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Civilizacija nejungia
Labai neseniai dar buvo tikėta, kad kylanti civili

zacija ir glaudesni atskirų pasaulio kraštų ryšiai gana grei
tai žmoniją suartins kaip dar niekada nėra buvę. Matome 
betgi, kad viltys blėsta.

PASAULIS sukasi ant dviejų skirtingų ašių. Viena 
jų žmoniją traukia j mažai beribojamų laisvių sū
kurius. Tam sparnui galėtų neblogai atstovauti 
daugelis vakarų šalių. Kita ašis žmones velka į senovinių 

papročių, religinio fanatizmo, diktatūrinių sistemų ratą, 
apstotą atitinkamų prižiūrėtojų, sargų ir prievartautojų. 
Ir vienos, ir kitos pusės valdovai sėdi tos pačios moder
nios statybos rezidencijose, važinėja vienodais automobi
liais, skraido sprausminiais lėktuvais, naudojasi visais 
kitais aukštosios civilizacijos patogumais. O mąstysena - 
kaip ugnis ir vanduo. Kompiuteriai, internetai, viso elek
troninio pasaulio žmoniją skalaujančios bangos artina 
žmones ne taip, kaip iš tikrųjų reikėtų. Vakariečiai tą pa
čią minutę sužino, net pamato, kaip pagautą sukčių be jo
kių ilgų teisinių procedūrų čia pat viešai sušaudo. Rytie
čiai nesupranta, kaip už panašų nusikaltimą Vakaruose 
nedorėlis pasodinamas vos keleriems metams j moderniai 
įrengtą pastatą, vadinamą kalėjimu. Nesupranta vienas 
kito. Ir kaip supras, kai mąstysenos iš pagrindų skirtingos. 
Ar galima būtų jas kada nors bent kiek apvienodinti, kad 
žmonijos suartėjimas pajudėtų? Tai sudėtingas klausi
mas, galbūt net visai neįmanomas išspręsti. Taigi pasiti
kėjimas civilizacija nieko nepakeitė. Kai ką net pablogi
no, nes piktų ir savanaudiškų užmačių žmonėms civiliza
cija tapo geresne priemone savo tikslams siekti. Todėl 
tikrai reikia ne to.

GLAUDESNIAM žmonių suartėjimui, atskirų tau
tų bei valstybių nuoširdesniam bendravimui pla
čia globaline prasme iš tikrųjų paveikiau tegalėtų 
padėti tikresnė artimojo samprata. Tiesa, labai daug apie 

artimą ir artimo meilę šnekama, bet kasdienėje praktiko
je labai dažnai tai tik garsūs skambalai, tartum pasirody
mui, kad domimės tais svarbiais gyvenimo ir žmonių san
tykiavimo klausimais. Ir nieko nėra taip kenksmingo 
žmonių suartėjimui, kaip toks pozavimas, iš tikrųjų dargi 
trukdantis, nes atrodo, kad daug ta linkme veikiama, ir 
todėl galime būti ramūs. O reikėtų jau vieną kartą pradė
ti žmones vesti iš to formalaus ir šalto sukaustymo. Artė
jant krikščionybės 2000 metų sukakčiai vertėtų pažiūrėti, 
kiek esame nutolę nuo praktikos sprendžiant tuos amži
nuosius artimo meilės kausimus. Ir lygiagrečiai reikėtų 
saugotis, kad nuo vieno formalumo nepatektume į kitą, 
nes civilizuotame pasaulyje, kuriame žmones supa tūks
tančiai išorinių ženklų ir simbolių, greitai gali pasirodyti, 
kad pvz. persikėlimas iš vienos gatvės pusės į kitą ar ko
kios naujos šventovės pastatymas reiškia kažką jau daug. 
Užtat džiaugsmą kelia jaunimo grupės, kurios evangeli- 
zuojasi nuo pradžios ir iš vidaus skleidžia atitinkamus pa
vyzdžius, užuot pasinėrę vien tik į teorijas. Juk iš tikrųjų 
labai daug nė nereikia žinoti - artimo meilė nėra moksli
nė, intelektualinė sritis, o sritis visų ir visiems, sritis atvi
ros Kristaus širdies. Motina Teresė ir daugelis kitų tyliai 
dirbo, nes artimą mylėjo. Tai amžiams negęstantys žibu
riai. Juos mato ir kitų religijų žmonės, mato šių laikų 
ateistai ir materialistai. O Gerasis Ganytojas kantriai lau
kia. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI
Biudžetas 1999/2000 metams

Kanados finansų ministeris 
Paul Martin vasario 16 d. prista
tė savo šeštą federacinį biudže
tą, paskutinieji du iš jų buvo su 
perteklium. Šio biudžeto per
teklius pranašaujamas net dau
giau nei 11 bilijonų. Pagrindinis 
šio biudžeto tikslas buvo paskir
ti užtenkamai pinigų, kad sulo
pyti ankstyvesnių biudžetų smar
kiai apkarpytą Kanados sveika
tos tarnybą. Todėl net $11.5 bili
jono buvo pažadėta pridėti į 
provincijų sveikatos sistemas se
kančių 5 metų eigoje: po $2 bili
jonus per sekančius dvejus me
tus, po $2.5 bilijono per trejus 
sekančius metus. Provincijos jau 
anksčiau pažadėjo visus pridėtus 
fondus panaudoti tik sveikatos 
sistemai pagerinti. Federacinė 
valdžia pasiliko pinigų ir teisę 
provincijų sveikatos tarnybas 
periodiniai vertinti, įsteigti vals
tybinį sveikatos duomenų centrą 
Internete ir tyrimams sveikatos 
srityje, iš viso $1.4 bilijono. Kiti 
minėtini biudžeto punktai: $175 
milijonų priedo paskirta kariuo
menės algų ir gyvenimo sąlygų 
pagerinimui, sumažinti mokes
čiai visiems padidinant asmeni
nės išimties dydį (“personai 
exemption”) 675 doleriais, nu
imtas 3% virš-mokestis (“sur
tax”) nuo liepos 1 dienos; pa
skirta $237 milijonai daugiau 
padėti neturtingiems kraštams. 
“Biudžetas turi padėti kanadie

čiams kurti geresnį gyvenimą”, 
kalbėjo P. Martin biudžeto pri
statymo metu, paskelbdamas, 
kad praeito finansinio laikotar
pio eigoje buvo įsteigta 450,000 
naujų darbų, didelė dalis iš jų 
jaunimui, krašto ekonomija pa
augo 2.9%, šiek tiek numokėta 
valstybinės skolos ($3.5 bilijono 
nuo $582 bilijonų), paliktas $3 
bilijonų rezervas įvairiems neti
kėtumams padengti. Net ir be
namiai buvo paminėti, deja, ne
mėginant toliau spręsti tos 
problemos (Toronto burmistras 
M. Lastman tikėjosi gauti fondų 
iš federacinės valdžios šiam 
opiam reikalui). Numatoma, kad 
per sekančius biudžeto metus 
infliacija pasiliks tarp 1 ir 1.5%, 
palūkanos pasiliks netoli 4.5% 
per sekančius dvejus metus, ne
darbas sumažės, bet pasiliks ne
toli 8%.

Biudžeto kritika buvo paly
ginti nedidelė. Net Albertos ir 
Saskatchewan© premjerai, kurie 
gana aštriai kritikuodavo Ota
vos liberalų pateiktus biudžetus, 
šį sykį vertino pozityviai. Pasi
girdo balsų, kad permažai pini
gų buvo išdalinta turint tokį 
“riebų” perteklių. Opozicijos par
tijos ir darbo unijų atstovai la
biausiai pasigedo didesnio mo
kesčių, ypač EI (“Employment 
Insurance”) draudos mokesčių 
sumažinimo. Bene labiausiai po-
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Pagrindiniame Kanados lietuvių Vasario 16-tosios minėjime Toronte - Mississaugoje iš Lietuvos atvykęs 
Šiaulių vyskupas EUGENIJUS BARTULIS kalba pradinę iškilmės maldą - invokaciją 1999 metų vasario 14 
dieną. Šventėje buvo prisimintas Lietuvos himno autorius dr. VINCAS KUDIRKA, parašęs jį prieš 100 metų

Stiprinti iškovotą nepriklausomybę
Vasario 16-tosios šventė Toronte atšvęsta visu iškilmingumu. Minėjimuose ryškėjo mintis: 
reikia stiprinti atgautą laisvę kaip Dievo dovaną tautai, kurti bendromis jėgomis naują

Lietuvą, nepabūgti sunkumų, iškylančių laisvame tautos gyvenime
Vasario 16-tąją Toronto lie

tuvių apylinkė atšventė įprasta 
tvarka vasario 13-14 d.d. Mairo
nio mokykloje šeštadienį, vasa
rio 13, įvyko trumpos iškilmės 
mokyklos auditorijoje. Vedėja 
A. Aušrotaitė-Simonėlienė pa
sveikino mokinius, priminė 
jiems šventės svarbą, palyginda
ma su Kanados diena ir JAV-se 
švenčiama liepos 4-tąja. Apie 
šaulių veiklą kalbėjo Toronto 
VI. Pūtvio šaulių kuopos pirmi
ninkas Vyt. Pečiulis, o meninę 
programą atliko mokyklos 
kanklininkių ansamblis, vado
vaujamas J. Adamonytės ir Ž. 
Jancliūnienės, bei jaunesniųjų 
skyrių choras, vadovaujamas R. 
Bukšaitytės-Wilkinsons, akom
panuojant T. Vainiui.

Sekmadienį, vasario 14, vi
sose lietuvių šventovėse buvo 
sakomi progai pritaikyti pa
mokslai. Lietuvos kankinių šven
tovėje Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė iš Lietuvos atvy
kęs Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis. Organizacijų atstovai 
dalyvavo su vėliavomis.

Į iškilmingą minėjimą di
džiojoje Anapilio salėje 4 v.p.p. 
susirinko arti 400 lietuvių, įskai
tant programos atlikėjus. Įnešus 
vėliavas ir sugiedojus Kanados 
bei Lietuvos himnus, invokaciją 
sukalbėjo Šiaulių vyskupas Eug. 
Bartulis. Iškilmių pranešėja bu
vo Indrė Čuplinskaitė, įžangoje 
padeklamavusi V. Kudirkos po
ezijos, primindama, kad šiais 
metais švenčiama jo mirties ir 
jo parašyto Lietuvos himno 100 
metų sukaktis.

