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Švytinti viltis kančios 
kelio pabaigoje

Prof, prel. ANTANAS RUBŠYS, 
Manhattan College

Žmogui įgimta ir atsiminti, 
ir pasakoti, ir švęsti. Šis žmogaus 
polėkis yra svarbus žmonijos tur
tas. Ir žmogus, ir tauta, atminties 
padedami, įprasmina dabarties 
džiaugsmą bei lūkesčius ir ran
da vilties bei semiasi jėgų atei
čiai kurti.

Būti asmeniu - tai turėti as
meninę gyvenimo apybraižą - is
toriją, nes ji išryškina asmens 
savitumą. Užtat, norėdami pažin
ti kitą asmenį, teiraujamės apie 
jo gyvenimo raidą ir patirtį. Is
torija padaro savitus ne tik pa
vienius asmenis, bet ir tautas, nes 
tautinė savimonė remiasi atsi
minimu įvykių, kurie, teikdami 
tautai savitą tapatybę, suburia 
ją ateičiai.

Žmonės ir tautos neišsiten
ka vien gamtoje, nes gamta tik 
pakartoja metinį laiko ratą. Žmo
gaus gyvenimas yra daugiame
tis, tautos istorija - daugiaskarė, 
ji įsilieja į daugiaamžę žmonijos 
istoriją ir raidą. Dabarties žaizd
re ir žmogus, ir tautos patiria sa
vo trapumą ir norą išlikti. Tem
piami ant reiklaus dabarties kur
palio, ir žmogus, ir tautos atsi
mena, pasakoja, švenčia tai, kas 
svarbu, įvardija tai, kas visad iš
lieka.

Krikščionybė, - vienas penk
tadalis Žemės gyventojų, - švęs
dama Velykas, atsimena, pasa
koja, sudabartina vienkartinį is
torijos įvykį - Jėzaus Kristaus, 
Dievo Sūnaus, mirtį ir Prisikėli
mą, įvardija amžinai svarbų ir 
amžinai išliekantį Prisikėlimo 
malonės rytą.

ATSIMENAME IR 
PASAKOJAME

Pirmasis Krikščionių Bendri
jos istorikas Lukas pasakoja apie 
įvykius po Prisikėlimo.

Tą pačią dieną, - rašo jis, - 
du mokiniai keliavo į kaimą už 
dvylikos kilometrų nuo Jeruzalės, 
vadinamą Etnausu. Jie kalbėjosi 
apie visus tuos įvykius. Jiems taip 
besikalbant ir besvarstant, pats 
Jėzus priėjęs prie jų ėjo kartu, bet 
jų akys buvo taip sulaikytos, kad 
jo neatpažino.

- Apie ką kalbatės eidami? - 
juos paklausė.

Jiedu stabtelėjo nuliūdę. Vie
nas, vardu Kleopas, jam atsakė:

- Nejaugi tu esi vienintelis 
ateivis Jeruzalėje, kuris nežino, 
kas joje atsitiko šiomis dieno
mis?!

- O kas? - Jėzus paklausė.
- Tai, - jie tarė jam, - kas at

sitiko su Jėzumi iš Nazareto, ku
ris buvo pranašas, galingas darbu 
ir žodžiu Dievo bei visų žmonių 
akyse ir kaip mūsų vyriausieji ku
nigai bei vadovai jį perdavė, kad 
būtų pasmerktas mirti ir jį nukry
žiavo. O mes tikėjomės, kad jis yra 
tas, kuris atpirks Izraelį. Betgi, be 
viso to, ši yra trečia diena, kai tai 
įvyko. Be to, kelios moterys iš mū
siškių mus nustebino. Kai anksti 
rytą jos nuėjo prie kapo ir nerado 
jo kūno, jos sugrįžo ir pasakojo, 
kad iš tikrųjų mačiusios angelus, 
kurie sakė jį esant gyvą. Tuomet 
kai kurie iš mūsų nuėjo prie ka
po ir rado jį taip, kaip moterys 
buvo sakiusios, bet jo paties ne
matė (Lk 24, 13-24).

Mokiniams pirmąją Velykų 
dieną Jėzaus mirtis ant kryžiaus 
ženklino tragišką nesėkmę. Sma
gu buvo mokiniams kelyje kal
bėti apie tai, ką Jėzus buvo sa
kęs apie gyvenimą, bet darėsi ne
jauku svarstyti, ką Jėzus padarė 
žmogaus gyvenimui per nesėk
mę - mirtį ant kryžiaus.

- O kokie jūs neišmanėliai! - 
Jėzus taria jiems, - kokios neran
gios jūsų širdys tikėt visa, ką pa
skelbė pranašai! Argi neturėjo 
Kristus to iškentėti ir tada įeiti į 

savo garbę?! Pradėdamas nuo 
Mozės ir visų pranašų, jis paaiš
kino jiems, kas Raštuose apie jį 
pasakyta ” (Lk 24, 25-27).

Dievas yra tas, kuris tiesia ke
lią ten, kur nėra kelio, nes jis yra 
Kūrėjas ir Staigmenų Viešpats!

Kai jie priėjo prie kaimo, į 
kurį keliavo, Jėzus dėjosi einąs 
toliau, bet anie du mokiniai įkal
binėjo jį pasilikti, prašydami: Pa
silik su mumis! Juk vakaras jau 
čia pat ir diena bemaž baigiasi 
(Lk 24, 29). Jėzus įėjo į užeigą 
kartu su jais. Atsitiko, kad esant 
su jais prie stalo, - pasakoja Lukas, 
- jis paėmė duonos, palaimino 
ją, laužė ir davė jiems valgyti. 
Tada jų akys buvo atvertos, ir jie 
atpažino {Jėzų}, bet jis dingo 
jiems iš akių" (Lk 24, 30-31). 
Viešpats iš tikrųjų prisikėlė!

Argi mūsų širdys nedegė mu
myse, - rašo Krikščionių Bendri
jos istorikas, - kai jis kelyje mums 
kalbėjo, kai atvėrė mums Raš
tus?! (Lk 24, 32). Kūrėjas, pri
keldamas Jėzų po mirties ant 
kryžiaus, apreiškė žmogui - savo 
mylimam kūriniui - Kelią į tapimą 
amžinu savimi per Jėzaus mirtį 
ir Prisikėlimą.

Viešpats iš tikrųjų prisikėlė! 
Kūrėjas iš tikrųjų nutiesė žmo
gui Kelią ten, kur kūriniui ne
buvo kelio!

Archimedas mėgo sakyti: jei
gu kur nors rastų atramos tašką, 
galėtų su svertu pajudinti visą 
pasaulį. Prisikėlimas nėra tik fak
tas istorikams svarstyti. Prisikė
limas yra lemtingas įvykis žmo
gui, ieškančiam atramos taško, 
mėginančiam stovėti tvirtai ant 
kojų, kai jo gyvastis ir visa kita 
griūva.

DALIJAMĖS ATMINIMU IR 
PASAKOJIMU

Atmintis, pasakojimas ir da
lijimasis, su savo šaknimis Šven
tajame Rašte ir Velykų liturgi
joje, padeda mūsų tikėjimui su
vokti ir įvardyti Prisikėlimo ma
lonę. Atmintis ir pasakojimas 
teikia pažintinį foną, o bendra
vimas skatina dalijimąsi. Tada 
{mokiniai} papasakojo, kas jiems 
atsitiko kelyje ir kaip jie atpažino 
Jėzų, kai jis laužė duoną" (Lk 
24, 35).

Atmintis yra esminis asme
ninės ir bendrijinės krikščionių 
tapatybės pradas. Žmogus, at
minties nusilpimo ar netekimo - 
amnezijos - alinamas, netenka ta
patybės jausmo, nebesuvokia kas 
jis/-ji yra. Panašiai be bendros at
minties jokia bendruomenė, - re
liginė ar tautinė, - nepajėgia kur
ti ateities ir išlikti.

XX amžiaus totalistinių im
perijų kūrimo istorija primena 
skaudžią mūsų tautos patirtį, kai 
valdančios galybės mėgino su
naikinti jos atmintį - paveldo, pro
tėvių ir papročių atminimą. Tik 
totalistinė istorija temaitino vi
sus nuo vaikų darželio ligi uni
versiteto auditorijos, skelbdama 
didžius pavergėjų siekius ir per
gales, o pavergtųjų atmintį slopin
dama.

Betgi ir asmeninė, ir bend- 
rijinė tapatybė atgyja, kai slo
pinta žmogaus atmintis pažadi
nama. Atmintis, kuri drįsta sie
tis su kančia, pralaimėjimu, mei
lės ir laisvės pergale, grožiu, turi 
atkuriantį poveikį ir žmogui, ir 
tautai.

Tokia atmintimi dalijamės 
švęsdami Kristaus Prisikėlimo 
šventę, nes tai, ką Šventojo Raš
to žodžiai ir liturgija šventės me
tu skelbia, yra atminimas kan
čios, mirties ir prisikėlimo Jėzaus 
Kristaus - ne tiktai tikras atmi
nimas kančios, smurto ir mirties, 
bet ir tikras atminimas pergalės, 
kuria Dievas nugalėjo nuodėmę 
ir mirtį, padėdamas kertinį ak
menį savo rūpesčiui dėl žmogaus,

Taip regi dailininkė GENĖ VALIUNIENĖ iš numirusių Prisikėlusiojo 
Kristaus kapavietę, kurią anksčiau dengė stambus laidotuvių akmuo

apreikšdamas atramos tašką mei
lės ir laisvės pergalei žmogaus 
gyvenime ir visame pasaulyje.

Šios atminties veiksmingumas 
nūn akina tikinčiojo pastangas 
ištikimai ir nuoširdžiai dalyvauti 
Dievo rūpestyje žmogui ir pa
sauliui. Atminimas mirties ant 
kryžiaus Dievo siųsto, Dvasios 
jėga prikelto Gelbėtojo, to Nu
kryžiuotojo, kuris yra Dievas su 
mumis, - sugretina krikščionių 
bendrijas ypatingu būdu su žmo
gumi ir tauta, nūdien geriančiais 
primestos kančios taurę, ir ska
tina jas ryžtis žygiams, kurie įgy
vendintų Dievo rūpinimąsi žmo
gumi ir tauta.

Pajėgumas atsiminti ir dalytis 
pasakojimu apie Prisikėlimo ma
lonę kuria visuomeninę jėgą, ku
ri palaužia neteisingumo ir smur
to istoriją, skatindama krikščio

nių bendrijas eiti iš saugaus pa
syvumo į veiksmingą įsipareigo
jimą įvardyti Prisikėlimo malo
nės vardu visa, kas žlugdo Die
vo šlovę nūdienėje visuomenėje.

Vidinė atminimo sandara yra 
pasakojimas. Pats žmogaus gy
venimas turi pasakojimo pobū
dį, nes gyvenimo patirtis nėra 
atsajus dalykas. Žmogus, pasa
kodamas ir klausydamasis pasa
kojimo, aptaria savo būklę kul
tūriniame, istoriniame bei reli
giniame kontekste ir leidžia pa
sakojimo įžvalgoms bei iššūkiui 
save kurti. Pasakojimo jėga kur
ti asmeninę tapatybę, paveikti vi
suomeninį elgesį, politinį teisin
gumą ir laimės bei prasmės ieš
kojimą visose gyvenimo srityse žė
ri reiklia nuostaba pasakojime 
apie Jėzaus Kristaus mirtį ant 
Kryžiaus ir Prisikėlimą iš mir

ties. Pasakojimas kasdien šven
čiant Eucharistiją, atsimenant 
kas įvyko tą naktį, kurią buvo iš
duotas, išskleistas evangelijos, su
dabartina Dievo karalystės atė
jimą per Jėzų Kristų, jo žodžius 
ir darbus.

SUDABARTINAME 
PRISIKĖLIMO VILTĮ
Klausimai apie mirtį ir gy

venimą po mirties galų gale yra 
klausimai apie Dievą. Čia žmo
gaus išmintis pasirodo ribota, nes 
žmogaus būklė pernelyg dužli ir 
laikina. Tikėjimo svarstymai ir 
kalba primygtinai rodo, kad vie
nintelis pagrindas, kuriuo remia
masi tikint į gyvenimą po mir
ties, yra galybė ir meilė Dievo, 
kurio Artumoje net mirtis yra kū
rinys. Iš tikrųjų krikščionys sa
ko: mes turime viltį ir pasitiki-

(Nukclta i 2-rą psl.)

Prisikėlusio Išganytojo 
sveikinimas

Išeivijos vyskupo PAULIAUS BALTAKIO, OFM, 
žodis Kristaus iš numirusių Prisikėlimo šventėje

MIELI BROLIAI, SESĖS 
KRISTUJE,

Ramybė Jums! Šiais žodžiais 
prisikėlęs iš numirusių Išgany
tojas sveikino apaštalus. Jo lin
kėjimu sveikinu ir Jus šį šventą 
Velykų rytą.

Taika ir ramybe dvelkia vi
sas Jėzaus gyvenimas.

Jau šimtus metų prieš jo gi
mimą pranašas Izaijas jį vadino 
taikos kunigaikščiu, kuris turi ga
lios suteikti vidinės ramybės ir gy
venimo džiaugsmo dovaną paski
ram žmogui ir pasaulio tautoms. 
Jėzui gimus Betliejuje angelai 
giedojo: “Garbė Dievui aukšty
bėse, ramybė jį mylintiems žmo
nėms”. Paskutinės vakarienės me
tu savo testamentinėje maldoje 
Jėzus prašo Tėvą, kad į jį įtikėję 
galėtų gyventi taikoje ir džiaug
tis ramybe.

Gyvenimas liudija, kad ne 
turtai, ne garbė ir ne fizinė svei
kata yra brangiausias mūsų tur
tas, o vidinė sielos ramybė.

Kaip kūnas nyksta nuo fizi
nės ligos, taip mes dvasiškai mer
dime praradę sielos ramybę.

Mūsų ramybę sudrumsčia 
skaudūs išgyvenimai, nesantai
ka šeimoje, neišsipildžiusios vil
tys ir ypač kaltės jausmas, kurio 
negalime pilnai nuslopinti nei 
vaistais, nei alkoholiu, nei psi- 
chologų-psichiatrų pagalba.

Velykų išvakarėse apaštalai 
buvo nuliūdę ir pasimetę, pra
radę vidinę ramybę. Jie mylėjo 
Jėzų ir palikę viską siekė jį. Ja
me matė tautos vilčių išsipildy
mą - tūkstančius metų lauktąjį 
Mesiją-Išganytoją. Tad supranta
mas buvo jų nusivylimas, kai tik 
praslinkus kelioms dienoms po 
Jėzaus iškilmingo įžengimo į Je
ruzalę Palmių sekmadienį, tauta 
pareikalavo iš pavergėjų romėnų

Velykos senajame 
Lietuvos kaime

VYTAUTAS A. DAMBRAVA
Nuo apyaušrio dunda sun

kūs vario būgnai. Jie budina 
žmones, kelia ramiai snaudusį 
pavasarį. Jų garsas pasitinka 
šventovėn beskubančius. Va
žiuojantieji dar greičiau ragina 
arklius, pievų takeliais ar pau
piais traukiantieji žingsnį pa
spartina.

Jau brėkšta.
* * *

Šventovė pilna žmonių. 
Daugelis visą naktį čia praleido. 
Budėdami ir laukdami. Ten, 
prie šalutinio altoriaus, stovi 
uniformuoti kariai, vaizduoją 
Romos sargybinius. Čia pat ilsi
si drobulėn suvyniotas Kristus, 
o viršuj, gėlėse, skęsta Šven
čiausiasis.

Pro plačiai atvertas švento
vės duris nesulaikomai veržiasi 
žmonių srovė. Prie altoriaus ne
ramiai sukinėjasi vaikai, dairy
damiesi tai į karste gulintį Kris
tų, tai į zakristijos duris, tai į 
vargonus, kurie atrodo luš, neiš
laikydami choristų ir visos apy
linkės muzikantų, susinešusių 
dūdas, klarnetus ir smuikus, 
kad tik “visokia dvasia galėtų 
pagarbinti Viešpatį”.

Suskamba varpelis. Žilagal
vis kunigas, apsisiautęs sniego 
baltumo kapa, skuba prie Prisi
kėlimo laukiančio Kristaus. 
Žmonės, kaip vienas, siūbteli 
ton pusėn. Vėl, kaip kiekvienais 
metais. Vienam paduodama 
nešti mirtį ir nuodėmę nugalė
jusio Kristaus statulą, kitam 

jam gėdingiausios mirties ant 
kryžiaus. Šalia to, ir skaudžiau
sia, kad vienas jų, Judas, išdavė 
Jėzų, kitas jų vadovas Petras, 
prisiekinėdamas sakė nepažįs
tąs Jėzaus, o visi likusieji, išsky
rus Joną, bailiai jį paliko.

Prisikėlusio iš numirusių Iš
ganytojo pirmasis linkėjimas apaš
talams ir mums visiems, kurie 
gyvenime neišvengiamai, dėl 
vienų ar kitų priežasčių praran
dame vidinę ramybę, ir buvo ra
mybės dovana.

Prieš grįždamas į dangų, Jė
zus įsteigė Susitaikinimo sakra
mentą, kad apaštalai ir jų įpėdi
niai vyskupai bei kunigai jo var
du galėtų žmonėms grąžinti sie
los ramybę. “Kaip mane siuntė 
Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.Į...] 
Imkite Šventąją Dvasią, kam at
leisite nuodėmes, tiems jos bus 
atleistos. (Jn 20, 21-23).

Ko šiandien modernus, nuo 
Dievo nusigręžęs žmogus ypa
tingai pasigenda, tai tos Kristaus 
teikiamos vidinės ramybės. “Ate
istinis materializmas ir sekulia- 
ristinis humanizmas žemėje su
kūrė ne žadėtą rojų, bet pragarą 
(“Newsweek”,1992.1.6).

Bažnyčia, vykdydama jai pa
vestą misiją, nuo sausio 1 iki gruo
džio 31, per ištisus metus, kiek
vienoje šv. Mišių aukoje pertei
kia Jėzaus linkėjimą - “Viešpa
ties ramybė telydi jus”; o kuni
gas, švenčiant Susitaikinimo sak
ramentą, mus palydi užtikrini
mu: “Viešpats atleido tau nuo
dėmes. Eik ramybėje”.

Džiugių šv. Velykų ir Išga
nytojo taikos bei ramybės linkiu 
Jums visiems, mieli Broliai, Se
sės Kristuje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM 
1998 metų Velykos

kryžių, perjuostą raudona stula, 
trečiam Velykų žvakę.

Kunigas prisiartina prie al
toriaus. Prisikėlimo valanda čia 
pat. Po akimirksnio, laikydamas 
rankose monstranciją, jis atsisu
ka į žmones. Aleliuja! Visa 
šventovė sugaudžia galinga per
galės giesme: “Linksma diena 
mums nušvito”.

Ši giesmė džiaugsmu tvindo 
visų širdis. Ši galingoji giesmė, 
kuri veržiasi iš žmonių krūtinių, 
kuri gaudžia vargonais, skamba 
trimitais, verkia smuikais... Pro
cesijai išslinkus šventoriun, ją 
pasitinka trenksmininkai būgnai 
ir patekančios saulės spinduliai. 
Velykinės giesmės ritmui prita
ria ir varpai, aidėdami kloniais. 
Už varpinės sproginėja paraku 
užtaisytos beržo kaladės.

Aleliuja!
Ir niekad, rodos, nejuto se

nasis varpininkas tiek savy jė
gos, kaip šį rytą. Lyg ją savo 
rankose būtų laikęs. Lyg jis bū
tų davęs ženklą nubust rytui, at
gimti pavasariui, čiulbėti paukš
čiams ir visas pievas saulės spin
duliais nužerti.

Giesmės žodžiais žmonės 
guodžiasi ir raminasi. Dažnas 
nesupranta, kodėl jam visu kū
nu eina šiurpas, kodėl rieda 
skruostais ašaros. Kodėl liūdna 
ir graudu šioje pergalės procesi
joje? Kiekvienas tačiau junta, 
kad šios ašaros yra ne sielvarto, 
o džiaugsmo ir vilties ašaros.

Ir kada procesija, apėjusi 
trečią kartą aplink šventorių,

(Nukelta j 3-čią psl.)
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9 RELIGINIAME GYVENIME

BUK AMŽINYBĖS ILGESIU ALĖ RŪTA

Didžiajam 2000 metų jubilie
jui vasario 10-12 d.d. Vatikane 
vyko centrinio komiteto susitiki
mas su tautinių komitetų atsto
vais. Lietuvos vyskupų konferen
cijai (LVK) atstovavo vysk. R. 
Norvilą, kuris yra LVK 2000 me
tų jubiliejaus komiteto narys. Iš 
viso dalyvavo per šimtą atskirų 
kraštų komitetų atstovai, dau
giausia vyskupai, taip pat broliškų 
krikščioniškų bendrijų bei organi
zacijų atstovai.

Kauno kunigų seminarijoje 
vasario 19 d. vyko Vyskupų diena. 
Dalyvavo Kauno arkivyskupas 
metropolitas S. Tamkevičius, Kai
šiadorių vyskupas J. Matulaitis, 
Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis, 
MIC, Panevėžio vyskupas J. 
Preikšas, vysk. R. Norvilą, vysk. 
V. Michelevičius. Pasitarimuose 
pagrindinis dėmesys buvo skirtas 
šeštųjų studijų metų programai. 
Nutarta, kad šeštaisiais studijų 
metais klierikai gyvens parapijose 
ir vieną kartą per savaitę atvyks į 
seminariją klausyti paskaitų.

Vilniaus kunigų seminarijos 
rektorius, seminarijos 5-jo kurso 
studentai, seselės ir keletas kuni
gų 1-14 d.d. buvo išvykę piligrimi
nei kelionei po Italiją. Šią išvyką 
suorganizavo pats seminarijos 
rektorius kun. H.F. Fisher, vado
vaudamasis arkiv. A. J. Bačkio 
mintimis, kad kiekvienam būsi
mam kunigui vertėtų pamatyti 
Romą ir Vatikaną.

“Gyvųjų akmenų” bendruo
menė vasario 22 d. Kaune suren
gė Atsinaujinimo dieną, kurioje 
buvo svarstoma Katalikų Bendri
joje vienybės tema. Arkivysk. S. 
Tamkevičius savo žodyje priminė 
netolimą praeitį, kai sovietinė 
valdžia stengėsi Katalikų Bendri
ją Lietuvoje skaldyti, bandyti at
skirti nuo Romos. Pabrėžė dokt
rininę vienybę, džiaugėsi, kad 
Lietuvos Katalikų Bendrijoje nė
ra skaldymosi pavyzdžių. Arkivys
kupas dar užsiminė, kad vieni 
Lietuvos vyskupus laiko per daug 
konservatyviais, kiti per daug 
liberališkais - “leidžia charizminį 
ar Taize judėjimą”. Vyskupai, pa
sak arkivyskupo, negali pritarti 
tiems, kurie nori Bendriją matyti 
sustingusiose formose, o taip pat 
tiems, kurie bėga paskui kiekvie
ną naujovę, įžiūrėdami joje tik
riausią išganymo kelią. Vysku
pams nuolatos reikia apginti svei
kas naujoves, sveikus religinius 
judėjimus. Dar priminė, kad Ka
talikų Bendrijos vyskupai laimina 
charizminį judėjimą.

Kaišiadorių sielovados cent
re vasario 21 d. Teofiliaus Matu
lionio ateitininkų kuopa paminė
jo savo veiklos vienerių metų su
kaktį. Svečių atvyko iš Paparčių, 
Birštono, Jiezno ir' Žiežmarių. Iš-

• Aš esu taikos žmogus. Dievas 
žino, kaip aš myliu taiką, tačiau ti
kiuosi, jog niekada nepasidarysiu 
toks niekšas, kad priespaudą pa
laikyčiau taika. (L. Kossuth) 

AtA
JANINAI LAPIENIENEI

Lietuvoje mirus,
nuoširdžią užuojautą liūdesio valandą reiškiame 

sesutei BRONEI, vyrui BRONIUI, sūnui ALGIUI 

VENSLOVAMS -

Sofija Rakštienė ir šeima

kilmės prasidėjo katedroje Mišio- 
mis, kurias atnašavo vyskupijos 
jaunimo dvasios vadas kun. A. Ju
revičius.

Kuopos vadovas N. Rama
nauskas apžvelgė metinę veiklą: 
negaliųjų vaikų lankymas, Moti
nos dienos šventė ligoninėje, vai
dinimas “Paskutinės kūrinijos die
nos”, kalėdinė loterija vaikams, 
kuopos laikraštėlio leidimas.

Martynui Mažvydui pagerbti 
Ragainės miestelyje, Karaliau
čiaus srityje, buvusioje reformatų 
šventovėje (dabar joje vyksta ka
talikų ir ortodoksų pamaldos) iš
kilmingai atidengta memorialinė 
lenta pirmosios lietuviškos kny
gos autoriui. Šią lentą, žyminčią 
spėjamą M. Mažvydo amžino po
ilsio vietą, pašventino vietos kata
likų kunigas Andrius Eidintas. 
Kunigas pasidžiaugė, kad Kara
liaučiaus srityje tikinčiųjų (lietu
vių ir kitataučių) yra apie 7,000. 
Dar paminėjo buvusį kleboną 
kun. Anuprą Gauronską, kuris 
per 9 metus įsteigė 17 parapijų. Į 
tolimiausius kaimus vykstama 
evangelizuoti žmonių. Žmonės 
aplamai yra abejingesni ir tikėji
mo, ir tautiškumo prasme. Tačiau 
yra plečiama katalikų bendruo
menė. Paklaustas apie grįžimą j 
Lietuvą, kun. A. Eidintas atsakė: 
“Man šitas kraštas pasidarė mie
las, čia aš juočiuosi savo vėžėse, 
jaučiuosiu reikalingas, bet viskas 
Dievo valioje”.

Kaišiadorių katedroje vasa
rio 24 d. paminėtos kun. Česlovo 
Kavaliausko (1923-1997) mirties 
metinės. Vysk. J. Matulaitis su 30 
šios ir kitų vyskupijų kunigais at
našavo Mišias. Prieš pamaldas 
vysk. J. Matulaitis priminė iškilią 
kun. Česlovo Kavaliausko asme
nybę. Pasak vyskupo, paskutinieji 
velionies kunigo metai Kaišiado
ryse buvo tikra Dievo dovana šios 
vyskupijos tikybos mokytojams, 
kuriems jis skaitė paskaitas. Lie
tuvos radijo “Mažosios studijos” 
klausytojai laukdavo jo originalių 
minčių programose “Dievo žodis 
- kasdieniniai skaitymai”, “Kultū
ra ir religija”.

Savo pamoksle kun. R. Miku
tavičius apžvelgė kunigo, kūrėjo, 
teologo nueitą kelią, pažymėjo jo 
dvasios spindėjimą, savitumą. Pa
sak kun. J. Sasnausko, “Mažosios 
studijos” vadovo, velionis kunigas 
buvo mylimas ne vien todėl, kad 
paliko daugybę vertingų teologi
nių darbų ir straipsnių, bet ir už 
jo paprastą, nuoširdų tarnavimą 
Dievo tautai.

Jean Vanier, “Tikėjimo ir 
šviesos” bei “Arkos” steigėjas 
ateinančią vasarą vėl po penkerių 
metų lankysis Lietuvoje. Praeitais 
metaiszbuvo popiežiaus apdova
notas Pauliaus VI premija, o dar 
prieš metus - Prancūzijos prezi
dento valstybine premija. Liepos 
pabaigoje jis vadovaus penkių 
dienų rekolekcijoms, lankysis Vil
niuje ir Kaune.

Alfonsą palieka nesibaigian
čius darbus, išeina pro duris, pa
likdama jas atlapas, kad kukli 
jos buveinė prasivėdintų. Pavasa
ris! Oras pakvimpa medžių ap
suptame kiemelyje - garuojančios 
žemės, pūvančių pernykščių la
pų, gležnų pumpurų kvepėjimo 
mišiniu. Lyg dar slegia žiema, bet 
jau dvelkia pavasario žalumu. Vir
panti mėlyna erdvė, drauge su 
šylančia drėgme paliečia ir ją, 
žemės padarėlį, daugiau tūnan
čią uždarume, bet pasiilgstančią 
ir plačių erdvių.

Jos Vytautėlis išskubėjo mo
kyklon. Išleidusi jį, Alfonsą pa
lieka virtuvėje nesuplautus in
dus, net nei nepaklotus - jo lo
velę ir savo atšalusį guolį. Kaip 
gerai, kad nereikia šiandien į 
darbą! Ta laisve pasinaudodama, 
vakar skaitė Justino Marcinke
vičiaus poemas. Ar tas poezijos 
ritmo lengvumas kėlė ją ir trau
kė iš atvėsusio buto į jau kiek 
šylantį orą? Ar jos vidaus neri
mas, įvairios mintys ginė ją lau
kan?...

Jau keleri metai nebėra Vy- 
tautėlio tėvo. Ar jį primiršo? Vai
kas rečiau ir rečiau beprisimena 
žaidimus su juo, juokus ir pra
mogas. Vaikas auga ir išauga iš 
vaikystės. O ji, vejama darbų, rū
pesčių, palaikoma jos gailinčių 
žmonių dėmesio... Iš tikro, nė
ra laiko nei liūdesiui, nei nusi
raminimui. Jos gyvenimas eina 
tiesia vaga, lyg upė plaukia ir 
plaukia...

