyba, Lietuvos garsinimas pa
saulyje supažindinant užsienio 
skaitytojus su lietuvių literatūra. 
Pasidžiaugta jau atliktu nemažu 
darbu - Lietuvių literatūros anto
logijos anglų kalba išleidimu.

Apie a.a. dr. Rimantą Vėbrą, 
nepriklausomą istoriką, staiga mi
rusį š.m. balandžio 14 d. Utenoje, 
rašo kun. Vaclovas Aliulis, MIC, 
š.m. 16-tajame “Dienovidžio” nr. 
Studijų metais velionis susidomė
jęs XIX šimt. tautinio atgimimo 
laikotarpiu ir to dėmesio neprara
dęs per visą savo gyvenimą. Ket
verius metus Vilniaus universite
te dėstęs tautinio atgimimo istori
jos kursą, ir kadangi “per daug 
lietuviškai” dėstęs, buvo jam pa
siūlyta skaityti Afrikos tautų isto
riją. Atsisakęs pasitraukė ir kurį 
laiką dirbo Mokslų akademijos fi
losofijos, teisės ir sociologijos ins
titute. Bet ir ten ilgiau negalėjęs 
pabūti, tapo nepriklausomu isto
riku, sovietmečiu nemažai rašiu
siu “į stalčių”. Pastaruoju metu 
atskirais leidiniais ėmė rodytis tie 
jo anksčiau pradėti darbai. Stam
bus tyrinėjimo vaisius - “Lietuvos 
katalikų dvasininkija ir visuome
ninis judėjimas XIX a. antroje 
pusėje”. Vienas po kito pasirodė 
“Lietuvių visuomenė XIX a. ant
roje pusėje: socialinės struktūros 
bruožai”, “Lietuvių tautinis atgi
mimas XIX amžiuje” ir kiti. Ne
mažai liko ir neužbaigtų darbų.

Dail. Arb i tas Blatas, Kaune 
1908 m. gimęs pasaulinio garso 
tapytojas ir skulptorius, “The 
New York Times” pranešimu š. 
m. balandžio 27 d. mirė Niujorke. 
Pamainomis visą savo ilgą amžių 
gyvenęs trijose vietose - Niujor
ke, Venecijoje ir Paryžiuje - tuos 
miestus savotiškai jungęs ir juose 
palikęs žymiausių savo darbų. Iš 
Kauno velionis išvažiavo studi
juoti į Berlyną 1924 m. Studijas 
tęsė ir gilino Drezdene, vėliau Pa
ryžiuje, bet vis sugrįždavo į Kau
ną, rengė parodas, Paryžiuje 
bendravo su lietuviais, JAV-bėse 
pagelbėjo globoti dail. Adomą 
Galdiką. Ten jo surengtose paro
dose lankydavo daug Lietuvos žy
dų (litvakų) ir lietuvių, ir kaskart 
būdavo pabrėžiama menininko 
kilmė. Žydų tragedijai įamžinti jis 
sukūrė garsius paminklus, pasta
tytus Venecijoje ir Niujorke. Dai
lininkas su žmona 1990 m. lankėsi 
Lietuvoje, tačiau, kaip rašo "LR” 
1999 m. gegužės 4 d., pasaulinis 
dailininko garsas tarsi neišgirstas, 
buvo bandoma pristatyti apdova
noti jį Gedimino ordinu, bet kaž
kodėl į apdovanojamųjų sąrašus 
nepatekęs. Snk.
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pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6II IAS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind.....................3.30%
180-364 d. term.Ind................... 3.50%
1 metų term. Indėlius.............3.50%
2 metų term. Indėlius.............3.70%
3 metų term. Indėlius.............3.80%
4 metų term. Indėlius.............3.90%
5 metų term. Indėlius.............4.10%
1 metų GlC-mėn.palūk...........3.50%
1 metų GlC-met. palūk............. 3.75%
2 metų GlC-met. palūk............. 3.95%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.05%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.15%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.35%
RRSP, RRIFIrOHOSP

“Variable”............................ 3.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind..... 3.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind..... 3.95%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.05%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.15%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 4.35%
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%

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). Nelmame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

L E REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

(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

■■■MBHHnamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ROYAL LePAGE 

1111111111111111111111

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

V/SA/S 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

®Ž> S PORTAS
Ir kūnui, ir sielai

Rytų Lietuvos jaunimo sportinės varžybos

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 sutarties paskolas 
Iki $15,000.

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Skiepyti pomėgį sportui, popu
liarinti stalo tenisą Rytų Lietuvoje 
kaip kiekvienam mokiniui prieina
mą sporto šaką pasiryžo Filadelfijos 
(JAV) “Gintarinių šaknų klubas” ir 
"Vilnijos” draugija.

Kovo 20 d. Vilniaus rajono 
Marijampolio vidurinėje mokykloje 
įvyko trečiosios stalo teniso varžy
bos “Žaidžiu stalo tenisą”. Šventė, 
skirta Lietuvos atkūrimo 9-sioms 
metinėms, prasidėjo iškilmingai - 
Lietuvos himnu. Žaidynių dalyvius 
ir svečius pasveikino Marijampolio 
vidurinės mokyklos direktorius A. 
Masaitis, mokiniai.

Svarbiausi Lietuvos istorijos 
įvykiai buvo aptarti dvyliktokų pra
nešimuose, puikiai dainavo moki
nių choras, kuriam vadovauja mo
kytoja T. Vinslovaitė.

Varžybose dalyvavo Vilniaus 
rajono Bezdonių, Maišiagalos, Ma
rijampolio, Paberžės, Gudijos Pele
sos lietuviškų mokyklų moksleiviai. 
Vyriausias teisėjas buvo V. Stepo
navičius ir V. Sakalauskas.