Programą pradėjo Toronto 
lietuvių choras “Volungė”. Va
dovaujant muzikei D. Viskon- 
tienei ir akomponuojant muz. J. 
Govėdui, choras darniai atliko 
šešias dainas, dvi jų - paties 
muziko J. Govėdo įspūdingą 
kūrybą.

Nepriklausomybės šventės 
proga sveikino Lietuvos genera
linis garbės konsulas H. Lapas, 
kuris pasidžiaugė Lietuvos eko
nominiais laimėjimais ir galimy
bėmis įstoti į didžiąsias Euro
pos organizacijas. Jis taip pat 
įteikė partizano ženklą Keswick, 
Ont., vietovėje gyvenančiam sa
vanoriui Pranui Krilavičiui. Ka
nados lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas 
Alg. Vaičiūnas taip pat tarė 
sveikinimo žodį ir pristatė pa
grindinę šventės kalbėtoją - 
JAV LB pirmininkę adv. Regi
ną Narušienę.

Kalbėtoja apibūdino šio 
šimtmečio Lietuvos okupacijas 
ir jų padarytą žalą tautai. Ap

žvelgdama padarytą pažangą 
įvairiose srityse, ji priminė, kad 
išeivija gali padėti Lietuvai vals
tybės atstatymo darbuose, bet 
turi stiprinti savo bendruome
nių veiklą, ją plėsti, apimti visus 
lietuvius. Bendradarbiauti su 
Lietuva yra labai naudinga, 
ypač švietimo srityje, skatinti 
patriotizmą, pasididžiavimą sa
vo. kilme, rengti bendras kultū
rines programas. Šiuo metu itin 
svarbu įtikinti valdžias, kad lai
kas pasipriešinti Rusijos impe
rialistinėms ambicijoms ir remti 
Lietuvos pastangas įsijungti į 
ŠAS (NATO).

Po pertraukos kaimo kape
lai (Rūta Melkienė, Mindaugas 
Gabrys, Teodoras Pabrėža ir 
Valdas Ramanauskas) atlikus 
vieną kūrinį, buvo perskaityti 
raštu gauti sveikinimai iš Lietu
vos ambasadoriaus dr. A. Eidin
to, Ontario provincijos premje
ro M. Harris ir iš Toronto bur
mistro M. Lastman. Pristatyti 
garbės svečiai - Aldona ir Tony 
O’Donahue, parlamentarai ir 
miesto atstovai. Susirinkusius 
pasveikino Scarborough-Agin
court rajono federacinio parla
mento atstovas Jim Karygian- 
nis, provincinio parlamento at

Toronto “Gintaro” sambūrio šokėjai, atlikę dalį meninės programos 
Vasario 16-tosios šventėje Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdžiaus

Nuotr. O. Burzdžiaus

stovas Rob Sampson (Missi
ssauga West) ir Toronto tary
bos narė Gloria Lindsay Luby 
(Kingsway-Humber). Taip pat 
šiltą sveikinimo žodį tarė Missi- 
ssaugos bunnistrė Hazel McCallion.

Šių metų kultūrininko-vi- 
suomenininko premija buvo skir
ta Montrealyje leidžiamo “Ne
priklausomos Lietuvos” laikraš
čio redaktorei Birutei Nagienei. 
Ją įteikė KLB pirmininkas A. 
Vaičiūnas ir Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvo pirmi
ninkas dr. S. Čepas. SALFASS- 
gos Kanados apygardos pirmi
ninkas R. Kuliavas atmintinė
mis lentelėmis apdovanojo II 
Olimpiadoje ir VI Tautinėse 
žaidynėse pasižymėjusius plau
kikus R. Jotautaitę ir M. Jotau- 
tą. Jų pagerbimas šia proga bu
vo netikėtai geras pavyzdys pa- 
skaitininkės pasiūlyto bendruo
meninio atvirumo, parodyto lie
tuvių kilmės jaunuoliams.

Jaunatviška dvasia buvo ga
lima pasigėrėti stebint “Ginta
ro” ansamblio jaunesnių ir vy
resnių tautinius šokius (jų buvo 
keturi), kuriais buvo paįvairinta 
meninė programa. O Lietuvos 
kankinių parapijos vaikų choras
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Nepriklausomybės šventė
Vasario 16-osios proga Si

mono Daukanto aikštėje prie 
prezidentūros įvykusiose iškil
mėse dalyvavo prezidentas Val
das Adamkus, seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis ir mi
nisteris pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. Po trijų Baltijos 
valstybių vėliavų iškėlimo prie 
Garbės sargybos Vilniaus arki
katedroje bazilikoje buvo auko
jamos šv. Mišios.

Prezidentas Rasų kapinėse 
padėjo gėlių ant Jono Basanavi
čiaus ir kai kurių kitų Nepri
klausomybės Akto signatarų ka
pų, padėkojo tų kapų tvarkyto
jams už pasiaukiojimą okupaci
jos sąlygomis išlaikant tautos 
istorinį palikimą. Aikštėje prie
šais Krašto apsaugos ministeriją 
jis atidengė paminklą partizanų 
generolui Jonui Žemaičiui, pir
majam Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio tarybos pirmininkui. Mi
nėjime, surengtame prie Signa
tarų namų Pilies gatvėje, kalbė
jo seimo pirmininkas V. Lands
bergis. Buvo perskaitytas Ne
priklausomybės atkūrimo aktas, 
išvardyti visi jo signatarai, skam
bant Sv. Jonų šventovės varpo 
dūžiams.

Apdovanojimai
Valstybės atkūrimo dienos 

proga prezidentas įteikė įvairius 
apdovanojimus. Vyčio Kryžiaus 
1-ojo laipsnio ordinas po mir
ties buvo skirtas Lietuvos lais
vės kovos sąjūdžio ginkluotojų 
pajėgų vadui dimisijos brigados 
generolui Adolfui Ramanaus
kui-Vanagui. Ordinai buvo pa
skirti ir kitiems pasipriešinimo 
judėjimo dalyviams, Lietuvos 
Helsinkio grupės steigėjams ir 
nariams, Tikinčiųjų teisių gyni
mo katalikų komiteto steigė
jams ir nariams, “Lietuvos Ka
talikų bažnyčios kronikos” lei
dėjams ir platintojams, pogrin
dinės spaudos leidėjams bei 
Lietuvos disidentų rėmėjams.

Antrojo laipsnio DLK Gedi
mino ordinas buvo paskirtas 
Vilniaus arkivyskupui Julijonui 
Steponavičiui. Taip pat DLK 
Gedimino ordinais ir medaliais 
apdovanoti įvairių sričių veikė
jai, pvz. Lietuvos ambasadorius 
prie Šventojo Sosto ir Maltos 
ordino Kazys Lozoraitis, JAV 
gyvenantis prelatas Juozas Pruns- 
kis ir kiti kultūros, meno ir kitų 
sričių veikėjai.

Pagerbtas ministeris 
pirmininkas

Š.m. sausio 31 - vasario 3 d. 
d. Lichtenšteino valstybės Da
vos mieste vyko Pasaulio eko
nomikos forumas, kuriame da
lyvavo apie 300 aukštų valdžios 
pareigūnų, apie tūkstantis vers
lininkų, keli šimtai žymiausių 
pasaulio mokslininkų. Forumas 
kasmet išrenka “Leaders of To
morrow” - 100 iš viso pasaulio 
vadovų, kurie skelbiami “Ryt
dienos pasaulio lyderiais”. At
renkami iki 43 m. amžiaus as

Siame numeryje
Civilizacija nejungia?

Šiais laikais išryškėjo du skirtingi pasauliai
Stiprinti iškovotą nepriklausomybę

Vasario 16-tosios minėjimas Toronte ir jo apylinkėje
Lietuva ir išeivija

Būtini dvasiniai ryšiai tarp Lietuvos ir išeivijos
Didelė procesija, skatinanti blaivybę

Pastangos sustabdyti tautos nuodijimą alkoholiu
Karo pabėgėliai Lietuvoje

Žydų būklė Vilniuje'Antrojo pasaulinio karo pradžioje
Išgelbėtas lietuviukas Arūnas

Sėkminga operacija Berlyno ligoninėje
Artėja prie metų šimtinės

Jonas Damauskas, atšventęs 95-jį gimtadienį
Duetas iš Lietuvos Š. Amerikoje

Pianistė Goldą Veinbergaitė-Tatz ir smuikininkas Raimundas Katilius

menys, užimantys aukštus pos
tus verslo, politikos, valstybinių 
interesų žiniasklaidos, meno ir 
mokslo srityse, ir kurių veikla 
vertinama pasauliniu mastu. 
Juos siūlo Pasaulio ekonomikos 
forumo (PEF) nariai ir rėmėjai, 
ir naudojamas objektyvios at
rankos procesas.

Forumo prezidentas prof. 
Klaus Schwab pranešė, jog Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
Gediminas Vagnorius išrinktas 
vienu iš 1999 m. “Rytdienos pa
saulio lyderių”. Jis bus įjungia
mas į PEF veiklą ryšių ir darbo 
grupių vystymui sekančių trejų 
metų laikotarpyje, stengiantis ge
rinti pasaulio būklę. Tai yra 
ypatingas tarptautinis pripažini
mas ir didelė garbė Lietuvai ir 
jos ministeriui pirmininkui.

Seimo nutarimai
Vasaro 11 d. Lietuvos sei

mas paskyrė tris Konstitucinio 
teismo teisėjus 9 metų kadenci
jai. Tarptautinių santykių ir po
litikos mokslų instituto direkto
rius E. Kūris, Seimo teisės de
partamento direktorius V. Sin
kevičius ir teisėtvarkos komite
to pirmininkas S. Stačiokas pa
reigas pradės eiti nuo kovo 18 
d., pakeisdami kadenciją bai
giančius J. Žilį, P. Rasimavičių 
ir K. Lapinską.

Taip pat buvo paskirti nauji 
seimo kontrolieriai - seimo eko
nominių nusikaltimų tyrimo ko
misijos patarėja L. Kuodienė, na
cionalinio saugumo komiteto 
konsultantas K. Milkeraitis, vals
tybės kontrolės juridinio sky
riaus vyresnioji juriskonsultė G. 
Račinskienė ir prezidento pri
imamojo vedėjas R. Valentuke- 
vičius.