Tik tas vienas (iš gailinčių) 
stabdo srovę, lyg didelis akmuo 
upėje, apsuka jos vandenis... Tai 
gražiais žodžiais, tai kokia maža 
pramoga, tai neva Vytautėlio 
globa... Ir juo toliau tas akmuo 
ryškėja, lyg auga, nes ne vien ji, 
o jau ir kiti aplinkui pastebi. Ir 
Vytautėlis dažniau apie jį užsi
mena: vaikui bet tik dovanėlės, 
bet tik naujos pramogos...

O ji? Alfonsą turi sau prisi
pažinti, kad tie sunkūs keleri 
metai nuslėgė jos pečius, kad ši 
atvanga vilioja. Atvanga nuo liū
desio. Ir šioks toks kasdienybės 
palengvinimas...

Bet ar gali pamiršti Vytau
tėlio tėvą, savo vyrą? Nelemtoji 
liga jį gesino ir užgesino... Bet tas 
jo paskutinis žvilgsnis į ją, prie 
mirštančio sėdinčią... Tame žvilgs
nyje buvo visas jų bendras gyve
nimas ir, tarytum, jų ateitis... 
Kokia ateitis? Ar jis tuo žvilgs
niu ko klausė, maldavo, ar tik 
jai ką priminė?

O kai tas antrasis vis daž
niau dabar užeina, tarp dovanė
lių vaikui žvelgia ir į ją, žvelgia 
kitaip...

Ir tik užvakar jis ima ir užsi
mena: kad taip drauge augintų 
jie tą šaunų berniuką...

Bet jis gi turėjęs savo šei
mą... Palikęs žmoną, anot jo, la
bai nemoterišką, barnią, kuri 
IR JO DVI ATŽALAS PER 
SKYRYBAS PASIGLEMŽĖ. 
Taigi jo gailėkis! Leiski jam būti 
prie Vytautėlio ir... Bet kai jis mė
gina ją apkabinti, Alfonsą prisi
mena savo vyro gęstantį žvilgsnį...

Kieme Alfonsą giliai įkve
pia gaivaus oro. Nei nepajunta, 
kaip pereina visą kiemelį, atsi
duria už krūmų. Ten tuščias plo
telis tarp jos ir kaimynų sklypo, 
apaugęs krūmais ir medeliais.

Ji atsiremia į kažkokio me
džio liemenį ir užsimerkia. Taip 
gera vienai, įsiklausius vien į sa
ve, pabūti, pasvajoti... Ar pamąs
tyti? Koks gražus atrodo praė
jęs gyvenimas ir koks trumpas! 

MUSŲ BENDRUOMENĖS NARIUI

AtA
PRANUI ALIŠAUSKUI 

mirus,
žmoną ELENĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

KLB Oakvillės apylinkė

AtA
dukrą RENATĄ

palydėjus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame mamą DANUTĘ ir tėvą 
KOSTĄ BUBELIUS, brolį ir seseris su šeimomis bei 
visus artimuosius -

L. ir V. Nakrošiai

Visa - lyg viena skaidri diena. O 
jai tiek jau metų, kiek yra žemė
je Kristus išgyvenęs... Tikrai? 
Bet Kristus išgyveno atpirkimo 
kančią... Ką gi ji, silpna mote
rėlė? Ką ji, menkas žemės vaba
lėlis, iki šiol padarė? Nieko! Tu
rėjo gerus tėvus. Kad ir ne be 
vargų ar mažų sunkumų, turėjo 
skaidrią vaikystę ir jaunystę. Lai
mei, susitiko mielą vyrą. Su juo 
tarpais ir pasibardavo (kaip visi 
šeimoj!), bet ir gražių dienų 
apsčiai... iki jo netikėtos ligos ir 
dar labiau netikėtos mirties. Ta
da ir ji savas kančias pažino... 
Bet tai tik savas! Ar ji ką ki
tiems gero padarė? Ar kokio 
tikslo siekė, kokį pomėgį tobuli
no? Tik gyveno. Betgi jos dabar 
tikslas - jų sūnaus gerovė... Ar 
ne tai ji matė ir vyro paskutinia
me, gęstančiame žvilgsnyje?

Ir dabar - tas antrasis - taip, 
gražus vyras. Žavus! Ar ne visi 
jie žavūs, kai meilinasi? O kas ga
li atspėt, kas bus toliau? Jai ir... 
Vytautėliui. Alfonsą sunerims
ta. Ji atsimerkia, apžvelgia krū
mų ir medelių plotą, kur jau 
brinksta ir skleidžiasi pavasari
niai pumpurai. Juodos šakos ir 
šakelės jau kiek linksmesnės, 
nes gi stiebiasi į atsinaujinimą, į 
gyvastį - naujus lapus ir žiedus.

Ji apsigręžta, atsiremia kito
je medelio pusėje, kurio ir žievė 
jau pabrinkusi, minkštesnė ir 
švelnesnė. Ji net veidą priglau
džia, net jos ašara susilieja su 
medelio drėgme... Ar ji, Kristaus 
metų moteris, beatgims kokiai 
meilei, žemiškai meilei ir glamo
nėms? Ar bus pavasariai tokie vėl 
gražūs, kaip buvo anie, kai jie su 
Vytautu vaikštinėjo po sprogs
tančių medžių parką, kai svajojo 
apie jų bendrą jauną gyvenimą?

Alfonsą jau tikrai pravirks
ta, nebejausdama ar nuo šakelių 
šalta rasa krinta, ar jos karštos 
ašaros medžio liemeniu liejasi. 
Ją apima neapsakomas anų pa
vasarių ilgesys. Bet jie nebegrįš 
- ji. papurto galvą. Jie nebegali 
grįžti. Kas praeina, praeina. Tik 
vieną kartą būna tikrai gražu ir 
tikra. Dabar tik jos Vytautėliui 
gražūs pavasariai,gali atieti...

Ir ji šypsodama lygina - kiek 
panašumo tarp Vytauto ir Vy
tautėlio! Kokie įdomūs būdavo 
jų vaikiški ir nevaikiški žaidi
mai! Kaip jie vienas antro pasi
ilgdavo... “Ar grįžo jau tėve
lis?”..., “Ar Vytautėlis ilgai užsi
bus pas draugą?”1, - tokie jų bū
davo nuolatiniai klausimai. O ji 
vis būdavo tarp jų: tarp jų

Švytinti viltis kančios...
(Atkelta iš l-rno psl.) 

me, kad ateitis, kaip buvo praei
tis, ateis iš Dievp kaip malonės 
dovana.

Senajame Testamente vil
ties pagrindas slypi pasakojime 
apie Išėjimą iš Egipto, išvedimą 
iš vergijos j laisvę ir Sandoros 
gyvenimą. Iš pradžių pranašai 
telkė dėmesį į laukimą palai
mos, kuri bus įgyvendinta istori
joje ir šioje žemėje. Ilgainiui, is
torinių pervartų ir lūžių jėga iš
stūmė šią viltį už istorijos slenks
čio į apokaliptinę Sandoros bend
rijos savimonę ir viziją. Ir vienu, 
ir kitu atveju buvo tikimasi, kad 
ateitis neš palaimą, nes Sando
ros bendrija žinojo, kad Dievas 
kadaise Egipte jau buvo matęs 
jų kančią, girdėjęs jų pagalbos 
šauksmą ir atėjęs jų išgelbėti. 

džiaugsmo ir nesėkmėje liūde
sio, tarp jų vaikiškumo, o tikru
moj pastovumo ir tvirtumo... Ji, 
tarytum, ryšys tarp vyro meilės 
ir vaikiško, bet gilaus sūnelio 
prieraišumo prie abiejų tėvų. Ji 
abiejų buvo mylima, abiem rei
kalinga, nepamainoma...

Alfonsą pakelia galvą į vir
šų, nes jau virš to miškelio švin
ta kylanti saulė: maloni, žadanti 
gyvybę, atsinaujinimą, viltį... Bet 
jos kūnu perslenka ir nerimo 
šiurpulys: yra ir bus daug vargo 
auginant judrų, gabų, smalsų 
berniuką...

O vakar vakare telefonu tas 
antrasis jai iškėlė rimtą (taip jis 
sako - rimtą!) klausimą... “Pla
nuoju šaunias atostogas. Paga
liau atsakyk, ar važiuosi su ma
nim? Galima Vytautėlį laikinai 
palikti pas mano giminaitę...”

Tas jo klausimas labai ją su
neramino. Lyg ir džiugino, bet dar 
daugiau baimino ir neramino. 
Tuo nerimu ji virpėjo pusę nak
ties. Jo atostogos prasideda už 
savaitės, ji turi greit atsakyti, o ne
žino - kaip... Tai jo Velykų atos
togos, surištos su tarnybine parei
ga, jam nedaug tekainuosiančios...

Bet ji žino, kad tai būtų jau 
lemtingas žingsnis, ypač jai. Jis- 
dar nekalba apie vedybas... Ne
bent staigiai, tos kelionės metu, 
jis apsispręstų ir pasipirštų?... 
Nes jis yra gana staigaus būdo.

Alfonsą žiūri į medžius, pri
simena Velykas - dar su jos tė
veliais. Jos motinos veidas bū
davo nutviekstas paslaptingos 
šviesos, kai ji pati šventovėje tik 
džiaugėsi gražiomis giesmėmis, 
procesijoj auksine monstracija.

Ji dabar vėl plačiai atsimer
kia, lyg norėdama aną vaikišką 
ir jaunatvišką praeitį regėti... O 
tėveliai - jau Anapus. Ir jos Vy
tautas - Anapus. Tikėk ar neti
kėk, verk ar neverk... Ji, kartais 
pamačiusi jį sapne, iš miego pa- 
šoksta ir žvilgsniu ieško jo po 
kambarį... Atrodo, jis čia, jis tu
ri būti čia, jis niekur neišėjo, jis 
greta jos buvo ir bus. Kaip neįti
kima brangaus žmogaus mirtis! 
Kaip nepriimtas tas žodis - nie
kados! Niekados nebebus, nie
kados nebekalbėsi ir nebematy
si... Negali būti! Taip negali bū
ti negailestingai sutvertas pasau
lis, kad... buvo ir nebėra. Pra
dingo. Amžiams atimta, nebe- 
sugrąžint brangiausio... Taip ne
gali būti... Šiuos žodžius Alfonsą 
daugelį kartų kartojo per šiuos 
kelerius jos netekties metus.

(Nukelta į 3-čią psl.)

Žvilgsnis šv. Velykų rytą į Prisikėlusį Kristų - mirties nugalėtoją
Nuotr. R. Kisieliaus

AtA
RENATAI BUBELYTEI 

per anksti iškeliavus į amžinybę,
jos tėvams, broliui, sesutėms su šeimomis ir giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime - 

Alė ir Vytas Bubeliai Arvydas ir Vida Smailiai

Paulius ir Ilona Tarvydai

MYLIMAM VYRUI

a.a. PRANUI ALIŠAUSKUI 
mirus,

žmoną ELENĄ nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime -

Adelė Tamošaitienė Kotryna ir Juozas Ališauskai

Stefa ir Antanas Petraičiai Joana ir Juozas Zenkevičiai

Ir Krikščionių Bendrijos vil
ties pagrindas buvo ir yra Die
vas, kuris per Jėzaus Kristaus 
mirtį ir Prisikėlimą veda iš nuo
dėmės ir mirties vergijos į gyve
nimą. Būdinga, kad evangelistas 
Lukas Jėzaus mirtį ženklina išė
jimu, būsiančiu Jeruzalėje (žr. 
Lk 9, 31). Taigi krikščionių vil
ties uoliena ir tikėjimo atramos 
taškas yra Jėzaus Kristaus mir
ties ir Prisikėlimo pasakojimas. 
Pradedant Marija Magdaliete, 
Jėzaus mokiniai skelbia Viešpats 
prisikėlė! - Nukryžiuotasis gyve
na su Dievu amžinai kaip atei
ties pažadas visam pasauliui.

Pasakojimai apie Prisikėlu
sįjį liudija, kad Dvasios jėga Jė
zus yra tarp mokinių žodžiu ir* 
duonos laužymu, Raštų aiškini
mu, atleidimu ir paguoda. Jėzus 
Kristus, įsikūnijęs Dievo Sūnus, 
savo Artumu apreiškia Dievą, 
kuris prikelia mirusius ir tiesia 
kelią ten, kur nėra kelio. Prisi
kėlimas apreiškia, kad Dievas - 
Kūrėjas - tikrai nugalėjo mirtį ir 
dalijasi gyvenimu su žmogumi.

Tikėjimo išpažinimas, kurį 
tarsime atnaujindami savo Krikš
tą Prisikėlimo dieną, prasideda 
pareiškimu tikėjimo į Dievą, 
dangaus ir žemės Kūrėją, tęsiasi 
su pasakojimu apie Jėzaus Kris
taus mirtį ir Prisikėlimą, baigia
si prasmingai pareiškimu tikėji
mo į mirusiųjų priskėlimą ir am
žiną gyvenimą. Tikėjimas į am
žiną gyvenimą pasitiki Dievu ir 
nesustoja pusiaukelėje, bet nuo
sekliai eina iki kelio galo, rem
damasis Tuo, Kuris šaukia iš ne
būties į būtį, ir gali pašaukt iš 
mirties į gyvenimą.

Sudabartindami atsiminimu 
ir pasakojimu vienkartinį įvykį - 
Jėzaus Kristaus mirtį ir Prisikė
limą, įvardijame ir dalijamės Die
vo malone, duota mums tapti am
žinu savimi.

AtA 
agronomui JONUI PARŠELIUI 

mirus,
žmoną VALERIJĄ, dukrą JANINĄ su šeima nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

Aldona, Pranas ir Vytautas Kvedarai 
Laima ir Wally Barkey

PADĖKA
AtA

ZIGMAS KAZLAUSKAS
1998 m. vasario 19 d. iškeliavo j amžinybę.

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kle
bonui kun. A. Simanavičiui, OFM, kun. E. Putrimui už 
jautrų pamokslą, ypač kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už 
gražias maldas prie karsto, palydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Nuoširdi padėka brangiai draugei Danutei Petro
nienei ir jos vyrui Juozui už įvairią pagalbą šią sunkią va
landą. Ačiū šeimos draugams ir pažįstamiems, atvyku
sioms į laidotuvių koplyčią, palydėjusiems velionį į kapi
nes. Dėkojame už gražias gėles, už užprašytas Mišias, už 
aukas “Kovai su vėžio liga”, už pareikštas mums užuo
jautas žodžiu ir raštu.

Dėkojame muz. Danguolei Radikienei už gražias 
giesmes ir vargonavimą. Ačiū Birutei Stanulienei už ska
nius pietus, ponioms už pyragus.

Liūdinti - žmona Elzė, seserys Irena Varankienė
ir Natalija Adomavičienė

pathcom.com
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Kas laukia mūsų tautos?
Lietuvos vyskupų ganytojinis laiškas

Šventė, žiūrinti į ateitį
Patriotinės šventės Lietuvos kaime, kur siaučia “pilstukas”, grasinimai, apiplėšimai

Pasaulyje Dievas mirties ne
sukūrė, jis nesidžiaugia, kad 
miršta gyvieji (Išm.1,13).

Gyvenimo ir mirties prob
lema visuomet buvo aktuali 
žmogui. Kodėl Dievas mums 
davė gyvenimą, kuris baigiasi 
mirtimi? Šį klausimą kėlė ir te
bekelia daugybė žmonių, nors iš 
tiesų tokia abejonė - tai papras
čiausias nesugebėjimas atsakin
gai žvelgti į Dievo dovaną.

Dievas yra visokios gyvybės 
kūrėjas, ir žmogaus gyvenimas 
reiškia nepaprastą galimybę, 
kurią Visagalis suteikia žmogui, 
leisdamas jam realizuoti save. 
Drauge tai neatimama teisė, 
kuria grindžiamas visuomenės 
gyvenimas. Šios galimybės ir 
teisės negali paneigti jokia vi
suomeninė santvarka, ir ne vel
tui kiekvienos valstybės pagrin
diniame įstatyme įtvirtinama 
žmogaus teisė į gyvybę.

Vis dėlto žmogus nėra vien 
įstatymais ar nuostatais apribo
ta būtybė, todėl net ir patys aiš
kiausi bei asmeniškai brangina
mi principai ne kartą yra užgo
žiami kitokių interesų. Taip ir 
dabar mes su skausmu turime 
pripažinti, kad vis labiau įsiga
linti asmeninė laisvė ne visuo
met duoda lauktų rezultatų.

Žmogus, visų pirma įtikėjęs 
savimi, nutarė, jog yra laisvas 
nuo daugelio moralinių princi
pų, kuriuos mieliau pavadino 
moraliniais varžtais, todėl taria
mos asmeninės laisvės vardan 
suteikė sau galimybę nepaisyti 
kitų žmonių interesų. Deja, šiais 
laikais visuomet labiau vertina
ma ne moralė, o asmeniniai 
patogumai. Uoliai perskaitę 
Dievo įsakymą, liepiantį mylėti 
save, žmonės praleido tą dalį, 
kur kalbama apie meilę artimui, 
todėl vis dažniau tenka susidur
ti su kito žmogaus ir jo gyvybės 
negerbimu.

Bažnyčia visais laikais aiš
kiai pasisako už ištikimybę pri
gimtiniam principui, išreikštam 
Dievo įsakymu “Nežudyk!” Ji 
gina žmogiškąją gyvybę visais 
pavidalais, nuo pat žmogaus 
pradėjimo iki kūno mirties, 
griežtai drausdama visa, kas gali 
pakenkti žemiškajai egzistencijai.

Gaila, kad, siekiant kuo 
greitesnės ekonominės ir politi
nės pažangos, prarandamas dė
mesys moraliniam auklėjimui, 
todėl vis dažniau dėl materiali
nės gerovės aukojama žmogiš
koji gyvybė.

Piliečius baugina kriminali
nės kronikos puslapiai, kuriuo
se aprašoma, kaip nusikaltėlių 
aukomis tampa nekalti žmonės. 
Ne vienas sudreba, pagalvojęs, 
kad taip gali atsitikti ir jam pa
čiam. Nusivylimas žlugusiomis 
svajonėmis ir idealais daugeliui 
žmonių tampa paskata pakelti 
ranką prieš save patį. Bauginan
ti statistika, bylojanti, kad mes 
jau veržiamės į pirmaujančių 
gretas Europoje pagal savižudy
bių skaičių, verčia susimąstyti, 
kas ateityje laukia mūsų tautos.

Drauge vis labiau žmonių 
sąmonėje įtvirtinama pažiūra, 

ANELĖ RUPINSKIENĖ, Vaitakiemio mokyklos direktorė iš Punsko 
srities kalba Vasario 16-tosios minėjime Kurnėnuose, Alytaus rajone

Nuotr. A. Vitkausko

1573 Bloor St. West Toronto, Ont. M6P 1A6

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių 
yra neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA I

pagal kurią gyvybės dovana yra 
tam tikra visuomeninė funkcija. 
Tada užsimezgusi kūdikio gyvy
bė tampa svarstymų objektu. 
Šaltakraujiškai svarstoma, ar 
jam galima leisti išvysti saulės 
šviesą, teisinant save ekonomi
niais ar sanitariniais motyvais. 
O pagyvenęs, sergantis žmogus 
jau ne vienam yra tapęs nerei
kalinga našta, ir vis garsiau gir
dimi balsai apie tai, kad geriau 
būtų palengvinti beviltiškų ligo
nių skausmą, padedant jiems 
oriai numirti. Kiek nevilties, 
skausmo ir nesugebėjimo oriai 
gyventi!

Mūsų laikmetis atnešė daug 
patogumų. Žmogui nebeegzis
tuoja milžiniški nuotoliai, žinios 
nebekeliauja iš vieno žemyno į 
kitą savaites ar mėnesius. Mes 
išmokome naudotis pačiomis 
moderniausiomis transporto prie
monėmis, pasijutome esą laisvi. 
Deja, kentėti, mylėti, ilgėtis 
žmogui tenka pačiam. Kartais 
atrodo, kad to nebesugebame.

Kodėl pasaulyje taip labai 
trūksta pagarbos žmogiškajai 
gyvybei? Norint atsakyti į tai, 
tenka prisiminti vieną tiesą: 
žmogus nėra vien materiali bū
tybė, bet drauge ir dieviškosios 
gyvybės saugotojas savyje. Mes 
esame Dievo sukurti nemirtin
gumui ir laimei, tačiau pats 
žmogus, slopindamas savyje 
dieviškosios gyvybės kibirkštį, 
prisideda prie mirties ir nevil
ties pasaulyje. Neįmanoma kal
bėti apie išorinius reiškinius, 
nesusimąstant apie vidinius 
žmogaus klystkelius. Per nuodė
mę mirtis įėjo į pasaulį, - įspėja 
mus Šventasis Raštas. Gyvybės 
negerbimas yra glaudžiai susijęs 
su moraliniu blogiu - nuodėme, 
kurią jau dažnai drovimės pava
dinti tikruoju vardu ir kuri slypi 
širdyje.

Verčiau kalbame apie pato
gumus, prievartą, susidariusias 
aplinkybes... Pateisinus save, 
atrodo, nebe taip skauda širdį, 
kai susiduri su kito žmogaus 
skausmu ir mirtimi. Didžiausias 
trūkumas, vis labiau įsigalintis 
mūsų visuomenėje, - tai neno
ras savo veiksmams taikyti mo
ralinius principus, pagaliau ne
sugebėjimas suvokti savęs kaip 
vienas kito brolio.

Žmonių tarpusavio vienybė 
yra pagrįsta Kristaus išganomą
ja auka. Žmonės nėra ir neturi 
būti vienas kito priešai. Žvelg
dami į kryžių, mes galime būti 
tik broliai, kuriuos vienija už 
mus išlietas Kristaus kraujas.

Šiandien, kai vis dažniau 
vartojami gyvenimo ir mirties 
kultūros terminai, krikščionis 
privalo aiškiai suvokti savo atsa
komybę už gėrį pasaulyje. Ištie
sinti savo sielos klystkelius, iš
mokti atvirai, pasitikint Dievu, 
žvelgti į pasaulį, džiaugsmingai 
pasitikti kiekvieną į pasaulį 
ateinančią gyvybę, nelikti abe
jingam išnaudojamiems ir 
skriaudžiamiems, visomis jėgo
mis stengtis įdiegti jaunajai kar
tai kilnius moralinius principus 
- tai kelias, kuriuo eidami liksi
me ištikimi gyvybės dovanai, 
kurią Dievas duoda pasauliui.

Triumfuojantis Pergalės Kristus, prisikėlęs iš numirusių
Koliažas ir nuotrauka R. Kisieliaus

BUK AMŽINYBĖS ILGESIU
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Ji žiūri dabar į medelio vir
šūnę, ten... Ten, viršutinėse liau
nose šakelėse, sprogsta švelnūs, 
pūkuoti... “kačiukai” (taip juos 
vadindavo). Karklas? Ar čia gali 
būti toks pat medelis, kaip jos 
vaikystėje, kaip netoli jų upelio 
pakraščiuose? Karklas, kurio 
šakose visada pasirodydavo pir
miau tik pūkuoti pumpurai - 
katinėliai, kačiukai, o tik paskui 
gležnus žali lapeliai. Jų mama pa
laužydavo keletą šakelių, įdėda
vo į tarpą žalumo... Taip visose 
šventovėse padalina Verbų sek
madienį žmonėms, kad ir be ėg
lio, be žalumo, nors po šakelę vi
si gauna tų... verbų. Tai Velykų- 
Prisikėlimo ženklas. Nuo seniau
sių krikščionybės laikų... Alfon
są čia jų nepasiektų - jie taip aukš
tai. Medelis išsistiebęs tarp krū
mų, gal siekiasi saulės spindu
lių... Šakelės aukštai, bet tie 
pūkuoti “katinėliai” jau žvilga 
šviesėjančios dienos ir jos nušvi
tusio žvilgsnio ertmėje.

Staigiai ima jai atlėgti vidu

Dvi mokyklos vienoje šventėje
Laisvosios Lietuvos ir Seinijos mokyklų mokiniai bei mokytojai 
drauge šventė Vasario šešioliktąją Kurnėnuose, kur programą 

atliko abiejų atstovai

ANTANINA URMANAVIČIENĖ, 
Alytus

Alytaus rajono Kurnėnų 
Lauryno Radziukyno mokyklos 
moksleiviai ir mokytojai kruopš
čiai ruošėsi paminėti pačią 
brangiausią šventę visiems lie
tuviams, gyvenantiems Lietuvo
je ir už jos ribų - Lietuvos vals
tybės atkūrimo 80-metį.

Gražiai papuošta mokyklos 
salė. Ant sienų kabojo mokinių 
piešiniai parodoje “Piešiu Lie
tuvą”. Priekyje, ant pagrindinės 
sienos, puikavosi mūsų valsty
bės herbas - Vytis. Šalia jo - 
mūsų istorinė Trispalvė. Istori
nė todėl, kad 1988 m. rugsėjo 1- 
ajai ją pasiuvo matematikos 
mokytoja Jūratė Valatkienė. 
Siuvo todėl, kad nebuvo par
duotuvėse. Parduotuvės buvo 
užverstos sovietinėmis.

Pasidžiaugti su mumis švie
sia Vasario 16-ąją atvyko svečiai 
iš Punsko. Tai Vaitakiemio 
pagrindinės mokyklos direktorė 
Anelė Rupinskienė, jos tėvelis, 
buvęs Lietuvos partizanas Kazi
mieras Skirkevičius - Kregždė, 
prieš daugelį metų su ginklo 
draugais skubėjęs į pagalbą le
gendinio Kalniškės mūšio kovo
tojams. Tada, 1945 m. gegužės 
16 d., nelygioj kovoj krito 44 
partizanai, o priešas neteko 400 
karių. Atvyko ir A. Rupinskie- 
nės dukra Violeta Rupinskaitė, 
Punsko ansamblio “Viltis” va
dovė ir ansamblio dalyvės - Al
dutė Birgelytė, Rita Severinaitė 
ir Vida Moliušytė. Atsivežė 
brangią muzikos aparatūrą, ku
rią buvo sunku pervežti per sieną.

Alfonsas Vitkauskas atvežė 
labai mielą viešnią prof. Aldoną 
Vasiliauskienę, Lietuvių katali
kų mokslo akademijos narę, is
torijos mokslų daktarę, ir buvu
sį Lietuvos partizaną leitenantą 

je sunkumas - rūpesčių, nerimo, 
nežinomybės, abejonių... Jai darosi 
ramu ir gera - viskas taip aišku.

Ogi jos bute dar nebaigti 
darbai, nesutvarkyti kambariai... 
Rytoj vėl reiks į darbą. Dar ką 
ir praskalbti reiktų, gal net pa
džiauti galima lauke. Nesunku, 
jokie darbai nesunku...

Ji dar kartą pažvelgia aukš
tyn - į medelio pranašišką iš
sprogusių šakelių ženklą, į am
žinai atsinaujinantį*pavasario at
gimimo ženklą... Kaip ir žmo
gaus sielos...

Ir Alfonsą jau randa savyje 
atsakymą - ne tam antrajam į 
viliojantį kvietimą, bet... Ji atsi
lieps į pirmojo gęstantį paskuti
nį žvilgsnį... Tyliu šnabždesiu da
bar jau kartoja, atsakydama su 
meile, su prašymu ar su malda: 
“Būk man Amžinybės ilgesiu!”

Ir iš lėto, bet tvirtu žingsniu 
grįžta į savo būstą.Grįždama vėl 
giliai įkvepia pavasarinio oro. Jai 
pasirodo, kad jau diena daug 
šiltesnė.

Kazimierą Savičių, gerai Alytui 
žinomą, dažnai besilankantį mo
kyklose ir pasakojantį apie ko
vas ir kovotojus už Lietuvos lais
vę bei nepriklausomybę.

Šventė prasidėjo Lietuvos 
valstybės himnu. Muzikos ir lie
tuvių kalbos mokytojos parengti 
mokiniai gražiai dainavo ir dek
lamavo, skaitė eilių posmus. Pa
ti mokytoja M. Baublienė buvo 
literatūrinio montažo dalyvė. 
Visiems dainuojant “Žemę Lie
tuvos” širdis užliejo didelė gero 
jausmo banga.

Kodėl valstybės atkūrimo 
diena yra Vasario 16-oji, papa
sakojo prof. Aldona Vasiliaus
kienė. Tai didis nuopelnas Lie
tuvos tarybos narių signatarų, 
kurių tarpe buvo ir prof. Pranas 
Dovydaitis, vėliau nužudytas so
vietinių okupantų. Visi atidžiai 
klausėsi Lietuvos tarybos 1918 
m. vasario 16-ąją pasirašyto ak
to žodžių.

Abu partizanai, vienas iš 
laisvę atgavusios Tėvynės, kitas 
iš svetimųjų valdomos mūsų et
ninės žemės, turėjo apie ką kal
bėti. Tik labai gaila, kad Lietu
vos partizanas, kovojęs už Lie
tuvos laisvę, gyvenantis Lenki
joje, neturintis Lietuvos piliety
bės, negali gauti jokios pašalpos.

Direktorė A. Rupinskienė 
papasakojo apie savo ir kitas 
lietuviškas mokyklas Seinijoje. 
Dovanų atvežė Lenkijoje spaus
dintų lietuviškų knygelių.

Muzika, gražios lietuviškos 
dainos, atvežtos iš Punsko, buvo 
labai gražiai punskiečių atliktos. 
Nuščiuvusi salė klausėsi “Vil
ties” ansamblio. Gerai, kad šis 
prasmingas žodis “Viltis” gyvas 
ne tik širdyse, bet ir sakomas, 
dainuojamas. Tikimės, kad 
įžiebta dviejų mokyklų, dviejų 
partizanų draugystės ugnelė ne
užges.