Berniukų grupėje pirmavo

KAN ADOSĮVYKI Al
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vo 20,898 kunigai. Šiuo metu 
Kanadoje priskaitoma 12.6 mili
jono katalikų, bet kunigų suma
žėjo iki 9,667. Senųjų į pensiją 
pasitraukiančių kunigų nepakei
čia naujai išleidžiami seminaris
tai. Amžiaus vidurkis naujai 
įstojančių seminaristų yra maž
daug 30. Pasak Charlottetown, 
PEI, kun. A. O’Shea, “Dievas 
šaukia ir dabar, tik labai užsi- 
ėmusiame ir triukšmingame pa
saulyje žmonėms sunku girdė
ti”. Šiuolaikiniai katalikai turi 
mažiau vaikų ir nelabai noriai 
skatina juos kunigystei. O ma
žesnis kunigų skaičius duoda 
mažiau pozityvių pavyzdžių jau
nimui juos pasekti. “Kunigystė 
yra įsipareigojimas visam gyve
nimui, - tęsia kun. O’Shea, - ir 
mažai kas geidžia tokio ilgo įsi
pareigojimo, ypač celibatui”.

“Maple Leafs”, Toronto le
do ritulio rinktinė šiais metais 
pateko į posezoninių rungtynių 
dėl “Stanley” taurės pusbaigmę, 
nugalėjusi Pittsburgo rinktinę 
keturis kartus iš šešių rungty
nių. Ilgą laiką Torontas neįs
tengdavo patekti į posezonines 
varžybas, todėl šių metų pasise
kimas daugelį torontiečių žiūro
vų maloniai nustebino. Pusbaig- 
mėje Torontas susitiks su Buf
falo rytiniame lygos sektoriuje, 
Colorado su Dalias - vakarinia
me. Abiejų susitikimų laimėto
jai, rytinio ir vakarinio sekto
riaus čempionai, kovos dėl 
“Stanley” taurės.

Amerikiečiai karštai myli 
Kanadą, pagal vėliausius “Gall
up” apklausinėjimo agentūros 
surinktus duomenis. “Gallup” 
apklausė 1,500 atsitiktinai ir 
380 specialiai parinktų gerai ži
nomų amerikiečių, siūlydami 
jiems rikiuoti valstybes naudo
jant termometro skalę: jei pa
tinka, atseit turi “šiltus jaus
mus” kuriai valstybei, rinkis ši
lumos lygį virš 50° F, jei ne - 
rink žemiau 50° lygio. Kanada 
buvo parinkta “karščiausia” iš 
visų, net 72" lygyje. Toliau sekė 
D. Britanija su 69°, Italija (62°), 
Meksika (57°), Vokietija ir Bra

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

Ont. M9N 1J4
♦ MLS 

skelbimas
♦ Komisas 3'/2%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829 

maišiagalietis D. Andrijanovas (I 
vieta), II vietą laimėjo R. Lechovi- 
čius iš Paberžės, III vietą - A. Basi- 
jakas iš Bezdonių. Tarp mergaičių 
stipriausia pasirodė M. Prusakaitė 
(I vieta), Il-vieta teko maišiagalie- 
tei L. Kavaliauskaitei, III - A. Basi- 
jakui iš Bezdonių.

Pagyrimo raštus, taures nuga
lėtojams įteikė A. Masaitis ir Vil
niaus apskrities administracijos 
švietimo skyriaus inspektorius Vid
mantas Vancevičius. Pinigines pre
mijas nugalėtojams, skirtas Filadel
fijos (JAV) “Gintarinių šaknų klu
bo” pirmininko Albino Radzevi
čiaus bei klubo patarėjo ir globėjo 
Broniaus Krokio, varžybų organiza
cinio komiteto garbės pirmininko, 
įteikė “Vilnijos” draugijos valdybos 
sekretorius S. Trepšys.

Šventėje dalyvavo ir varžybas 
stebėjo “Vilnijos” draugijos pirm. 
K. Garšva, apskrities švietimo sky
riaus inspektorius Vytautas Kašpo- 
nis, gausus mokinių bei kaimo jau
nimo būrelis.

Gražina Boguslauskienė

zilija (56°), Japonija, Izraelis ir 
Prancūzija (55°). Kitame gale 
temperatūros skalės buvo Ira
kas (25°), Iranas, Š. Korėja ir 
Kuba. JAV rengia tokius ap
klausinėjimas kas 4 metai ir 
duomenys būna skelbiami “Fo
reign Policy” žurnale.