Seimas antrą kartą nepri
ėmė nutarimo dėl teisininko K. 
Lapinsko paskyrimo valstybės 
kontrolierumi. Pirmas balsavi
mas sausio mėnesį išėjo lygio
siomis, o šį kartą prezidento pa
teiktai kandidatūrai priešinosi 
didesnis skaičius seimo narių. 
Kaip rašo ELTA, spaudoje kal
bama apie K. Lapinsko “kenks
mingą veikla jam būnant Aukš
čiausiosios Tarybos - Atkuria
mojo seimo deputatu”. Pozicija 
neužimama jau daugiau kaip 
metai.

Pastovus litas
Lietuvos banko valdybos 

pirmininkas Reinoldijus Šarki
nas vasario 9 d. susitiko su 10 
komercinių bankų vadovais. Jis 
patvirtino, kad šiemet dabarti
nis lito režimas nebus keičia
mas, skelbia ELTA. Jo teigimu, 
“baigiami parengti pirmi pro
jektai dėl nacionalinės valiutos 
atsiejimo nuo JAV dolerio ir jos 
perorientavimo j JAV dolerio ir 
euro krepšelį”. Tačiau nebus 
skubama žengti šio žingsnio, kol 
nėra užtikrintos reikiamos są
lygos. Susitikime buvo aptar
tas tarpbankinės rinkos Lietu
voje atgaivinimas ir aktyvesnio 
centrinio banko dalyvavimas. RSJ
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Q RELIGINIAME GYVEMIME

STEBĖTOJO ŽVILGSNIU

Didžioji slavų sąjunga

Vienybės savaitė. Sausio 21- 
23 d.d. Vilniuje buvo minimos ir 
švenčiamos krikščionių vienybės 
dienos. Pasak vieno iš šių dienų 
organizatorių, 2000 metų jubilie
jaus komiteto sekretoriaus kun. 
R*. Makricko, pirmą kartą ši šven
tė vyko trijose skirtingų konfesijų 
šventovėse: evangelikų liuteronų, 
katalikų ir stačiatikių, be to, tai 
pirmas žingsnis rengiantis būsi
miems ekumeniniams rengi
niams, skirtiems 2000 metų jubi
liejui paminėti. Sausio 21 d. įvai
rių konfesijų tikintieji rinkosi į 
Vilniaus evangelikų liuteronų 
šventovę. Ekumenines pamaldas 
vedė šios šventovės kunigas Min
daugas Sabutis; dalyvavo du kata
likų kunigai Antanas Saulaitis ir 
Rolandas Makrickas, stačiatikių 
kunigas tėvas Vitalijus ir liutero
nų kunigo padėjėja Kristina Iva
nauskienė. Tą dieną įvairių kon
fesijų tikinčiuosius Evangelijos 
skaitinį kvietė apmąstyti jėzuitų 
provincijolas kun. A. Saulaitis, SJ. 
Jis priminė svarbiausią Bendrijos 
uždavinį “Skelbti Dievo žodį” ir 
ragino būti atviriems tiesai, kurią 
Dievas atskleidžia per Šventąjį 
Raštą. Po sukalbėto Nikėjos tikė
jimo išpažinimo, išreiškiant ypa
tingą pagarbą Biblijoje užrašytam 
Dievo žodžiui, per liuteronų, ka
talikų ir stačiatikių bendruome
nių tikinčiųjų rankas keliavo 
Šventasis Raštas, kaip “Dievo va
lia tikintiesiems”. Liturgijos pa
baigoje visi kalbėjo “Tėve mūsų” 
ir linkėjo vieni kitiems ramybės. 
Liturgijoje dalyvavo ir reformatų 
atstovė Renata Bareikienė.

Sausio 22 d. ekumeninės 
krikščionių vienybės pamaldos 
buvo tęsiamos katalikų Šv. Jono 
šventovėje. Pamokslą sakęs evan
gelikų liuteronų kun. M. Sabutis 
pažymėjo, kad “Žmogus pasauly
je negali būti laimingas, tik palai
mintas”, kad jis tik keliauja į Die
vo namus. Kunigas taip pat ragi
no tikinčiuosius išlaikyti Jėzaus 
vardą savo širdyse.

Sausio 23 d. stačiatikių cerk
vėje pamaldose dalyvavo gausus 
būrys stačiatikių kunigų. Pamoks
lą sakęs kun. Vitalijus pažymėjo, 
kad šios pamaldos vyksta seniau
sioje Lietuvos šventovėje, staty
toje 1345 m. Anto jo, krikščionių 
susiskaldymas yra žmogaus nuo
dėmės rezultatas, bet krikščionių 
tikslas - susivienyti Kristuje.

Sutuoktinių popietė. Sausio 
17 d. Kaišiadorių šeimos centre 
vyko sutuoktinių susitikimų reko
lekcijų dalyvių popietė, į kurią su
sirinko per 80 rekolekcijose daly
vavusių sutuoktinių su vaikais. 
Susitikimas prasidėjo Kaišiadorių 
katedroje šv. Mišiomis, kurias au
kojo kun. R. Bičkauskas. Po šv. 
Mišių į susirinkusias šeimas krei-

Stiprinti...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

“Angeliukai”, vadovaujamas 
muz. N. Benotienės, savo gyvo
mis dainomis minėjimui teikė 
džiugų atspalvį.

KLB Toronto apylinkės pir
mininkė Danutė Garbaliauskie- 
nė užbaigė minėjimą su padėka 
ir V. Kudirkos žodžiais, skati
nančiais lietuvybės išlaikymo pa
stangas: “Kol dega krūtinėj šven
ta ugnis toji... O dirbk, idant 
neitų ugnis ta ant nieko!”

Po šventės buvo malonu pa
matyti gintariečių nuotrauką 
“The Mississauga News” pirma
me puslapyje, su straipsniu, pa
vadintu “Taste of Freedom is 
still oh so sweet”. Jame suminė
ti meninės programos atlikėjai 
ir pagrindinės kalbėtojos pasi
sakymai apie Lietuvos būklę. 
Retai mūsų renginiai paten
ka žiniasklaidon, tačiau šis at
vejis parodo, kad vis reikia mė
gint! RSJ 

pėsi vyskupas Juozapas Matulai
tis, remiantis ir palaikantis su
tuoktinių susitikimų rekolekcijas, 
vykstančias vyskupijoje, dažniau
siai Birštono rekolekcijų namuo
se. Tardamas sveikinimo žodį, 
vyskupas J. Matulaitis išreiškė vil
tį, kad darniose šeimose, kuriose 
puoselėjamos krikščioniškosios ver
tybės, drauge meldžiamasi ir skai
tomas Šventasis Raštas, atsiras 
daugiau pašaukimų ir į dvasinin
kus. Po šv. Mišių dalyviai rinkosi 
Šeimos centre, kur savo mintimis 
apie krikščioniškųjų švenčių tra
diciją dalijosi sutuoktiniai E. ir S. 
Markūnai bei kun. R. Bičkauskas. 
Šeimos centro vadovės M. Bagdo
nienės iniciatyva vaikams ir suau
gusiems buvo surengta programa. 
Etnografinis ansamblis “Verpetas” 
nuotaikingomis dainomis bei šo
kiais visus įtraukė į bendrą žai
dimų ratą.

Ekumeninis susitikimas. Sau
sio 24 d. Radviliškio Švč. M. Ma
rijos Gimimo šventovėje vyko 
ekumeninis krikščionių susitiki
mas. Dalyvavo Šiaulių, Šeduvos, 
Radviliškio krikščionių bendruo
menių nariai (“Emanuelio” ben
druomenės, “Tiesos žodžio”, taip 
pat katalikiškų sambūrių atsto
vai). Už pasaulio krikščionių vie
nybę buvo aukojamos šv. Mišios. 
Joms pasibaigus susitikimo daly
viai giesmėmis šlovino Dievą, 

kvietė visus susitaikyti, akcentavo 
būtinybę pažinti vieni kitus ir 
gerbti vieniems kitų įsitikinimus., 
Pasak šio susitikimo iniciatoriaus 
dek. kleb. kun. Edvardo Zeidoto, 
tokie renginiai tapo tradicija. Jų 
tikslas - kartu skelbti Gerąją 
Naujieną. Meilė, nuoširdumas, 
gerumas - svarbiausia tokių susi
tikimų jungtis.

Lankėsi ministeris. Gruodžio 
28 d. Paparčių Šv. Juozapo vaikų 
laikinos globos namuose lankėsi 
švietimo ir kultūros ministeris K. 
Platelis ir viceministerė G. Palio- 
kienė. Svečius iš ministerijos lydė
jo Kaišiadorių vyskupas J. Matu
laitis. Švietimo ir kultūros minis
terijos vadovai su globos namų 
darbuotojais aptarė problemas, 
susijusias su asocialių šeimų vai
kų ugdymu, jų grąžinimu į nor
malų gyvenimą. Šiuo metu Papar
čių laikinos globos namuose gyve
na 24 vaikai. Šių namų direktorė 
L. Bičkauskienė papasakojo, kas 
jau nuveikta gerinant vaikų ir tė
vų bendravimą bei gyvenimo sąly
gas. Mažieji globotiniai, dėkodami 
svečiams už Kalėdų dovanėles, 
parodė šventinę programą.

Rūpinasi apleistais vaikais. 
Sausio 10 d. Katalikių moterų są
jungos Šiaulių skyriaus narės susi
rinkime svarstė, kaip geriau pa
dėti skriaudžiamiems ir neprižiū
rimiems vaikams, taip pat aptarė 
gruodžio mėn. Vilniuje vykusią 
Lietuvos katalikių moterų sąjun
gos konferenciją “Smurtas šeimo
je”. Susirinkime dalyvavusi Šiau
lių miesto savivaldybės policijos 
komisarė J. Kisarauskienė mote
rims papasakojo, kaip reikėtų 
globoti apleistus vaikus. “Pradėti 
reikia nuo dvasios gydymo, - sakė 
ji. - Nėra svarbiausia pavalgydinti 
ar aprengti vaiką. Labai dažnai 
tokiu atveju iškyla pavojus įpra
tinti jį tik prašyti ir imti”. Taip pat 
komisarė akcentavo, kad vaikus į 
gatvę išvaro meilės trūkumas; 
moterys turėtų dažniau užsukti į 
mokyklas ir pabendrauti su vai
kais. Sprendžiant šią opią proble
mą, moterys nutarė bendradar
biauti su Šiaulių miesto savivaldy
bės policijos komisariatu, ne tik 
rūpintis apleistais vaikais, bet ir 
dvasiškai bei materialiai padėti 
nedarnioms, girtaujančioms, skurs
tančioms šeimoms. Po susirinki
mo moterys aplankė keletą Šiau
lių miesto specialiosios paskirties 
mokyklų.