ANTANINA GARMUTĖ

Iškankinta okupacijų ir per
mainų Lietuva šventė Nepri
klausomybės paskelbimo 80- 
metį. Į dainų ir pasakų kraštą - 
Piliuonos kaimą prie Nemuno 
vykome trise: Taurakiemio apy
linkės seniūnas Antanas Isoda, 
Lietuvos karininkų “Ramovės” 
seniūnų tarybos pirmininkas ka
pitonas Gediminas Recetas ir 
aš. iš šio Nemuno slėnio pir
muosius žingsius “išmatavusi” į 
platų gyvenimo vieškelį.

Kol pervažiavome baltais 
nameliais nusėtą kunigaikščio 
Vaišvydo žemę - Vaišvydavą ir 
už jos stūksančią Dubravos gi
rią, Antanas spėjo išpasakoti 
kaimo naujienas.

- Turbūt kas antrame name 
rastume “pilstuko”, - sakė se
niūnas. - Kontrabandininkai ir 
degtindariai baigia pragirdyti 
valstiečius. Ir ko tas seimas del
sia, antialkoholinių įstatymų ne
priima? Valstybės monopolio 
reikėtų. Mūsų vietinės valdžios 
pastangos panašios į kovą su vė
jo malūnais. Sakysime, aš žinau, 
kur veikia “fabrikėlis”. Ir polici
ninką gyvenantį čia pat, turime. 
Tik kas iš to: ir jo, ir mano šei
mos yra neapsaugotos. Niekas 
nenori išlėkti į orą...

Kaimo gale plevėsuoja ne
gausios trispalvės. Tai vėl seniū
no rūpestis.

- Prisimenu metus, pirmuo
sius po Kovo 11-osios, - tęsia 
jis. - Važiuoju per Panemunę. 
Ten suklupusios mažos lūšnelės 
Vaidoto gatvėje. Ir kiekviena iš
didžiai laiko trispalvę! Kokia 
meilė laisvei! Suvokta savigar
ba! Toks džiaugsmas širdį ap
ėmė...

Į Vasario 16-osios minėjimą 
piliuoniškiai susirinko erdvioje 
vidurinės mokyklos salėje. Tai 
buvę Kultūros namai, sąžiningų

Piliuonos vidurinės mokyklos mokiniai dainuoja šventiniame minėjime 
1998 m. vasario 16

Partizanų kovas gimtajame krašte prisimena Piliuonos etnografinis 
moterų ansamblis. Priekyje — L. VILIAUDIENE, Norilsko politkalinio 
ALFONSO ČEPO duktė Nuotr. A. Garmutės

Prie savo seniūnuos Piliuonoje - apylinkės seniūnas inž. ANTANAS 
ISODA, švenčiant 1998-jų Vasario 16-ąją Nuotr. A. Garmutės

vyrų išgelbėti nuo išdraskymo. 
Tarp jų sienų dabar aidi skar
dūs mokinukų balsai, o į jaukią 
kaimo darbštuolių rankomis 
įrengtą koplytėlę šventadienio 
pamaldoms renkasi dvasinės ši
lumos ir paguodos pasiilgusieji.

Mus pasitinka mokyklos di- 
rektorus Rolandas Nėnius. 
Žmogus iškilmingai pasitempęs, 
bet jo veide rūpestis klaidžioja. 
Kažkas įvyko. Nieko ypatingo - 
jų kaimo neišžudė žudikas. Ne
sudegino piktavaliai. Net nenu
siaubė uraganas.

- Tiesiog piktas pokštas, - pa
stebi direktorius. - Mūsų pašto 
skyrių šiąnakt išplėšė. Kasmet 
švenčių išvakarėse mums sten
giamasi nuotaiką sugadinti...

Kažkam labai knieti, kad 
mūsų visos šventės būtų liūd
nos. Net ši, maloniausia lietuvio 
širdžiai Vasario 16-ji. Todėl se
niūnas Antanas Isoda, atnešęs 
pilną glėbį žydinčių viduržiemio 
tulpių, iškilmingai sako:

- Džiaukimės! Šiandien šven
tė, kuri žiūri į ateitį! Viskas bus 
tvarkoje!

Dar nemokame švęsti savo 
švenčių. Liūdnų - liūdnai, o 
linksmų - linksmai. Prisiminda
ma birželio 14 d. trėmimus, vie
na tremtinių veikėja, mėgdžio
dama rusiškus papročius, leido
si šokti linksmą rusišką tryptinį. 
Ji buvo sustabdyta, primenant, 
kad šoka ant savo motinos 
kaulų.

Išmoksime daug ko. Lėtai,

Velykos senajame Lietuvos...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

grįžta šventovėn, visi nušvitu
siais veidais klausosi Aušrinės, 
paskui Mišių, pamokslo, velyki
nių giesmių.

Po pamaldų jie pasipila į 
šventorių, spausdami pažįsta- 

bet atgyja okupacijų užgniauž
tos tradicijos. Laisvo žmogaus 
ženklai. Susimąstymo valandos. 
Apie tautą ir valstybę. Apie tai, 
kas šiandien Lietuvoje gerai ir 
kas blogai. Visa tai praskambė
jo tą dieną Piliuonoje, pavasario 
vėjams budinant žemę.

Mokinukų koncertinėje pro
gramoje pasididžiavimo Tėvyne 
jausmą kėlė patriotinės dainos. 
Etnografinis moterų ansamblis 
su Kultūros namų direktore 
Laimute Viliaudiene priešakyje 
priminė partizanų kovas ir 
tremties negandas. Nemuno 
krašto žmonių rūpesčių ir tikėji
mą gėrio pergale išsakė mokyk
los direktorius Rolandas Nė
nius ir apylinkės seniūnas Anta
nas Isoda.

Ypač daug šiltų katučių su
silaukė susirinkusiųjų nuošir
džiai sutiktas Kauno karininkų 
“Ramovės” vadovas kapitonas 
Gediminas Recetas. Kilęs iš 
atkakliosios Žemaitijos, augęs 
ir brendęs Romo Kalantos be
tarpiškoje kaimynystėje ir įta
koje, Kaune, kapitonas savo 
kalbą užbaigė entuziastingais 
žodžiais apie tai, kad nepraeis 
daug laiko, ir tokios salės, mi
nint garbingos mūsų tautos 
šventes - Vasario 16-ąją ir Ko
vo 11-ąją, bus pilnutėlės! Tauta 
keliasi ir prisikels dvasiškai. 
Lietuvis visada buvo ir bus pa
siryžęs ginti Tėvynę ir laisvę. 
Sąžiningai kurti valstybės ateitį 
- tepadeda mums DIEVAS!

mųjų rankas, bučiuodami juos 
ir perduodami linkėjimus, ku
riuos byloja širdis, o šypsenas 
dar labiau nuskaidrina jau aukš
tai pakilusi saulutė.

Jaunimas, nebetverdamas 
smalsumu, skuba prie vežimų, 
rausdamiesi šiene suslėptų įvai
riaspalvių margučių ir čia pat, 
kalendami į dantis, tikrina, kie
no margutis stipresnis. Vyres
nieji tebeklūpinėja prie kairiojo 
altoriaus, atrinkinėdami savo 
pašventintus ryšulėlius su vely
kiniais valgiais.

Po valandėlės vėl visais ke
liais rieda įsismaginę vežimai, o 
takais ir keleliais pasišokinėda
mi grįžta vaikai.

Ir, rodos, jau iš tolo šviečia 
sodybos, baltuoja smėliu naujai 
nubarstyti takeliai, akį traukia 
sutaisytos lysvės.

Trobų vidus blizga. Vienoje 
kertėja stovi balta lino staltiese 
užtiestas stalas, o ant jo velyki
niai valgiai su tradiciniu paršiu
ku, kumpiu, paukštiena, skaniai 
kvepiančiais pyragais ir kitais 
skanumynais. Vaikų akys nenu
slysta nuo galybės kiškio dova
nų - margučių.

Pašlakščius švęstu vandeniu 
Velykų stalą ir sukalbėjus mal
dą, visi sėda prie stalo iškilmin
gų pusryčių. Po ilgo Gavėnios 
pasninko visi valgo, kiek tik šir
dis geidžia. Čia pat prasideda 
margučių mušimas. Ypač ragi
nama neatsilikti su kumpiu - 
žiūrėti, kad trečią dieną liktų tik 
kaulas, kurį, nunešus galulau
kėm būtų galima užkasti, kad, 
gink Dieve, vasarą ledai javų 
neišdaužytų.

Po pusryčių prasideda kitos 
nesuskaitomos linksmybės. Vie
ni muša kiaušinius, ieškodami 
stipriausio, kiti jais mainikauja, 
ritinėja ar plukdo loveliuose ant 
ežero. Vėl kiti skuba į kluonus 
ar sodus pasisupti įtaisytose sū
pynėse. Lalauninkų būriai eina 
per kaimus, su giesmėm ir dai
nom, viliodami kiaušinius, 
merkdami akį merginom, krės
dami išdaigas. Pievom ir klo
niais skamba dainos, muzika ir 
juokas.

Į pavakarį atbilda vežimas 
su marškomis uždengtu kubilu 
vandens. Smalsuolių būriai seka 
vežimą, prašydami parodyti, ką 
gi jie ten gabena. Tada vežėjai 
nuima nuo kubilo marškas ir, 
paėmę kaušą vandens, šiūpteli. 
Kiek tada juoko. Žino, kad dau
giausia vandeniu aplietas turės 
gerą sveikatą, susilauks Dievo 
palaimos.

Saulei pasislėpus, dar ilgai 
džiūgauja lietuviškasis kaimas, 
o senieji kalbasi apie naują sėją, 
naują vasarą ir naują derlių. Šir
dyse nauja viltis - Kristus prisi
kėlė. Aleliuja!
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APŠVIESTAS JŪROS TILTAS

Palangos tiltas jūron švenčių 
vakarais nušvito ryškiomis spalvo
mis. Mat buvo įjungti neseniai 
įrengti jo žibintai. Ant tilto įvyko 
muzikinis spektaklis, buvo šaudo
mos įvairiaspalvės raketos.

DAILĖS GALERIJA DVARE

Vilkaviškio rajono Paežerių 
dvaro rūmuose surengtame kon
certe buvo renkami dalyvių para
šai, siūlantys jį atpirtkti iš savinin
kų ir paversti Suvalkijos dailės ga
lerija. Šį dvarą 1938 m. buvo nu
pirkęs Vasario šešioliktosios akto 
signataras Jonas Vailokaitis, jame 
su šeima gyvenęs iki 1940 metų. 
Vėliau dvaras buvo suvalstybin
tas, o 1991 m. užsienyje gyvenan
čios J. Vailokaičio dukros Romu
tė Aleksandra Backer ir Birutė 
Joana McClain paprašė Lietuvos 
vyriausybę joms sugrąžinti tėvo 
turtą. Jos abi turėjo net ir Lie
tuvos piliečių pasus, tačiau dvaras 
joms nebuvo sugrąžinamas. Mat 
dabar jau yra priimtas naujas pi
liečių nuosavybės teisių į nekilno
jamą turtą įstatymas. Natūra dva
ro ir jo pagalbiniai pastatai savi
ninkui bei jo įpėdiniams negrąži
nami, kai jie naudojami kultūros 
reikmėms. Paežerių dvaro rūmų 
tarnų pastatas jau yra atiduotas 
įsikuriančiai Suvalkijos krašto ga
lerijai. Pasak Vilkaviškio rajono 
burmistro Jono Mačio, seserims 
Vailokaity tems būtų galima atsi
lyginti tik sumokėta apie 300,000 
litų kompensacija. Iš tikrųjų joms 
nei pinigo, nei dvaro nereikia. 
Romutė Aleksandra Backer jau 
vra prasitarusi, kad savo dalį nori 
atiduoti Vilkaviškio vyskupijai.

GELEŽINKELIO SUKAKTIS

Mažeikių muziejuje specialia 
konferencija buvo paminėta jų ge
ležinkelio 130 metų sukaktis. Kon
ferencijų salėje buvo iškeltos ge
ležinkelių vėliavos, įteiktos premi
jos geležinkelio veteranams. Gele
žinkelis Mažeikiams sudaro prob
lemą, nes jis miestą dalija į dvi 
dalis. Anksčiau buvo planuota 
Mažeikių geležinkelį požeminiais 
tuneliais ir specialiomis perėjomis 
iškelti už miesto ribų. Tačiau to
kiam projektui įgyvendinti pritrū
ko pinigų. 1978 m., kai buvo sta
toma naftos perdirbimo įmonė, 
Mažeikių geležinkelis turėjo šim
tą jame dirbusių vyrų ir moterų. 
Dabartinėje stotyje dirba du vyrai 
ir 23 moterys. Pernai Mažeikių 
stotyje buvo iškrauta apie 2,000 
vagonų, o pakrauta apie 150. In
žinierius, kadaise tiesęs Mažeikių 
geležinkelį, tada buvo pasiūlęs di
delio Viekšnių miestelio žydams 
pagrindinę stotį pastatyti Viekš
niuose, jeigu jie sutiks sumokėti 
po 5 rublius už kiekvieną žydų 
šeimą. Kai jie kyšio atsisakė, jis ją 
nukėlė į vos kelis namus turėju
sius Mažeikius. Jie betgi savo au
gimu pasivijo ir pralenkė Viekš
nius. Mažeikių istorijos klausimas 
buvo išspręstas tik 1921 m.

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

Jis mums duoda"
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PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d d ch

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

GRYBELINIA1 SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

8 VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

8 PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

8 PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

8 PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

8 STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
ŽS HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541

HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

PREZIDENTO PENSIJA
“Lietuvos aidas”, remdama

sis dabartiniais įstatymais, jau ap
skaičiavo ir paskelbė pensiją, ko
kią turėtų gauti pareigas užbaigęs 
prez. Algirdas Brazauskas. Da
bartinę mėnesinę pensiją prezi
dentui iki gyvos galvos paskiria ir 
iš valstybės biudžeto moka socia
linės apsaugos ir darbo ministeri
ja. Jos dydis - pusė prezidento dar
bo algos. Dabar prezidentas gau
na apie septynis tūkstančius litų 
atlyginimo. Tad mėnesinę pensiją 
turėtų sudaryti maždaug pusket
virto tūkstančio litų. Pagal dabar
tinį įstatymą, prezidentui mirus, 
jo nedarbingam sutuoktiniui, ne
pilnamečiams ar nedarbingiems vai
kams paskiriamos valstybinės naš
lių ir našlaičių pensijos.

BLOKADOS FONDO LITAI

Lietuvos seimo biudžeto ir fi
nansų komiteto pirm. Elvyros Ku
nevičienės pranešimu “Lietuvos 
aide”, 1990 m. sudarytas Lietuvos 
blokados fondas dar nepravalgy- 
tas. Kai Sovietų Sąjunga tada pa
skelbė blokadą Lietuvai, lietuviai 
blokados fondan suaukojo ar net 
ir nupirko daug auksinių žiedų, 
auskarų, grandinėlių, laikrodžių bei 
kitų brangiųjų metalų gaminių ir 
akmenų Lietuvai nuo bado gelbė
ti. Tos visos materialinės vertybės 
tebėra saugomos Lietuvos banke. 
Tų brangenybių vertė - pora mili
jonų litų. Pasak E. Kunevičienės, 
blokados fondas nenaudojamas. 
Jo sustabdyta veikla betgi yra 
nuostolinga. E. Kunevičienei at
rodo, kad fondo vertė jau yra su
mažėjusi 70,000 litų. Geriau būtų 
tas suaukotas materialines verty
bes perkainoti, parduoti iš varžyti
nių, o už jas gautas lėšas investuoti į 
valstybės vertybinius popierius 
Lietuvoje arba užsienyje. Varžyti
nes galėtų suorganizuoti šiam tiks
lui sudarytas Tautos fondas.

NĖRA LĖŠŲ IR DOKUMENTŲ

“Lietuvos aido” atstovė Snie
ge Balčiūnaitė primena skaityto
jams, kad buvusią senąją Lietuvos 
prezidentūrą Kaune nuo 1989 m. 
pabaigos prižiūri Karo muziejus, 
o patalpas nuomoja Mokytojų na
mai. 1996 m. prezidentūros sode
lyje buvo pastatytos Lietuvos pre
zidentų skulptūros. Šiam projek
tui užsienio lietuviai buvo atsiun
tę 5.000 JAV dolerių. Juos buvo 
leista naudoti ir prezidentūros at
statymo reikalams. Tad tais dole
riais atsiskaityta su prezidentūros 
pastato architektais. Paties seno 
pastato atnaujinimui Lietuvos sei
mas pernai paskyrė tik 600.000 li
tų. Tad atnaujinimas taip ir liko 
nepradėtas. Konkursą atnaujini
mui atlikti buvo laimėję marijam
poliečiai, bet jų patirtimi nepasiti
ki Karo muziejaus Prezidentūros 
skyriaus vedėja Audronė Veilen- 
tienė. Atnaujintą senąją preziden
tūrą Kaune norima paversti ne tik 
muziejumi, bet ir dabartinių Lie
tuvos prezidentų reprezentacine 
svečių priėmimo vieta. Tačiau iš
kilo ir dar viena problema - ne
randama senosios prezidentūros 
projektinių ir jiem padarytų pa
keitimų planų. Pasak istorikės A. 
Veilentienės, prezidentūros pa
statas daug kartų buvo remontuo
tas. Dabartiniam atnaujinimui trūks
ta ne tik lėšų, bet ir dingusių do
kumentų. Jie galėjo būti paslėpti 
arba sunaikinti. V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu "Union Gas" /a? 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Kovo 11-tosios minėjimo, iwkusio Hamiltone, Ont., Jaunimo centre, rengėjai ir svečiai. Pirmoje eilėje iš 
kairėsJP. ŠIDLAUSKAS, L. STUNGEVIČIENĖ , kun. J. LIAUBA, OFM, svečias iš Lietuvos kun. dr. A. 
BANIULIS, SJ, kun. K. KAKNEVIČIUS Nuotr L Paškaus

Prancūzijos lietuviai
Vasario 16-tosios 80-metis ir vietinės bendruomenės 50-metis • 
Veiklos žiniaraščiai • Aukštųjų pareigūnų vizitai • Parodos 

UNESCO patalpose Paryžiuje • Lietuvių filmai

Šiais metais Prancūzijos lie
tuviams Vasario 16-toji buvo dar 
svarbesnė šventė, nes tuo pačiu 
buvo paminėtas Prancūzijos lie
tuvių bendruomenės 50-metis. 
Vasario 15 d. daugiau kaip 200 
lietuvių ir jų draugų susirinko 
Mišioms italų katalikų misijos 
šventovėje. Koncelebravo prela
tas Yves de Malmann, Paryžiaus 
arkivyskupijos vikaras kitatau
čiams su prelatu Jonu Petrošium, 
lietuvių katalikų misijos Pran
cūzijoje vadovu.

Po Mišių įvyko minėjimas, 
kurį pradėjo PrLB pirmininkas 
Perkūnas Liutkus, o sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos ambasadorius 
Ričardas Bačkis bei Georges Du
rand, Prancūzijos-Lietuvos par
lamentinės grupės pirmininkas. 
R. Bačkis Lietuvos prezidento 
A. Brazausko vardu įteikė prel. 
Jonui Petrošiui IV-to laipsnio 
Gedimino ordiną už ilgametę 
lietuvišką veiklą. Meninę prog
ramą atliko studentų choras, 
akomponuojant Ievai Panoma- 
riovaitei. Taip pat dainavo Ve
ronika Povilionienė, skaitė poe
tas Andrė Durnas.

PrLB valdyba kasmet įsten
gia išleisti keletą žiniaraščių. 
Šių metų pirmajame nr. aprašy
ta ne tik bendruomenės šventė 
ir kiti renginiai, bet ir perduo
damos Lietuvos ambasados ži
nios. Sausio-vasario laidoje pa
minėta, kad Lietuvon grįžo am
basadoje dirbusi Aušra Darge- 
vičiūtė, taip pat atsisveikinta su 
vertėja Ina Rozanski, kuri lieka 
gyventi Paryžiuje. Pirmuoju sek
retorium paskirtas Egidijus Na
vickas, o naujom ambasados tar
nautojom priimtos Rūta Janušai- 
tė-Bezougloff ir Gražina Cer- 
naitė.

Prisiminti pastarojo pusmečio 
oficialūs lankytojai - liepos mėne
sį Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, rudenį - seimo pir
mininkas Vytautas Landsbergis.

Martyno Mažvydo katekizmo 
450-mečio proga UNESCO pa
talpose surengtą istorinių knygų 
ir dokumentų parodą atidarė 
Vilniaus universiteto rektorius 
Rolandas Pavilionis. UNESCO 
organizacijos paskelbtos tarp
tautinės moterų dienos parodo
je vestuvinių papročių tema, ra
dinių tarpe buvo ir suvalkietiški 
tautiniai drabužiai su paaiškini
mais apie vestuvines Suvalkijos 
tradicijas. Nuo spalio 3 iki 17 d. 
UNESCO patalpose vyko paro
da apie Vilnių. Atidarymo proga 
koncertavo V. Povilionienė, D. 
Vyšniauskas bei ansamblis “Blez
dinga”.

UNESCO konferencijai (1997 
m. spalio 21-lapkričio 12 d.d.) pir
mininkavo Lietuvos nuolatinė at
stovė šioje organizacijoje Ugnė 
Karvelytė. Spalio 24 d. sesijoje

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm 

O 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

O Nemokamas vaistų pristatymas 
□ Sveikatos priežiūros įrankiai 

pranešimą skaitė Lietuvos kul
tūros ministeris.

Kultūrinėje veikloje pažymė
tina, kad XIX-tame filmų festi
valyje “Cinema du Reel” premiją 
už filmą “Pavasaris” laimėjo Val
das Navasaitis, o Strasburgo tarp
tautiniame festivalyje “Rencontres 
Europeennes du Cinėma” dalyva
vo Šarūnas Bartas su filmais “The 
House” ir “Few of Us” bei Linas 
Riškus su “La Peur”. Avignon 
miesto teatro festivalyje pasižy
mėjo Oskaras Korsunovas.

PrLB išleistame 16 puslapių 
žiniaraštyje surašyta daug ir ki
tų įdomių žinių apie vietinius 
lietuvius bei ryšius su Lietuva. 
Nors jų, kaip ir kitų išeivijos lie
tuvių gretos fe t ėja, rūpestingai 
surašytose eilutėse šviečia ne tik 
nenuilstamas darbas, bet ir ne
išdildoma meilė Lietuvai. RSJ

Hamilton, Ont.
KOVO 11-IOS MINĖJIMAS 

čia įvyko sekmadienį, kovo 8 ir pra
dėtas Aušros Vartų šventovėje iš
kilmingomis Mišiomis už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Klebonas kun. 
Juvenalis Liauba, OFM, pasakė tai 
dienai pritaikytą pamokslą.

Antra minėjimo dalis vyko ko
vo 11 d., 2 v.p.p. Jaunimo centre. Jį 
surengė Tėvynės sąjungos Hamilto
no ir Niagaros pusiasalio skyriaus val
dyba. Minėjimą pravedė radijo “Gin
tarinių aidų” vedėja Liuda Stunge- 
vičienė, trumpai apibūdinus Kovo 
11 reikšmę. Pakvietė kleboną kun. 
J. Liaubą, OFM, invokacijai. Jis dė
kojo ir prašė Aukščiausiąjį palai
mos mūsų tėvynei Lietuvai; po to 
tylos minute pagerbti žuvę už Lie
tuvos laisvę. T. S-gos Hamiltono ir 
Niagaros pusiasalio skyriaus iždi
ninkas dėkojo aukotojams už dos
numą bei paramą per paskutinius 
dvejus metus, kada buvo surinkta 
$23,000 ir perduota rinkimų vajui.

Pagrindinis kalbėtojas Vyt. Bi- 
reta, porą mėnesių talkinęs Lietu
voje Vyt. Landsbergio prezidento 
rinkimų vajaus štabe, apžvelgė visą 
rinkimų eigą ir paaiškino, kodėl bu
vo pralaimėta. Atsakinėjo ir į klau
simus. Svečias KLB pirm. Alg. Vaičiū
nas prašė visus, kad dar rankų ne- 
nuleistume, nes dideli darbai laukia 
mūsų, labai reikalinga mūsų pagal
ba Lietuvai; visų pareiga visokiais 
būdais spausti Kanados parlamen
tarus ir per juos Kanados vyriau
sybę, kad Lietuvą priimtų į ŠAS 
(NATO), nes Kanada šioje organi
zacijoje turi du balsus, o tai yra sva
rus dalykas.

Po trumpos pertraukos vyko 
meninė dalis, kurią labai gražiai at
liko Toronto “Dainos” vienetas, 
vad. muz. L. Turūtaitės. Buvo atlik
ta keletas liaudies dainų bei padai
nuota duetu. Į paskutinę dainą - 
“Trys spalvos” įsijungė visi. Pabai
goje T. S-gos Hamiltono ir Niaga
ros pusiasalio sk. pirmininkas P. 
Šidlauskas padėkojo programos at
likėjams, rengėjams bei gausiems 
žiūrovams, kurių buvo ir iš tolimes
nių Londono, St. Catharines, Kitch
ener apylinkių. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu. Svečiai buvo vaišinami 
pyragaičiais ir kavute. L. Paškus

ŠIĄ VASARĄ, birželio mėn. 
Lietuvoje vyksta Antroji tautinė 
olimpiada ir Šeštosios pasaulio lie
tuvių žaidynės. HLSK “Kovas”, 
skatinamas rengėjų, kitų ŠAL- 
FASS-gos bei savo klubo narių, 
ruošiasi siųsti jaunių “B” klasės, 14- 
16 metų amžiaus, berniukų krepši
nio komandą į Šeštąsias pasaulio 

lietuvių žaidynes Lietuvoje. Be to, 
“Kovas” žada ir prisidėti savo žai
dėjų dalyvavimu ir prie kitų vyks
tančių komandų, t.y. Kanados olim
pinės vyrų krepšinio komandos 
(trys nariai) ir Toronto jaunių “A” 
berniukų komandos (vienas narys).

Jaunių “B” komandą sudaro: 
Domas Gudinskas, Paulius Kalvai
tis, Jonas Kybartas, Adam Lobodi- 
ci, Chris Norkus, Ryan Orvidas, 
Antanas Repšys, Zach Vaičius, 
Danny Wheeler, Charlie Žilvytis ir 
Aleksas Zimnickas. Džiaugiamės, 
kad komandos treneriais sutiko bū
ti Arūnas Antanaitis ir Raimundas 
Kybartas. Berniukų “B” klasėje ši 
krepšinio komanda atstovauja ne 
tik Hamiltonui, bet ir visai Kana
dai. Tai didelė garbė!

Ši išvyka yra dar reikšminga ir 
tuo, kad pirmą kartą yra siunčiama 
sporto komanda į Lietuvą, suside
danti iš žaidėjų, gyvenančių Hamil
tono apylinkėje - dešimt iš Hamil
tono ir tik vienas (A.Z.) iš Toronto.

Išvykos darbai, be abejonės, di
deli ir reikalaujantys labai daug lė
šų. Vien tik kelionė kiekvienam as
meniui kainuos maždaug $1,000. 
Be kelionės išlaidų, yra dar numa
tytos šios: papildomų (pasiruošimui 
treniruočių) salių bei teisėjų mo
kesčiai, komandos apranga, t.y. žai
dimo bei išvykos uniformos, 
žaidynių proga lauktuvės ir 1.1.

HLSK “Kovas” skelbia lėšų 
telkimo vajų, kreipdamasis į visus 
Hamiltono apylinkės lietuvius bei 
prijaučiančius, norint sumažinti ko
mandos (žaidėjų ir trenerių) išlai
das. Norintys šį gražų tikslą finan
siškai paremti yra prašomi kreiptis į 
Marijų Gudinską tel. 905 547-4536 
arba į Arvydą Šeštoką 905 829- 
2289. Taip pat norime priminti, 
kad lėšų telkimui Hamiltono lietu
vių kredito kooperatyve “Talka” 
yra atidaryta sąskaita: Kovas - Lie
tuva nr. 1013368. Junkimės visi ir 
remkime Hamiltono “Kovo” jaunių 
“B” berniukų krepšinio komandos 
išvyką į Lietuvą. M.G.

London, Ont.
KANADOS LIETUVIŲ FON

DO kūrimosi laiku Londono apylin
kių lietuviai teisėtai didžiavosi labai 
gausiais įnašais ir savais fondo vei
kėjais. Tai buvo “veiklos ir aukų” 
užsidegimo metais, Lietuvai dar 
būnant sovietine dalimi. Dabar iš 
tų indėlių palūkanų jau eilė metų, 
kai KL fondas remia įvairais lietu
viškas organizacijas Kanadoje ir jų 
veiklą bei skiria moksleiviams/stu- 
dentams negrąžinamą paramą, 
$500 ir $1000 stipendijoms.

1998-99 mokslo metams para
ma gaunama pagal KL fondui pa
teiktus prašymus ir KLF nustatytas 
gaires. Pirmenybė teikiam KLF na
rių vaikams ar KLF nariams, išpil
džius paramos prašymo anketą su 
reikalaujama informacija ir mokslo 
įstaigų dokumentais, juos pasiun- 
čiant prieš 1998 m. gegužės 15 d. 
KLF raštinei, 1573 Bloor St.W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6. Pavėluoti 
ar nepilnai užpildyti prašymai at
metami. Parama išmokama mokslo 
metų eigoje, pristatant mokslo 
įstaigos pažymėjimą, kad ji lanko
ma. Neįrodant to iki 1998 m. rugsė
jo 30 d., parama perleidžiama ki
tam. 1998-99 mokslo metų para
mos studentams anketos gaunamos 
pas KLF fondo Londone atstovą E. 
Petrauską tel. 438-8983.