10 benamių jaunuolių duo
ta proga pradėti naują gyveni
mą. Phil Lacasse, vienos Toron
to automobilių parduotuvės sa
vininkas atrinko 10 jaunuolių iš 
North York’o prieglaudos “Eva’s 
Place” ir suteikė jiems progą 
mokytis amatų savo darbovietė
je: 5 ruošiasi būti mechanikais, 
1 mokosi sąskaitybos, 1 dirba 
auto dalių sandėlyje, ! - priima
majame kambaryje. Šie visi gau
na po $8 per valandą, pradžiai - 
naujus darbo batus ir uniformą. 
Dvi jaunuolės mokomos būti 
pardavėjomis už $10/valandą. P. 
Lacasse, kuris užaugo neturtin
goje didelėje Kvebeko šeimoje 
ir baigė tik 7 skyrius, irgi jaunas 
būdamas gavo netikėtą progą 
mokytis mechaniku ir buvo iš
siųstas į specialius kursus Vo
kietijoje. Dabar, praturtėjęs, jis 
nutarė ir pats padėti neturtin
giems benamiams jaunuoliams. 
Po dviejų mėnesių jo parduotu
vėje jaunuoliai bus išsiųsti ap
mokymo programai į JAV ir po 
to perkelti į kitą automobilių 
parduotuvę, su kuria P. Lacasse 
jau yra susitaręs, o į jo darbo
vietę ateis kiti 10 benamių jau
nuolių. Pirmųjų 3 mėnesių ap
mokymą finansuoja P. Lagasse 
pats, o sekančių 6 mėnesių pro
gramą finansuos federacinė val
džia, $14,500 už kiekvieną. Jau
nuoliai taip pat mokomi tvarky
ti savo biudžetą ir nustatyti savo 
gyvenimo ateities gaires. Jie tu
rėjo pasirašyti pasižadėjimus, 
kad gavę pilnai apmokamą dar
bą paaukos vienos savaitės algą 
per metus “Eva’s Place” prie
glaudai, kad kiti jaunuoliai su
lauktų geresnio rytojaus. Pirma 
grupė benamių jaunuolių jau
čiasi labai laimingi gavę progą, 
kaip jie sakosi, “pradėti gyveni
mą iš naujo”. P. Lagasse dosnu
mas nelaimingiems tuo nesi
baigia. Neseniai, atsiliepdamas į 
Toronto burmistro prašymą au
kų šios žiemos benamiams, nu
pirko 1,500 vilnonių antklo
džių ir atgabeno jas į miesto ro
tušę.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

“Aušros” žinios
- “Aušros” pokylis įvyks šį sek

madienį, gegužės 30, 5 v.p.p. Pro
gramoje - 5 vai. Mišios, po to va
karienė salėje, sportininkų ir trene
rių pagerbimas, turtinga loterija. 
Visi kviečiami dalyvauti. Įėjimas - 
$5, vaikams nemokamas.

- ŠALFASS varžybose Detroite 
“Aušros” mergaičių A komandos 
krepšininkės laimėjo sidabro medalį, o 
berniukų A komanda - bronzos. Inf.

Žinios iš Lietuvos
- Penktųjų Lietuvos krepšinio 

A lygos pirmenybių čempionu tapo 
Prienų “Gėlupis”, serijoje 3:1 įvei
kęs Joniškio Žiemgalą” (74:77, 84: 
67,81:65 ir 77:74).

- Aistruolių siautėjimas po 
“Žalgirio” pergalės Eurolygoje, ne
oficialiais duomenimis, kaunie
čiams kainavo apie milijoną litų. 
Šią sumą sudaro išvartyti reklami
niai stulpai, sulaužyti suolai, išdau
žytos parduotuvių vitrinos, sudau
žyti automobiliai.

- Šiuolaikinės penkiakovės pa
saulio taurės varžybų bendroje 
įskaitoje po penkių tarpsnių Lietu
vos penkiakovininkas Andrejus 
Zadneprovskis užima antrąją vietą, 
surinkęs 150 taškų. Pirmauja JAV 
atstovaujantis gruzinas Vachtang 
Jagorašvil su 155 taškais.

- Gegužės 15 d. Vokietijos 
Magdeburge pasibaigusiose Taikos 
daugiadienėse lenktynėse Lietuvos 
dviratininkas Raimondas Rumšas, 
atstovaujantis Lenkijos “Mroz” ko
mandai, užėmė antrąją vietą. Pirmą 
vietą išsikovojo vokietis Steffen 
Wesemann.

- Penktą kartą Valbžich (Len
kija) gegužės 15 d. surengtame 
naktiniame pusės maratono (21 km 
97 m) bėgime Lietuvos atstovas 
Česlovas Kundrotas užėmė ketvir
tąją vietą. Nuo nugalėtojo lenko 
Miroslaw Plawgo (1 vai. 5 min. 37 
sek.) atsiliko 3 min. 17 sek.

- Sporto muziejuje Kaune ge
gužės 15 d. buvo paminėtas Lietu
vos olimpinio sąjūdžio 75-metis ir 
prisiminti pirmieji lietuvių žingsniai 
tarptautiniame olimpiniame^udėji- 
me. Pirmasis žingsnis buvo Lietu
vos futbolininkų dalyvavimas 1924 
metų Paryžiaus olimpiadoje. Per 75 
metus vasaros ir žiemos olimpinėse 
žaidynėse dalyvavo 198 Lietuvos 
sportininkai, kurie iškovojo 26 auk
so, 19 sidabro ir 39 bronzos medalius.

- Kopenhagoje vykusiame Eu
ropos sportinių šokių suaugusiųjų 
klasikinių šokių programos čempio
nate Lietuvos čempionai, Kauno 
“Sūkurio” šokėjai Arūnas Bižokas 
ir Edita Daniūtė pateko į baigmę ir 
užėmė ketvirtąją vietą. V.P.

Skautų žinios
• “Šatrijos” ir “Ramybno” tun

tų vadovės-vai baigė Gilvelio kur
sus: Kanados rajono atstovas ps. fil. 
A. Simonavičius, “Dainos” skaučių 
draugininke s. fil. N. Simonavičie- 
nė, j.s. laivo vadė j.ps. R. Birgiolie- 
nė, prityrusių skaučių dr-kė ps. A. 
Sergautienė. Antrąją kursų dalį su 
teise kursus dėstyti baigė L Pet
rauskienė. Anksčiau tokius kursus 
baigė ps. R. Kalendra, sk. dr-vės 
draugininkas, ir ps. fil. M. Leknic- 
kas, prdėjęs organizuoti akademikų 
draugovę. F.M.

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ galima 
skųstis skambinant 416 979-8822 arba 
1-800-267-1177. Palikti adresą su paš
to kodu. Kuo daugiau bus užregist
ruota adresų, kuriems vėluojasi laik
raščio pristatymas, tuo bus atkreiptas 
didesnis dėmesys.