(“Bažnyčios žinios”, 1999 m. 2 nr.)

Pagrindiniame Kanados lietuvių Vasario 16-tosios minėjime Toronte - Mississaugoje “Gintaro” sambūrio 
šokėjai, atlikę dalį meninės programos Anapilio salėje 1999 m. vasario 14, sekmadienį Nuotr. O. Burzdžiaus

Lietuva ir išeivija B. STUNDŽIA

Mintys viešnios is Amerikos Liudos Rugienienės paskaitos, skaitytos Toronto Lietuvių Namuose 
1999.1.24. Lietuviai išeivijoje ir Lietuvoje sudaro vieną tautą. Būtinas dvasinis tiltas, jungiantis 

abi puses. Jis turi būti nuolat stiprinamas palaikant tarpusavio ryšius
B. STUNDŽIA

Prof. V. Samonis apie L. 
Rugienienę sakė: ji lietuvybės 
reikalais rūpindamasi gula ir 
kelias. Reiškiasi Lietuvių ben
druomenės veikloje, skautų są
jungoje, yra Lietuvos seimo ir 
JAV Lietuvių bendruomenės 
komisijos pirmininkė-antrinin- 
kė. Ji mano, kad XXI š. jungtį 
tarp žmonių lems ekonomika ir 
gynyba, todėl Lietuva stengiasi 
patekti j Europos sąjungą ir 
SAS (NATO).

1996 m. buvo pasirašytas 
seimo ir JAV LB atstovų doku
mentas “Susijungusi tauta”, ku
riame sakoma, kad visi lietuviai, 
nepaisant kur jie begyventų, su
daro vieną tautą su sava kultūra 
ir saugotina nepriklausomybe.

Bendram darbui esanti pa
ruošta programa, kurią patvirti
no seimo 9 politinių frakcijų ir 5 
JAV LB atstovai. Sudaryta ko
misija, kuriai vadovauja du pir
mininkai - seimo vicepirminin
kas F. Palubinskas ir L. Rugie- 
nienė. Komisija renkasi posė
džiauti du kartus per metus. 
Posėdžiai būna atviri. Kviečiami 
įvairūs valdžios pareigūnai, net 
ir ministerial, jiems pateikiami 
įvairūs klausimai, padaromos iš
vados ir bendru susitarimu pa
ruošiamos rezoliucijos. Sudary
tos darbo grupės; pvz. kultūros 
ir švietimo komisija organizavo 
lietuviškos knygos 600 metų pa
minėjimą, perspausdino seną 
Tvardausko JAV išleistą žody
ną, ruošia 1997 m. Vašingtone 
įvykusio baltiečių festivalio 
vaizdajuostę užsieniui. Rūpina
masi gelbėti užsienyje esančius 
archyvus. Svarbus lituanistinis 
jaunimo auklėjimas, todėl yra 
vaikams paruoštų vaizdajuosčių. 
Ketinama per Internetą dėstyti 

MIRTIES SUKAKTIS
Mylimas sūnus ir brolis

A+A
TOMAS SUNGAILA

Jau praėjo dveji metai, niekada nebegrįžtantys, 
kai Tu palikai mus liūdesyje. Tavo prisiminimui auko
jame vėžio ligai gydyti Lietuvoje.

Liūdesy likę -
motina Juzė, sesuo Eugenija, 

broliai - Jonas ir Antanas

Kanados lietuvių fondo organizacinio komiteto nariui

AtA
VINCUI IGNAIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,
laikino atsiskyrimo valandoje, nuoširdžiai užjaučiame 
dabartinę Fondo tarybos pirmininkę Gražiną 
Ignaitytę, gimines ir artimuosius -

Kanados lietuvių fondas

lietuvių kalbą. Lietuvoje remti
na skautų ir ateitininkų veikla, 
ypač svarbu rengti kultūrines 
jaunimo stovyklas.

Komisija rūpinasi ir Lietu
vos pietryčių srities lietuviškų 
mokyklų būklės gerinimu. Ten 
Tautos fondas savo lėšomis ren
giasi pastatyti vieną mokyklą. 
Manoma, kad ir švietimo minis
teris K. Platelis nesigarsinda- 
mas rūpinasi tos srities lietuviš
komis mokyklomis.

Krašto apsauga irgi komisi
joje aptariama. Pradėta judinti 
JAV LB, kad ji darytų spaudi
mą JAV valdžiai dėl Lietuvos 
priėmimo į ŠAS. Buvęs JAV ka
rinių pajėgų pulkininkas J. Kron- 
kaitis siūlomas kariuomenės va
du. Dėl tautžudystės siūloma 
sudaryti Lietuvos-JAV komisi
ją, kuri rinktų duomenis apie iš
vežtus į Sibirą, Vokietiją, suda
rytų suimtųjų ir nužudytųjų są
rašus.

Labai jautrus klausimas, 
kaip atsikratyti vardo “žydšau
džių tauta”, kurį bando prisegti 
Izraelio ir JAV žydų organizaci
jos. Iš viso dar mažai yra duo- 
menų apie 1941 m. sukilimą, so
vietinių smogikų ir stribų veiklą, 
dar nėra bylų tautžudystės vyk
dytojams. Norima bešališkai 
įvertinti ir partizanų veiklą. Do
mimasi kaip seksis prezidento 
sudarytai tarptautinei tautžu
dystės komisijai.

Nepamiršta aptarti sveika
tos, ekonomikos, sporto ir jau
nimo rėmimo reikalai. Komisi
jos posėdžius seka spauda ir 
televizijos žmonės.

Iš užsienio į Lietuvą vyks
tama ne mokyti, bet ryšių palai
kyti ir jų stiprinti. Dažnai užjū
ryje apie Lietuvą prisirenkama 
perdaug neigiamos informacijos

ir susidaromas kreivas įvaizdis. 
Yra neigiamų reiškinių, bet rei
kia matyti ir teigiamus. Lietuva 
primena seną namą, kurį įsigi
jus reikia pertvarkyti.

Paskaitą užbaigus, klausyto
jai aiškinosi jiems rūpimais 
klausimais. Klausta, kodėl Ka
nados LB nedalyvauja toje ko
misijoje. KLB pirm. A. Vaičiū
nas atsakė, kad buvo nutarta 
neprisidėti.

Teirautasi dėl komisijos re
zoliucijų vykdymo, dėl informa
cijos apie jos veiklą, apie tautiš
kumą Lietuvos mokyklose, už
sienio specialistų panaudojimą, 
Rusijos ekspansijos užmačias, 
lenkų tikslus Punske.

R. Vaštokas sakė, kad nau
jieji ateiviai sovietiniais laikais 
buvo politizuoti, jaunimas ne
patyrė patriotiškumo, todėl ir 
dabar patriotiškumas mažiau 
vertinamas.

L. Rugienienė pateisino 
jaunimo veržimąsi į užsienį, nes 
Lietuvoje yra sunkiau verstis, o 
būdami užsienyje padeda savo 
šeimoms ir tuo pačiu Lietuvai.

Klausytojai nesutiko su min
timi, kad DP laikų išeiviai atvy
ko į užjūrį dėl geresnio gyveni
mo, bet ne dėl rusiškos okupa
cijos.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

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

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

erdviose patalpose.

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

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

Andrew W. Swan 
Direktorius

J. P. KEDYS, Australija

Gudija, Rusija, Ukraina ir 
Serbija svarsto galimybes suda
ryti slavų s-gą. Šią mintį davė 
jau gerai pasaulyje žinomas Gu
dijos prezidentas Lukošenka. 
Mat jis yra visos Europos, išski
riant Lietuvą, izoliuotas politiš
kai ir ūkiškai dėl savo diktatūri
nės laikysenos ir opozicijos iš
vaikymo iš parlamento.

Kitas stebėtinas reiškinys 
yra Ukrainos mėginimas į tokią 
s-gą įsijungti, kai ji net bando 
įstoti į ŠAS! Bet Ukrainoj yra 
tokia padėtis, kaip Rusijoje; 
prezidentas yra dešiniųjų parti
jų, o seimo pirmininkas komu
nistinių pažiūrų.

Serbijos priėmimas į šią Są
jungą yra aiškus viešas ženklas, 
kad ji yra nusiteikusi prieš Va
karus. Amerika ir Europa jau 
keli mėnesiai kariauja su Serbi
jos vadu Miloševičium. Keistas 
tai “karas’,’ nes Serbija žudo išti
sus kaimus, bet ŠAS daliniai bi
jo iššauti net šūvį į Belgradą!

EKONOMISTŲ 
KONFERENCIJA

Praėjusių metų viduryje 
prasidėjo ūkinė krizė Azijoje, 
įskaitant ir Rusiją. Ji palietė ir 
Lietuvos prekybą su Rusija. 
Taigi 1999.1.30 į Šveicariją susi
rinko JAV, Europos, Japonijos 
ir Malezijos ūkio žinovai bei 
valdžios atstovai svarstyti tos 
krizės. Deja, bendro sutarimo 
nepavyko pasiekti. JAV atsto
vas siūlė mažinti valstybės išlai
das, sudaryti biudžetą be nuo
stolių ir reikalavo iš Japonijos 
riboti eksportą į Ameriką! Eu
ropos atstovai, jau po Europos 
komisijos skėčiu, vengė sustab
dyti ūkininkams paramą, kaip 
to reikalavo Amerika. Pats įdo
miausias pranešimas buvo Rusi
jos atstovo Primokovo, kuris 
apkaltino Vakarus ir ypač Ame
riką už bandymą įvesti laisvos 
rinkos ūkį, kuris ir sukėlė Rusi
jos ūkinę krizę! Konferencijos 
atstovai išsiskirstė nepadarę 
bendro nutarimo.