KLF laukia ir naujų įnašų savo 
tolimesniam augimui ir veiklai bet 
kuriomis progomis - džiaugiantis 
lietuviškais pasiekimais ar liūdint ir 
užjaučiant šeimą, prisimenant ir 
aukojant velionies atminimui. To 
nepamirškime, palydėdami sau 
brangius ir artimus asmenis į ana
pus. K.

A. a. VIKTORAS GUDELIS, 
ilgametis visuomenininkas-veikėjas, 
užbaigė savo žemišką kelionę 1998 
m. kovo 13 d., sulaukęs 95 m. Ge
dulines Mišias atnašavo kun. klebo
nas K. Kaknevičius Šiluvos Marijos 

(Nukelta į 6-tą psl.)

JA Valstybės
Čikagoje darbą pradėjo nau

jas generalinis Lietuvos konsula
tas, susilaukęs karjerinio konsulo 
iš Lietuvos Giedriaus Apuoko. 
Lietuvoje jam teko pustrečių me
tų dirbti Amerikos šalių skyriaus 
vedėju. Atrodo, kad savo darbą 
galės tęsti ir dalis garbės konsula
to darbuotojų. Šiuo metu iš Lie
tuvos Čikagon yra atsiųsti tik trys 
pareigūnai - generalinis konsulas, 
vicekonsule ir raštinės reikalų ve
dėja. Tikimasi gauti ir vieną teisi
ninką. Generalinį Lietuvos kon
sulatą Čikagoje planuojama per
kelti miesto centran. Tačiau visiš
kai turbūt nebus užmirštos ir lie
tuviškos šio didmiesčio dalys.

Lietuvos generalinio konsula
to teritoriją Niujorke norima su
mažinti, o Čikagos konsulato pa
didinti. Tokiu atveju bus sumažin
tas Čikagos lietuvių važinėjimas 
Niujorkan Lietuvos generalinio 
konsulato reikalais. Atrodo, Lietu
vos generalinis konsulatas Čika
goje, atliekantis visas konsulines 
paslaugas, stiprės ir augs.

Urugvajus
Montevideo lietuvių parapi

jai vis dar vadovauja jų klebonas 
kun. Jonas Giedrys, SJ. Tačiau 
šioje lietuvių parapijoje darbuoja
si ir su lietuviais gyvenantis vieti
nis kun. Antonio Ocana, SJ, pro
fesoriaujantis katalikų universi
tete. Lietuvių katalikų biuletenyje 
pranešama, kad jis nuo kovo 1 d. 
yra paskirtas Montevideo lietuvių 
parapijos klebonu. Tačiau trum
pai pabuvęs klebonu jis dabar 
išvyksta tęsti teologijos studijų 
Meksikoje, o grįžęs vadovaus Jė
zuitų naujokynui. Parapijoje jis 
daugiausia rūpinosi šio rajono pa
vargėliais ir jaunimo atstovais. Lie
tuviai tokiai klebono Antonio Oca
na, SJ, veiklai nevisada pritarda
vo. Tad dabar jis pasiūlė lietuvių 
parapijos vargonininkui vengti pra
eities nesutarimų. Esą reikia šią lie
tuvių aukomis ir darbu sukurtą 
parapiją atgaivinti, kad ji galėtų 
laikytis ateičiai dar ilgus metus. 
Biuletenyje po šiuo pranešimu ra
šoma: “Taip Tau Dieve padėk, 
Tėve Antanai!”

Vasario šešioliktosios aštuo
niasdešimtmečio minėjimą Mon
tevideo lietuvių kultūros draugija 
pradėjo Urugvajaus ir Lietuvos vė
liavų įnešimu salėn ir sugiedotu 
Tautos himnu. Kalbėjo Urugva
jaus lietuvių kultūros draugijos 
valdybos pirm. Orlando Anilionis, 
Montevideo mieste tada viešėjęs 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos pirm. Rimas Baliulis. Meninę 
dainų ir šokių programą atliko 
merginų ir moterų grupė “Gied
ra”, mišrūs “Ąžuolyno” grupės 
šokėjai, liaudies dainų sol. Eduar
das Šlekys, sau pritaręs gitara.

Rusija
Aktorius Juozas Budraitis 

Maskvos lietuviams Jurgio Baltru
šaičio rūmuose per kelis sekma
dienius atliko grožinio ciklo skai
tymą, jam pasirinkęs vysk. Motie
jaus Valančiaus “Palangos Juzę”. 
Tokiuose renginiuose dalyvius jis 
žada supažindinti su retesniais 
lietuvių klasikų kūriniais.

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Urp Ą T VA” LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........1.75%
santaupas....................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk..........1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........................3.00%
180 dienų indėlius..................... 3.25%
1 m. term, indėlius....................4.00%
2 m. term, indėlius.................... 4.25%
3 m. term, indėlius....................4>50%
4 m. term, indėlius....................4.75%
5 m. term, indėlius.................... 5.25%
RRSP ir RRIF
(Variable)..................................... 2.50%
1 m. ind......................................... 4.00%
2 m. ind.........................................4.25%
3 m. ind......................................... 4.50%
4 m. ind......................................... 4.75%
5 m. ind......................................... 5.25%

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

INTERAC KORTELĖ

Penkių Baltijos šalių šventę 
J. Baltrušaičio rūmuose pernai su
rengė Švedijos, Suomijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos fotomeninin
kai. Lietuvos fotomenininkams at
stovavo A Sutkaus, R. Treigio ir 
žymaus etnografo B. Buračo nuo
traukos. Parodą papildė seminaras 
“Baltijos keliai ir kultūros san
kryža”, skirtas poetui Jurgiui Bal
trušaičiui.
Brazilija

Vasario šešioliktosios aštuo
niasdešimtmetį Sao Paulo lietuviai 
paminėjo vasario 15 d. Minėjimas 
buvo pradėtas Mišiomis Šv. Juo
zapo parapijos šventovėje. Jas ten 
koncelebravo prel. Juozas Šeškevi
čius ir kun. Petras Rukšys, SDB. 
Giedojo Šv. Juozapo bendruome
nės choras, vadovaujamas Elviros 
Kilčiauskaitės-Belluci. Jautrų pa
mokslą apie mūsų tautos išsilais
vinimą sakė prel. J. Šeškevičius. Po 
Mišių jų dalyviai susirinko aikštė
je prie Lietuvos laisvės paminklo 
padėti gėlių žuvusiems už Lietu
vos laisvę. Oficialoji minėjimo da
lis įvyko Seselių pranciškiečių sa
lėje. Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Lietuvos garbės konsulas Jonas Va
lavičius. Meninę lietuviškų liau
dies ir estradinių dainų programą 
atliko skautai. Įvairesnę programą 
buvo paruošęs Šv. Juozapo bend
ruomenės choras. Dalyviams ir 
programos atlikėjams padėkojo 
Brazilijos LB pirm. Vera Tatarū- 
nienė.

Kun. Kazimieras Tamošiū
nas, jau užmirštas lietuvių, savo 
amžiaus devyniasdešimtmetį ir ku
nigystės šešiasdešimt penkerių me
tų sukaktį atšventė S. Paulo arki
vyskupijos kunigų poilsio namuo
se. Anksčiau jis yra daug dirbęs 
su lietuviais. Jiems laikydavo lie
tuviškas pamaldas, ruošdavo vai
kus pirmajai Komunijai. Senatvei 
buvo nusipirkęs ūkį, kuriame au
gino bites. Ten jis talkino arčiau 
esančios brazilų parapijos kuni
gams. S. Paulo lietuviai jau manė, 
kad jis yra miręs.

Lenkija
Punsko parapijos taryba ap

tarė šiemetinius šventovės re
monto reikalus. Šiemet remontui 
reikės 55.800 zlotų. Iš Lenkijos 
vyriausybės yra gauta 30.000. Tad 
25.800 zlotų teks suaukoti pa
tiems parapijiečiams. Jų aukos 
bus renkamos kalėdojant. Anks
tesnio remonto metu bokšte pa
darytą klaidą meistrai pažadėjo 
ištaisyti nemokamai. Spėjama, 
kad visam remontui reikės 
180.000 zlotų. V. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Asmenines nuo.......... 6.25%
nekiln. turto 1 m......... 6.350%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydi 
iki $2,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu



Prie Vilniaus Aušros Vartų šiaurinėje pusėje 1997 metų vasarų
Nuotr. V. Kukoraičio

Dvasininkų brandos židinys
Šv. Kazimiero kolegija Romoje atšventė auksinę savo veiklos 
sukaktį. Jos pradžia toli gražu nebuvo auksinė - ji gimė 
varganomis sąlygomis. Per 50 metų joje subrendo daug kunigų 
bei vyskupų, ir dabar besidarbuojančių lietuvių tautos gerovei

Politiniai rūpesčiai svarstybose
Politinių studijų savaitgalis Los Angeles mieste, kur buvo gvildenami 

karštieji dabarties klausimai Lietuvoje ir išeivijoje

IGNAS MEDŽIUKAS

Tradicinis politinių studijų 
savaitgalis įvyko Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Los Angeles 
mieste, 1998 m. sausio 24 d. 
Pradėjo Algis P. Raulinaitis.

Pirmoji tema - Lietuvos pre
zidento rinkimų nagrinėjimas ir 
diskusijos. Svarstybose dalyva
vo: prof. Liucija Baškauskaitė, 
Gediminas Leškys, Juozas Ko
jelis, dr. Vytautas Janilionis.

L. Baškauskaitė: Septyne
rius metus išgyveno Lietuvoje. 
Pagal Lietuvos respublikos kons
tituciją prezidentu gali būti ren
kamas Lietuvos pilietis pagal 
kilmę, nemažiau paskutinius 
trejus metus gyvenęs Lietuvoje, 
jeigu jam iki rinkimų dienos yra 
suėję nemažiau kaip 40 metų ir 
jeigu jis gali būti renkamas sei
mo nariu. Šiuos reikalavimus ji 
atitikusi, bet jai nebuvo leidžia
ma kandidatuoti į Lietuvos res
publikos prezidentus, nes nesu
tikusi atsisakyti priesaikos, ku
rią buvo davusi priimdama JAV 
pilietybę. Lietuvoje neradusi 
teisingumo, nutarė kreiptis į 
Europos tarptautines institucijas.

Gediminas Leškys: Iš dau
gelio kandidatų tik trys turėjo 
galimybę būti išrinkti; jie ir su
rinko daugiausia balsų. Kodėl 
V. Landsbergis pralaimėjo? Jis 
kaltinamas sugriovęs Lietuvos 
žemės ūkį. Bet tai neteisingas 
kaltinimas. Buvo skleidžiama, 
kad Lietuvoje atsiras diktatūra, 
nes konservatoriai turės savo 
įtakoje ne tik seimą, bet ir pre
zidentūrą. V. Landsbergis pasa
ko, ką galvoja ir neprižada, ko 
negalima įvykdyti. A. Paulaus
kas žadėjo praplėsti prezidento 
galias, taigi turėjo diktatūrišką 
požiūrį. Norėčiau laimėti mažu
mų balsus, pasisakė už rusų ir 
lenkų kalbos viešą vartojimą 
mokyklose ir įstaigose. Tai nu
teikė daugelį lietuvių prieš save.

Adamkus laimėjo, nes rin
kėjai norėjo pakeitimo. Be to, 
jis rėmė S. Lozoraitį į preziden
tus ir jau buvo pažįstamas Lie
tuvos žmonėms.

J. Kojelis: Kodėl taip įvyko 
kas įvyko? Išeivijos dauguma 
pasisakė už V. Landsbergį, o 
Lietuvoje išeivijos nemėgsta. 
Pakenkė nedemokratiška kon
servatorių partijos struktūra. 
Praėjusią vasarą būdamas Lie
tuvoje daug kur girdėjau nusi
skundimų, kad partijos centras 
savo skyriams užmeta savo va-

Advokatas
VITAS J. LUKAS, J.D.

Patarnavimai Kanados lietuviams 
nekilnojamo turto ir palikimų 

reikaluose Floridos valstijoje (JAV) 

V. J. Lukas, Chartered 
Florida Proffesional Services Corporation 
4554 Central Avenue, Ste.A 

St. Petersburg, Florida 33711

Tel: 813 327-2833
Fax: 813 327-3660

E-Mail: 102135.3717@compuserve.com 
Member. Canadian-American International

Business Council of Tampa Bay 

lią, ir slopina vietinę iniciatyvą. 
Skyriai negali savo susirinki
muose laisvai demokratiškai iš
sirinkti pirmininko be centro 
valdybos palaiminimo. Partijos 
statutas nurodo, kad susirinki
mas gali rinkti “skyriaus pirmi
ninką iš kandidatų, kuriuos, pri
tarus Tėvynės sąjungos valdy
bai, siūlo taryba”. Prie skyrių 
sudaromos tarybos, kurių funk
cijos susipynusios su valdybos 
funkcijomis. Prie skyriaus tary
bų centrinė valdyba skiria savo 
atstovus. TS valdyba dažnai pa
šalina miestuose ir rajonuose iš
rinktus partijos pareigūnus. 
Partijos struktūroje yra komisi
jų ir komitetų, kurių pirminin
kai yra skiriami ir niekieno ne
tvirtinami. Todėl pirmame ir 
antrame rinkimų rate rinkimų 
rezultatus labai paveikė, o gal ir 
nulėmė balsai ne už, bet prieš.

Dr. V. Janilionis, Kauno 
technologijos universiteto pro
fesorius, atvykęs į JAV pasito
bulinti, sakė reikšiąs nepolitiko 
nuomonę. Priklausąs Vytautų 
klubui. Jo nuomone, A. Pau
lauskas gavo daugiausia balsų, 
nes už jį balsavo jaunimas, kuris 
nesidomi politika, be to, šis 
kandidatas buvo jauniausias 
amžiumi.

Svarstyboms pirmininkavo 
Algis Raulinaitis.

Tema Rejbnnos, kurių lau
kia Lietuvių bendruomenė. 
Svarstybose dalyvavo: Vytautas 
Volertas, Violeta Gedgaudienė, 
Zigmas Viskanta.

V. Volertas: Naujieji ateiviai 
yra uždarbio ieškotojai. Jie ne
daro nieko, kas nėra atlygina
ma. Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, keičiasi ir Bendruome
nės uždaviniai. Šiuo metu blaš
komės, ieškodami ko nusitverti. 
Ateityje LB uždavinys turėtų 
būti ryšio palaikymas. Reikia 
stengtis įtraukti į veiklą atvyku
sius iš Lietuvos nuolatiniam ap
sigyvenimui. Jie dažniausia yra 
gerai išsilavinę. Atrodo, kad LB 
ruošiamos šventės nebus tokios 
įspūdingos kaip buvo anksčiau. 
Chorai nyksta, nes trūksta chor
vedžių. Šokiai jungia jaunus 
žmones, nors jie lietuviškai ir 
sunkiai kalba. Jau nepajėgiame 
suorganizuoti koncertų. Reikia, 
kad vyriausybė menininkus at
siųstų iš Lietuvos. Būtų tikslu, 
kad Lietuvos vyriausybė įsteigtų 
instituciją, kuri, reikalui esant, 
išeivijai teiktų pagalbą.

V. Gedgaudienė: Dar nėra 
taip liūdna. LB turėtų būti in
formacijos šaltinis. Į LB turėtų 
įsijungti visi, kurie save laiko 
lietuviais ir jų sutuoktiniai. Savo 
darbą turėtų kreipti į pagalbos 
telkimą Lietuvai. Darbo laukas 
turėtų būti labdara, reprezenta
cija ir joms artimos sritys. Pasi
gendame gerai lietuviškai ra
šančių jaunesnėje kartoje. Iš vi
so sunku rasti tikslų atsakymą.

Z. Viskanta: Reikalingos 
reformos. Kas treji metai vyksta 
tarybos rinkimai, bet rinkimuo
se dalyvauja nedidelis skaičius. 
Siūlau, kad būtų pakeisti įstatai

Minėdama savo dangiškojo 
globėjo šv. Kazimiero šventę, 
Lietuvių kolegija Romoje at
šventė savo įsteigimo penkias
dešimtąsias metines. Šventojo 
Sosto studijų kongregacija 1948 
m. gegužės 1 d. patvirtino Lie
tuvių kolegijos įsteigimą Romo
je. Prieš 50 metų studijų kon
gregacijos dekretas, patvirtinan
tis Kolegijos įsteigimą, apvaini
kavo prieš tai kelerius metus 
dėtas dideles pastangas.

Šv. Kazimiero kolegija Ro
moje buvo įsteigta palaipsniui. 
1944 m., artėjant sovietiniam 
frontui, iš Lietuvos į Vokietiją 
pasitraukė dešimtys klierikų ir 
kunigų. Dar prieš karo pabaigą 
Eichstaett’e susibūrė dalis karo 
išblaškytų Lietuvos kunigų se
minarijų auklėtinių. 1945 m. 
rugsėjo mėnesį kunigai ir klieri
kai iš Eichstaett’o išvyko į 
Romą.

Štai kaip pirmąsias lietuvių 
klierikų ir kunigų dienas Romo
je savo atsiminimuose aprašo 
prel. L. Tulaba, karo metais va

ir galima būtų balsuoti paštu. 
Pvz. įdedant pranešimus vieti
niuose žiniaraščiuose, kuriuos 
iškirpus galima naudoti kaip 
balsavimo lapelį. Taip pat turė
tų būti įvesta tarybos narių ka
dencijos riba, sakysim, tris ka
dencijas iš eilės ar iš viso 4, t.y. 
12 metų. Tai paskatintų naujus 
žmones kandidatuoti į tarybą. 
Negalima atstumti jaunų žmo
nių, silpnai lietuviškai kalbančių 
ir nelietuvių šeimų narių. Tai 
reiškia, kad ateityje anglų kalba 
turės būti vartojama susirinki
muose ir minėjimuose. Bendra
darbiavimas su Lietuvos vy
riausybe turėtų būti išplėstas 
švietimo, kultūros ir sporto sri
tyse. Svarbu paruošti kompiute
rinių programų ir žaidimų lietu
vių kalba lituanistinėms mokyk
loms. Iš lietuviškų getų turėtu
me išeiti į amerikiečių visuome
nę. Informacijos skleidimas, lo- 
bizmas turėtų būti pagrindiniai 
uždaviniai. Ypatingai opus yra 
žydų klausimas, kai labai iš
kreiptai spaudoje (“Los Ange
les Times”) pristatomas. Mėgi
nama tai atitaisyti laiškų forma 
redakcijai, bet jie dažnai nepra
leidžiami. Pavyko išspausdinti 
tik keletą laiškų, jų tarpe rašy
tojo Kanovičiaus ir prof. A. 
Štromo ilgesnį atsakymą.

Svarstyboms pirmininkavo 
Juozas Kojelis.

Amerikos lietuvių politinė 
talka bendraminčiams Lietuvoje. 
Šia tema savo samprotavimus 
reiškė dr. Kazimieras Kuzmins
kas, Vytautas Volertas, Algis 
Raulinaitis.

K. Kuzminskas, Lietuvos 
respublikos seimo narys, LKDP 
valdybos pirmininkas, Lietuvos 
darbo federacijos pirmininkas: 
Vienas trečdalis Lietuvos žmo
nių gyvena tik sau, trečdalis gy
vena tik šia diena. Jiems nesvar
bu šeima ir valstybė. Lietuva 
laukia politinės talkos. Išmaldos 
neprašo. Lietuvos žmonės darbš
tūs. Šiuo metu atrodo, kad 
LKDP yra lyg satelitas. Daug 
kas bijo, kad ji gali ateiti į val
džią. Dviguba pilietybė yra pa
vojinga Vilniaus krašte. Lenkai 
kelia galvas, reikalauja nuosavy
bės atstatymo, Klaipėdoje - vo
kiečiai. Padaryta klaidų, nuolai
džiaujant žydams.

Ne viską padarome. Esame 
savamoksliai. Aš pats - chirur
gas. Krikščioniškos minties laik
raštis - “Apžvalga”. Kioskuose 
kiti laikraščiai parodomi viešai, 
bet ne krikščioniškos minties. 
Mūsų masinės informacijos 
priemonės dar anos mokyklos, 
taip pat ir žurnalistai. Yra besi
ilginčių buvusių laikų.

LKDP ir TS (konservatorių) 
koalicijos sutartis, pasirašyta 
1996 m. lapkričio 20 d., atlieka 
svarbų vaidmenį užtikrindama 
valstybės demokratinės raidos 
bei reformų tęstinumą ir toliau 
išlieka Lietuvos politinio sta
bilumo garantu. Nors Vilniaus 
universitete yra daug sovietinio 
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dovavęs Vilniaus kunigų semi
narijai, o po karo Romoje rūpi
nąsis Lietuvių kolegijos steigi
mu ir beveik 40 metų jai vado
vavęs.

Pasiekus Romą - rašo savo 
atsiminimuose prel. L. Tulaba, 
- laikinai prisiglaudėme pas 
marijonus, Via Corsica 1. Čia 
jau radome anksčiau atvykusius 
kunigus. Marijonų namai buvo 
perpildyti. Ilgiau pasilikti nega
lėjome. Tuo labiau, kad diena iš 
dienos, vienas po kito pradėjo 
atvykit kiti kunigai iš Vokie
tijos. Ką daryti? Po Il-ojo pa
saulinio karo Popiežiškosios ko
legijos Romoje buvo tuščios. 
Taigi vietos buvo. Bet kas norės 
priimti pas save su tuščiomis ki
šenėmis ir be tėvynės atvykusius 
studentus. Vaikščiojau, ieškojau 
drauge su Tėvu Belecku - visur 
patalpos tuščios, bet atsakymas 
visada tas pats: “Negalime pri
imti”. Vaikščiojome pėsti, nes 
susisiekimo priemonės buvo re
tos, o be to, neturėjome pinigų 
bilietui. Nuėjome į studijų kon
gregaciją. Buvome priimti kar- 
dinolo Giuseppe Pizzardo. Emi
nencija priėmė labai nuošir
džiai. Beveik verkdamas papa
sakojau, kokioje padėtyje esa
me. Kai kurie mūsų kunigai jau 
antra naktis miegojo ant suolų
stotyje. Tėvas Beleckas pasakė, 
kad esame buvę jėzuitų vado
vaujamoje “Pium Latinum 
Americanum” kolegijoje. Ten 
yra daug laisvų kambarių, bet 
atsisako priimti, nes nenori tu
rėti keblumų su suvargusiais ka
ro pabėgėliais kunigais ir klieri
kais.

Išklausęs mūsų nusiskundi
mo, kardinolas Pizzardo tuoj 
pat paėmė telefono ragelį ir pa
skambino tuomet jėzuitų gene
rolo pareigas ėjusiam vikarui. 
Kardinolas paprašė, ar lietuviai 
studentai klierikai ir kunigai ne
galėtų apsigyventi Pietų Ameri
kos kolegijoje. Eminencija už
tikrino, jog Studijų kongregacija 
pasirūpins lietuvių išlaikymu. 
Atsakymas, žinoma, buvo tei
giamas. Buvo spalio 19. Spalio 
20 jau apsigyvenome “Pium La
tinum Americanum” kolegijoje. 
Pradžioje buvome tik kunigai. 
Klierikai atvyko lapkričio pra
džioje. Jų buvo 20. Tiek pat 
buvo ir kunigų.

“Pium Latinum America
num” kolegijoje buvome priim
ti, bet buvome nenorimi kampi
ninkai. Kunigai ir klierikai bu
vome apgyvendinti vienoje pa
talpoje šeštame aukšte. Gyveni
mas Pietų Amerikos kolegijoje 
pasirodė toks sunkus, kokį sun
ku įsivaizduoti. Kai kurie kuni
gai, Lietuvoje buvo profesoriai, 
gimnazijų kapelionai, taigi 
jiems gyventi viename didžiulia
me kambaryje kartu su klieri
kais, kai name buvo keliasdešimt 
laisvų kambarių, kėlė pasipikti
nimą. Širdį spaudė kasdien gir
dėti klierikų nusiskundimai: 
“Esame išalkę”. Aš pats turėjau 
pasiėmęs portfelyje dar iš Lie
tuvos į Eichstaett’ą atsivežtą ga
balėlį lašinių, bet nedrįsau val
gyti. Padėdavau atgal, galvoda
mas, kad reikia laikyti sunkes
nei ateisiančiai dienai.

Toks buvo pirmosios Ro
moje besisteigiančios lietuvių 
kolegijos dienos. 1946 m. vasarą 
kunigai ir klierikai praleido jau 
nebe Lotynų Amerikos kolegi
joje, bet anglų kolegijos viloje 
prie Albano ežero, netoli Ro
mos. Palaipsniui atsirado rėmė
jų ir geradarių. Pavyko surasti 
kolegijai tinkamas patalpas Ro
moje Via Casalmonferrato 20, 
kurio 1946 rudenį buvo nupirk
tos. Didesnę dalį išlaidų paden
gė Jungtinėse Valstijose gyve
nęs lietuvis kunigas Antanas 
Briška. Po karo Romoje atsidū
rę lietuviai kunigai ir klierikai 
lapkričio 5 dieną apsigyveno sa
vo patalpose.

1947 metais buvo pradėta 
rūpintis, kad Šventasis Sostas 
lietuvių kolegijai Romoje su
teiktų kanonišką Popiežinės ko
legijos statusą. Tai įvyko 1948 
metų gegužės 1-mą dieną. Štai 
to istorinio dokumento teksto 
ištrauka.

“...Lietuvos vyskupai, su 
Kauno arkivyskupu metropolitu 
priešaky, paprašė, kad Apašta
liškasis Sostas įsteigtų lietuviš
kąją kolegiją Romoje, kur gy
vendami klierikai ir jaunesnieji

Šv. Kazimiero kolegijos auksinės sukakties šventėje Romoje 1998.III.4 koncelebravę Mišias (iš kairės): vysk. 
J. BORUTA, SJ, vysk. R. NORVILĄ, vysk. A. VAIČIUS, prel. A. BARTKUS Nuotr. V. Staškevičiaus

Lietuvai reikia draugų
Lietuvos seimo nariai lankėsi Kanadoje, siekdami sustiprinti draugystę su šio krašto 
parlamentu bei vyriausybe. Kanados parlamentarai susitikimuose su Lietuvos seimo 

nariais pasigedo glaudesnių bei aktyvesnių ryšių su šio krašto lietuviais

J. V. DANYS, Otava

Keturi Lietuvos seimo na
riai - Feliksas Palubinskas, Me
čys Laurinkus, Rimantas Dagys 
ir Audronius Ažubalis 1998.11. 
15-19 lankėsi Kanadoje. Dr. F. 
Palubinskas, grupės vadovas 
(vienas iš Lietuvos seimo pirmi
ninko pavaduotojų), kelionės 
tikslą nusakė taip: “Lietuvai rei
kia draugų”.

Šitokios Lietuvos parla
mentarų “Draugystės su Kana
da grupės” sudarymą ir atsilan
kymą pasiūlė Lietuvos ambasa
da Otavoje. Programą parengė 
ir susitikimus tvarkė Lietuvos 
ambasados patarėjas Jonas Pas- 
lauskas.
Susitikimai su parlamentarais

Per tris dienas Otavoje įvy
ko aštuoni pasimatymai su va
dovaujančiais senatoriais, parla
mento nariais bei jų grupėmis. 
Tartasi su keturiomis valstybės 
įstaigomis krašto gynybos, pre
kybos, ekonomijos, tarptauti
nės politikos klausimais.

Pažymėtini susitikimai su 
senato ir parlamento pirminin
kais Gildąs Molgat ir Gilbert 
Parent (MP, Niagara Centre), 
kurie daug metų buvo “Baltie- 
čių vakarų” parlamento rūmuo
se globėjų komiteto nariai dar 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą. Jiems labai gerai 
yra žinoma Kanados lietuvių jau 
anksčiau daugelio metų pastan
gos padėti Lietuvai.

Demokratinių kraštų parla
mentarai paprastai sudaro gru
pes iš visų partijų remti kurį 
nors visuomeninį, politinį ar hu
manistinį reikalą. Tokios grupės 
formalaus parlamentinio statu
so neturi, bet yra svarbios, nes 
jų nariai gali kelti klausimus se
nato ar parlamento posėdžiuo
se, rašyti raštus vyriausybės 
institucijoms ar jos nariams. 
Šiuo metu yra parlamentarų 
grupė “Draugystė su Baltijos 
valstybėmis”. Jai vadovauja lat
vių kilmės parlamentarė Sar- 
mite Bulte (MP, Parkdale, High 
Park). Ji surengė vakarienę-pa- 
sitarimą Lietuvos delegacijai 
parlamento rūmuose, kur daly- 

kunigai galėtų tęsti ir baigti sa
vo studijas. (...)

1946 Viešpaties metais lai
mingu būdu faktiškai buvo su
darytas Šventojo Kazimiero ko
legija su tinkamais tam pasta
tais ir uoliais vadovais. (...)

Dabar gi, kai jau padaryta 
graži pradžia, Kauno arkivysku
pui metropolitui su savo sufra
ganais prašant, Šventasis Tėvas 
šį reikalą referavusiam Semina
rijų ir universitetų prefektui, iš
reiškė norą, kad Lietuvių Šven
tojo Kazimiero vardo kolegija 
būtų kanoniškai įsteigta.

Todėl ši šventoji kongrega
cija, Šventojo Tėvo Pijaus XII- 
ojo jai suteikta galia, įsteigia ir 
įsteigta paskelbia ‘Lietuvių 
Šventojo Kazimiero kolegiją' su 
visomis teisėmis, pareigomis ir 
privilegijomis, kurios ir kitoms 
tos rūšies bažnytinėms kole
gijoms Romoje priklauso.