JAV pasienio kontrolė bus 
sustiprinta, nes paskutiniu laiku 
JAV valdžios statistika rodo, 
kad beveik pusė nelegalių imi
grantų atvyksta per Kanadą, 
sausumos ar oro keliais, kaip 
laikini svečiai ir pasilieka JAV 
visam laikui. Planuojama dažnai 
legaliai į JAV keliaujantiems 
Kanados ar JAV piliečiams iš
duoti specialias elektronines 
korteles arba specialius radijo 
bangomis tikrinamus lipinukus 
ant automobilių langų, kad su
trumpinti tikrinimo laiką muiti
nėse “geriems” keliautojams. 
Gi pasienio tikrinimai atsitikti
niems keliautojams bus sustip
rinti, nes norima vesti įvažiuo
jančiųjų registraciją ir sekti, ar 
laikinai įvažiavę teikiasi vėl 
laiku palikti JAV. G.K.

LIETUVIŲ
KREDITO
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
3.40% už 1 m. term, indėlius
3.80% už 2 m. term, indėlius
4.00% už 3 m. term, indėlius
4.15% už 4 m. term, indėlius
4.35% už 5 m. term, indėlius
3.15% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.65% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.05%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.40% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.60% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.65% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.05% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind.
4.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.40% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
4.60% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................. 5.95%
2 metų.................. 6.30%
3 metų.................. 6.60%
4 metų.................. 6.75%
5 metų.................. 6.90%

su keičiamu 
nuošimčiu.............5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

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

SKYRIAI:

Lietuvių Namuose - 1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 
Telefonas: 416 532-1149

Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 
Telefonas: 416 207-9239

Sutton
GROUP

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

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - l> R A I II I1I A .1

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

e
'tQue&n ALGIS

MEDELIS
133 Roncesvalles Ave.,

______________TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800
KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMISI
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.

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 JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!



Advokatas

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

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

Lengvai pasiekiamas autobusu 
nr. 79 (Scarlett Road) nuo 

Runnymede požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 102

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Tėviškės žiburiai • 1999. V. 25 • Nr.21 (2568) • psl. 9

Aukojo “Tėviškės žiburiams

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

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

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Inc.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

Td. (416) 233-4601 Fax (416) 233-3042

$100 - KLK Moterų dr-jos Montre- 
alio skyrius, P. Basys; $50 - A. Zub- 
rickas, Z. Mažonas; $45 - G. Baltu
tis; $26 - S. Paulaitis; $25 - L. Abro- 
monis, A. Smailys; $20 - P. Zelba, 
J. Gačionis, M. Gelažienė; $18 - A. 
Tušas; $16 - V. Bikinas, S. Plūdas; 
$10 -1. Šatras. A. Artičkonis, I. Ge
nys, I. Girdzevičius, A. Varden, U. 
Žilinskienė; $8 - E. Katilius, L. Ta
mošauskas, M. Raila; $5 - K. Grau-

99

šas, A. Povilonis, J. Kaunaitė, L. 
Klimas, A. Plėnys, J. Plėnys, P. Tut- 
lys, V. Lelis, K. Graudienė, dr. J. 
Dėdinas; $50 - M. Čeponis, J. Mo- 
tiekaitis, B. Cvirka, H. Ilginnis, S. 
Ulbinas, G. Kazėnas, A. E. Šiškus.

Garbės prenumeratų atsiuntė: 
$100 - L. Matulevičius, P. Lapins
kas; $75 - M. Stankus; $70 - dr. B. 
Girnius; $65 - V. Levickas; $62 - D.

Augaitis, W. S. Kuzmas Construc
tion, L. Zubrickas; $60 - A. Girša, 
J. Riauka.

Garbės prenumeratų už dvejus 
metus atsiuntė: S. Paulaitis, L. 
Daunius, J. Birštonas.

Garbės prenumeratų už trejus 
metus atsiuntė: J. Danaitis.

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

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

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

Tel.: 416 530-1070

Siuntiniai laivu ir lėktuvu

dienė; $3 - K. Gaputis.
Rėmėjo prenumeratų atsiuntė: 

$55 - V. P. Kuzma, M. Kupris; $52 
- A. Astrauskienė, A. Dapkus, S. 
Kačinskas, M. Aukštuolis, M. Gen
ėtus, S. Grigaliūnas, R. Bagdonie
nė, V. Pečiulis, J. Butkus, I. Genys, 
S. Budėjus, A. Povilaitis, L. Grabo-

Skaitytojai pasisako

TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

PERSKAITAU VISUS 
PUSLAPIUS

Su didžiausiu malonumu ir su
sidomėjimu perskaitau visus “TŽ” 
puslapius, o ypač pirmąjį ir septin
tąjį. Čia surandu daug įdomios ir 
naudingos informacijos apie Šiau
rės Amerikos kultūrinį lietuvių gy
venimą, randu progos pamąstyti ir 
drauge su gimnazistais padiskutuoti 
vedamųjų straipsnių temomis. Jau 
tapo būtinybė, gavus laikraštį, mes
ti į šoną visus darbus ir bent keletą 
minučių pavartyti Jūsų naujienas.