NUSIKALTIMAI GAUSĖJA
Sausio 1 d. buvo viešai prie 

savo namų 7 šūviais nužudytas 
Panevėžio prokuroras V. Serei
ka! Apie nusikaltimus rašau ne 
pirmą kartą. Jie vyksta nuo ne
priklausomybės paskelbimo.
Nusikaltimų skaičiai ne mažėja, 
o didėja: sprogdinimai automo
bilių, įstaigų, butų, užpuolimai 
žmonių dienos metu gatvėse, 
apiplėšimai ir žudymai. Valdžia, 
atrodo, tai laiko normaliu gyve
nimo dalyku! Bet vyr. Panevė
žio prokuroro nužudymas jau 
sukėlė ir valdžios rimtesnį dė
mesį. Griežtai prabilo min. pir
mininkas G. Vagnorius, Lietu
vos prokuroras Pėdnyčia ir kiti 
valdžios pareigūnai. Jie turėtų 
žinoti, kad beveik visi didieji 
nusikaltimai yra daromi ne pa
čių nusikaltėlių, bet pasamdytų, 
gerai įsitaisiusių versle, tikrųjų 
kriminalinių vadų! Kol to nesu-

pras teisėsauga, nusikaltimai 
gyvuos dar ilgai Lietuvoje.

KITI DYGLIAI
Lietuvos aukščiausiame teis

me turi dirbti net 37 teisėjai! 
Australijos aukščiausiame teis
me yra 7 teisėjai, JAV - 9. Kam 
Lietuvai prireikė net 37 teisėjų! 
Juk anksčiau šis teismas tvarkė 
tik valstybės aukščiausio lygio 
bylas, ne arklių vagystes!

Bilietas į Trakų festivalį - 
tik 500 litų! Valdžios komisija 
rengia ateinančią vasarą festiva
lį, kurio kaina - 1.2 mln. Lt. 
Rengia kultūros ministerija, no
ri surinkti minėtą sumą padeng
ti rengimo išlaidoms. Dėl to bi
lietai bus iki 500 Lt.

Lietuvių įsteigtas Londone 
prostitučių centras! Anglijoj, 
kaip ir daugelyje Europos vals
tybių yra įstatymas, teikiantis 
prieglobstį politiškai persekio
tiems užsieniečiams. Keletas 
Lietuvos vyrų tuo pasinaudojo - 
nuvykę į Londoną kaip “politiš
kai persekioti”, išnuomavo pa
talpas, parsivežė iš Lietuvos
“politiškai persekiotų moterų” 
ir įsteigė viešnamį. Lankytojams 
kaina buvo 50 svarų, bet mote
rys gaudavo tik 5 svarus per die
ną. Viena tų moterų pasiskundė 
policijai. Reikalas iškilo viešu
mon. Londono spauda šiuos 
“lietuvius politinius pabėgėlius” 
aprašė ir padarė skaudžią gėdą 
lietuvių tautai. Londone yra Lie
tuvos ambasadorius J. Paleckis. 
Jis turėjo apie tai žinoti, bet 
nieko nedarė, kad toks centras 
būtų uždarytas. Keletą dienų 
vyko teismas ir garsino “politi
nius lietuvius pabėgėlius”!

Izraelio seimo pirmininkas 
Lietuvoje. Jam buvo bandoma 
įteikti sąrašą žydų, kurie soviet
mečiu dirbo įvairiose Saugumo 
įstaigose. Jis to sąrašo nepriėmė 
ir siūlė ūkinį bendravimą tarp 
Lietuvos ir Izraelio. Pareiškė, 
kad Izraelis turi visas paskuti
nes prekių gamybos paslaptis ir 
gali Lietuvą pilnai aprūpinti Iz
raelio prekėmis.

200 mln. litų už žemutinės 
pilies rūmų sutvarkymą! Tai 
vienas daugelio milijoninių iš
laidų įvairių rūmų puošimui bei 
įrengimui. Neteko patirti, kad 
valdžios būtų stačiusios patal
pas kovotojams už Lietuvos 
laisvę ir jų šeimoms, ekonomi
niams varguoliams.

Kiek mokyklų Lietuvoje? 
Šiuo metu Lietuvoje yra 2356 
bendrojo lavinimo mokyklos. 
Apie 90% jų bus lietuviškos, 88 
mišrios, 80 rusų, 63 lenkų dės
tomomis kalbomis. Pradžios 
mokyklų yra 824, vidurinių ir 
gimnazijų 702, pagrindinių 585.

E. Zurofo reikalavimai. 
Lankydamasis Lietuvoje, jis rei
kalavo pagreitinti “karo nusi
kaltėlių” teismą. Tačiau seimo 
narys A. Sakalas pareiškė, jog 
Izraelis pirma turi išvalyti savo 
kiemą, nes ten slepiasi buvęs 
KGB narys Nachmano Dušans- 
kis, padaręs nusikaltimus Lie
tuvoje.

mailto:tevzib@pathcom.com


Atlaidų procesija, žygiuojanti į Balbieriškio šventovę

SPAUDOS BALSAI

Karo pabėgėliai Lietuvoje

Didelė procesija, skatinusi blaivybę
Originali atlaidų procesija, nužygiavusi j Balbieriškio šventovę, išklausė pareiškimą į Lietuvos prezidentą, 

kad sustabdytų tautos nuodijimą alkoholiu, tabaku, narkotikais, įvestų jų kontrolę

ANTANINA URMANAVIČIENĖ

Susimąstę nešam naštą 
savo nuodėmės didžios. 
Tu, šventoji nekaltoji, 
Meldžiam - gelbėki išjos.

(Iš giesmės)
Kelyje Alytus-Balbieriškis 

nusiėmę kepures lenkėsi žmo
nės su gilia pagarba vežamai 
Švenčiausios Mergelės Marijos 
statulai. O Ji, Dievo Motina, su 
Kūdikiu ant rankų, graži, didin
ga, tartum laimindama Lietuvos 
laukus, žmones, keliavo į Bal
bieriškio parapijos Marijos Ro
žinio Karalienės atlaidus. Geru
lių kaime laukė didelis būrys su
augusių ir vaikų. Jų rankose - 
gėlės, tautinės ir tikybinės vėlia
vos. Paskui ši didžiulė procesija, 
su Balbieriškio vidurinės mo
kyklos moksleiviais priešakyje, 
pasuko Balbieriškio link.

Visų dėmesį patraukė pilną 
vežimą rudens gėrybių vežantis 
asiliukas. Puikavosi gėlėmis api
pinta, jaunųjų ūkininkų išaugin
ta, vaisių pintinė. Ištaigingas ka
rietas traukė grakštūs žirgai. 
Vienoje iš jų sėdėjo kun. Pra
nas Gavėnas.

Tautiniais drabužiais pasi
puošusios, kalbėdamos maldas, 
moterys nešė didelį Rožinį, jun
giantį visus parapijos kaimus. 
(Rožinio kalbėjimas buvo pasi
dalintas kaimais). Procesija, pa
siekusi Balbieriškį, sustojo.

Ten susipažinau su Gelčių 
kaimo gyventojais Albina Alek
navičiene ir Juozu Cibulsku bei 
kitais atvykusiais su šeimomis. 
Pakalbinti žmonės mielai dali
nosi savo įspūdžiais. Džiaugėsi, 
kad tokią gražią šventę ir tokią 
daugybę žmonių mato pirmą

Galvojantiems apie grįžimą Lietuvon
Iš Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro pranešimo

Iki šiol daugiausia besikrei
piančių buvo iš JAV, iš viso - 
69. Po to asmenys iš buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikų, di
džiąja dalimi tremtiniai ir politi
niai kaliniai, bet ne vien, iš viso 
- 38. Iš Australijos į centrą 
kreipėsi - 14, iš Kanados - 12, 
iš Vokietijos - 10, iš Didžiosios 
Britanijos - 7, Gruzijos - 2, Lat
vijos - 2V Kolumbijos - 3 ir po 
vieną iš Šveicarijos, Pietų Afri
kos, Izraelio, Naujosios Zelan
dijos, Lenkijos, Estijos.

Internetinė svetainė (taip vis 
dažniau tai imama vadinti) 
www.lgitic.lt, kurioje galima ras
ti daug pagrindinės informaci
jos, ir kuri nuolat pildoma, nuo 
rugsėjo pabaigos iki metų pa
baigos sulaukė 530 lankytojų 
(šiandien, 1999.01.12 jau - 699). 
Galima tikėtis, jog Interneto 
teikiamos galimybės sumažina 
tiesioginių paklausimų skaičių.

Centrą pastebėjo kai kurie 
studentų pasikeitimo fondai su 
kuriais vyksta susirašinėjimas 
apie tokių projektų realizacijos 
galimybes.

Vis sulaukiame ir Lietuvos 
gyventojų, kurie kreipiasi su 
nekilnojamo turto įsigijimo pa
siūlymais, investiciniais projek
tais atvykstantiems iš užsienio, 
o taip pat ir tokių, kurie tikisi su 
mūsų pagalba surasti rėmėjų, 
investitorių ar labdarių, tarkim, 
savo dvaro restauracijai. Pasi
taiko ieškančių savo giminaičių 
užsienyje.

Vertėtų prisiminti, kad eg
zistuoja ir kita, lankytojams ne
matoma, mūsų darbo pusė. Tai 
pasiūlymai įstatymų pakeiti
mams, jų įgyvendinimo tvarkos 
išaiškinimui ir sprendimas. Taip 
tikimės, kad mūsų laiškai sei
mui, vyriausybei, prezidentūrai 
ir įvairioms ministerijoms padės 
sulaukti aiškiai suformuluotų 
įstatymų, pagal kuriuos būtų vi

kartą. O šios šviesios šventės 
svarbiausi organizatoriai - Al
fonsas Vitkauskas, Balbieriškio 
klebonas kun. Kęstutis Vosy
lius, Alytaus Marijos Krikščio
nių pagalbos garbės klebonas 
kun. Pranas Gavėnas.

Juozas Cibulskas, iškentėjęs 
10 metų Krasnojarsko tremtyje, 
Alfonso Vitkausko paprašytas, 
pakvietė viso kaimo gyventojus 
į šventę. “Balbieriškis tokios 
daugybės žmonių, kaip šian
dien, nėra matęs”, - džiūgavo 
Albina Aleknavičienė.