Roma, 1948 metų gegužės 
mėnesio 1 diena, Šventųjų Pily
po ir Jokūbo šventė”.

Taigi, šiemet gegužės 1 die
ną, sukaks 50 metų nuo juridi
nio kolegijos pripažinimo. Ta
čiau savo auksinę sukaktį kole
gija paminėjo jau kovo 4 d., 
švęsdama savo dangiškojo glo
bėjo šv. Kazimiero šventę.

Vatikano radijas 

vavo ir daugiau Kanados parla
mentarų.

Istorine Kanados parla
mentinė grupe laikyčiau 1989 
m. sudarytą parlamentarų gru
pę, pasiryžusią vykti į Lietuvą ir 
stebėti rinkimus j Lietuvos 
aukščiausiąją tarybą. Tokios 
grupės sudarymą pasiūlė Kana
dos naujųjų demokratų tuome
tinis vadovas parlamento narys 
E. Broadbent, kai KLB atstovai 
Otavoje jam pristatė Zigmą 
Vaišvilą, atsilankiusį Kanadoje, 
kuris jau anksčiau buvo išrink
tas į sovietinės Lietuvos ir visos 
Sovietų Sąjungos Aukščiausias 
tarybas.

Nors delegacijai oficialiai 
vadovavo parlamento narė Pau
line Browse (tada vyriausybėje 
esančios konservatorių parti
jos), esminį parlamentinį orga
nizacinį darbą atliko Jessie Flis, 
tada atstovavęs Parkdale-High 
Park apylinkei. Jo žmonos gim
tinė yra keliasdešimt kilometrų 
į rytus nuo Vilniaus, dabartinėje 
Gudijoje.

Atitinkamai buvo sudaryta 
panaši delegacija ir iš Ontario 
provincijos partijų parlamenta
rų. Ryškiausiai pasireiškė Bob 
Rae, (n. demokratų), kurio 
žmonos tėvų gimtinė buvo va
karinėje Lietuvoje.

Lietuvos seimo nariai daly
vavo ir Lietuvos ambasadoriaus 
dr. Alfonso Eidinto surengtame 
formaliame diplomatiniame pri
ėmime Vasario 16 proga “Wes
tin Hotel”, į kurį atsilankė ir 
gausus būrys lietuvių iš Otavos, 
Toronto ir Montrealio.

Su Otavos lietuviais
Vasario 17 vidudienį, Lietu

vos ambasados patalpose atvykę 
seimo nariai pasimatė su Ota
vos lietuviais. Ambasadorius dr. 
Alfonsas Eidintas pristatė atvy
kusius seimo narius, - išvardin
damas jų pareigas bei atstovau
jamas politines partijas. Amba
sadorius pakvietė dr. F. Palu
binską tarti žodį apie delegaci
jos tikslus, po kurios prasidėjo 
pokalbiai prie užkandžių ir ka
vos. Pastabų, pageidavimų pa
reikšta nemažai.

Nutrūkę ryšiai
“Mūsų tikslas yra labai pa

prastas - Lietuvai reikia drau
gų”, sakė prof. J. Palubinskas. 
“Norime įstoti į ŠAS (NATO), 
o Kanada už mus nepabalsavo, 
nors užtenkamai draugiška”.

“Kanadiečiai pareigūnai la
bai atviri ir tiesūs žmonės. 
Džiaugiamės, kad turėjome Ka
nados lietuvių bendruomenės 
pirmininką su mumis. Kanados 

JOANA JUOZAITYTĖ-BIČK1ENĖ, žinyno “The Silver Pages” leidėja, 
paruošusi penktą laidą šio pensininkams naudingo informacinio 
leidinio (111 Elizabeth St. Unit 1200, Toronto M5G 1P7)

pareigūnai mums sakė: “Kana
dos lietuviai turėtų būti žymiai 
aktyvesni ir reikalauti iš savo 
valdžios bei savo parlamento at
stovų, ko Lietuvai reikia”.

Kai kurie iš susirinkusių 
(įskaitant valdybų narius) sakėsi 
nežiną kaip tokią veiklą plėtoti, 
pasigenda ambasados nurody
mų, žiniaraščių. Deja, nevyku
siai suprantama ambasadų pa
skirtis, todėl ir pageidavimai ne
pagrįsti.

Diplomatinės tarnybos as
menys yra profesionaliai pa
ruošti tarnautojai palaikyti savo 
krašto vyriausybės santykiams 
su vietine vyriausybe, teikti tei
sinę pagalbą atsilankiusiems ar 
šiame krašte gyvenantiems Lie
tuvos piliečiams. Jie neturi ir 
negali organizuoti politinės 
veiklos svetimame krašte. Parei
gūnai, peržengę diplomatinius 
nuostatus, kartais būna ir išpra
šomi.

Dr. Palubinskas gimnaziją 
pradėjęs Kemptene (Vokietijo
je) lietuvių stovykloje ir baigęs 
Čikagoje, palaipsniui įsigijo ir 
daktaro laipsnį. Kaip profeso
rius jis daug metų dėstė vadybą 
ir prekybą JAV universitetuose. 
Jam gerai pažįstami Š. Ameri
kos politinės veiklos keliai. Bū
dami šio krašto piliečiai, lietu
viai gali visada įtaigoti savo apy
linkių parlamentarus kalbėti 
Lietuvai svarbiais reikalais, - 
pastebėjo dr. Palubinskas.

Ryšiai praeityje
Kanadoje 1970-90 m. Kana

dos lietuvių bendruomenės ry
šiai su parlamentarais buvo 
stipriai išplėtoti. Veikiant kartu 
su latviais ir estais Kanados bal- 
tiečių federacijoje, Otavoje bu
vo pastovūs lietuvių, latvių ir es
tų įgaliotiniai, Krašto tarybų na
riai, sudarantieji federacijos 
Otavos skyrių. Pats svarbiausias 
darbas buvo organizuoti “Bal- 
tiečių vakarus” parlamento rū
muose. Juose pagrindiniai kal
bėtojai buvo federaciniai minis
terial. Dalyvaudavo keliasde- 
šimts parlamentarų. Tai buvo 
galima tik turint parlamentarų 
grupę “globos komitetą”, kurio 
dydis pamažu išaugo nuo 7 iki 
40 senatorių ir parlamento na
rių. Buvo keliama ne tik Balti
jos šalių okupacija, bet ir visa 
eilė žmogaus tautos teisių pa
žeidimų: politiniai įkalinimai, ti
kėjimo ir laisvo žodžio varžy
mas, represijos, keliavimo, 
spaudos nelaisvė ir t.t.

1985 m. Otavoje kelias sa
vaites vyko Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija, 
skirta žmogaus teisių pažeidimų

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Politiniai rūpesčiai...

“Titaniko” istorija ir filmas I
Prieš 85-rius metus Atlanto vandenyne įvykusi tragedija tebėra jaudinanti ir dabar. Ta tema pagamintas 

ir naujas filmas, sulaukęs pasaulinio dėmesio. Ta proga iškyla istorinė ir meninė-fibninė tikrovė

ALGIRDAS GUSTAITIS
Filmų pasaulyje dažnai įvy

kius dailina, švelnina ar menki
na, dramatizuoja, “Titanic” at
veju ne viską galima apgaulingai 
pakreipti, nes pasaulis yra gir
dėjęs, kaip tasai milžiniškas lai
vas, atsitrenkęs į ledo kalną, 
siaubingai paskendo.

Įvykį pergyvenęs anglų jūrų 
kpt. M. Dittmar-Pittman, “Tita
nic” laive tarnavęs kaip naviga
cijos karininkas, taip rašė.

“Titanic” pastatytas 1909- 
1912 m. didžiulėje laivų statyk
loje Airijoje, Belfast’e. Kainavo 
27 milijonus šilingų. 45,000 
tonų.Pločio 30 m, gremzlė 15,5 
m, mašinų galingumas 180.000 
P.S. Greitis iki 25,5 jūr. mylių į 
valandą. Laive kaminų skers
muo 9 m. Kūrenamas anglimis, 
18 krosnių, kurias anglimis ap
rūpino 126 kūrikai. Kasdien su
vartojo 800 tonų. Turėjo 60 
vandens neperleidžiamų kame
rų, dvigubą dugną. 12 didelių ir 
keletą mažesnių gelbėjimo val
čių, didelį plaustą. Laivas 7 
aukštų. Pasivaikščiojimo denis 
165 m. Puikios vonios kabinose, 
dar 30 atskirų vonių, maudymo
si baseinas. 3000 šviesos lempu
čių. Prabangūs salonai, teatrai, 
restoranai, kavinės, kirpyklos, 
gimnastikos salės...

Patarnavo 900 asmenų, 
įskaitant įvairių profesijų spe
cialistus. Pirmoje klasėje - 900 
keleivių, antroje - irgi 900, tre
čioje - 1200. Iš viso galėjo tal
pinti 4000 žmonių.

1912 m. balandžio 10 d., 10 
v., iš Southampton’o išplaukė į 
Niujorką. Pirmomis plaukimo 
dienomis oras normalus. Balan
džio 13 pavakary pakliuvo į 
miglas. Oras atvėso. Jis patarė 
laivo kpt. Smith’ui sumažinti 
laivo greitį. Laivo bendrovės di
rektorius reikalavo plaukti grei
tai, kad laimėtų Mėlynąjį kaspi
ną. Laivo greitis nebuvo suma
žintas net ir tuomet, kai pateko 
į ledų sritį.

Tragedijos pradžia
Vakare pirmoje klasėje di

delis balius. Oras atvėsęs. Apie 
10.30 v.v. laivas atsitrenkė į ledo 
kalną. Girdėjosi, kaip slenka vi
su šonu pro ledus tarsi pro ne
pajudinamą sieną. Sustojo laivo 
mašinos. Susidūrimo metu ant 
komandos tiltelio sargybą ėjęs 

“Titanic” laivas skęsta Atlanto vandenyne 1912 m. balandžio 14 d. Iš filmo “Titanic”, pagaminto 
Twentieth Century Fox ir Paramount Pictures bendrovių 1997 metais

laivo karininkas Murdoch pa
siuntė kitą karininką į naviga
cijos kambarį, o pats nusišovė.

Paaiškėjo, kad ledkalnis iš
plėšė dešinįjį laivo šoną nuo pat 
priešakio iki komandos tiltelio. 
Tai reiškė, kad laivas turės nu
skęsti. Buvo uždaryti vandens 
nepraleidžiantieji vartai. Palei
do vandenį pompuojančius 
siurblius. Laivas nežymiai pa
krypo dešinėn pusėn. Keleiviuo
se panika, kai kurios moterys 
verkė, kiti meldėsi, keikėsi.

Pusė dvyliktos nakties. Jau 
praėjo valanda po susidūrimo. 
Visi keleiviai aprūpinti plūdė
mis Dangus žvaigždėtas, bet 
naktis tamsi. Laivas daugiau 
krypo. Kapitonas įsakė gelbėti 
moteris ir vaikus. Sunki parei
ga: keleivius iš laivo reikia per
kelti į gelbėjimo valtis. Keturios 
gelbėjimo valtys, kiek anksčiau 
nuleistos, paskendo, nes jas api
puolė vandenyje plūduriavę ke
leiviai. Perpildytos paskendo. 
Laivo bendrovės direktorius 
Mr. Bruce Ismay įsakė jam leis
ti lipti į valtį. Laivo karininkas 
įrėmė revolverį į krūtinę - pir
menybė moterims ir vaikams.

Kapitonas Smith ramiausiu 
balsu davinėjo įsakymus. Kelei
viuose neaprašomos nuotaikos. 
Vokiečių bankininko Gugen- 
heimer žmona atsisakė viena be 
vyro lipti į valtį. Netrukus jie 
dingo bangose.

Pagalbos valtys kabojo maž
daug per penkis namų aukštus 
nuo vandens paviršiaus ir siū
bavo šen ir ten. Nemaža moterų 
nebuvo galima įprašyti šokti į 
valtį, todėl daugelį jų jūrininkai 
prievarta metė į valtis. Vėliau 
paaiškėjo, kad kai kurioms bu
vo sulaužytos rankos, kojos. 
Turtų, brangenybių nebuvo ga
lima išgelbėti.

Laivo telegrafistas Philips 
be pertraukos siuntė pagalbos 
šauksmą į erdvę, bet ilgą laiką 
niekas į tai neatsiliepė. Pagaliau 
atsiliepė garlaiviai “Olimpia” ir 
“Virginia”, abu apie 170 jūr
mylių nuo “Titanic”.

Tragedijos pabaiga
Staiga laivo priešakys nu

grimzdo 4 metrus gilyn. Ant de
nio ir vidaus patalpose su dide
liu triukšmu virto daiktai. Ant 
denio vieni meldėsi, kiti iš nusi
minimo keikėsi ir aimanavo. 
Bet buvo vyrų, ir net moterų, 

kurie iki paskutinio momento 
išsilaikė ramūs ir mėgino kitus 
raminti. Paskutinė orkestro me
lodija buvo: “Artėjame, mano 
Dieve, prie Tavęs”.

Priešakinė laivo dalis jau po 
vandeniu. Kai aš naktį apie 1 v. 
nuleidau paskutinę valtį, laivas 
jau buvo pakrypęs apie 45°. 
Komandos tiltelis jau apsemtas. 
Užpakalinė laivo dalis beveik 
statmeniškai kilo į viršų. Užge
so elektros šviesos. Mašinos, iš
silaisvinusios iš savo vietų, rie
dėjo į pakrypusį priešakį. Dar 
pasigirdo mašinų skyriuje 
trenksmas - kažkos sprogimas. 
Vos spėjau nuo laivo atsiskirti, 
kai su didžiausiu trenksmu į jū
rą nuvirto vienas iš keturių laivo 
kaminų.

Iškilęs laivo užpakalis ėmė 
slinkti į vandenį. Jūra aplinkui 
mažai tebangavo, nes trukdė 
plaukiantys ledai, nebuvo vėjo. 
Tiktai nuo skęstančio “Titani- 
c’o” ėmė kilti bangos, burbu
liuoti vanduo, kol jis pasinėrė ir 
dingo.

Skęstančių žmonių šauks
mai dar ilgai skambėjo. Padėti 
jiems mes nebegalėjome, nes 
mūsų valtys buvo jau perpildy
tos. Laimei, jūra buvo rami, ki
taip tikriausiai būtume apvirtę 
ir paskendę. Plūduriuojantys su 
plūdėmis žmonės is paskutinių 
jėgų plaukė prie mūsų valčių ir 
stengėsi įsikabinti. Juos turėjo
me atbaidyti su ginklu rankose. 
Savo valtyje aš turėjau 42 mote
ris ir vaikus, 4 jūrininkus prie 
irklų. Tarp jų buvo Amerikos 
milijonieriaus Astor jaunutė 
žmona. Jos vyras nuskendo. Ne
toli mūsų plaukė 5-tojo kari
ninko Mr. Love valtis, kuri taip 
pat buvo perpildyta ir vos vos 
besilaikė vandens paviršiuje. 
Kitos valtys, kurias buvo galima 
matyti pasišviečiant turimais ži
bintais, buvo atokiau. Kiek vė
liau sutikome didelį apvalų 
plaustą. Daug žmonių buvo ant 
jo ir dar daugiau laikėsi į jį įsi
kabinę.

Šiurpulinga buvo naktis. 
Nedaugeliui teko tai pergyventi. 
Oras ir vanduo buvo šaltas kaip 
ledas, nes jūra toje vietoje buvo 
pilna plaukiojančių ledų. Sunku 
buvo vairuoti valtį, perpildytą 
žmonėmis. Sklido moterų ir vai
kų verksmai, aimanavimai, upač 
tų, kurių mylimi ir artimi žmo-

(Nukelta į 7-tą psl.)

(Atkelta iš 5-to psl.) 
mąstymo asmenų, bet geras 
reiškinys, kad tenai yra įsi
steigusi jaunųjų KD grupė.

V. Volertas: Kas yra bend
raminčiai? Tai demokratinių 
nuotaikų asmenys, kurie seka 
Dekalogą. Mane erzina sukčiai, 
melagiai, pagyrūnai, emociniai 
nedorėliai. Konservatoriai? Ne
pažįstu jų. Gal Centras? LDDP 
pabaisa? KD? Abejotina, ar 
daug kas vyktų į Lietuvą įsijung
ti į talką vienminčiams, nes nėra 
labai pajėgūs. Krikščionių de
mokratų spauda silpna. Agita
toriai retai vyksta į miestelį. Tik 
per spaudą galima skleisti min
tis. Laikraštis turi nagrinėti ak
tualias gyvenimo problemas. 
Pagrindinis dalykas - reikia 
krikščionišką spaudą remti. 
Mes, užsienyje gyvendami, ne
pažįstame Lietuvos gyvenimo ir 
žmonių nusiteikimo.

A. Rauiinaitis: Ar turime 
bendraminčių Lietuvoje? Di
džiausia politinė partija Lietu
voje yra Tėvynės sąjunga (kon
servatoriai). Si partija turi dau
giausia prijaunčiančių JAV ir 
Kanadoje. Gal aktyviausias yra 
Kalifornijos skyrius, vadovauja
mas Albino Markevičiaus ir 
Aloyzo Pečiulio. Pasižymėjo su
keldamas daug lėšų V. Lands
bergio nepavykusiam rinkimi
niam vajui. LKDP kol kas apsi
riboja savo vadovų kelionėmis į 
JAV ir čia aukų rinkimu.

Toliau A. Rauiinaitis pasa
kojo iš savo patirties, kai jis, nu
vykęs į Lietuvą 1992 m., norėjo 
pagelbėti rinkimų į seimą metu, 
prisidėdamas prie rinkiminio 
vajaus, nes buvo įgaliotas Lietu
vių fronto bičiulių. Laisvosios 
Europos radijo korespondentas 
norėjo sužinoti, kaip uoliai ren
giasi rinkimams Sąjūdžio veikė
jai. Jis paskambinęs telefonu 
apie 10 v.r. žinomiems kandida
tams į seimą. Rado visus namie, 
nes jie per daug pasitikėjo per
gale. A. Rauiinaitis turėjo nusi- 
vežęs parinktų kandidatų reika
lams pinigų.

Kaune buvo suorganizavęs 
rinkiminės literatūros pristaty
mą visiems laikraščių prenume

Lietuvai reikia draugų
(Atkelta iš 5-to psl.) 

svarstymui. Lietuviai, kartu su 
latviais, estais, ukrainiečiais, 
lenkais, čekoslovakais, aktyviai 
dalyvavo su memorandumais, 
demonstracijomis, pogrindinės 
spaudos paroda. Pareiškimai 
buvo transliuojami per “CBC 
International”, “Voice of Ame
rica”.

Tokios veiklos dėka dar so
vietų okupacijos metu parla
mentarams ir valdžios atsto
vams buvo pristatyti disidentai 
- Kudirka, Šakalys, Jurgutis, 
Venclova, Skuodis, Gajauskas, 
Eringis.

Tokia veikla buvo tęsiama 
ir Atgimimui prasidėjus, dar 
prieš nepriklausomybės pripaži
nimą. Buvo pristatyti parlamen
taram - Kazimieras Antanavi
čius, Zigmas Vaišvila, Bronislo
vas Kuzmickas, Gediminas Vag
norius, Vytautas Landsbergis ir 
kiti.

Palaipsniui buvo pasiekta, 
kad Kanados parlamento posė
džių paklausimų valandą Vasa
rio 16, Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga vienas iš lie
tuviams draugiškų parlamenta
rų senate ir parlamente pami
nėdavo, kad tai yra Lietuvos ne
priklausomybės diena. Senate 
svarbiausia buvo turėti ir senato 
pirmininko, parlamente ir visų 
politinių partijų pritarimą, kad 
toks pareiškimas būtų pada
rytas.

Visuomeninė-politinė veik
la vyko įvairiose srityse. Pvz. 
1981 m. Kanados LB delegacija, 
vykstant PLB-JAV LB politinei 
konferencijai Niujorke, įteikė 
KLB ir PLB memorandumus 
dėl žmogaus teisių pažeidimų 
Lietuvoje Kanados ambasado
riui JT J. R. Morden. Jis tuos 
memorandumus persiuntė JT 
komitetui Ženevoje. Tas pasi
matymas įvyko su Kanados už
sienio reikalų ministerijos reko
mendacija. Panašiai buvo ir 
1983 m., kai Kanados ambasa
dorius J. Pelletier KLB įteiktus 
dokumentus išsiuntinėjo visoms 
JT misijoms.

Kai Kanada oficialiai pasi
rašė atstatytos nepriklausomos 
Lietuvos respublikos pripažini
mą, šią misiją atliko tuometinis 

ratoriams paštu. Jau buvo už
pirkta ir popieriaus, bet šiuo 
projektu susidomėjo tik labai 
mažas skaičius kandidatų.

1996 m. LFB politinė komi
sija surinko pinigų paremti deši
niems kandidatams. Susirišę su 
Tėvynės sąjungos ir LKDP šta
bais, pranešėme, kad galime pa
remti atskirus kandidatus, ap
mokėdami jų išlaidas. Tai sukė
lė nepasitenkinimo. Antrame 
rinkimų rate paprašėme remti
nų kandidatų pavardžių, pažy
mėdami, kad jei kurioje nors 
apylinkėje bus likę tik dešiniųjų 
kandidatai, neremsime nė vie
no, nes mums svarbu, kad lai
mėtų dešinieji. Tai sukėlė nepa
sitenkinimą abiejose dešiniųjų 
partijose. Taigi politinė talka 
bendraminčiams sunkiai atsa
komas klausimas.

Svarstybom pirmininkavo 
Ignas Medžiukas.

Leonardo Valiuko, politi
nių svarstybų pradininko, de
šimties metų mirties sukaktis. 
Valiukas prisimintinas ir kaip 
rezoliucijų Lietuvos laisvinimo 
reikalais sumanytojas, kontak
tavęs JAV senatorius ir kong- 
resmanus. Tuo reikalu jis buvo 
suorganizavęs iš lietuvių, latvių, 
estų ir kitų amerikiečių komite
tą, kuriam jis ir vadovavo. Siun
tė raštus ir pats ar su delegacija 
lankėsi pas žymius JAV politi
kos asmenis, palaikydamas su 
jais nuolatinius ryšius. Visą savo 
gyvenimą jis skyrė Lietuvai. 
Apie L. Valiuką kalbėjo jo arti
mas bendradarbis Juozas Ko
jelis.

Politinių studijų dalyvius 
pasveikino Lietuvos ambasado
rius Vytautas Dambrava iš Ve- 
nezuelos, atsiųsdamas telegra
mą, kurią perskaitė Juozas 
Pupius.

Kitą dieną (1.25) buvo lite
ratūros vakaras. Savo homoris- 
tinę kūrybą skaitė rašytojas Vy
tautas Volertas. Su juo dalyvius 
supažindino rašytoja Alė Rūta. 
Dar kalbėjo ir seimo atstovas 
dr. Kazimieras Kuzminskas.

Šias politines svarstybas su
rengė Lietuvių fronto bičiulių 
Los Angeles sambūris.

finansų ministeris Michael 
Wilson, ilgametis “Baltiečių va
karų” globos komiteto narys ir 
kopirmininkas. Vykdamas į Lie
tuvą pasirašyti dokumentų, pa
sikvietė kartu vykti KLB valdy
bos narius - J. Krištolaitį, Gabi
ją Petrauskienę ir (buv.) A. Pa- 
cevičių. Taip pat paskelbė, kad 
Kanada skiria Lietuvai (taip pat 
Latvijai ir Estijai) 10 milijonų 
dolerių įvairioms paramos pro
gramoms. Manau, kad tai buvo 
ženklus Bendruomenių veiklos 
pripažinimas.

1990 m. latviams vadovau
jant, Baltiečių federacijai ir 
KLB valdybai pritariant, nutar
ta ryšius su Kanados parlamen
tarais ir vyriausybės įstaigomis 
palaikyti tik iš centro Toronte. 
KLB vadovybė atskiros lietuvių 
ryšių veiklos nesiėmė. Jaunimo 
sąjunga pastebėjo spragą ir pa
siūlė turėti nuolatinį apmokamą 
asmenį Otavoje. KLB taryba tai 
patvirtino. Toks ryšininkas vei
kė dvejus metus.

Ryšininko poziciją panaiki
nus (bene daugiausia dėl išlaidų 
- apie $25,000 metams), nebuvo 
organizuojama sisteminga atski
ra Bendruomenės ryšių veikla 
su Kanados valdžios atstovais. 
Estai ir latviai, šalia veiklos iš 
centrų Toronte, turėjo ir neofi
cialius savo atstovus Otavoje, 
kurie efektyviai veikė.

Nenuostabu, kad Kanados 
parlamentarai ir valdžios atsto
vai primena Kanados lietuviams 
būti veiklesniems norint padėti 
Lietuvai.

Dr. Palubinskas nurodė, 
kad dabar mūsų politiką reikia 
skirti į dvi dalis: a. dvišaliai san
tykiai tarp dviejų valstybių - tai 
diplomatinių atstovybių sritis, ir 
b. bendrieji Lietuvos politikos 
reikalai, pvz. įstojimas į Euro
pos sąjungą ar ŠAS, kur gali pa
sireikšti išeivijos lietuviai, dary
dami įtaką (kaip krašto pilie
čiai) savo vyriausybėms, kad 
remtų Lietuvą tarptautinėje 
plotmėje.

• Kritikas, kuris skaito tik jieš- 
kodamas klaidų, yra toks pat barba
ras, kaip ir teisėjas, kuris yra pasi
ryžęs kiekvienų, kurį teisia, pakarti 

(Jonathan Swift)
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Rašytojo ANTANO VIENUOLIO-ŽUKAUSKO paminklas Anykščiuose 
(skulpt. P. Aleksandravičius, archit. Vyt. Gabriūnas) Ntr. Alf. Laučkos

SPAUDOS BALSAI
Naujojo prezidento vertinimai

JAV-se leidžiamas mėnesi
nis gudų laikraštukas “Belarus” 
š.m. sausio laidoje komentuoja 
V. Adamkaus laimėjimą Lietu
vos prezidento rinkimuose: 
“Emigranto laimėjimas varžy
bose dėl aukščiausios valstybės 
pareigybės yra svarbus ir mums, 
užsienio gudams. Adamkus pa
rodė, kad žmonės, atsidūrę už 
tėvynės ribų, nėra jai prarasti - 
jie gali aktyviai varžytis dėl po
zicijų savo gimtajame krašte. 
(...) Kairiųjų kandidato pralai
mėjimas prezidento rinkimuose 
gali būti svarbus Lietuvos gu
dams. Mažiausiai ko Vilniaus 
gudai gali tikėtis, kad dabar ofi
ciali Lietuvos politika, liečianti 
mūsų tautiečius ir Gudijos val
džią, bus nuoseklesnė. Jų nuo
mone, jeigu V. Adamkus būtų 
buvęs lietuvos prezidentu Rytų 
Europos viršūnių susitikimo 
metu (1997 m. vasarą), būtų pa
sielgęs kitaip, negu tuometinis 
prezidentas A. Brazauskas - ne
būtų pakvietęs Lukašenkos į tą 
susitikimą.

Įdomi smulkmena: dar rin
kimų vajaus metu V. Adamkus 
pasikalbėjime su BELTA (val
diška Gudijos informacijos 
agentūra) pabrėžė, kad tapęs 
prezidentu kuo greičiau pasi
stengtų susitikti su Lukašenka”.

Kiti komentarai. “Adam
kus, kuris pradėjęs eiti prezi
dento pareigas atsisakė JAV pi
lietybės, penkerius metus vado
vaus 3.7 milijonų gyventojų tu
rinčiai Baltijos valstybei. Pagal 
konstituciją jis turės plačias tei
ses užsienio ir krašto apsaugos 
politikoje, tačiau vidaus politika 
liks žinioje seimo, kurio pirmi
ninku yra dešinysis konservato
rius Vytautas Landsbergis. (...) 
Adamkus bus ‘aktyvus prezi
dentas’. Lietuviai nevienodai 
galvoja apie savo naują valsty
bės šefą. Iš vienos pusės jis yra 
laikomas žmogumi, nesusitepu
siu komunistine praeitimi, iš ki
tos - jam bus prikišama, kad po 
50 metų nebuvimo savo krašte 
jis jo problemų nesupranta”. 
(“Die Welt” 1998.11.27, Vokie
tija). “Kairiųjų rusų laikraštyje 
‘Pravda-5’: iškeltus kaltinimus, 
kad Adamkus talkinęs naciams, 
naujasis Lietuvos prezidentas 
atsisakė komentuoti. Kaip Lie
tuvos spauda pabrėžia, ‘Adam
kus niekad nekovojo nacių pu
sėje, o jo neigiamas Sovietų Są
jungos atžvilgiu nusistatymas 
nereiškia, kad jis - fašistinės 
Vokietijos šalininkas. Kitokiu 
atveju Adamkui vargu pavyktų 
išsilaikyti aukšto Amerikos val
dininko kėdėje, jam būtų atimta 
Amerikos pilietybė ir jis būtų iš
tremtas iš JAV. Taip neįvyko'”. 
(“Nezavisimaja gazeta” 1998. 
III.2, Rusija).