Išties smagu jausti lietuvišką 
gyvenimą užjūriuose. Smagu pajusti 
džiaugsmus ir rūpesčius, kurie gana 
nuosekliai pateikiami leidinyje. Be

to, visai neseniai Jurbarko mokyto
jų švietimo centre įvyko nuostabus 
susitikimas su ponia Leonarda Ju
revičiene, kuri po keleto mėnesių 
viešnagės Kanadoje sugrįžo į Lietu
vą. Švietimo skyriaus ir mokytojų 
švietimo centro darbuotojai kelias 
valandas “vargino” ponią Leonar
dą, ne tik klausydamiesi įspūdžių, 
bet ir daug ko klausinėdami. Taip 
nuoširdžiai pasakota apie nuosta
bius susitikimus su tautiečiais, apie 
gražų lietuvių bendravimą. Atrodė, 
jog ir mes visi drauge persikėlėme į 
Kanados lietuvių parapijas, vaikšti- 
nėjome po Torontą, Montrealį, 
Mississaugą, pagyvenome Maironio 
mokyklos dvasia, pasidžiaugėme 
stipriu lietuvių siekiu išsaugoti tau-

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 415 763-5677
(Prie Jane St.)

stra Travel_______
& Services Inc.

/IllqtatP® DRAUDIMAS/ IHwImIW 4555 Hurontario St., Mississauga, ‘ “
You’re in good hands.Ont. L4Z 3M1

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage” Darbo tei.: 905 502-6297 

planas sujungia namo ir automobilio Namų tel.: 416 621-1261
draudimą, sumažina Jūsų įmokas “Cell”: 416 825-4503

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

tines tradicijas. Man tas susitikimas 
buvo itin ypatingas: nebuvęs Kana
doje, tačiau jau keletą metų paben
dravęs su “Tėviškės žiburiais” paju
tau, jog daugelis pavardžių yra gir
dėtų, pasakojimai apie renginius iš 
dalies rasti laikraštyje. Todėl galė
jau klausinėti žymiai daugiau, o 
kartais pasakotojai ir pritarti, jog 
tikrai nors ir nostalgiškas, bet įdo
mus bei dvasingas Jūsų visų, gyve
nančių Kanadoje, gyvenimas.

Antanas Gvildys, Jurbarkas

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

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

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

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

Organizuojame grupę keliauti į Lietuvą rugpjūčio 14 dieną, 
skrydžio kaina tik $950.00. Dėl kitų paslaugų - teiraukitės!

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

Departure Arrival

FINNAIR
ir • y \

Bringii lilies together.
■k CJ

*
■m » •££ .Ir

‘next day

Canada's trusted
experts to Finland,
Scandinavia, Baltics
and Northern Europe 
since wFtS-fr

With FINNAIR's 
convenient flights from 
Toronto to Vilnius via 
Helsinki Gateway. Getting
there has never been 
easier of faster.

Rediscover your roots, 
Vilnius from 

*1,060.’°
Toronto-Helsinki 17:30 08:15'
Helsinki-Toronto 13:20 14:50 
Connections to/from Vilnius

Telephone: 416 222-0203 or Toll free: 1 800 461-8651

Website: www.finnaircanada.com
* Retail Registration No. 4344263 Subject to government approval.

N^rvistd
A NEW PERSPECTIVE

http://www.finnaircanada.com
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TO R o n O' M MONTREAL®
Anapilio žinios

- Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 30, ryšium su Kapinių lankymo 
diena, Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje Mišios bus 11 vai. ryto. 
Po to sekmadieniais Mišios vėl bus 
įprasta tvarka 3 vai. po pietų

- Pavasarinė kapinių lankymo 
diena - šį sekmadienį, gegužės 30. 
Mišios - kapinių koplyčioje 3 v.p.p. 
autoaikštėje bei kapinėse tvarką 
prižiūrės Toronto VI. Pūtvio kuo
pos šauliai. Mokyklinis autobusas 
kapinių lankymo pamaldoms va
žiuos nuo Islington požeminių trau
kinių stoties Anapilin 2.30 v.p.p., o 
nuo Anapilio atgal išvažiuos 5.30 
v.p.p. Anapilio autobusėlis tą sek
madienio rytą važiuos Anapilin į 
pamaldas įprasta sekmadienio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs - gegužės 30, sekmadienį, ruo
šiami KLK moterų draugijos sky
riaus Anapilio salėje. Pietauti ir at
sigaivinti vynu arba alučiu bus gali
ma ištisą dieną.

- Kapinių lankymo dienos pro
ga Anapilio moterų būrelis rengia 
meno parodą Anapilio parodų salė
je. Parodoje bus Reginos Gudelie
nės paveikslai ir Kristinos Baliūnai- 
tės meno fotografijos. Parodos ati
darymas bus gegužės 30, sekmadie
nį, tuoj po 9.30 v.r. Mišių.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
30: 9.30 v.r. už a.a. Kazimierą Batū
rą ir gimines; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 11 v.r. už Geležiūnų šeimos 
mirusius; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje - gegužės 29, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Domą Šiurną.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, gegužės 30, pa

maldos 9.45 v.ryto. Jas praves iš Či
kagos sugrįžęs parapijos klebonas. 
Pamaldos birželio 6 d. bus su Šv. 
Komunija.

- Tarybos posėdis įvyks birže
lio 15 d., 7.30 v.v. Šturmų namuose, 
Mississaugoje.

- Metinė parapijos iškyla nu
matyta birželio mėn. 20 d. Ji bus 
pradedama pamaldomis 11 v.r. 
Boyd Conservation parke, Cliffside 
Nr. 2 rajone, Woodbridge, Ontario.

Maironio mokyklos žinios
- Maironio mokyklos registra

cija ateinantiems mokslo metams 
bus pravesta geg. 29 ir birž. 5 die
nomis. Prašoma vaikus registruoti 
iš anksto, nes turi būti žinomas mo
kinių skaičius norint gauti atitin
kamą klasių kiekį.

- Birž. 5 d. Maironio mokyklo
je 9.30 v. ryto koncertuos ansamblis 
iš Lietuvos “Ūla”. Kviečiami tėve
liai dalyvauti.