Ilga procesija su Dievo Mo
tina pasiekė šventovę, tačiau 
buvo nepajėgi visų sutalpinti. O 
atvyko daug žymių žmonių. Iš 
Vilniaus laikraščio “Blaivioji 
Lietuva” redaktorius Vytautas 
Uogelė, Lietuvos piliečių (tėviš
kėnų) judėjimo “Talka tėviškei” 
pirmininkas Sigitas Marčiukai- 
tis, Lietuvos Blaivybės sąjūdžio 
pirm. Juozas Kančys, Vilniaus 
miesto valdybos narės Julija 
Ambrasienė ir Onutė Žibutie- 
nė; Prienų raj. KDP skyriaus 
pirm. Pranas Morkūnas, parti
zanas Itn. pulkininkas Juozas 
Petraška, Prienų ir Birštono 
miestų šaulių kuopos; Balbieriš
kio seniūnijos seniūnas Antanas 
Vilkas, Balbieriškio vid. mokyk
los direktorius Jonas Kalanta, 
Balbieriškio Žemės ūkio mo
kyklos direktoriaus pavaduoto
jas Algirdas Giraitis; Vilniaus 
televizijos ir spaudos atstovai.

Šventovėje kun. Pranas Ga
vėnas nuoširdžiai džiaugėsi gra
žia švente, gausybe dalyvių. Pri
minė, kad Marija su Kūdikėliu 
nuo persekiotojų keliavo asiliu
ku. Taigi Balbieriškio asiliukas 
esąs simbolis anų išgyventų įvy
kių beveik prieš 2000 metų.

siškai aišku, jog pensijos, gau
namos iš užsienio, tikrai neap
mokestinamos kaip ir pajamos 
iš iki sugrįžimo uždirbto turto. 
Taip pat tikėsimės, kad bus pa
sirašytos kai kurios tarptautinės 
sutartys, kad atsiras daugiau ga
limybių pagyvenusiems žmo
nėms rasti prieglobstį ir tokias 
sąlygas, kurios yra daugeliui 
žinomame Gerontologijos cent
re Vilniuje.

Daug galvojame apie tai, 
kokį modelį pasiūlyti valdžiai, 
kad būtų galima efektyviai pri
imti į Lietuvą norinčius kuriam 
laikui atvažiuoti ir padirbėti ar 
pasistažuoti jaunus žmones, ku
rie dažnai nusivilia dėl vargi
nančių biurokratinių painiavų 
ar draudimų. Būtumėm dėkingi 
už skaitytojų mintis šia tema, 
nes patyrėme, kad kartais tie 
skaudūs išgyvenimai tikrai ne
padeda išeivijos bendravimui su 
Lietuva.

Pabaigai negaliu susilaikyti 
nepareklamavęs ar net nepara
ginęs daugiau naudotis mūsų 
Informacijos centru. Mes jau 
atlikome nemaža remonto, stei- 
gimosi, inventoriaus pirkimo, 
informacijos kaupimo, analizės 
ir kt. darbų. Užmezgėme ryšių. 
Pagrindiniais minėtais klausi
mais turime parengę brošiūrė
les, kurias daliname visiems pa
geidaujantiems. Dabar esame 
geriau pasiruošę dirbti tiesiogi
nį informacinį darbą. Vis dau
gėja sričių, apie kurias galime 
atsakyti iš karto. Jeigu ne, su
rinksime medžiagą nauju iškilu
siu klausimu ir būsime dar ge
riau pasirengę.

Žilvinas Beliauskas, 
direktorius

P.S. Adresas: Lietuvių grįžimo 
į tėvynę informacijos centras, Gedi
mino pr. 24, Vilnius 2600. Tel. (370 
2) 313-623. Faksas: (370 2) 313- 
624. Internet: www.lgitic.lt.

Šventas Mišias koncelebra- 
vo trys kunigai - Kęstutis Vosy
lius, Pranas Gavėnas, Gedimi
nas Marcinkevičius.

Daug gerų prasmingų žo
džių, pamokymų girdėjo tądien 
susirinkusieji šventovėje. Per
skaitytas kreipimasis į Lietuvos 
prezidentą, seimą ir vyriausybę: 
“Artėjant Didžiajam krikščiony
bės jubiliejui ir vyskupo Motie
jaus Valančiaus 200-sioms meti
nėms, kviečiame prezidentą, 
seimą ir vyriausybę užkirsti ke
lią tautos ir ypač jaunimo žaloji
mui alkoholiu, tabaku, kitais 
narkotiniais nuodais. Todėl rei
kalaujame įstatymais ir visa 
Jums patikėta valstybės galia:

- nedelsiant įgyvendinti be
sąlygišką tabako reklamos drau
dimą, uždrausti alkoholio rekla
mą ir iki 2000 metų įvesti Vals
tybės alkoholio gamybos ir pre
kybos monopolį;

- sustabdyti narkotikų kont
rabandą bei platinimą ir bet ko
kią veiklą, kuria siekiama juos 
įteisinti ar atsisakyti griežtos jų 
kontrolės;

- iki 1999 metų patvirtinti ir 
vykdyti valstybines alkoholio, 
tabako ir kitų narkotikų kontro
lės programas”.

Po šiuo tekstu Balbieriškio 
parapijoje buvo aktyviai pasira
šinėjama.

Parapijos klebonui atlaidų 
proga buvo atsiųsta nemažai 
sveikinimų. Balbieriškio žemės 
ūkio mokyklos moksleiviai rašė:

“Kai lapas nuplėštas auksinis 
nuo medžio krenta palengva, 
suprantam mes: ruduo atėjo... 
atėjo jis pasveikint mūs su šia diena.

Atlaidai - tai nuostabi at
gaiva kūnui ir sielai, o jums, ku
nige, manome, jie reiškia dar 
daugiau. Sveikiname Jus su šia 
didinga parapijos švente”.

Kun. K. Vasylius kalbėjo, 
esą prasminga Balbieriškio pa
rapiją pavesti Marijos globai. 
Ta proga parašyti žodžiai:
Su galinga Rožinio malda 
prie Marijos kasdien vis keliaujam, 
Karaliene Rožinio, Sveika - 
Garbės himnus giedot nepaliaujam.

Marijai patikėta didžiulė 
dangiškoji misija. Tai liudija jos 
gausūs apsireiškimai, kuriuose 
ji rodo ne į save, bet į savo Sūnų 
Jėzų Kristų. Prieš mirtį nuo kry
žiaus buvo ištarti žodžiai: “Štai, 
tavo motina, štai tavo sūnus”. 
Šiais žodžiais Marija tapo mūsų 
Motina, mes - Jos vaikai.

Po šv. Mišių niekas nesku
bėjo namo - buvo organizuotos 
bėgimo varžybos, kuriose akty
viai dalyvavo ir jauni ir pagyve
nę. Į bėgančiųjų gretas įsijungė 
ir kunigai. Džiaugėsi parapijie
čiai savo klebono kun. K. Vosy
liaus greitumu, o alytiškis kun. 
P. Gavėnas susilaukė visų žiūro
vų karštų plojimų. Visi varžybų 
dalyviai buvo pagerbti prisimi
nimų dovanėlėmis.

Mažojoje klebonijos salėj 
svečiai dalijosi patirtais įspū
džiais, mintimis. Kalbėta apie 
šiuolaikinę nelinksmą padėtį 
Lietuvoje. Pranas Morkūnas sa
kė: ne dėl tokios Lietuvos kovo
ta. Apgailestavo prof. Zigmo 
Zinkevičiaus atstatydinimą iš 
švietimo ministerio pareigų. Jis 
esąs tikras Lietuvos patriotas, 
daug dėjęs pastangų dėl Rytų 
Lietuvos mokyklų gaivinimo.

Kiti kalbėtojai sakė: girtavi
mas veda tautą į pražūtį, daugė
ja nusikaltimų, savižudžių skai
čius. Blaivystės sąjungos pirmi
ninkas tvirtino: “Sustabdyk gir
tavimą, nusikalstamumas išblės”.

Išsiskirstė parapijiečiai, sve
čiai išsinešę širdyse įžiebtą tikė
jimo, vilties ir meilės ugnelę.

JAV-se anglų kalba leidžia
mas lenkų žurnalas “The Polish 
Review” 1998 m. ketvirtoje lai
doje išspausdino J. R. Fiszman’o 
straipsnį, kuriame rašoma apie 
žydų būklę Vilniuje Antrojo pa
saulinio karo pradžioje: “Vil
nius, buvęs prieškarinės Lenki
jos miestas šiaurės rytinėje jos 
dalyje, visada buvo lietuvių lai
komas istorine jų sostine. Jis 
buvo jėga 1920-1921 m. lenkų 
okupuotas, matyt, nelemta len
kų generolo L. Želigovskio ini
ciatyva, todėl tarp Lenkijos ir 
Lietuvos buvo karo stovis ligi 
1938 m., kada šiokie tokie san
tykiai buvo atstatyti. Pagal Hit- 
lerio-Stalino sutartį Sovietų Są
junga, okupavusi kartu su Vil
niumi rytinę Lenkijos dalį, ne
paprastai kilniu mostu perleido 
lietuviams jų pageidaujamą 
miestą mainais už visoje Lietu
voje karinių bazių įsteigimą.

Vilnius buvo ypatingas 
miestas. Ilgą laiką jis buvo žydų 
religinių ir pasaulietiškų mokslų 
centras: čia veikė gausios ješi- 
vos, žydų mokslo institutas 
(YIVO), Vilniaus dramos tru
pė, jaunų Vilniaus literatų drau
gija, žydų chorai ir kiti įvairiau
sio pobūdžio ansambliai. Vil
nius buvo žinomas kaip ‘Yeru- 
shalaim d’ Litą’. 1939 m. lietu
vių Vilniuje buvo mažai, bet ir 
šie buvo gerokai sulenkėję.

Dauguma Vilniaus gyvento
jų lenkų buvo arba prieškarinės 
valdžios tarnautojai arba nu
skurdę smulkūs bajorai, kurių 
nemaža dalis dar vis turėjo nuo
savybes Vilnijoje.

Dauguma valstiečių buvo 
gudai. Česlovas Milašius, lietu
vių-lenkų kilmės vilnietis, rašęs 
eilėraščius lenkų kalba, su dide
liu supratimu aprašo tautinę ir 
religinę Vilniuje įvairovę knygo
je ‘Gimtinė Europa’.