“Kol kas galima pasakyti tik 
tiek, kad nei vidaus, nei užsie
nio politikos srityse naujai iš
rinktam prezidentui nebus leng
va, nes sunku bus privesti kraštą 
prie žadėtos ‘santarvės’ tarp at
skirų stipriai susikivirčijusių po
litinių grupuočių. Realistiškiau 
būtų sukurti prezidento institu
cijai tokią poziciją, kuri būtų vi
suotinai pripažinta kaip val
džios institucija, esanti virš poli
tinių pasiskirstymų. To nepavy
ko padaryti prezidentui Bra

zauskui, todėl jo įpėdinis turi 
imtis iniciatyvos pakviesti į pre
zidentūros administraciją įvai
rių politinių pažiūrų atstovus. 
Tai būtų tinkamas žingsnis su
griauti plintančias prielaidas, 
kad Adamkus bus Centro są
jungos prezidentu. Svarbiausių 
prezidento kanceliarijos parei
gų paskirstymas, kur tik Vid
mantas Stanulis atstovauja CS 
aiškiai rodo, kad prezidentas 
Adamkus nenorės remtis viena 
partija” (“Nasza gazeta” 1998. 
III.5-11, Lietuva).

Lenkų namai Vilniuje
Lietuvos lenkų spauda pra

neša, kad š.m. vasario 24 d. Vil
niuje prie Kauno ir Naugardu
ko gatvių sankryžos buvo pa
šventintas Lenkų namų statybai 
paskirtas sklypas, kuriame ne
trukus žadama pradėti statybą, 
užtruksiančią apie 2.5 metų. 
Namuose bus viešbutis, restora
nas, dvi koncertų salės ir lenkiš
kų organizacijų atstovybės. Sta
tybą finansuoja Lenkijos sena
tas ir (pasaulio) lenkų bendruo
menė. Lenkijos senatas 100%, o 
Lenkų bendruomenė - 90% 
naudojasi Lenkijos mokesčių 
mokėtojų, kurių tarpe yra ir 
Lenkijos lietuviai, pinigais. Sta
tyti milijoninės vertės pastatus 
kaimyninėse valstybėse minė
toms valdiškoms organizaci
joms pinigų negaila, kai tuo tar
pu savame krašte, Seinuose, 
Lietuvių namų statyba žadėtos 
finansinės paramos negauna.

Yra didelis skirtumas tarp 
oficialių valdiškų bičiulystės ir 
bendradarbiavimo deklaracijų ir 
kasdieniškos tikrovės. J.B.

London, Ont.
(Atkelta iš 4-to psl.) 

šventovėje. Giedojo “Pašvaistės” 
choras vadovaujant muz. A. Petra- 
šiūnui. Prie karsto atsisveikinimo 
žodžius tarė tarybos pirmininkas A. 
Petrašiūnas, bendruomenės vardu 
S. Keras, skautų vardu A. Dragūne- 
vičius ir pensininkų - J. Aušrotas. Į 
paskutinę poilsio vietą jo palaikus 
palydėjo gausus būrys giminių bei 
draugų. Palaidotas šalia žmonos 
a.a. Veronikos (1996 m.) Šv. Petro 
kapinėse, Londone, Ont. Liūdesy 
liko dukra Dana Chainauskienė, 
sūnus Arvydas, šeši vaikaičiai ir 
septyni provaikaičiai. Užjaučia ir 
kartu liūdi Šiluvos Marijos parapi
jiečiai netekę darbštaus ir suma
naus draugo. Dana Chainauskienė 
ta proga “Pašvaistės” choro vardu 
paaukojo liturginės muzikos kasai 
“Viltis” $100.

Viktorija Staškūnienė

Detroit, Ml
BIRUTĖ JANUŠKAITĖ, Oak

wood ligoninės vėžio centro tyrimų 
koordinatorė (Dearborn, Michi
gan), redaguoja “Caplits”, specialių 
bibliotekų draugijos vaistininkystės 
ir sveikatos technologijos padalinio 
biuletenį, kurio žieminis numeris 
aprašo padalinio 50 metų istoriją. 
Padalinys buvo įsteigtas Čikagoje 
20 asmenų pastangomis 1947 me
tais. Šiandien jame yra daugiau 
kaip 700 narių iš viso pasaulio. Bi
rutė Januškaitė sako, jog nėra narių 
iš Lietuvos. Tos draugijos nariai su
renka ir įvertina pasaulio medici
niškas žinias ne vien tik tyrimams, 
bet ir praktikai. Saulius Šimoliūnas



Poetas Šlaitas laukiamas gimtinėje
Prieš kurį laiką Čikagoje 

“Drauge”, o kiek vėliau ir “Tė
viškės žiburiuose” buvo rašyta 
apie užsimojimą perkelti Bri
tanijos Londone palaidoto poe
to Vlado Šlaito palaikus į Lietu
vą, Į gimtojo Žemaitkiemo ka
pines, šalia jo motinos.

Apie šį ukmergiečio poeto 
bičiulių sumanymą “Drauge” 
taip rašoma: “Rašytojas Vyt. 
Girdzijauskas gražiai pristato 
‘liūdnąjį poezijos princą’ jo de- 
šimtajai, jau pomirtinei, poezi
jos knygai Lietuvoje pasiro
džius”.

“Ukmergės dienoje” ir žur
nale “Eskizai” apie jį plačiai pa
sakoja poeto klasės draugas 
Ukmergės Antano Smetonos 
gimnazijoje gyd. H. Gintautas.

Šiltai pasakoja ir artimi pa
žįstami, kaimynai iš gimtojo Že
maitkiemio. Šio miestelio kapi
nėse palaidota ir Antanina Šlai- 
tienė, visą penkiasdešimtmetį 
nepamačiusi sūnaus, kuris, bū
damas religingas ir principingas 
patriotas, taip ir nenuvažiavo 
savo gimtojo krašto aplankyti: 
jam buvo nepakeliamas ruso 
kareivio įvaizdis Lietuvoje. Vė
liau ant jo akių, vieno jo eilė-
raščio žodžiais, “ėmė leistis rū
kas”, ilgainiui visiškai aptemdęs 
poeto pasaulį. Nebegalėdamas 
užrašyti savo minčių, jis tai labai

“Titaniko” istorija ir...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

nės buvo dingę nakties tamsoje 
arba jūros gelmėse. Išaušus ry
tui nieko daugiau nematėme, 
tik ledų kalnus ir vandens neša
mus lavonus.

Laivo kapitonas Smith taip 
pat nuskendo. Kai aš atsistū
miau nuo skęstančio laivo, ma
čiau jį plaukiantį šalia mano 
valties. Pakviečiau į valtį. Tuo 
momentu kaip tik jis dingo nuo 
jūros paviršiaus šūktelėjęs “O, 
mano Dieve!” Iškėlė rankas ir 
dingo jūroje. Iš pažįstamų dar 
nuskendo Amerikos rašytojas 
Stead, o tarp išgelbėtų buvo ir 
Amerikos milijardierius A. G. 

Kazys Inčiura
PRIE LIŪNO
Per liūną, Viešpatie, per klampų liūną 
prabėga viešpačių žirgai ir paauksuoti ratai neriasi. 
Baksnoja elgeta lazda - tai aklas su tuščiais krepšiais 
per liūną žengia, Viešpatie, per klampų liūną - 
verdenėn garma draug su viešpačių vežimais.

Prie liūno, prie bedugnės susitverėme į ratą. 
Čia siaučia nuotakos, linksmi vaikai ir seniai, 
anapus žydi obelys ir vaisiai krinta sunkūs ir sultingi.
Prie liūno, prie bedugnės susitverėme į ratą - 
ir viens iš mūsų šaukiasi į prarają garmėdams.

Stirnelė atlėkė prie liūno, Viešpatie.
Skalikai, kurtai vejasi, apstojo visą liūną.
Kas lentą jai pames, kas išvadavimo lieptelį? 
Už prarajos miškai - tenai, tenai skubėti!
Akivaras atsiveria. Užgęsta saulė. Ir išnyksta liūnas.

Prie liūno, prie to liūno atveja draugai kareivį.
Ratu apstojo - nepabėgs: nei priekin, nei atgal - nėr kelio. 
Troboj prie upės jis paliko tėvą, motiną ir mylimą. 
Užlaužtos rankos šaukia jį: Sugrįžk, sugrįžk!
O Viešpatie, dar nemačiau tokios daugybės atstatytų ginklų.

Prie liūno nutupia paukštelis lengvasparnis.
Mikliai jis straksi nuo žolės ant samanos, atgal atšoka, 
į erdvę purptelia, pakyla į mėlynę
ir čiulba ulba virš to liūno, Viešpatie, virš liūno, 
nes lengvas jis, nes jam duoti sparnai.

Prie liūno aš bėgiojau, Viešpatie, prie liūno, 
prie liūno gaudžiau drugelius, pro liūną nuotaką 

atsivedžiau,
prie liūno mano kūdikiai, regiu, ratelį sutveria.
Naktis artėja. Man išeiti metas. Kito kelio man nėra, 
tiktai per liūną, tik per liūną liūlantį.

Kas gi pames man lentą, kas paduos man lazdą? 
Tamsa akis užpylė, nes jau nusileidus saulė. 
Toks didis kryžius ant pečių, tokia sunki našta - 
ir dovanotus man sparnus į purvą sutepiau - 
pakilti negaliu, o praraja jau veriasi.

Už liūno, Viešpatie, už liūno švyturys man pasirodė. 
Naktis nušvito. Regiu lieptą. Tiltus. Aukštus kalnus, 

Viešpatie!
Tai Tu žengi. Tu - tūkstančiu vardų vadinamas. 
Vienoje rankoj neši saulė, o kitoj - sparnus.
Artyn atšliaužia Tavo tiltai ir uždengia visą liūną.

Nukrinta kryžius nuo pečių, drabužiai man nukrinta. 
Lieku aš nuogas, aiškus, tyras, saulės nušviestas. 
Aš negaliu Tavęs paliesti ir krintu akivaran.
Man iš po kojų slysta tiltai, bet į glėbį rieda Tavo saulė - 
paskęstu spinduliuos ir virš to liūno ant sparnų pakylu.

1940 metai

išgyveno, užsisklendė savyje ir 
visiškoje vienatvėje, senelių 
prieglaudoje, 1995 m. gegužės 
28 d. mirė. Palaidotas Londone.

Ir štai atsirado žmonių, no
rinčių padėti jam, nors ir jjo 
mirties, sugrįžti į gimtąjį Že
maitkiemį ir amžiams atgulti 
prie jo taip mylėtos motinos. 
Apie ją dar 1949 metais išleis
tame pirmajame savo eilėraščių 
rinkinyje “Žmogiškosios psal
mės” jis rašė: O, mano mama, / 
aš kasdien tave lyg žaizdą / nešu 
pro miglą mano ašarų ir dūmus. 
/ Nuo tavo ašarų sutirpo bėgiai, 
/ nuo tavo ašarų aitrumo”.

Malonu pranešti, kad Lie
tuvoje Vlado Šlaito, parke
liaujančio iš priverstinės - tikrą
ją to žodžio prasme - tremtinio 
kelionės, labai laukiama: gautas 
užtikrinimo raštas, kad poeto 
palaikai su jam priderama pa
garba bus iškilmingai perlaidoti. 
Viskuo pasirūpins^ Lietuvos ra
šytojų sąjunga, Žemaitkiemio 
seniūnija, Ukmergės rajono vi
suomeninės organizacijos.

Apie tai buvo rašyta vietos 
laikraščiuose: “Ukmergės die
na”, “Gimtoji žemė” ir kitur. 
Belieka mums atlikti D. Brita
nijos įstaigų reikalavimus, susi
tarti su vienu iš vietinių laidotu
vių biuru, atliksiančiu ^alaikų 
sudeginimą ir paruošimą išsiun-

Vanderbildt. Iš viso per šią bai
sią katostrofą nuskendo 2340 
žmonių, jų tarpe beveik visa lai
vo įgula. Išsigelbėjo 705 žmo
nės, daugiausia moterys ir 
vaikai.

Pavėluota pagalba
Rytui auštant pamatėme to

lumoj atplaukiantį garlaivį. Ma
nėme, kad tai “Oceanica” arba 
“Virginia”. Bet tai buvo “Car- 
pathia”, anglų “Cunard” linijos 
keleivinis laivas. 8,45 v.r. laivas 
prisiartino prie mūsų ir pra
sidėjo naujas sunkus darbas - 
perkėlimas iš valčių į laivą. Vy
rai lipo virvinėmis kopėčiomis, 

timui. Bendromis pastangomis 
turime sutelkti lėšas, kad šį pro
jektą galėtume įgyvendinti - at
likti paskutinį patarnavimą 
poetui.

Šiemet Lietuvoje ruošiama
si išleisti trilogiją “Vardan tos 
Lietuvos”. Į trečiąją šios trilo
gijos knygą bus įtraukti nusi
pelnę Ukmergės rajono žmo
nės; jų tarpe yra ir Vladas Šlai
tas. Beje, poeto 77-jo gimta
dienio proga 1997 m. rugsėjo 28 
d. jis buvo labai gražiai prisi
mintas literatūriniais montažais 
“Margučio II” ir “Amerikos lie
tuvių radijo” laidose Čikagoje.

Aukų poeto VI. Šlaito pa
laikų pervežimui į Lietuvą jau 
sulaukiame. Tikimės, kad ir visi 
Kanadoje gyvenantys ukmer
giečiai, jo mokslo draugai bei jo 
poezijos mylėtojai prisidės savo 
moraline ir finansine parama. 
Gal kas ir savo atsiminimais 
norėtų pasidalinti? Viską ga
lima siųsti Sofijai Jelionienei, 
7209 Whittier Dr., Darien, IL, 
60561, USA. Čekiai rašomi: 
Vladas Šlaitas Memorial Fund, 
sąskaitos nr. 003-0276039, Li
berty Federal Bank, Westmont, 
IL, 60561, USA.

Tesulaukia grįžtančio poeto 
gimtoji Lietuvos žemelė!

Poeto Vlado Šlaito bičiulių 
vardu - Sofija Jelionienė

o moterys ir vaikai buvo užkelti 
ant denio diržais. Kokia plunks
na galėtų aprašyti mūsų jausmą, 
kai mes po viso, to, kas mums 
buvo lemta pergyventi ir išken
tėti, vėl sulipome į saugų laivą.

Mus atgabeno į Niujorką. 
Prasidėjo katastrofos tyrinėji
mas. Dalykas vėliau buvo per
duotas spręsti Londono jūrų 
teismui. Didžiausia kaltė krito 
ant direktoriaus Bruce Ismay, 
nes jis reikalavo kapitoną ne
mažinti greičio, kai buvo at
plaukta į ledų plotus. Kaltu pri
pažintas ir laivo kapitonas, ku
ris, gerai suprasdamas laivui ir 
žmonėms gresiantį pavojų, pa
klausė tuščių ambicinių direkto
riaus užgaidų ir nesulėtino grei
čio. Dėl tų dviejų žmonių 1912 
m. balandžio 14 d. įvyko baisi 
tragedija milžiniško, turistinio 
laivo “Titanic”.

Net Pirmasis pasaulinis ka
ras negalėjo nustelbti tos bai
sios tragedijos. Apie tą įvykį pa
gaminta keletas filmų.

Rašydamas šį straipsnį, 
naudojausi Viliaus Jurjono ver
timu, kurį spausdino žurnalas 
“Jūra” Klaipėdoje 1937 m. ba
landžio mėnesį.

Paskendo ir kun. Montvila
“Titanic” laivu plaukė ir ku

nigas Juozas Montvila, gimęs 
1885 m. sausio 3 d. Nedriškių 
kaime, Marijampolės apsk. Mo
kėsi Marijampolės gimnazijoje. 
Seinuose baigė kunigų semina
riją. Kunigu įšventintas 1908.- 
III.22. Už priešrusišką veiklą 
buvo suimtas. Rusai neleido eiti 
kunigo pareigų. Darbavosi Sei
nuose, rašė spaudai, iliustravo 
knygas ir kt. Žinojo, kad rusų 
okupuotoje Lietuvoje negalės 
eiti kunigo pareigų, “Titanic” 
laivu išplaukė į Ameriką. Įvykus 
tragiškam laivo susidūrimui su 
ledo kalnu, kiek įstengdamas 
talkino keleiviams iki paskuti
nio momento. Apie jį rašė tuo
metinė lietuvių spauda. (Žiūr. 
Lietuvių enciklopedja, XIX, 
248, Boston, 1959).

Naujai sudarytas kamerinis Toronto lietuvių orkestras, pirmą kartą pasirodęs koncertu Kovo 11-tosios 
iškilmėje Prisikėlimo parapijos salėje. Jo vadovė - AUDRONĖ ŠARPYTĖ (pirmos eilės dešiniąjame krašte)

Nuotr. D. Puterienės

Vešliai pražydusios tulpės po žiemos šalčių Nuotr. R. Kisieliaus

Sveikintinos naujos 
muzikinės pajėgos
Š. m. kovo 15 d. daugiau 

kaip 300 žmonių susirinko į Ko
vo 11-sios, Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo minėjimą 
Prisikėlimo parapijos didžiojoje 
salėje. Iškilmių pravedėjas Ka
zimieras Manglicas rengėjų - 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) Toronto židinio var
du pasveikino atvykusius, pir
mininkė dr. Marytė Arštikaity- 
tė-Uleckienė priminė šios šven
tės reikšmę. Minėjimo eiga bu
vo šiek tiek skirtinga, negu 
įprasta tokiuose renginiuose. 
Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas Lietuvos teisingumo minis- 
teris dr. Vytautas Pakalniškis 
įdomų pranešimą skaitė antroje 
minėjimo dalyje, supažindino 
vietinę visuomenę su dabartinio 
Lietuvos gyvenimo įvairių sričių 
būkle.

Meninėje programos dalyje 
torontiečiams buvo padaryta 
maloni staigmena. Pirmą kartą 
scenoje pasirodė kamerinis or
kestras, vadovaujamas smuiki
ninkės Audronės Šarpytės. Ji, 
buvusi Lietuvos muzikos akade
mijos vyr. dėstytoja, sukvietė 
lietuvius muzikus Mindaugą 
Gabrį, Rūtą Melkienę, Joną 
Govėdą, Editą Morkūnienę bei 
kitus, nelietuvius, kartu suda
riusius dešimties asmenų viene
tą, kuris pasirodė su pakilios 
muzikos programa.

Naujai susibūręs orkestras 
dailiai atliko dvi lietuvių mėgs
tamas tautines dainas - “Lietu
va brangi” ir “Kur bėga Šešu
pė”. Pirmą kartą Prisikėlimo 
salėje skambėjo nuostabus M. 
K: Čiurlionio kūrinys “Bėkit ba
reliai”, kuriame supintos lietu
viškos intonacijos - ir kaimo 
lietuvio godos, ir kovos veržlu
mas. Graudžiai įsijaustos smui
ko kadencijos (sol. A. Šarpytė), 
su J. Govėdo atlikta vargonų 
partija, savo skaudžia tema pri

minė tuos, kurie paaukojo savo 
gyvenimus už Lietuvos laisvę.

Mocarto “Serenadoje” ka
merinis orkestras, pasidalinęs į 
dvi dalis, savo grojimu sudarė 
net simfoninio orkestro įspūdį. 
Itin pagirtinas trečioje dalyje 
septynių, pačios A. Šarpytės su
kurtų, smuiko kadencijų atliki
mas. Tikru pavasariu dvelkė Vi
valdi gerai žinoma ir mėgstama 
muzika, prie kurios prisidėjo 
Edita Morkūnienė, skambinda
ma klavesino partiją.

Koncerte savo gabumus 
taipgi sėkmingai parodė Toron
te žinomi smuikininkai Mindau
gas Gabrys ir Rūta Melkienė, 
dažnai dalyvaujantys Prisikėli
mo parapijos Mišių muzikinėse 
programose.

Auditorija šiltomis ovacijo
mis ir atsistojimu priėmė kame
rinio orkestro primąsias pastan
gas. Bisui paprašytas vienetas 
atliko Vivaldi “Žiemos” antrąją 
dalį, kuri klausytojus paliko pa
kilioje nuotaikoje, sužavėtais 
orkestro darbu ir norinčiais vėl 
jį išgirsti artimoje ateityje. Dlv.

Atsiųsta paminėti
BALTIJOS VALSTYBIŲ UŽ

GROBIMO BYLA. JAV kongreso 
Ch. J. Kersteno komiteto doku
mentai 1953-1954 metai. Knyga iš
leista Antano Rudžio lėšomis. Re
dakcinė komisija: dr. Vytautas An
tanas Dambrava, Albinas Januška, 
Stasys Kašauskas, dr. Česlovas Lau
rinavičius. Lietuviškojo leidimo 
pratarmė - Č. Laurinavičiaus, įva
das - V. A. Dambravos. Padėkos 
žodis - A. J. Rudžio. Devyniolika 
puslapių nuotraukų. Tiražas - 1300 
egz. Leidykla “Du Ka” (Vrublevs
kio 6, Vilnius 2600). Vilnius, 1997 
m., 48 + 862 psl. Tai istorinės reikš
mės leidinys. Jame pateikiami į lie
tuvių kalbą išversti Ch. J. Kersteno 
komiteto dokumentai. Pirmoji dalis 
- Baltijos valstybių studija, antroji - 
liudininkų parodymai.
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a KULTUlilU JI VEIKLOJE
Kun. Paulius Rabikauskas, SJ, 

žymusis istorikas, gimęs 1920 m. 
rugpjūčio 16 d. Gudžiūnuose, Kė
dainių apskrityje, mirė Romoje ko
vo 7 d. Velionis kovo 10 d. po Mi
šių Šv. Ignaco Lojolos šventovėje 
Romoje palaidotas “Campo Vera- 
no” kapinėse, jėzuitams priklau
sančioje koplyčioje. Jis buvo Kau
no jėzuitų gimnazijos ir Kauno ku
nigų seminarijos auklėtinis, Jėzui
tų ordinan įstojęs 1938 m., teologi
jos ir filosofijos studijas baigęs Pul- 
lacho kolegijoje prie Miuncheno, 
kunigu įšventintas 1948 m. liepos 
25 d. Gilino istorijos studijas ir net
gi skaitė lotynų paleografijos bei 
popiežių diplomatikos paskaitas. 
Vatikano archyvuose velionis rin
ko medžiagą Lietuvos jėzuitų is
torijai ir netgi senesniems Lietu
vos ryšiams su Vatikanu. Kun. P. 
Rabikauskas turėjo du garbės dok
toratus - Krokuvos popiežiškosios 
teologijos akademijos ir Vilniaus 
universiteto.

Rašytojo Romualdo Giedrai
čio (1915-1980) jaunimui skirtas 
knygas Lietuvoje pradėjo leisti “Vy
turio” leidykla. Jis jas pasirašinė
davo Romualdo Spalio slapyvar
džiu. Labiausiai pagarsėjo vienos 
augančios moksleivių kartos ciklu, 
kuris buvo pradėtas “Gatvės ber
niuko nuotykiais” (1952). Šiam cik
lui taipgi priklausė kitos knygos: 
“Ant ribos” (1954), “Alma Mater” 
(1960) ir “Rezistencija” (1969). Į 
jas yra įjungti ir sovietinės bei vo
kiečių okupacijos metai. Jo pirmo
ji knyga “Gatvės berniuko nuoty
kiai” jau yra išleista ir latvių kal
ba. R. Giedraitis, mokęsis Kaune, 
buvo gimnazijos mokytojas, rašyti 
pradėjęs išeivijoje. Tada jis gyve
no Vokietijoje ir Anglijoje. Velio
nis, miręs Hamburge 1980 m. ge
gužės 14 d., buvo sudegintas, o jo 
pelenai perlaidoti Tautinėse kapi
nėse Čikagoje. “Vyturio” leidykla 
Lietuvoje žada išleisti jo visą lite
ratūrinį palikimą. Po mirties jau 
yra išleistos ir jo “Rinktinės nove
lės” (1981).

Vincas Balickas (1904-1996), 
Lietuvos atstovas Britanijoje, dip
lomatinėje tarnyboje sulaukė ant
rojo Lietuvos prisikėlimo. 1990 m., 
kovo 11d. Atgimusios Lietuvos vy
riausybė jį netgi paskyrė savo am
basadoriumi Britanijoje, Lietuvos 
prez. A. Brazausko apdovanotą 
DLK Gedimino III laipsnio ordi
nu. Iš ambasadoriaus pareigų jis 
atsistatydino 1993 m. birželio 22 d., 
jas palikęs kitiems Lietuvos diplo
matams, pats pasirinkęs ilgus de
šimtmečius lauktą poilsį. Pasak 
“Lietuvos aido” atstovės Wiljamos 
Sudikienės, poilsis buvo trumpas. 
V. Balickas staiga mirė 1996 m. 
gruodžio 19 d., eidamas devynias
dešimt trečiuosius amžiaus metus, 
ir dabar yra palaidotas Londone, 
Šv. Patriko kapinių lietuvių skyre
lyje. Liko tik iš Žemaičių Kalvari
jos kilusi žmona Stefa Gervinaitė- 
Balickienė. Jiedu kartu buvo at
vykę Londonan 1938 m.

Balickienei tremties sąlygose 
teko būti ne tik žmona, vaikų mo
tina, bet ir savo vyro, Lietuvos dip
lomato, sekretore ir net pagalbi
ninke, kartą per metus dalyvau
jančia Britanijos karalienės Elz
bietos priėmime diplomatams. Lie
tuvą tik po šešių dešimtmečių S. 
Balickienė vėl išvydo 1997 m. rug
sėjo 30-spalio 8 d.d. Tai betgi bu
vo ir jos pirmasis susitikimas su 
Vilniumi. Jo, okupuoto Lenkijos, 
jai nebuvo tekę matyti iš nepri
klausomybę atgavusios Vasario še
šioliktosios Lietuvos. S. Balickie
nei, viešniai iš Londono, malonus 
buvo pasivaikščiojimas Vilniaus 
senamiestyje, susitikimas su už
sienio reiklaų ministerijos parei
gūnais. Jiems ji buvo atvežusi dalį 
Vinco Balicko paliktų dokumen
tų. Apie jį, jau mirusį, S. Balickie
nė vengė kalbėti, prisimindama, 
kad V. Balickas Kovo vienuolik
tosios nepriklausomoj Lietuvoj bu
vo spėjęs apsilankyti tris kartus ir 
būtų galėjęs tiksliau pats atsakyti 
į jį liečiančius klausimus. S. Balic
kienė, padėkojusi už šiltą sutiki
mą ir jai po V. Balicko mirties pa
skirtą mėnesinę 500 dolerių naš
lės pensiją, prasitarė, kad jon ne
planuoja sugrįžti. Mat Londone 
jos laukė keturiasdešimt aštuone- 
rių metų sūnus Andrius, elektro
nikos ir kompiuterių specialistas, 
ir ketveriais metais už jį jaunesnė 
dukra Rita, abu gimę Anglijoje, 
bet gerai kalbantys lietuviškai, ir 
vaikaičiai, lietuviškai mokantys pa
sakyti tik “labas” ir “sudie”. S. Ba- 
lickienės, persikėlusios pas dukrą 
Ritą, gyvenimas laukia tik Anglijoje.

Rašytojo Hermanno Suder- 
manno (1857-1928) šimtosios gi
mimo metinės Šilutėje buvo pa
minėtos jam skirtos knygos “Aki
stata su likimu” sutiktuvėmis pir
mojoje šio miesto gimnazijoje. 
Apie atliktus H. Suedermanno 
kūrybos ir biografijos tyrinėjimus 
kalbėjo knygos autoriai bei leidė
jai Jutta Noak ir Juozas Kund
rotas. Buvo apdovanoti geriausius 
rašinius apie H. Suedermanną pa
rašę gimnazijos moksleiviai. Mi
nėjimo dalyviai aplankė jo tėvų 
kapą Šilutės evangelikų kapinėse. 
Jie padėjo gėlių ir prie jo pamink
lo miesto centre. Ten jis šilutiškių 
lėšomis buvo pastatytas 1937 m., 
bet pokaryje sunaikintas okupaci
nės sovietų valdžios. Jį dabar at
statė Berlyno “Taravos Anikės” 
draugija, atvežusi autentiškai iš 
akmens iškaltą H. Suedermanno 
biustą.

Artėjant Vasario šešiolikta- 
jai, Martyno Mažvydo bibliotekos 
Europos tarybos informacijos ir 
dokumentacijos centre Vilniuje bu
vo atidaryta paroda “Lietuvos di
džiųjų kunigaikščių privilegijos”. 
Jos buvo surastos 1946-47 m. tarp 
senųjų be savininkų likusių kny
gų, kurias buvo leista perimti M. 
Mažvydo bibliotekai. Keturiasde
šimt penkias ant pergamentų ra
šytas privilegijas atkūrė ir konser
vavo dvi M. Mažvydo bibliotekos 
specialistės - Solveiga Sprindienė 
ir Dalia Veselauskienė. Jos lietė 
žemės valdų, Vilniaus miesto ribų 
pripažinimą, Vilniaus miestiečių 
nuo mokesčių atleidimą, pasirašy
tą ir antspaudu patvirtintą Lietu
vos didžiųjų kunigaikščių ir Len
kijos karalių: Kazimiero Jogailai- 
čio (1440-1492), Aleksandro (1492- 
1506), Žygimanto Senojo (1506- 
1548), Žygimanto Augusto (1529- 
1572), Stepono Batoro (1566-1576), 
Žygimanto Vazos (1588-1632), Jo
no Sobieskio (1674-1696), Augus
to II (1697-1706) ir Augusto III 
(1733-1763). Ši istorinių dokumen
tų paroda buvo surengta ne tik 
Vilniuje, bet ir Lietuvos ambasa
dose Kanadoje ir JAV bei Balze- 
ko lietuvių kultūros muziejuje Či
kagoje Vasario šešioliktosios aš
tuoniasdešimtmečio proga.