- Pažymėjimai bus išdalinti 
birželio 5 d. Tėvai yra prašomi at
vykti ir juos atsiimti. Pažymėjimai 
nebus siunčiami į namus. Tą dieną 
negalintys atvykti yra prašomi iš 
anksto susitarti su mokytoja.

Muziejaus-archyvo žinios
- Kapinių lankymo dieną mu

ziejuje rengiama Ritos G. Bulavai- 
tės-Forrest ir Irmos Makariūnaitės 
meno paroda. Visi kviečiami į vyno 
vaišes atidarymo metu, 1999 m. ge
gužės 30, sekmadienį, 12-3 v.p.p.

IšeivŲos lietuvių klierikų 
fondui $100 aukojo R. G. Pau- 
lioniai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $500 - K. Stulpinas (ar
timų mirusiųjų prisiminimui); 
$50 - S. Radzevičienė.

Toronto Maironio mokykloje su mažaisiais užsiėmimo metu

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
- Kapinių lankymo diena šį 

sekmadienį, gegužės 30. Mišios 
koplyčioje 3 v.p.p. Nauji paminklai 
bus šventinami prieš Mišias ir, jei 
kas pageidautų, po Mišių.

- Birželio 20, sekmadienį bus 
iškilmingai ir linksmai pagerbti tė
veliai, seneliai, proseneliai, dėdės 
Tėvo dienos proga. Parapijos persi
kėlimo vajaus komitetas ruošia 
“pietus su tėveliais” parapijos sa
lėje. Bus karšti patiekalai, gros mu
zika, loterija, veiks baras. Stalus iš 
anksto, galima užsakyti par. raštinėje.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Edvardas Grybas su Terese 
Cirušyte. Užsakąs III.

- Jau laikas galvoti apie 2000- 
tųjų metų sutikimą. Specialus para
pijiečių komitetas rengia ypatingą 
N. Metų sutikimą parapijos salėse. 
Gros geras orkestras, bus iškilmin
ga vakarienė, vynas, šampanas, šal
tas bufetas bei įvairios staigmenos 
ir atskira salė jaunimui. Bilietai - 
po $100 asmeniui, pigesni studen
tams - bus platinami iš anksto. Pel
nas - parapijos persikėlimo vajui. 
Norintys prisidėti prie ruošos dar
bų, yra prašomi skambinti Rūtai 
Girdauskaitei tel. 530-1716.

- Dar yra vietos “Kretingos” 
stovyklavietėje lietuviškai kalban
tiems (liepos 4-17 d.d.) ir lietuvių 
kilmės lietuviškai nekalbantiems 
(liepos 18-31 d.d.) Daugiau infor
macijų galima gauti pas Liną Ku- 
liavienę tel. 766-2996 arba kun. Edį 
Putrimą tel. 533-0621. Kas galėtų 
prisidėti prie stovyklavietės paruo
šimo savaitgaliais, prašom skam
binti R. Šiaučiuliui tel. 626-5184 
arba R. Jaglowitz tel. 622-9919.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
30: 8.15 v.r. už Raudžių šeimos mi
rusius; 9.15 v.r. už a.a. Prancišką ir 
Bronių Levinauskus; 10.15 už gyvas 
ir mirusias motinas, už a.a. Gintą 
Kaledinską, už a.a. Tatjaną ir Kle
mensą Dargius; 11.30 v.r. už para
pijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, ge

gužės 23, dalyvavo 162 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė A. Cartrilli, 
PC Party, Parkdale/High Park, 
Audronė ir Romas Maižiešiai iš 
Kauno. Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN narys B. 
Stundžia.

- Lietuvių Namų moterų būre
lis dėkoja ponioms, aukojusioms 
tautinius drabužius: Karosienei, 
Zubrickaitei, V. Balsienei, L. Bal
sienei, M. Vasarienei. Drabužiai 
jau išsiųsti į Lietuvą.

- Valdybos posėdis - birželio 
3, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Peržiūrėkime savo spintas ir 
atneškime drabužių bei daiktų į Lie
tuvių Namus iki birželio 11 dienos 
artėjančiam Bloor gatvės bazarui, 
kuris įvyks birželio 12 d. nuo 9 vai. 
ryto iki 2 vai. p.p. Bazaro pelnas 
skiriamas slaugos namų statybai.

- Slaugos namų statybai auko
jo po $150 - S. Kuzmickas ir J. Ja- 
nušas. Slaugos namų vajaus komi
tetas dėkoja visiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą ir paramą. Slau
gos namams aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba siųsti tiesiog: Lab
daros fondas, lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6.

A. a. Juliaus Paulėno atmi
nimui pagerbti Vaidotas Vai
čiūnas “Tėviškės žiburiams” au
kojo $58.

Lietuvių vaikai be lietuvių kalbos 
— nuostolis šeimai ir tautai.

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.

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.

Los Angeles lietuvių tautinių šokių ir dainos ansamblio “Spindulys” vadovė D. Varnienė tarp savo šokėjų

“Tėviškės žiburių” admi
nistracija kapinių lankymo die
ną, gegužės 30, bus atidaryta po 
9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p.