Tarpkario metais Lietuvos 
sostinė buvo Kaunas su plačiai 
išsiskleidžiusia žydų veikla. Val
džia, nors toli gražu nebuvo de
mokratiška, tačiau buvo palanki 
žydų kultūrinei autonomijai. Si 
tolerancija tęsėsi ir Vilniuje, kai 
lietuvių valdžia perėmė miesto 
kontrolę. Ji išleido potvarkį, pa
gal kurį pabėgėliai turėjo būti 
perkelti į mažesnius miestus, 
kur žydai irgi buvo gausūs, bet 
jis buvo beveik nevykdomas. 
Tačiau šiaip ar taip pabėgė
liams rašytojams, artistams arba 
visuomenės veikėjams šis po
tvarkis nebuvo taikomas, ir jie, 
likę Vilniuje, galėjo džiaugtis 
patogiu gyvenimu”.

Įvykiai Punske
Šiais metais pradėjęs eiti 

naujas Lietuvos lenkų dienraštis 
“Gazeta Wilenska” š.m. sausio 
27 d. laidoje rašo: “Šio mėnesio 
viduryje centristų šefas (Ro
mualdas Ozolas) išplatino pa
reiškimą, kuriame apkaltino 
Lietuvos valdžią nereagavimu į 
Punsko lietuvių skundus. Šio 
miestelio gyventojai baiminasi, 
kad kelių dešimčių pasienio sar
gybos kareivių įsikūrimas kartu 
su jų šeimomis ‘praskies’ lietu
vių tautinę mažumą. Be to, 
Punske gyvenantieji lietuviai 
skundžiasi, kad pasienio apsau
gos sargybinė jau įsikūrė vieti

AtA
ONUTEI ALBRECHTIENEI 

mirus,
jos seserį MARYTĘ KALVAITIENĘ, jos vyrą ZIG
MĄ, dukrą LORETĄ ir sūnus bei kitus gimines ir 
draugus nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Leokadija ir Juozas Vitai

MIELAM

a.a. STEPUI IGNATAVIČIUI 
iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną BIRUTĘ, sūnų STEPĄ 
jo žmoną ŽIBUTĘ ir vaikaičius - ARĄ bei ALENĄ -

Venskaičių šeima

AtA
STEPUI IGNATAVIČIUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų STEPĄ su šeima bei 
visus artimuosius -

Pat ir Mary Finlan

nio Sveikatos centro patalpose, 
kurios buvo pastatytos už lietu
vių bendruomenės pinigus.

(...) Dėl šio Punsko sargy
binės klausimo seimo pirminin
ko pavaduotojas susitiko su 
Lenkijos respublikos ambasa
dore E. Tejchman, kuriai išdės
tė savo pažiūras. Ozolas tvirti
na, kad jis nustebino ambasado
rę kai kuriais sargybinę liečian
čiais faktais: ‘Ponia ambasadorė 
pirmą kartą išgirdo, kad be 
Sveikatos centro, kurio dalis 
buvo paimta sargybinės steigi
mui, yra dar aštuoni butai, ku
rių keturis perėmė valdžia, ir 
todėl dvi lietuvių šeimos, pažei
džiant žmogaus teises, buvo iš
kraustytos’. Lietuvos seimo pir
mininko pavaduotojas, tiesa, 
pridūrė, kad iškraustymas įvyko 
dėl nepaprastai didelio, ligi 800 
zlotų, nuomos mokesčio pakėli
mo, ir todėl gyventojai turėjo 
šių butų atsisakyti. ‘Neva viskas 
teisėta, bet negarbinga’ - reziu
mavo politikas”.

Šio straipsnio autorė L. 
Dowdo bando pateisinti lenkų 
kariškių elgesį: “Tuo tarpu Vil
nijoje jau yra šešios tokio pobū
džio sargybinės, kurių viena ne
toli Šalčininkų buvo atidaryta 
1998 m. gruodžio 7 d. Lietuvoje 
gyvenantieji lenkai prieš jų eg
zistavimą niekad neprotestavo”.

Šalčininkų sargybinė-užkar- 
da yra arčiau Gudijos miestelio 
Beniakainių negu Šalčininkų. Ji 
yra naujai pastatyta neapgyven
dintoje vietoje, todėl lietuviams 
pasieniečiams nereikėjo brautis 
į svetimus butus bei likviduoti 
bet kokios įstaigos dalį. Tai ne
buvo padaryta niekur kitur. 
Punske lenkai kariškiai užėmė 
vienintelę miestelio vaistinę. 
Abiejose Lietuvos-Lenkijos sie
nos pusėse gyvena lietuviai. 
Lenkų ten nėra, todėl jeigu ir 
būtų prieš lietuvius pasieniečius 
kokie nors skundai, nebūtų kam 
protestuoti.

Prieš tokį lenkų kariškių el
gesį pasisakė lenkų žurnalo 
“Kultūra” redaktorius J. Gied- 
royc ir žmogaus teisių gynėjas 
prof. A. Zielinski, tačiau Lietu
vos prezidentas V. Adamkus 
Punsko lietuvių pagalbos šauks
mo negirdi.

Š.m. vasario 1 d. buvo pike
tuojama Lenkijos ambasada Vil
niuje. Lenkijos spaudos agen
tūra (PAP) išsiuntinėjo spaudai 
tokį pranešimą: “Apie 60 ‘Vilni
jos’ organizacijos nacionalistų 
demonstravo prie Lenkijos res
publikos ambasados Vilniuje. 
Piketuotojai reikalavo, kad len
kų valdžia atsisakytų pasienio 
sargybinės Punsko sveikatos 
centre. Žmogaus teisių gynėjas 
prof. Adam Zielinski BNS (Bal
tic News Service) agentūrai pa
sakė: Punsko lietuvių protestai 
prieš sargybinės įvietinimą yra 
pagrįsti ir paragino juos ginti 
savo teises teisme”.

Punskiečiai taip ir padarė. 
Tačiau vasario 5 d. Lenkijos 
vyr. administracinis teismas jų 
skundą atmetė, nors ir pareiškė 
apgailestavimą, kad lenkų val
džia neatsižvelgė į žmonių 
skriaudas. (“Gazeta” š.m. vasa
rio 9 d.) J.B.
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Karaliaučiaus krašto Kaukėnai - apleisti ir griūvantys nebegyvenami 
didieji pastatai miestelio viduryje Nuotr. M. Purvino, 1996 m.

Savajai sunaikintai tėviškei
Tėviškė - tas žiburys, kuris 

dega širdyje net ir tada, kai, at
rodo, nebėra kam degti: seniai 
užgeso kaimiškos viryklės žari
jos (net vėjas pelenus išpustė), 
užgeso bijūnų ugnys (ne tik žie
dų, bet ir šaknų neliko), nebe
šneka pavasariais patvinęs Ne- 
nupės upelis (jis - melioracijos 
griovys lyg randas buvusių tė
viškės laukų peizaže), nežybsi 
tėvo dalgis rugių ir saulės švie
soje, nes ir savų rugių, ir mielo 
tėvo nebėra - toks pat liko tik 
vėjas ir dangus.

O vis tiek tai tėviškė - 
mano mielasis Panenupių kai
mas, deja, jau be gyventojų, tik 
alksnynai vis ošia, baltmarški- 
niai berželiai rymo.

Savajai tėviškei jau I-me ei
lėraščių rinkinyje “Su vyturiais” 
(1992 m.) paskyriau savo min
čių žiupsnelį skyriuje “Per dobi
lų rasas”, “Vilties proskynoj” 
(1993 m.), “Žydėjimo duonoj” 
(1994 m.) taip pat ne viename 
posme prisiminiau namų žari
jas, nuniokotą tėvų žemę to laiko 
kryžkelėj ir vėtroj, o beveik visą 
IV-ją knygą “Prie Novužės 
krantų” paskyriau savojo krašto 
gamtai: ir rugių spinduliams, ir 
kregždės šauksmui, duonos ai
manai, tam srūvančiam laikui su 
kryžiais partizanų atminimui, 
tremtinio mintimi, šienapjūtės 
kvapais, žaliais beržų atodū
siais.

Profesorė habil. m. daktarė 
Vilniaus universitete Angelė 
Vyšniauskaitė “Valstiečių laik
raštyje” 1996 m. gruodžio 10 d. 
plačiai aptarė šią knygą, pažy
mėdama, kad joje “ne tik poeti
niai įvaizdžiai, bet ir praėjusių 
dienų etninės kultūros atspin
džiai”. Džiaugiuosi, kai televi
zijos pageidavimų koncertuose 
girdžiu garsaus Lietuvos an
samblio “Jonis” mano žodžiais 
skambančią linksmą dainą 
“Raudoni dobilai” (ji įdainuota 
ir “Jonio” kasetėse), ne vieną 
giesmę tėviškės parapijos Griš
kabūdžio šventovėje šv. Mišių 
metu; skaitau savo eiles ne tik 
5-se išleistose knygose, bet ir 
įvairiuose almanachuose, “Gim
tinės” daugelio metų (t.p. ir 
1999-jų) kalendoriuose. Esu 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjun
gos narė. Į lietuvių kurso pro
gramą “Zanavykuos krašto ra
šytojai” įtraukta ir mano kū
ryba. O atrodo vis dar per ma
žai pasakyta tėviškei - vis gims
ta nauji posmai. Keletą naujau

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

sių eilėraščių siunčiu ir “Tėviš
kės žiburiams”.

Janina Marcinkevičienė

Kasetė
Ak, kodėl vėl sukasi kasetė - 
Įrašas iš tėviškės vaizdų: 
Dobiluos barkūno sniegas švyti, 
Juodmargę jo palaižyt vedu.
Rugiuose aguonų nieks nešėjo, 
Ko gi dega lyg liepsna širdies? 
Skuba, krykščia kaimo dulsinėjos, 
Kol armonikos garsai užlies.
Kas ten pyška? Audžia aštuonytį 
Motina įsėdus į stakles.
Voro tinklas kertėje plonytis - 
Paprastumas, kokie esam mes.
Ilgesio balsu vis kalba klevas, 
Vasarojus sušnara vešlus... 
Daugel metų širdyje žaliavę 
Tieskit tieskit tėviškėn kelius.