Ignalinos etnokultūros centre 
vasario 1-19 d.d. įvykusi tautodai
lininkų tapybos darbų paroda bu
vo skirta po Lietuvą daug keliavu
sio ir apie ją su meile rašiusio 
geografo ir Kovo vienuoliktosios 
nepriklausomybės akto signataro 
prof. Česlovo Kudabos penktųjų 
mirties metinių atminimui. Jis yra 
gimęs Vaicekave prie Ignalinos. 
Tad ignaliniečiai jį laiko kraštie
čiu ir tautodailininku, parodas ža
da rengti kasmet, už geriausius 
kūrinius paskirdami jo vardo pre
mijas. Prof. Č. Kudabos vardo pre
mijos pirmą kartą buvo paskirtos 
tautodailininkams tapytojams pas
kutinę jų parodos dieną, kuri taip
gi sutapo ir su prof. Č. Kudabos 
penktosiomis mirties metinėmis. 
Premijas paskyrė Ignalinos rajono 
kultūros darbuotojų sudaryta ko
misija. Pirmąją tūkstančio litų pre
miją laimėjo jauna tapytoja Biru
tė Jakštienė, atvykusi iš Kudirkos 
Naumiesčio Šakių rajono, antrąją 
800 litų - ignalietis Petras Gaižu
tis, trečiąją 500 litų - Elena ir Va
lentinas Ruzgiai iš Šakių. Dešimt 
kitų tautodailininkų tapytojų bu
vo apdovanoti rėmėjų įsteigtais pri
zais. Visiems parodos dalyviams 
buvo įteikti Ignalinos savivaldy
bės padėkos raštai.

Prof. Tado Ivanausko įsteig
tam Žuvinto rezervatui pernai su
kako šešiasdešimt metų. Šiai su
kakčiai taipgi pernai “Mintis” iš
leido Žuvinto rezervato ilgamečio 
direktoriaus ir žuvininko Vytauto 
Nedzinsko knygą “Žuvinto šiokia
dieniai”. To leidinio sutiktuvėse kal
bėjo aplinkos apsaugos viceminis- 
teris Danius Lygis. Lietuvoje yra 
penki rezervatai - keturi gamti
niai ir vienas kultūrinis. Žuvinto 
rezervatas yra gamtinis. Jo plotas 
formavosi apie 10,000 metų. Tačiau 
dabar jam gresia didelis pavojus 
dėl pagreitėjusio pelkėjimo, kurį 
atnešė aplinkui pradėjęs plėstis 
žemės ūkis. V. Nedzinsko knyga no
rima išsaugoti ateities kartoms in
formaciją apie Žuvinto egzistuojan
čius gyvūnijos bei augalijos rūšis. 
Šiuo metu V. Nedzinskas rašo ir ki
tą knygą apie gulbes Žuvinto re
zervate. Gulbės yra jo svajonių 
paukštis. “Žuvinto šiokiadienių” 
knygoje jis įsipareigoja neleisti Žu
vinto rezervatui numirti dirbtine 
mirtimi, susieta su neapdairia žmo
gaus veikla. V. Kst.
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

m S PORTAS
999 College St., Toronto, Ontario M61I 1A8 

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

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind....................3.25%
180-364 d. term.lnd.................. 3.50%
1 metų term, indėlius................3.75%
2 metų term, indėlius............... 4.00%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................4.50%
5 metų term, indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk............ 3.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.55%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.55%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą................ 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................... 2.75%

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.50%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................6.15%
2 metų......................6.30%
3 metų......................6.45%
4 metų......................6.55%
5 metų......................6.60%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............5.45%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių Ir 
taupymo sąskaitose.

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

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

Q\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence 
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
• ELEKTROS INSTALIACIJAS • VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

LEDAS RE FRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui

tel. 416 370-3539 arba 416 740-9650 Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

i iiiiiiiii n mi min
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

HR \ l D i
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
AN INSURANCE BROKERS LIMITED

CHOLKAIN 3836 BLOOR ST w ETOBICOKE. ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

RONCESVALLES ir HOWARD PARK rajone parduodamas 
dvibutis arba šeimos namas. Prašo $154,900.

Skambinti

TEODORUI STANULIUI
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

RE/MAX West Realty Inc.
1678 Bloor Street West, Toronto , Ontario M6P 1A9 

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

SALFASS-gos 
pranešimai

Šiaurės Amerikos lietuvių jau
nučių krepšinio pirmenybės įvyks 
1998 m. gegužės 9-10 d.d. Detroite, 
Mich. Vykdo - klubas “Kovas”. 
Numatoma, kad dalyvaus apie 50 
komandų. Kviečiami visi klubai bei 
kiti vienetai. Galutinė komandų re
gistracija - iki balandžio 14 d. imti
nai šiuo adresu: Alg. Rugienius, 
3620 Burning Tree Dr., Bloomfield 
Hills, MI 48302 - 1511; tel. 248 
642-7049; faksas 248 642-7085; e- 
mail: rugieniu@flash.net. Papildo
mi ryšiai: Vyt. Polteraitis, tel. 313 
420-3137 ir K. Giedraitis, tel. 248 
478-8456. Platesnę informaciją 
gauna visi sporto klubai.

Vyrų, moterų ir jaunių/mergai- 
čių A krepšinio pirmenybės, minint 
Toronto “Vyčio” 50 m. sukaktį, 
įvyks 1998 m. gegužės 22-23-24 d.d. 
Toronte, Ont. Vykdo “Vytis”. Da
lyvauti kviečia visus klubus ir kitus 
vienetus. Į šias varžybas registracija

turi būti atlikta iki balandžio 25 d. 
imtinai šiuo adresu: A. Klimas, 21 
Lamont Ave., Weston, Ont. M9N 
2J9; tel. 416 245-7210; faksas 416 
394-6902; e-mail: vytis@vapour. 
net; webpage:vapour.net/~vytis. 
Papildoma informacija: E. Stravins
kas, tel. 416 769-9306. Išsamią 
technišką žaidynių informaciją ren
gėjai praneša visiems, pradinę re
gistraciją attikusiems klubams.

Valdyba ir krepšinio k-tas

Veiklos žinios
A. Zadneprovskis San Antonio 

vykusiose modernios penkiakovės pa
saulio taurės varžybose laimėjo pir
mą vietą. A. Z. surinko 5381 tašką 
ir pralenkė artimiausią varžovą 151 
tašku.

Darius Grigalionis Anglijoje 
vykusiose pasaulio plaukimo taurės 
varžybose laimėjo pirmą vietą. 25 
m. ilgio baseine 100 m. nugara nu
plaukė per 54.08 sek. Tose pačiose 
varžybose 50 m. nuotolį įveikė ant
ruoju. Jis, gerai pasirodęs keliose

.................................................................................. ................................ .......... ............ . ■.......................................... •.............. ....................................

Savaitė Lietuvoje
Sutartis dėl sienos

Kaip praneša “Lietuvos ry
tas”, Vilniuje kovo 25 d. Lietu
vos, Latvijos ir Gudijos užsienio 
reikalų ministerial pasirašė tri
šalę sutartį dėl valstybių sienų 
sankirtos taško paženklinimo 
tvarkos. Jis bus pažymėtas spe
cialiu ženklu prie Liudvinavo 
ežero. Sutartis ministerių buvo 
įvertinta kaip “tam tikro darbų 
etapo pabaiga” ir įrodymas, jog 
nėra rimtų problemų nustatant 
sienas.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Algirdas Saudargas 
tikisi, kad taipgi sklandžiai vyks 
derybos dėl readmisijos sutar
ties su Gudija ir jūros sienos su
tarties su Latvija. Rengiamos 
dar dvi sutartys - dėl Lietuvos, 
Karaliaučiaus srities ir Lenkijos 
sienų sankirtos taško bei Rusi
jos, Lietuvos ir Švedijos ekono
minės zonos bei kontinentinės 
seklumos linijų sandūros Balti
jos jūroje. Rusijos ir Lietuvos 
delegacijos šiuo klausimu sude
rino pagrindines nuostatas 
Maskvoje kovo 19 d. Taip pat 
dar turi būti parengta sutartis 
dėl Lietuvos, Lenkijos ir Gudi
jos sienų susitikimo vietos.

Kovo 16 d. Maskvoje vyko 
Lietuvos ir Rusijos žinovų dery
bos dėl dvišalės investicijų ska
tinimo ir apsaugos sutarties, 
skelbia ELTA. Trijų dienų de
rybose Lietuvos delegacijai va
dovavo užsienio reikalų minis
terijos teisės ir tarptautinių su
tarčių departamento direkto
riaus pavaduotoja S. Jakštonytė.

Naujas Lenkijos konsulas
BNS skelbia, kad naujuoju 

Lenkijos generaliniu konsulu 
Vilniuje paskirtas Vilnijoje gi
męs profesorius Mieczyslaw 
Jackiewicz, pripažintas lietuvių 
literatūros žinovas. Jis išvertė 
kelias Lietuvos rašytojų knygas į

lenkų kalbą, parašė mokslinių 
darbų apie lietuvių ir lenkų lite
ratūrų santykius. Jis perėmė pa
reigas iš generalinio konsulo W. 
Lipkos-Chudziko, kurio pasky
rimas buvo kritikuojamas lenkų 
spaudoje.

Pensijos signatarams
ELTOS žiniomis, Lietuvos 

vyriausybė žada Kovo 11-sios 
Akto signatarams mokėti pir
mojo laipsnio valstybines pensi
jas ir jų mirties atveju garantuo
ti valstybės paramą jų šeimos 
nariams. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija numato, kad 
šiemet dėl pirmojo laipsnio 
valstybinės pensijos galėtų 
kreiptis 16 signatarų. Iš viso rei
kėtų 84,500 litų.

Pristatytame Valstybinių pen
sijų įstatymo pakeitimų projekte 
siūloma signataro laidotuvėms 
skirti 50 minimalių gyvenimo ly
gių (MGL), kurių vienas šiuo 
metu siekia 120 litų. Taip pat 
signataro mirties atveju jo šei
mai būtų teikiama vienkartinė 
10 MGL dydžio pašalpa, jeigu 
negaunama kitais teisės aktais 
numatytos kompensacijos iš 
valstybės biudžeto.

Seimo ir JAV-LB atstovų 
posėdis

ELTA praneša, kad Lietu
voje kovo antrąją savaitę posė
džiavo Lietuvos seimo ir JAV 
lietuvių bendruomenės atstovų 
komisija, kuri renkasi du kartus 
per metus. Posėdžiams pirmi
ninkavo seimo pirmininko pa
vaduotojas Feliksas Palubinskas 
ir JAV-LB tarybos narė Liuda 
Rugienienė. Jos nuomone, ne
pakankamai išnaudojamos gali
mybės bendradarbiauti kultūros 
ir švietimo srityse. Ji siūlė, kad 
“užsienio lietuviai galėtų akty
viau remti Lietuvos jaunimo 
pastangas studijuoti JAV aukš
tosiose mokyklose, o iš Lietuvos

Toronto “Šatruos” tunto “Dainos” draugovės narės Vasario 16-sios 
iškilmingoje sueigoje vasario 8 d. Anapilyje. Iš kairės: Ramunė 
Jonušonytė, Vilija Narušytė, Audra Rusinaitė, Vaida Simonavičiūtė, 
LivĮja Jonaitytė

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

šios taurės varžybose, turi galimy
bių laimėti aukštą vietą. Tose var
žybose dar dalyvauja M. Šapokas, 
R. Gimbutis ir S. Binevičius.

Arūnas Savickas, kuris mokosi 
JAV universitete, neseniai dalyvavo 
Vakarų regiono plaukimo pirmeny
bėse. Plaukdamas 200 jardų nuga
ra, laimėjo pirmą vietą ir pagerino 
šio regiono rekordą. Jo laikas 1 
min. 44.01 sek.

Lietuvos čiuožėjų pora M. Dro
biazko ir P. Vanagas dalyvaus pa
saulio dailiojo čiuožimo pirmeny
bėse, kurios vyks JAV-bėse.

Europos bokso pirmenybėse, 
kurios vyks Minske gegužės mėn. 
16-24 d.d., dalyvaus 6 Lietuvos bok
sininkai: Vidas Bičiulaitis (57 kg.), 
V. Stapovičius (48 kg.), R. Nomeika 
(63.5 kg.), Mantas Papinigis (71 kg.), 
V. Mironovas (91 kg.) ir R. Prišmantas 
(91 kg.). Iš viso Minske rungtyniaus 
192 boksininkai po 16 kiekviename 
svoryje. A. S.

Patikslinimas. Sporto veikėjas Pra
nas Berneckas už nuopelnus lietuvių 
išeivijos sportui apdovanotas DLK 
Gedimino ordino 11. medaliu.

švietimo vadovų laukiama di
desnės pagalbos puoselėjant lie
tuvybę išeivių bendruomenėse”.

JAV-LB pirmininkė Regina 
Narušienė tvirtino, jog užsienio 
Lietuviai gali daug padėti Lie
tuvai, būdami JAV piliečiai, gali 
įtakoti savo rinktus valdžios 
atstovus, kad jie remtų Lietuvos 
siekį tapti NATO nare.

Lankėsi Suomijos delegacija
Kovo 23 d. Lietuvoje viešė

jo Suomijos Europos reikalų, 
užsienio prekybos ir Šiaurės 
valstybių bendradarbiavimo mi- 
nisteris O. Norrback su delega
cija. Jį priėmė Europos reikalų 
ministerė L. Andrikienė, aptarė 
Europos integracijos klausimus 
ir Europos reikalų ministerijos 
vykdomas programas. Taip pat 
buvo kalbama apie investicijų 
skatinimą bei privatizavimą. 
Suomijos atstovai pareiškė rim
tą susidomėjimą “Lietuvos tele- 
komo”, “Mažeikių naftos” bei 
“Lietuvos kuro” privatizavimu.

Susitiko prokurorai
Varšuvoje kovo 19 d. įvyku

siame metiniame susirinkime 
dalyvavo 11 valstybių generali
niai prokurorai, rašo “Lietuvos 
rytas”. Jie aptarė bendrus veiks
mus stengiantis stabdyti organi
zuotą nusikalstamumą. Jau tre
čią kartą svarstyta, kaip koordi
nuoti veiksmus prieš tarptauti
nių nusikaltėlių gaujų tinklą. 
Valstybės bendradarbiauja pa
gal Europos tarybos sutartis dėl 
nusikaltėlių išdavimo, pagalbos 
baudžiamosiose bylose, bau
džiamojo persekiojimo perdavi
mo ir nuteistųjų asmenų per
davimo.

Įstatymai dėl vaikų globos
ELTOS pranešimu, liepos 1 

d. įsigalios pakeitimai įstatymui 
dėl valstybinių pašalpų šei
moms, auginančioms vaikus. 
Seimo nutarimu, priimtu kovo 
24 d., vaikų globos pašalpos bus 
padidintos nuo 1.5 MGL (mini
malaus gyvenimo lygio), arba 
180 litų, iki 2 MGL, arba 240 li
tų per mėnesį. Nuo 1999 m. 
sausio 1 d. pašalpa sieks 4 MGL.

Taip pat buvo priimtas Vai
ko globos įstatymas, nustatan
tis vaiko globą, jos tvarką, glo
bėjų teises, pareigas ir atsako
mybę, globojamo vaiko teisių 
apsaugą. RSJ

JŪHEUDElEiDESLSL

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Brokerį

27 John St., City of York, Ontario M9N 1J4

Tel. (416) 249-RUBY(7829)
Profesinis nekilnojamos nuosavybės reikalų tvarkymas

SKAMBINKITE:

Victor E. Rudinskas, Chief Broker,
B.Eng., M. Eng., P.Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

ARBA
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
2.75% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

MOKA: IMA:
3.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius

už asmenines 
paskolas nuo..... ..7.50%

3.50% už 180-364 dienų term, indėlius
3.75% už 1 m. term, indėlius
4.00% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term, indėlius
4.50% už 4 m. term, indėlius

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

5.00% už 5 m. term, indėlius 1 metų................. ..6.15%
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk. 2 metų................. ..6.30%
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 3 metų............... ..6.45%
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 4 metų................. ..6.55%
4.55% už 3 m. GIC invest, pažym. 5 metų................. ..6.60%
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
su keičiamu 
nuošimčiu.......... ..5.45%

4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
4.55% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. Duodame;

- asmenines paskolas 
iki $250,000;

- mortgičius iki 95% 
įkainoto turto;

- riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) ir

- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

.MasterCard.

TtPLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
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

ALGIS 
iZZZ MEDELIS

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

KELIONĖS I VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Pranešu, kad TRIMIS GRUPĖMIS, BIRŽELIO GALE, į Vilnių 

skrenda 98 keleiviai. Norintiems prisidėti - keletą vietų dar rasiu.
Pageidaujantiems skristi kitu metu - geriausios kainos yra skrendant per 

Londoną arba Paryžių, naudojantis Lietuvos Avialinijos (LAL) bilietais, pritai
kant jų sutartį su AIR CANADA. Parduodam ir FINNAIR, LUFTHANSos, 
KLM ar lenkų LOT bilietus. Išskrendantiems iki gegužės 31 d. galioja žiemos 
sezono kainos!

KELIONES PARUOŠIU NE TIK IŠ TORONTO, BET IR IŠ HALIFAKSO, 
OTAVOS, MONTREALIO, EDMONTONO, KALGARIO IR VANKUVERIO!

PASIIEŠKOKITE PIGIAUSIOS KAINOS IR TADA SKAMBINKITE MAN!
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus telefonu. 

Bilietus pristatau EXPRESS paktu. Asmeniškai su manimi susitikti QUEEN 
TRAVEL įstaigoje galite trečiadieniais tarp 11 v.r. ir 5 v.v. arba kitu Jums 
tinkamu laiku, iš anksto susitarus. Reikalui esant atvažiuosiu į jūsų namus. 
Pasirinkit Jums tinkamiausią būdą! 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!

mailto:rugieniu@flash.net
webpage:vapour.net/%7Evytis


Prisikėlimo parapijos šventė
Ši Toronto lietuvių parapija 

savo gyvavimo 45-rių metų sukak
tį paminėjo trimis renginiais.

Pradėta Padėkos ir naujo ryž
to maldos vakarone praeitą penk
tadienį, kovo 27, parapijos šven
tovėje. Tai religinė giesmių bei 
skaitinių pynė, sujungusi gausius 
dalyvius aktyviam įsijungimui, žva
kių simbolika pareiškiant norą nešti 
Kristaus šviesą. Vargonų sąskam
biai (V. Barkauskas) stipriai rišo 
visas programos dalis, o kiekvieno 
dalyvio asmeninis palaiminimas 
išreiškė prisilietimą prie Viešpa
ties. Be vietinių kunigų pranciško
nų ir M. N. P. seselių, vakaronėje 
dalyvavo išeivijos lietuvių vysk. P. 
Baltakis, OFM, kun. P. Barius, 
OFM, kun. J. Liauba, OFM, sve
čias iš Montrealio salezietis kun. 
Iz. Sadauskas, salezietės seselės iš 
Lietuvos ir kt.

Antroji šventės dalis - kon
certas ir iškilminga vakarienė įvy
ko šeštadienį, kovo 28 parapijos di
džiojoje salėje, sutraukusioje dau
giau kaip 400 žmonių. Pradėta 
muz. V. Montvilos Monagaučio - 
lylio sutartine, kurią atliko T. Pa
brėžos vadovaujama kapela. Po 
parapijos tarybos pirmininkės B. 
Čepaitienės įvadinio žodžio klebo
nas kun. Aug. Simanavičius, OFM, 
sukalbėjo invokaciją, palydėtą bend
ru visų dalyvių giedojimu “Tau 
garbė ir šlovė”. Koncertas pradė
tas muz. Č. Sasnausko “Karvelė
liu”, kurį atliko jauna solistė Ind
rė Viskontaitė, palydint kapelai, 
kuri viena pati dar sugrojo liau
dies šokį “Subatėlę”. Muz. St. Šim
kaus “Plaukia sau laivelis”, akom
panuojant muz. J. Govėdui, padai
navo jaunas solistas Arūnas Radt- 
kė. Smuikininkė Rūta Melkienė, 
akompanuojant muz. Ilonai Be-

IMIGRACIJOS 
PATARĖJA

Christina Staden
18 metų patirtis vizų parū- 
pinimo srityje - apsigyveni
mo Kanadoje (“landed 
immigrant”) bei studentams. 
Nemokamas įvertinimas, 
žemos kainos, garantuotas 

patarnav imas.

Tel. 4J6 222-5254 Toronte
9 v. r. - 9 v. v.

T1 SCAMJMBIlJilTravei- ęentre KELIONĖS Į LIETUVĄ 1998
Teiraukitės apie mūsų žemas SUPER SAVING kainas

*** Sutvarkome keliones į visus pasaulio kraštus
(Lėktuvų bilietai išrašomi mūsų įstaigoje)

*** Parūpiname kelionės, sveikatos ir lankytojų draudas ***
Skambinkite Audronei arba Leenai, tel. 416 483-0555 (Toronte)

Tel. (iš kitų Kanados miestų) 1-800-263-7454, faksas 416 440-4179
191 Eglinton Avė. E. Toronto, Ont. M4P IKI 

Registracijos # 02556148

Vilija Valiuškienė, 
diplomuota pianistė-pedagogė, pri
ima mokinius nuo 4 m. amžiaus 
fortepijono, dainavimo, teorijos pa
mokoms. Taip pat ruošia konserva
torijos egzaminams. Moko visomis 
savaitės dienomis, gali atvažiuoti j 
mokinio namus.

Tel. 416 53I-19O6
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA JŪSŲ PASLAUGOMS!
Vasaros metu į Lietuvą keliaujančiųjų dėmesiui!

Visiems, norintiems skristi į Lietuvą vasaros metu, papiginta kaina, 
rezervuojamos vietos iki kovo 31 * Mielai kviečiame prisijungti prie grupių, 
vykstančių į Sporto ir Dainų šventes ♦ Didelės nuolaidos individualioms 
grupėms visos vasaros metu (ne mažiau kaip 10 žmonių) * Parduodamos 
kelionės į Lietuvą įskaitant skrydį, pervežimą iš orauosčio j viešbutį, 
nakvynę viešbutyje (ne mažiau kaip 3 žvaigždučių) ir pusryčius.

Laukiame jūsų pageidavimų visais kelionių klausimais 
Teiraukitės visomis darbo dienomis, šeštadieniais pagal susitarimą 
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

resnevičienei, atliko J. Brahms’o 
“Scherzo c-moll”. Sol Algis Sima
navičius padainavo ariją iš G. Ver
di operos “Simon Boccanegra”; 
akompanavo muz. J. Govėdas. Ade
lės ariją iš muz. J. Strauss’o ope
retės “Šikšnosparnis” atliko I. Vis
kontaitė, akompanuojant J. Go
vėdui. Po I. Beresnevičienės for
tepijonu atlikto muz. Fr. Liszt’o 
“Mefisto valso, nr. 1” pasirodė jung
tinis Ročesterio, Prisikėlimo pa
rapijos ir “Volungės” choras. Pa
mainomis dirigavo muzikai D. Vis- 
kontienė ir R. Obalis. Choras pa
dainavo tris Lietuvos kompozito
rių - A. Raudonikio, A. Martinai
čio ir L. Vilkončiaus - dainas ir 
vieną - muz. R. Kliorinės.

Maldą prieš vakarienę sukal
bėjo kun. Eug. Jurgutis, OFM. Po 
vakarienės programai vadovavo Ire
na Poškutė. Sukakties proga pa
rapiją sveikino: vysk. P. Baltakis, 
OFM, kun. P. Barius, OFM, prel. 
J. Staškus, ev. kun. A. Žilinskas, 
konsulas H. Lapas, KLB krašto 
valdybos pirm. A. Vaičiūnas ir muz. 
R. Obalis. Vadovė pristatė garbės 
svečius. Visi vaišinosi kava, arba
ta ir pyragais.

Šventė baigta iškilmingomis 
Mišiomis sekmadienį, kovo 29, 2 
v.p.p. Su kunigais PI. Bariumi, 
OFM, Aug. Simanavičiumi, OFM, 
Eug. Jurgučiu, OFM, V. Butku
mi, OFM, L. Januška, OFM, E. 
Putrimu, Iz. Sadausku, SDB, ir V. 
Valdemaru Mišias koncelebravo 
ir pamokslą pasakė vysk. P. Bal
takis, OFM. Skaitinius skaitė B. 
Čepaitienė, aukas nešė E. Senku
vienė, dr. J. Sungaila, V. Simana- 
vičienė, B. Tamulionienė ir V. 
Taseckas. Giedojo “Volungės” cho
ras, vad. D. Viskontienės. Bend
ram giedojimui vadovavo Indrė 
Viskontaitė. Šventovė buvo pilna 
tikinčiųjų.

Prieš Mišias ir po jų buvo 
aukšto muzikinio lygio koncertas, 
kurį atliko jaunas virtuozas vargo
nininkas Virginijus Barkauskas, 
šiuo metu su vargonavimo menu 
susipažįstantis ir JAV-bėse. Su 
dėmesiu išklausytos D. Bukstehu- 
de’s ir J. S. Bacho preliudijos ir 
fūgos; antroje dalyje - L. Vierne, 
Ch. įves, J. Juzeliūno ir Ch. M. Wi- 
dor’o kompozicijos. Po koncerto 
svetainėje vaišintas! kava ir pa
bendrauta.

Šventės proga parapijos pa
rodų salėje buvo surengta dail. 
Rimos Mačikūnaitės darbų paro
da, pasižymėjusi originalumu ir tu
rėjusi pasisekimą. S.

Susitikus su svečiu iš Lietuvos Klaipėdos meru E. GENTVILU Toronto Prisikėlimo parapijos salėje. Iš 
kairės: ev. kun. A. Žilinskas, dr. A. Kazlauskienė, E. Gentvilas, R. Žilinskienė, kun. E. Putrimas, KLB pirm. 
A. Vaičiūnas Nuotr. T stanulio
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Nemokamas namų įvertinimas

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel. 
416 769-1616, namų - 416 532-5893

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Ino.

Dešimtmečiai savųjų tarnyboje
Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo metinis susirinkimas. 

Lietuviškos organizacijos gavo $40,625 paramos

Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.
Gydomasis masažas ("Craniosacral Therapy")

Priima pacientus pagal susitarimą

Telefonas 416 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dalies.

Tai jau 35-tas metinis To
ronto Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo susirinkimas, 
kuris įvyko 1998 m. kovo 8 d., 3 v. 
Prisikėlimo par. salėje. Koopera
tyvo susirinkimai paprastai bū
na gausesni negu pačios parapi
jos. Šiemet susirinkime dalyva
vo 292 nariai.

Susirinkimą pradėjo ilgame
tis, visus 35 metus kooperatyvui 
vadovavęs dr. S. Čepas. Pirmiau
sia perskaitė 1997 m. mirusių na
rių pavardes, kurių buvo net 46. 
Mirusieji buvo pagerbti atsisto
jimu ir malda.

Valdybos pirmininkas savo 
pranešime apžvelgė kooperaty
vo 1997 m. padėtį, pabrėždamas, 
kad praėję metai buvo gana geri 
ir sėkmingi. Nepaisant sumažė
jusio balanso, metų gale taupy- 
tojams buvo prirašyta papildo
mų palūkanų ir skolininkams bu
vo grąžinta dalis sumokėtų palū
kanų. Buvo paremtos lietuviškos 
organizacijos ir jaunimo viene
tai, dirbą lietuvišką bei krikščio
nišką darbą. Išmokėta $40,625, 
kuriuos gavo 43 įvairios organi
zacijos.

Valdybos pirmininkas atkrei
pė dėmesį į sumažėjusį balansą, 
nes daug vyresnio amžiaus narių 
išėmė dalį savo santaupų pra
gyvenimui, mirusių narių san- 
taupps iškeliavo su palikimais, o 
dalis narių susižavėjo kanadie
čių finansinėmis institucijomis, 
kaip “mutual funds”, kurios siū
lo didesnes palūkanas, tačiau in
vestavimas į jas gali būti labai ri
zikingas. Taip pat pastebėjo, kad 
buvęs eilę metų auditorius pa
darė klaidų, apskaičiuodamas 
mokesčius valdžiai. Jie buvo per 
maži, nors valdžios tarnautojai 
irgi to nepastebėjo, tačiau da
bar reikia sumokėti trūkumą. 
Tie mokesčiai mokami iš atsar
gos kapitalo, kuris šiuo metu 
yra beveik 5 milijonai dolerių, 
net 3% aukštesnis negu valdžios 
reikalaujami 5%.

Kaip ir kitose finansinėse in
stitucijose, taip ir mūsų kredito 
kooperatyve yra atliekamų pini
gų ir reikia daugiau skolininkų. 
Dabar kaip tik yra neblogas lai
kas skolininkams, nes paskolų 
palūkanos yra gana mažos.

Pirmininkas atkreipė dėmesį 
į asmeninių paskolų draudą, nuo 
kurios dauguma kredito koopera
tyvų atsisako. Mūsų kooperaty
vui ta drauda yra nuostolinga, 
nes per 35 metus už šią draudą 
sumokėta per $200,000, o per tą

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID

1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Prieš Lietuvių Namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses). 

DABAR SU LIETUVA ILWBUill.GAI

n
SKAMBINKITE Į LIETUVĄ 

PER TELEGROUP!
TIK $0.48 UŽ MINUTĘ

ATLANTIC EXPRESS CORP. į 
ATSTOVAI KALBA LIETUVIŠKAI '

888-615-2148 (

laiką drauda mums sumokėjo tik 
apie $20,000 apmokėti mirusių 
narių paskoloms. Jeigu paskolų 
draudos ir būtų atsisakyta, gyvy
bės drauda nariams, kurie per 
eilę metų turėjo indėlių mūsų 
kredito kooperatyve, nebus nu
traukta.