Vilniaus lietuvių jaunimo 
liaudies meno sambūris “Ūla” 
atvyksta į Kanadą koncertams. 
Jis pasirodys Hamiltone Jauni
mo centre, birželio 4, penkta
dienį, 4 v.p.p., o Toronte birže
lio 5, šeštadienį, Maironio mo
kykloje. Toronto Lietuvių Na
muose jų koncertas įvyks bir
želio 6, sekmadienį, 2 v.p.p. 
Sambūriui vadovauja Laimutė 
Kisielienė, buvusi dviejų Pasau
lio lietuvių dainų šventės Lietu
voje vyr. vadovė. Jaunimui yra 
reikalinga nakvynė. Kas galėtų 
pagelbėti, prašom skambinti R. 
ir J. Karasiejams tel. 905 279- 
9079 arba 905 896-7239. “Ūlos” 
sambūrį globoja Toronto ginta- 
riečiai. Visuomenė yra kviečia
ma gausiai renginiuose daly
vauti ir pamatyti reto įvairumo 
liaudiškų šokių, instrumentų ir 
papročių, kurių dabar beveik 
nebematome. Bilietus bus gali
ma įsigyti prie įėjimo. Inf.

Sibirinių trėmimų minėji
mas įvyks birželio 13, sekma
dienį, 3 v.p.p. Ekumeninės pa
maldos Šv. Andriejaus latvių- 
estų šventovėje (Carlton-Jarvis 
gatvių sankryžoje).

Dr. Jonas Stašinskas, Lie
tuvos kalinių globos dr-jos pir
mininkas, praėjusį trečiadienį, 
gegužės 19, Prisikėlimo parapi
jos parodų salėje kalbėjo visuo
menei. Jo pasiklausyti susirinko 
apie 50 torontiečių. Susirinkimą 
rengėjų vardu pradėjo dr. J. 
Čuplinskienė, tos parapijos lab
daros sekcijos pirmininkė, pa- 
kviesdama G. Petrauskienę pri
statyti svečią. Dr. J. Stašinskas, 
papildydamas prieš jį kalbėju
sias, pasakė, kad ryšiai su Kana
da kaip tik prasidėjo šios para
pijos labdaros sekcijos, parėmu- 
sios kalinius, dėka ir padėkojo 
p. Gabijai, padėjusiai sudaryti 
galimybę lankytis Kanadoje bei 
susipažinti su čia veikiančiais 
kalėjimais ir kalinimo sistema, 
kuri esanti gera. Ką nors pana
šaus stengiamasi įgyvendinti ir 
Lietuvoje. Kalinių globs dr-joje 
šiuo metu dirba 30 aktyvių žmo
nių. Pranešimas vyko klausimų- 
atsakymų būdu. Aiškėjo, kad 
Lietuvoje yra 14,000 kalinių. 
Tai aukštas nuošimtis pagal gy
ventojų skaičių. Aukštesnis dar 
yra Rusijoje, Gudijoje, Ukrai
noje. Griežto režimo ar kokių 
žiaurių bausmių kalėjimuose 
nėra, bet pati tvarka - sovietinis 
palikimas, įskaitant ir vyriau
siuosius teisėjus. Maisto užten
ka, dvasinis aptarnavimas vyk
domas, nors atskirų kapelionų 
nedaug. Didžiausia problema - 
kalinių auklėjimas ir jų gyveni
mas bausmę atlikus.

Po maždaug valandą truku
sio pokalbio prie kavutės ir už
kandėlių laisvai pasišnekučiuota 
rūpimais klausimais.

Dr. J. Stašinskas, prieš iš
vykdamas atgal į Lietuvą, lydi
mas Eug. Cuplinsko, lankėsi 
“Tėviškės žiburiuose”, palinkė
jo laikraščio darbuotojams ir to
liau uoliai darbuotis. S.

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).

Kanados lietuvių muziejuje
1999 m. gegužės 30 - birželio 30 d.d.

Atidarymas - gegužės 30 d., 1-3 v.p.p.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo ir “Vilniaus” rūmų 
metinis susirinkimas įvyko kovo 
31 d. Išrinkti į valdybą: S. Kuz
mickas, A. Aisbergas, J. Janušas 
ir H. Sukauskas. Kiti valdybos 
nariai/narės: A. Sukauskas (pir
mininkas), E. Steponas (vicepir
mininkas), J. Gudavičius (iždi
ninkas), J. Rovas (sekretorius), 
T. Kobelskienė ir L. Mačionie- 
nė. Revizijos komisiją sudaro 
D. Keršienė (pirmininkė), B. 
Palilionienė ir S. Jokūbaitis.

Steigiami Pasaulio lietuvių 
namai buvusiame Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos dvare, 
Ukmergės rajone. Gautame Jono 
Ivanausko iš Vokietijos praneši
me nurodoma, kad “mes norime 
sukurti visiems lietuviams, atvyks
tantiems ir sugrįžtamiems, jau
kius namus, kuriuose bus galima 
pagyventi, pailsėti, pamedžioti, 
pažvejoti, pasimaudyti, pakeliauti 
karieta ir pan”. Adresas: A. Sme
tonos dvaras, Užugirio kaimas, 
Ukmergės rajonas, Vilniaus aps
kritis. Tel (8-211)52233.

DAUGIAU

INFORMACIJŲ
GALIMA GAUTI

SKAMBINANT TEL. 
1-888-ONT-VOTE 
(1-888-668-8683) 

ARBA 
TTY 1-888-292-2312, 

ARBA APLANKYKITE

MŪSŲ “WEBSITE” 
www.clcctionsontario.on.ca

NAUJI RINKIMINIAI RAJONAI
Ontario rinkiminiai rajonai pasikeitė. Jų 
skaičius sumažintas nuo 130 iki 103 ir jų 
ribos yra suvienodintos su federacinių 
rinkimų rajonais.

Norint pasitikrinti, kuris yra Jūsų 
rinkiminis rajonas, skambinkite “Elec
tions Ontario” telefonu arba aplankykite 
mūsų “website”.

KLB žinios
- A. Vaičiūnas, kun. E. Putri

mas, R. Žilinskienė, N. Liačienė 
ir M. Stanevičius dalyvavo susiti
kime su Kanados parlamento 
opozicijos vadovu Preston Man
ning ir jo pagalbininku Bob Mills. 
Aiškintasi apie Lietuvos priėmi
mo į ŠAS-gą (NATO) reikalin
gumą.

- Lenkijos ir Vengrijos kon
sulų kviečiami, A. Vaičiūnas ir N. 
Liačienė dalyvavo tų kraštų įstoji
mo į ŠAS-gą (NATO) išvakarėse 
suruoštame priėmime.

- B. Nagienė atstovaus lietu
vėms Otavoje rengiamame Lenkų 
bendruomenės Moterų lygos se
minare.

- Gauta iš “Paramos” kredito 
kooperatyvo $7000 KLB veiklai 
remti.

- Pasiruošimai vyksta KLB 
tarybos suvažiavimui Hamiltone 
spalio 16 d. Priimta darbotvarkė, 
kurioje vyrauja mažesniųjų apy
linkių problemos ir tų problemų 
sprendimai. Inf.

RINKIMAI
Ūžti Berinkite savo balsavimo teisę!
Norinčių balsuoti birželio 3 d. pavardės turi būti įrašytos balsuotojų sąraše.

Jeigu turite teisę balsuoti, bet negavote 
registracijos kortelės, paprašykite balsuotojo 
pažymėjimo iki birželio 2 d., 8 v.v. Jeigu 
neseniai pakeitėte gyvenamąją vietą, ir paštas 
jums persiuntė registracijos kortelę iš buvusio 
adreso, atsiminkite, kad turite registruotis ir 
balsuoti rinkiminiame rajone, kuriame 
gyvenate balsavimo dieną - birželio 3.

Rinkimų dieną taip pat galite įsirašyti į rinkėjų 
sąrašą, jeigu prisieksite ir rinkimų pareigūnui 
parodysite reikalingus dokumentus:
• vieną asmens liudijimą su pavarde, adresu ir 
parašu (pvz. vairavimo leidimas) arba
• du asmens liudijimus, vieną su pavarde ir 
parašu, kitą su pavarde ir adresu (pvz. 
sveikatos kortelė, pilietybės pažymėjimas, 
užsienio pasas, kredito kortelė ir pan.)

SKAMBINKITE, JEI NORITE DAUGIAU INFORMACIJŲ

Rinkiminių rajonų centrų telefonų numerius rasite per 
“Directory Assistance”. Prašykite “Elections Ontario” 

ir pasakykite, koks jūsų rinkiminis rajonas.
Taip pat telefono numerius galima rasti Interneto “website

www.electionsontario.on.ca

JEIGU NEŽINOTE KOKS JŪSŲ RINKIMINIS RAJONAS, SKAMBINKITE 
1-888-ONT-VOTŲ (1-888-668-8683) arba TTY 1-888-292-2312

Putnamo N.P.M. seselės jau 
senokai nori uždaryti savo skyrių 
Montrealyje. Tuo pačiu turėtų būti 
likviduojami ir jų namai, esantys ki
toje gatvės pusėje nuo Aušros Var
tų šventovės. Paskutiniame Aušros 
Vartų parapijos tarybos posėdyje 
seselių namų likimas buvo svars
tomas, ir aiškinimasi su notare Rū
ta Pocauskaite-Rudinskiene teisi
niais reikalais svarstant galimybes. 
Buvo nutarta š.m. birželio 6 d., sek
madienį, po 11 vai. pamaldų para
pijos salėje šaukti parapijiečių susi
rinkimą ir seselių namų reikalą ten 
plačiau išsiaiškinti.

KLK moterų dr-jos Montrea- 
lio skyriaus susirinkimas įvyko sese-

Montrealio krepšinio komanda “Tauras” vėl gyvuoja. Žaidžia vaikai 
nuo 8 iki 13 m. amžiaus, treniruojasi Aušros Vartų salėje kas savaitę. 
Stovi šone treneris ROMAS OTTO, prie jo - ANTANAS P. MICKUS, 
kuris atgaivino šių komandų Nuotr. A. J. Mickaus

j "F Ą O Montrealio lietuvių 
LI I /V O kredito unija

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

Tel.: 766-5827

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

ONTARIO

KAS GALI BALSUOTI
Balsavimo dieną asmuo turi būti:
• 18 metų amžiaus
• Kanados pilietis
• rinkiminio rajono gyventojas. 
Negyvenę Ontario provincijoje per 
paskutinius dvejus metus gali įsigyti 
balsavimo teisę. Dėl tolimesnės 
informacijos skambinkite į 
“Elections Ontario”. 

lių namuose gegužės 16 d. Susirin
kimą pradėjo ir jam pirmininkavo 
pirm. Genovaitė Kudžmienė, sek
retoriavo Regina Brikienė. Apta
riant skyriaus veiklą, Aušros Vartų 
parapijai buvo paskirta $500 ir po 
$100 “Tėviškės žiburiams” ir “Ne
priklausomai Lietuvai”. Lilė Gedvi- 
laitė-Landry išsamiai paaiškino 
provincijos teikiamą socialinę pa
galbą senstantiems ir negalios ap
imtiems žmonėms. Dr. Jonas Ma- 
liška plačiau pakalbėjo apie Švč. 
Mergelės Marijos Medjugore ir Fa- 
timoje pasirodymus bei jos kreipi
mąsi į žmoniją. Susirinkimas baig
tas vaišėmis. Dalyviai dar ilgokai 
dalijosi įspūdžiais. B.S.

FAX: 766-1349

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

Jeigu turite draugų ar giminių, 
kuriems yra sunku skaityti, 

praneškite jiems apie šį skelbimų.

1 Elections
> Ontario

A non-parltsan Agency of the I cgishirvc Astemly. 
Knyhm you informed.
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