Kol kas neimama jokio mo
kesčio už naudojimąsi INTERAC 
kortele, tačiau galimas dalykas, 
kad reikės įvesti patarnavimo 
mokestį, nes daug kas pradeda 
naudoti šią kortelę apmokant 
tik kelių dolerių sąskaitas.

Pirmininkas dėkojo visiems 
tarnautojams, ypač vedėjai Vidai 
Norvaišaitei, kuriai šie metai bu
vo gana sunkūs; perėmus parei
gas reikėjo daug ko išmokti ir 
susipažinti su įvairiais reikalavi
mais bei valdžios įstaigomis.

Metų laikotarpyje iš valdy
bos iždininko pareigų pasitrau
kė A. Bušinskas, į jo vietą buvo 
pakviestas L. Matukas, kuris yra 
buvęs valdyboje per pirmuosius 
šešerius veiklos metus. Paliestas 
taip pat parapijos persikėlimas, 
nes su tuo surištos ir kooperaty
vo patalpos naujoje vietoje.

Dr. S. Čepas užbaigė savo 
pranešimą, kviesdamas visus ir 
toliau naudotis mūsų koopera
tyvo patarnavimais.

Iždininko pranešimą padarė 
L. Matukas, atkreipdamas dė
mesį į sumažėjusį balansą, ta
čiau metų pelnas prieš mokes
čius liko beveik toks pat, kaip ir 
1996 metais. Metų gale valdyba 
nutarė išmokėti 6% papildomų 
palūkanų už prirašytas palū
kanas per 1997 metus (1996 m. 
buvo prirašyta 5%) ir sugrąžinti 
6% skolininkams už sumokėtas 
palūkanas. Iždininkas perskaitė 
visas organizacijas, kurios buvo 
sušelptos $40,625.

Paskolų komisija, kuriai pir
mininkavo A. Nausėdas, per me
tus gavo 35 pareiškimus nekilna- 
mojo turto paskoloms, kurių ver
tės suma sudarė $3,740,425. As
meninėms paskoloms buvo gauta 
101 pareiškimas, iš kurių patvir
tinti 97 bendrai sumai $860,500. 
Išduotų paskolų skaičius gero
kai sumažėjo palyginus su 1996 
metais. Pabaigoje A. Nausėdas 
padėkojo iš komisijos pasitrau
kiančiam A. Kuolui, kuris dirbo 
šioje komisijoje nuo pat koope
ratyvo įsisteigimo. Jam įteikė at
sisveikinimo dovaną.

Revizijos komisijos praneši
mą padarė J. Adamonytė. Po jos 
trumpą pranešimą padarė sam
domas revizorius (Tinkham and 
Associates), kuris vėl susirinki
mo buvo patvirtintas ir ateinan
tiems metams.

Diskusijų dėl pranešimų ne
buvo. B. Saplys vilniečių vardu 
padėkojo už $1000 auką, kuri bu
vo panaudota lietuviškoms mo
kykloms remti Vilniaus krašte.

Į valdybą buvo perrinktas 
V. Bireta ir vietoje E. Girdaus- 
ko, kuris nebekandidatavo, išrink
ta Gražina Ignaitytė, turinti ma-
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gistro laipsnį verslo administ
racijoje. Paskolų komisijon vie
toj A. Kuolo išrinktas Algis Si- 
monavičius ir revizijos komisi
jon perrinktas V. Tamulaitis.

Buvo ir loterija: 8 piniginės 
premijos po $25 ir šešios - po $50. 
Kaip ir kiekvienais metais po 
susirinkimo buvo vaišės.

Reikia pasidžiaugti lietuviš
ko kredito kooperatyvo veikla ir 
teikiamais patarnavimais savo 
nariams. Čia galima nemoka
mai apmokėti įvairias sąskaitas, 
pirkti pinigines perlaidas, kelio
nių čekius (Travellers’ Cheques), 
naudotis INTERAC kortele ir 
kitais patarnavimais. Patogios ka
sos valandos, net 7 dienas Prisi
kėlimo par. patalpose ir 4 die
nas Anapilyje. O kiek per praė
jusius 35 metus paskirta įvai
rioms lietuviškoms organizaci
joms! Neverta bėgti kitur ir ięš- 
koti didesnių palūkanų ar uždar
bio, kurį galima lengvai praras
ti. Palaikykime savo kooperaty
vą, kur santaupos saugios ir pa
lūkanos nemažesnės kaip kitur.

Vincas Kolyčius

HUMORESKA

Melagių diena

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

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

Tel.: 416 530-1079

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 41 g 763-5677
(Prie Jane St.)

Kaip tyčia balandžio pirmą
ją man vis kas nors atsitinka. 
Žinoma, būčiau labiau paten
kintas, jei tai atsitiktų kitą kurią 
nors metų dieną.

Pernai balandžio pirmąją 
gavau kelialapį Indijon. Skam
binu žmonai:

- Meluok, meluok sau į 
sveikatą! Manęs neapgausi - 
balandžio pirmoji - krezena į 
ragelį.

Kažkuriais metais per ba
landžio pirmąją piniginėje- 
dąiktinėje loterijoje išlošiau 
“Žigulius”. Po darbo sakau 
bendradarbiams:

- Šiandien aš jus vaišinu...
- Čia dabar... - nustebo šie.
- “Žigulius” išlošiau, - šyp

telėjau.
- Cha, Cha, cha!.. - prapliu

po visi. - Meluojama iki pietų... 
O dabar. Sakyk teisybę: išgerti 
panorai ir tiek...

Balandžio pirmąją gimė ir 
mano Sauliukas.

- Viršininke! - telefonu bu- 
benu ragelin. - Ar galiu šian
dien neateiti į darbą?

- Na, jau žinai... Galėjai ką 
nors geriau sumeluoti, - ir nu
metė ragelį.

Prisimenu, kai besimokant 
pradinėje balandžio pirmąją per 
visas pamokas mokytoja mane 
klausinėjo ir iš visų dalykų ga
vau penketus. Mama... nepati
kėjo. Sakė:

- Pats įsirašei, bjaurybe!
O, šiemet, balandžio pirmą

ją parašiau šią humoreską. Argi 
kas patikės?

Steponas Miltenis, Raseiniai

Banke
Plėšikas banko kasininkei tylė

damas pakiša raštelį: “Visus pini
gus sudėkite į voką ir paduokite 
man neatkreipdama kitų lankytojų 
dėmesio”.

Kasininkė tylėdama paduoda 
jam lapelį: “Pasitaisykite kaklaraištį 
-jus fotografuoja!”

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 Lengvai pasiekiamas autobusu
Weston, Ontario M9N 1J4 nr. 79 (Scarlett Road) nuo
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Runnymedepožeminio stoties.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

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

CMD Insurance Services Inc.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis į Valterį ar Riek Drešerius

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios

- Kovo 25, trečiadienį, palai
dotas a.a. Pranas Ališauskas, 81 m. 
amžiaus, ilgametis Šv. Jono lietuvių 
kapinių komisijos narys, kurio rū
pesčiu buvo sutvarkyta kapinių kar
toteka ir tinkamai aptvertos kapi
nės bei atlikta visa eilė kitų naudin
gų patobulinimų.

- Balandžio 3 yra pirmas mė
nesio penktadienis. Tą dieną bus 7 
v.v. Mišios, o po Mišių - Šventoji 
valanda prie išstatyto Švenčiau
siojo.

- KLK moterų draugijos sky
riaus narės mūsų parapijoje priima 
aukas gėlėms, kuriomis bus puošia
ma šventovė Velykų iškilmėms.

- Anapilio jaunimo sekcija 
Verbų sekmadienį parapijos salėje 
pardavinės savo pagamintus ir su
šaldytus koldūnus. Prašome nusi
pirkimu paremti jaunimo sekcijos 
veiklą.

- Šiais metais švęsime savo pa
rapijos gyvavimo 70 m. sukaktį. Pa
rapijos taryba jau aptarė šventės 
programą. Numatytos iškilmingos 
pamaldos rugsėjo 27, sekmadienį, 3 
vai. po pietų, į kurias yra pakviestas 
ir dalyvaus vysk. P. Baltakis, OFM. 
Prieš pamaldas numatytas religinės 
muzikos koncertas, o po pamaldų - 
šventinimas sukaktuvinio parapijos 
kryžiaus, kuris bus pastatytas Sv. 
Jono lietuvių kapinių kryžių kalne. 
Iškilmių progai ruošiamas ir bus iš
leistas parapijos sukaktuvinis leidi
nys, kuriame bus apžvelgta visa pa
rapijos praeitis. Leidiniui ir visiems 
užsimotiems šventės renginiams 
reikia lėšų. Prašome šventei skiria
mas aukas išrašyti parapijos vardu 
su nurodymu “Parapijos šventei”.

- Anapilio parapijos socialinė 
sekcija dėkoja Anapilio knygynui 
už $250 auką priešvelykiniam sene
lių bei ligonių lankymui.

- Mišios balandžio 5, sekma
dienį, Lietuvos kankinių šventovė
je: 9.30 v.r. už a.a. Praną Augaitį; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Praną Ališauską; Delhi, Ont. Šv. 
Kazimiero šventovėje 3 v.p.p. už 
Delhi parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
- Moterų dr-jos apmąstymo 

vakaras įvyks šį šeštadienį, balan
džio 4, 6 v.vak. Pamokslaus Hilda 
Lorencaitė-Marzcinski. Bus vaišės.

- Verbų sekmadienio pamal
dos įprastu laiku 11.15 v.r. Did. 
Penktadienio pamaldos su Šv. Ko
munija taip pat 11.15 v.ryto. Vely
kų ryto pamaldos įprastu laiku.

- Parapijos tarybos posėdis 
įvyks balandžio 15 d., 7.30 v.vak.

Maironio mokyklos žinios
- 50-mečio ruošos darbai jau 

vyksta pilnu tempu. Muzikė ir lit. 
kursų mokytoja Nijolė Benotienė 
parašė scenarijų minėjimui ir kon
certui, kurie įvyks gegužės 23 d. po 
iškilmingų padėkos pamaldų. Ren
giamas jubiliejinis leidinys, kuriame 
norima spausdinti kiek galima dau
giau nuotraukų, kad būtų tikrai 
gražus ir įdomus istorinis prisimini
mas. Tačiau spausdinimo išlaidos 
bus daug didesnės, negu eilinių 
metraščių. Todėl būsime labai dė
kingi visiems, prisidedantiems savo 
aukomis.

- Didelė padėka tenka skulp
toriui Kęstučiui Keparučiui, sutiku
siam paruošti kryžių, kuris bus pa
statytas Anapilio Kryžių kalne Mai
ronio mokyklos šventės proga.

- Dėkojame Silvijai ir Vincui 
Piečaičiams už $100 auką; taip pat 
Irenai ir Jim Ross, E.H. Stepai- 
čiams ir E. Ališauskienei, aukoju
siems po $50 mokyklos 50-mečio 
proga.

Anapilio moterų būrelis 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$300.

A. a. Emilio Smilgio atmi
nimui Vanda Smilgienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30

A. a. Juzės Valaitienės at
minimui A. Dragunevičius “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pirmos Komunijos iškilmės 

mūsų parapijoj bus gegužės 3 d. per 
10.15 v. Mišias, o Sutvirtinimo sak
ramento - gegužės 10 d., taipgi per 
10.15 v.r. Mišias.

- Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. 7 v.v. bus einami Kryžiaus 
keliai ir po to Mišios. Ligoniai ir 
seneliai lankomi namuose ir prie
glaudose iš anksto susitarus.

- Parapijos jaunimui stovyklos 
vyks šia tvarka: lietuviškai nekal
bantiems lietuvių kilmės vaikams 
liepos 5-19 d.d., lietuviškai kalban
tiems liepos 19 - rugpjūčio 1 d.d.

- Pirmais mėnesio šeštadieniais 
Gyvojo rožinio draugija renkasi ro- 
žiniui 10.30 v.r. ir Mišiom 11 v.r.

- Velykų vigilijos apeigos šiais 
metais bus Did. Šeštadienį, 9 v.v., o 
Prisikėlimo Mišios - 10 v.r.

- Parapijos persikėlimo vajaus 
pakomitetis rengia “karnavalą” ge
gužės 9 d. nuo 12 v. iki 6 v.v. Bus 
įvairių žaidimų vaikams, virtuvė, 
turtinga lietuviškais valgiais. Meni
ninkai gali išsinuomoti stalus ir par
davinėti savo darbus. Stalų nuomo- 
jimo reikalu skambinti Aušrai Plci- 
nytei 762-9686.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 5,8.15 v.r. už a.a. Ceciliją Tuš- 
kaitę; 9.15 v.r. už a.a. Petrą ir Vin
cą Bačinskus; 10.15 v.r. už a.a. Valę 
Petruškevičienę, už mirusius Vin
cus ir specialia intencija; 11.30 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, kovo 29 popie

tėje dalyvavo 200 asmenų.
- Svečių knygoje pasirašė Ele

na Blavesiūnienė, Stefa Bliudnikie- 
nė iš Ročesterio, Elena Jasevičienė 
iš Hamiltono. Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino LN moterų 
būrelio narės.

- LN valdybos posėdis - balan
džio 16, ketvirtadienį, 7 v.v.

- LN valdyba po 1998 m. kovo 
22 d. įvykusio metinio susirinkimo 
pasiskirstė pareigomis: pirm. V. 
Drešeris, vicepirm. T. Stanulis, iž
dininkas J. Slivinskas, sekretorius 
E. Pamataitis. Komitetai: bingo - 
pirm. E. Pamataitis, statybos ir re
monto - pirm. E. Steponas, “Lo
kio” - pirm. P. Šturmas, narių ver
bavimo - pirm. H. SukaušRas, slau
gos namų - pirm. R. J. Juodis, vi
suomeninės veiklos - pirm. A. Dar- 
gytė-Byszkievvicz, švietimo fondo - 
pirm. E. Steponas, kazino - pirm. 
K. Petryla, posėdžių pirm. E. Ste
ponas. Komitetų nariai bus renka
mi kitame valdybos susirinkime.

- LN moterų būrelis yra gavęs 
padėkas iš Šiaulių, Klaipėdos, Ve
liuonos ir Palangos vaikų lopšelio 
“Ąžuoliukas” už pasiųstus siunti
nius. Taip pat gauta padėka už pi
niginę pagalbą iš “Knygos Lietu
vai” komiteto. Asmeninę padėką 
pareiškė B. Saplys už Vilniaus kraš
to lietuviškų šeimų šelpimą.

- Balandžio 5, sekmadienį, 1 
v.p.p. įvyks LN vyrų būrelio posė
dis. Bus aptariami ateities planai ir 
einamieji reikalai. Negalintieji da
lyvauti prašome pranešti T. Stanu- 
liui tel. 416 769-1616.

- Lietuvių Namai ir LN mote
rų būrelis rengia velykinius pietus 
balandžio 19, sekmadienį, 1 v.p.p. 
Karaliaus Mindaugo menėje. Pra
šom visus rezervuoti stalus ir regist
ruoti vaikučius. Bilietai gaunami 
Lietuvių Namuose tel. 416 532- 
3311 ir sekmadienio popiečių metu.

- Lietuvos respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus inaugura
cijos vaizdajuostė buvo rodoma ko
vo 29, seklyčioje. Vaizdajuostė ge
rai paruošta Lietuvos valstybinės 
televizijos yra aukštos techninės ko
kybės ir bus dar kartą rodoma ba
landžio 5, sekmadienį, 1 v.p.p.

- Kviečiame “Lokio” svetainės 
lankytojus pasinaudoti pasiūlymų 
bei pageidavimų dėžute.

- Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St.W. 
Toronto ON M6P 1A6.

1998 m. balandžio 18, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Čikagos lietuvių 
meno ansamblis “Dainava", vadovaujamas 
muz. Dariaus Polikaičio

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai" šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir 
mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE skaniais B. Stanulienės gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

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

STALAI (po 8 asmenis) bei vietos užsakomi iš 
anksto šiokiadieniais “TŽ” administracijoje telefonu 
905 275-4672 arba parapijose po pamaldų 
sekmadieniais.
BILIETO KAINA - $10 asmeniui, studentams po 
programos - šokiams įėjimas nemokamas ir vietos 
nerezervuojamos.

Visus dalyvauti kviečia -
“Tėviškės žiburių” leidėjai

MONTREAL
Bučionių šeima grąžinama į peržengiami. Todėl ir j šį renginį te- 

Lietuvą. Apie šią šeimą čia jau bu- atvyko apie porą tuzinų dalyvių.

Kviečiame visus / Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS” |
METINĮ KONCERTĄ |

CJr užaugo rugeliai |
1998 m. balandžio 26, sekmadienį, 4 v.p.p. | 

Anapilio salėje
Programoje - visos ‘Gintaro”šokėjų grupės, dainininkai, kaimo kapela.ll 

Bilietai platinami sekmadieniais parapijose arba pas J. Vingelienę g 
tel. 416233-8108. Įėjimas $10. Vietos numeruotos.

“Gintaro ” tėvų komitetas |

Anapilio jaunimo sekcija ruošiasi gaminti koldūnus, kuriuos pardavinės 
(sušaldytus) š.m. balandžio 5, Verbų sekmadienį, Anapilio parapijos salėje. 
Iš kairės: Indrė Ramanauskaitė, Audra Paulionytė, Taras Chormonaz, 
pirm. Gintaras Karasiejus ir Linas Narušis

Vasaros laikas prasideda 
balandžio 5 d. Laikrodžių ro
dykles galima pasukti viena va
landa pirmyn šeštadienio vaka
re, balandžio 4 d.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia Atvelykio pie
tus, balandžio 15, trečiadienį, 
12.30 v.p.p., III-čio aukšto me
nėje. Bus trumpa programa. Bi
lietai gaunami pas T. Bobelskie- 
nę tel. 760-8003 ar A. Dobienę 
tel. 769-7550.

Prisikėlimo parapijos tary
bos posėdyje arch. Švedo buvo 
pateikti statybos planai naujoje 
vietoje. Numatyta ten statyti 
“Labdaros” draugijos slaugos 
namus. Jų projektas taip pat bu
vo pateiktas apžiūrėjimui. Pla
nuose numatyta: kredito koope
ratyvo patalpos, autoaikštė (104 
+21), šventovė, salė, klebonija, 
vienuolynas, koplyčia ir kt. Visa 
tai kainuos 4,300,000 dolerių. 
Sklypui pirkti jau surinkta 654, 
800.00 dolerių. Visi šie planai 
bus įgyvendinti ant 2,5 akro že
mės ploto. St.P.

KLB Toronto apylinkės ta
rybos rinkimai įvyks š.m. gegu
žės 3, sekmadienį, Toronto Lie
tuvių Namuose. Rinkimų komi
siją sudaro: pirmininkas - Felik
sas Mockus (tel. 416 489-7735), 
sekretorius Vytautas Taseckas 
(tel. 905 824-4461), nariai Jonas 
Nešukaitis (tel. 416 691-7798), 
Edis Kazakevičius (tel. 416 781- 
7861), Algis Valiūnas (tel. 416 
762-3738). Kandidatus siūlyti 
raštu iki š.m. balandžio 9 d., ad
resuojant Rinkimų komisijai, 
1011 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1H8. Toronto apylinkės 
tarybon renkami 25 nariai. Kan
didatas turi būti bendruomenės 
narys, ne jaunesnis 18 metų, su
simokėjęs nario mokestį. Kan
didatus gali siūlyti kiekvienas 
bendruomenės narys. Prašome 
kiekvienos Toronto organizaci
jos pristatyti bent po 2 kandida
tus. Tarybon siūlyti kandidatų 
pareiškimus galima gauti pas 
kiekvieną rinkiminės komisijos 
narį arba rinkiminėje būstinėje. 
Jei norime, kad Bendruomenė 
gerai veiktų, privalome ją remti 
ir siūlyti kandidatus, pajėgius tą 
darbą dirbti. Rinkiminė komisija

Muziejaus-archyvo žinios
- Mūsų archyvu bei biblioteka 

pasinaudojo universiteto studentas, 
rašantis temą apie dabartinę Lietu
vos ekonomiką. Jam buvo atrasta 
mokslinių straipsnių bei mūsų ar
chyve esančių pranešimų ir nurody
ta, kur geriausiai atrasti žinių ta te
ma Internete. Studentai ir gimna
zistai gali kreiptis į muziejaus vedė
ją dr. R. Mažeikaitę, ieškodami in
formacijos bet kokia tema - tikrai 
bus pasistengta jiems padėti. Mūsų 
adresas: 2185 Stavebank Rd., Mi
ssissauga, ON L5C 1T3. Tel. 905 
566-8755. Lankymo valandos: 10. 
30-11 v.r. ir 12-8 v.v. sekmadieniais; 
1-8 v.v. pirmadieniais.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos nuo kovo 29 d. girdimos 
7 vai. vak. nauju 9855 kHz 
dažniu.

vo anksčiau rašyta. Paskutinį kartą 
Imigracijos ministerija buvo leidusi 
pasilikti savaitę, ir per tą laiką bent 
vienas iš tėvų turėjo susirasti darbą. 
Bet jie darbo negavo, nors ir buvo 
išsiuntę 30 pareiškimų. Prašymas pa
silikti humanitariniu pagrindu buvo 
atmestas. Jų gabusis sūnus džiaugia- 
sijkad galės susitikti su pasiilgtais se
neliais.

Šaulių rengtas Juozinių rengi
nys nepasisekė. Tos dienos išvaka
rėse prasidėjusi audra per naktį su 
stipriu vėju privertė 30 cm sniego. 
Visos gatvės ir šaligatviai tapo ne-

Nepaisant visokių audrų, kata
likės moterys rengia Atvelykio pietus 
balandžio 22 d. Aušros Vartų para
pijos salėje.

A.a. Adelė Rudytė, 88 m. am
žiaus, mirė kovo 19 d. Iš Aušros 
Vartų šventovės kovo 23 d. palydė
ta į Notre Dame dės Neiges krema
toriumą. Liko brolis, brolio vaikai 
ir kiti artimieji.

A.a. Marija (Vaišvilaitė) Milie- 
nė mirė kovo 19 d. Kovo 23 d. pa
laidotas Notre Dame dės Neiges ka
pinėse. Liko sūnus su šeima ir kiti 
giminės. B. S.

Maloniai kviečiame jus dalyvauti 

(()e[ykiniuose pietuose 
1998 m. balandžio 19, sekmadienį, 1 v.p.p.

Toronto Lietuvių Namų
Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. West, Toronto

ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA 
Programa ir Velykų senelė su dovanėlėmis. i5r

Bilietus galite įsigyti iš anksto LN raštinėje arba sekmadienio 
popietėse. Įėjimas: suaugusiems - $16; vaikams 6-12 m. - $8; 
vaikamas iki 5 m. nemokamai.

Toronto Lietuvių Namų moterų būrelis ir Lietuvių Namai

-D — —517 Fruitland Rd., 
B\ 29k S Si./ > ' Stoney Creek, Ontario,

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

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
$10 už vieną kubinę pėdą 
$18 pristatymas iki 31 kg
Oė/ informacijų skambinkite:

Vytautui Kairiui (905) 643-3334
Bernardui Mačiui 
Leonui Balaišiui 
Andriui Usvaltui

(905) 632-4558
(514) 366-8259
(519) 773-8007

LITAS 
% į

Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue D e Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAM ONYTĖ, A. KB. DONNA SV RAKA, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Toronto vyrų choras “Aras”, 
vad. muz. L. Turūtaitės, praeitą 
savaitgalį sėkmingai koncertavęs 
metiniame “Draugo” renginyje, 
kovo 30 d. rytą sugrįžo į Torontą.

A. a. Staselės Milerienės 
vienerių metų mirties liūdnos 
sukakties prisiminimui Br.J. 
Staniai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A. a. Onos Urnavičienės 
vienerių metų mirties prisimi
nimui Antanas ir Irena Rekš- 
čiai “Tėviškės žiburiams” auko
jo $35.

A. a. Pranui Ališauskui mi
rus, užjausdami jo žmoną Eleną 
Ališauskienę, “Tėviškės žibu
rių” darbuotojai Šv. Jono lietu
vių kapinėms aukojo $60.

A. a. Prano Ališausko atmi
nimui giminės ir draugai, už
jausdami žmoną Elenutę, auko
jo sergantiems vaikučiams - 
“Kovai su su vėžio liga Lietuvo
je”: $40 - dr. J. Rimšaitė, B. 
Stalioraitiene; $20 - E.E.E.E. 
A., Šimanskiai, V.J. Prisčepion- 
kos, S. J. Andruliai, V. Jasinevi- 
čienė, J. J. Linkevičiai, P. V. 
Dalindos, D. Barkauskienė, L. 
V. Matulevičiai, J. Rovas; $15 - 
A. Č. Pažerūnai; $10 - S. V. 
Aušrotai, R. Celejewska, Ru
daičiai. Visiems aukotojams 
nuoširdus ačiū; Elenutei - pa
guodos. M.P.

IEŠKOME moters prie 3 vaikučių 
5, 3 ir 1.5 metų, gyvenančios kartu 
Mississaugoje Tel. 905 848-9628.

IŠNUOMOJU kambarį ir virtuvę 
rūsyje (basement) moteriai Bloor- 
Jane rajone. Privatus įėjimas. Tel. 
416 769-6659.

Suvalkų krašto lietuvių iš
eivijos sambūrio metinis narių 
susirinkimas įvyko kovo 15 d. 
Buvo išrinkta nauja valdyba, ku
ri savo pirmajame posėdyje pa
siskirstė pareigomis: Bronius 
Degutis - pirmininkas, Danutė 
Puzauskienė - iždininkė, Irena 
Juodienė - sekretorė, Teresė 
Spudulienė ir Alvydas Grigutis 
- nariai.

Mažosios Lietuvos fondui au
kojo: $1,000 - B. Vaidilienė - en
ciklopedijai (Motiejaus ir Petro
nėlės Barškiečių atminimui); 
$750 - V. Pėteraitis - enciklope
dijai (iš viso $4,000); $500 - 
Montrealio kred. koop. “Litas” 
(iš viso $1,200); Tautos fondas 
Kan. atstovybė (iš viso $1,750), 
Karaliaučiaus kr. mokykloms; 
$300 - K. I. Andruškevičiai (iš vi
so $1,00), enciklopedijai; $200 - 
E. Kuraitis (iš viso $600), Toron
to kred. koop. “Parama” (iš viso 
$1,900), Prisikėlimo p-jos kred. 
koop. (iš viso $1,800), enciklope
dijai Aldona Gailienė (iš viso 
$540) - enciklopedijai, dr. Anzel
mo Gailiaus 1 metų ir Vytauto 
Babecko 25 metų atminimui; 
$100 - Birutė Lukošienė (iš viso 
$300); $50 - B. Laučys (iš viso 
$330), Karaliaučiaus kr. mokyk
loms; $30 - V. Aušrotas (iš viso 
$340), A. Jonelis (iš viso $95 - 
enciklopedijai; $20 -A. Gailius (iš 
viso $540) - D. Bobienės atmini
mui. Dėkojame nuolatiniams rė
mėjams už įnašų padidinimą ir 
nuoširdžiai sveikiname naują na- 
rę-mecenatę B. Vaidilienę. va|dvtKI

VYRAS IŠ LIETUVOS ieško dar- 
bo. Gali dirbti ir ūkyje. Skambinti 
Petrui tel. 416 251-3467.

Kreipimasis
1998 m. vasarą Lietuvoje bus 

švenčiama 100 metų Lietuvos him
no sukaktis. Mokytojas Stasys An- 
kevičius, minėto himno autoriaus 
Vinco Kudirkos smuiko globėjas, 
sutiko toje iškilmėje groti šiuo 
smuiku Lietuvos himną. Bet jam 
reikalingas naujas klausos aparatas, 
nes senasis yra visai sugedęs. Tam 
tikslui yra sudarytas specialus rė
mėjų fondas, užsimojęs sutelkti 
1000 dolerių (tokia kaina geros ko
kybės aparato). Aukotojų pavardės 
bus skelbiamos spaudoje. Jie gaus 
St. Ankevičiaus padėkos laiškus su 
nuotraukomis.

Kanados lietuviai prašomi au
koti per “Paramos” kredito koope
ratyvą (1573 Bloor St.W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6) St. Ankevičiaus 
fondo sąskaitos nr. 12295. JAV 
tautiečiai prašomi siųsti čekius fon
do globėjui Antanui Lebedzinskui, 
850 Broadway, Buffalo, NY 14212. 
Tel. 716 856-1782. A. Lebedzinskas

SKUBIAI IEŠKAU asmens, kuris 
galėtų pavaduoti mane prižiūrint 9 
mėn. mergaitę High Park rajone. 
Skambinti tel. 416 516-3178 po 7 v.v.

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.

Dr. Gina J. Ginčauskaiiė 
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

REIKALINGA auklė dvejų su puse 
metų mergaitei, kuri myli mažus 
vaikus ir moka anglų kalbą. Skam
binti po 4 v.p.p. tel. 416 861-9538.

WASAGOJE rezidenciniame rajo
ne išnuomojamos dvi dviejų kam
barių kabinos visai vasarai. Tel. 
416 622-5266.

DĖMESIO! Išnuomojamos Lietu
vos TV sukurto filmo “Giminės” 
vaizdajuostės 40 serijų, pagamin
tos pagal paskutinę techniką. 
Skambinti Teresei 905 890-1776, 
Mississauga, Ont. Kas nori pirkti 
- kaina pagal susitarimą.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu sto
gus. Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323. Pager 416 715-4783.

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).
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