Ryto vizija
Mėgstu viena su pievomis kalbėtis, 
Pasveikint žemę rytiniu žingsniu, - 
Kaip vizija išnyra kaimo klėtis. 
Ar iš svajonės ją išvyt galiu?
Kiek daug prisiminimuos telpa 

gėrio!
Ne saujoj jį, o širdyje slepi. - 
Kas tėvo prakaito perlus suvėrę, 
Kai pradalges vis guldė paupy?
Aš - saulės lašas, molio trupinėlis, 
Saulėgrąža, rugys iš praeities.
Su vyturėlio giesme atsikėlus, 
Brangu būt gimtą žemę vėl paliest.
Praustis prūde, kur žalios varlės 

plaukia,
Vandens glamonė apsupa vėsi, 
Paskui džiovint nenugręžtus dar 

plaukus,
Plukdyt svajonę pūko debesy.
Deja, nėra to prūdo, nei aguonų, 
Tik vizija plazdena iš toli.

Negaliu prakalbint
O kaip norėčiau aš prakalbint medį, 
Vis tiek ar žiemą, ar žalioj pusny. 
Man vis atrodo - jis be lapų gedi, 
(Juk nepaklausi, kai pro jį eini).
Ir nesvarbu, ar beržas tai, ar klevas- 
Visi šakas man tiesia lyg rankas, 
Glaustaisi prie kamieno - jis toks 

savas,
Kas gi paguostų, jei ne medis? Kas?
Net ir tada, kai lapai čeža vėjy, 
Kai mainos spalvos ant rudens 

takų,
Taip malonu - prie topolių artėju, 
Tai vėl giles po ąžuolu renku.
Tai kas, kad šakos tokios kreivos, 

juodos -
Paglostysiu nugludintas rieves. 
O ąžuole, čia suradau paguodą, 
Tik negaliu prakalbinti tavęs.

J. Marcinkevičienė

http://www.lgitic.lt
http://www.lgitic.lt
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® LAISVOJE TEVYNEJE
ŽIRGŲ LENKTYNĖS

Vasario 6 d. Dusetuose, Za
rasų rajone vyko tradicinės žirgų 
lenktynės “Sartai-99”, skelbia Vals
tiečių laikraštis”. Vienuolikos ra
jonų vadeliotojai lenktyniavo sta
dione, ne ant Sartų ežero ledo, 
kuris buvo nepakankamai tvirtas. 
Lenktyniauta 68 žirgais, buvo de
vyni važiavimai. Didįjį žiemos pri
zą, įsteigtą Lietuvos prezidentū
ros, laimėjo P. Navalinskas su žir
gu “Golden Beats”. Šventės metu 
taip pat vyko mugė, grojo liaudiš
kos muzikos ansambliai.

SKURDAS NEMAŽĖJA
Statistika rodo, kad Lietuvoje 

už skurdo ribos gyvena kas šeštas 
gyventojas, o kas ketvirtas save 
laiko vargšu. Prie Kopenhagos 
deklaracijos, įpareigojančios skur
dą sumažinti, Lietuvą prisijungė 
1995 m., tačiau tik š.m. sausį pre
zidentas Valdas Adamkus sudarė 
jos įgyvendinimo komitetą, rašo 
“Lietuvos rytas”. Skurdo priežas
timis laikomi alkoholizmas ir ne
darbas, taip pat kenčia daugiavai
kės šeimos bei šeimos, turinčios 
tik vieną maitintoją. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
Tarptautinių reikalų departamen
to direktorius Vytautas Žiūkas 
teigia, jog reiktų padidinti sociali
nę pašalpą, tačiau pašalpas gauna 
ir neskurstantys. Jo nuomone, 
“Niekas Lietuvoje taip sėkmingai 
nėra slepiama, kaip pajamos”.

POILSIO SODYBOS
Kaimo turizmo asociacija pra

neša, kad daugėja kaimo poilsio 
sodybų skaičius. Šios organizaci
jos pastangomis buvo, sukurta 
vaizdajuostė, kurioje parodytas 
įvairiose Lietuvos rajonuose esan
čios sodybos. Ji bus platinama per 
ambasadas ir išeivijos bendruo
menes, rašo “Valstiečių laikraštis”.

APVOGĖ BROLIO BUTĄ
Kaip rašo “Lietuvos aidas”, 

sausio pabaigoje Telšiuose buvo 
apvogtas nužudyto Panevėžio 
apygardos prokuratūros Organi
zuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo skyriaus vyriausiojo pro
kuroro Gintauto Sereikos brolio 
Vytauto Sereikos butas. Tuo me
tu šeimininkas su šeima dalyvavo 
brolio laidotuvėse Klaipėdoje. 
Pavogta daiktų už 3300 litų, bet 
ne visi vertingi daiktai buvo pa
grobti. Policijos pareigūnai nema
no, kad vagystė gali būti siejama 
su G. Sereikos nužudymu.
NUSTATYTA CUKRAUS GAMYBA

Lietuvos vyriausybė priėmė 
Žemės ūkio ministerijos siūlymą 
1999-2000 m. nustatyti kasmetinę 
balto cukraus gamybos kvotą - 
112,000 tonų. “Valstiečių laikraš
čio” pranešimu, tiek cukraus gali
ma pagaminti iš 900,000 tonų 
cukrinių runkelių. Jų kvotų skirs
tymo tvarka šiemet pakeista no
rint atitaisyti pernykščius netiks
lumus. Šiuo laiku didelę dalį cuk
raus įmonių akcijų turi Danijos 
firma “Danisco Sugar”, su jos at
stovais deramasi dėl runkelių su
pirkimo kainos.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, H.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

PRASTAS ALIEJUS
ELTOS žiniomis, Lietuvoje 

kepimo/virimo aliejų gamina še
šios įmonės, o keturiose pilsto-' 
mas atvežtinis aliejus. Importuo
jama apie 50 rūšių aliejaus, bet 
54.9% įvežamo aliejaus sudaro 
“Brolio” aliejus. Valstybinė koky
bės inspekcija praneša, kad be
veik 38% gamybos ir pilstymo 
įmonėse tikrinto aliejaus 1998 m. 
neatitiko kokybės, ženklinimo, 
laikymo sąlygų reikalavimų. Po 
patikrinimo buvo sustabdyta rea
lizacija daugiau kaip 2 tonų neko
kybiško firmos “Aliejaus produk
tai” pilstomo nerafinuoto saulė
grąžų aliejaus “Saulutė”. Perdaug 
kenksmingų medžiagų atrasta 
aliejuose “Risso”, “Rėja”, “Flo- 
riol” bei “Brolio”.

SUKČIAVO ADVOKATĖ
Šakių advokatė L Balsienė 

vasario 3 d. buvo sulaikyta dėl įta
rimo, jog ji ėmusi kyšį iš teisia
mojo, pažadėdama užtikrinti pa
lankų sprendimą jo baudžiamojo
je byloje. Pas 22 metų patirtį tu
rėjusią advokatę rasta 3500 JAV 
dol. Iš pokalbių įrašų sprendžia
ma, kad ji iš viso paėmė 6000 
JAV dol., kurių dalį turėjusi per
duoti kitam pareigūnui.

LAIPSNIS SAVANORIUI
Lietuvos prezidento Valdo 

Adamkaus įsakymu, pokario pasi
priešinimo dalyviui, kariui-sava- 
noriui, Vyčio apygardos vadui 
Broniui Karbočiui-Bitei po mir
ties suteiktas pulkininko laipsnis. 
Įsakymas grindžiamas Dimisijos 
karių laipsnių suteikimo gink
luoto pasipriešinimo dalyviams - 
kariam-savanoriams ir prieškario 
Lietuvos kariuomenės kariams 
įstatymu, kuriame nustatyta ka
rinių laipsnių dekretais atkūrimo 
tvarka.

KARO VETERINARIJOS 
SUKAKTIS

Vilniaus valstybinėje veteri
narijos tarnyboje vasario 2 d. bu
vo paminėta Lietuvos karo veteri
narijos 80-ties metų sukaktis. Ji 
buvo įsteigta 1919 m. vasario 1 d. 
prie Krašto apsaugos ministerijos 
tiekimo skyriaus, po poros mė
nesių veikė savarankiškai. KV 
valdyba rūpinosi tinkamu arklių 
auginimu, prie tarnybos veikė 
arklių kaustymo mokyklos. Taip 
pat kariuomenės reikalams buvo 
naudojami šunys ir karveliai. Šiuo 
metu Lietuvoje raitoji viešosios 
tvarkos policija turi apie 50 žirgų, 
praneša ELTA. Valstybinės vete
rinarijos tarnybos sekretoriaus 
Jono Buroko nuomone, žirgai bū
tų naudingi pasieniečiams, o ir 
galėtų būti įsteigtas raitosios ka
valerijos pulkas reprezentacijai.

PILIES ZONA TURIZMUI
ELTOS žiniomis, Medininkų 

pilies atstatymo projektą numaty
ta išplėsti, sudarant didesnę pa
minklinę grupę, kuri taptų nauja 
turizmo zona, jon įeitų Medinin
kų pilis, tragiška pareigūnų žū
timi paženklintas Medininkų pa
sienio postas ir netoli esantis Juo- 
zapynės kalnas, aukščiausias Lie
tuvoje. Tarptautinės paminklų ir 
saugomų vietovių tarybos (ICO- 
MOS) Lietuvos komitetas siūlo 
šiuos darbus įtraukti į Lietuvos 
tūkstantmečio programą. Pilies 
atstatymo mokslinis vadovas yra 
doc. Jonas Glemža, kuris aiškina, 
jog Medininkų pilis yra svar
biausia XIII-XIV a. gynybinės si
stemos dalis, saugojusi valstybę 
nuo priešų iš pietų ir pietryčių. 
Jos liekanos pradėtos tvarkyti 
nuo 1960 m., atlikti dideli archeo
loginiai kasinėjimai. Jos sienos 
yra išsaugojusios patį seniausią 
Lietuvoje plytų mūrą. Ketinama 
komplekse taip pat įrengti pilies 
tyrimo darbų ir vertingiausių 
archeologinių radinių parodą, rsj

Vasario 16 minėjime Detroite. Iš kairės: Danutė Bindokienė, Algis Za- 
parackas; priekyje - dr. Stefa Miškinienė su dukrele

Nuotr. R. Ražauskienės

Gera žmogaus širdis
ANTANINA GARMUTĖ
Seniai žinoma tiesa, jog pa

saulyje gerų žmonių esama dau
giau negu blogų. Sudomino 
kauniečio S. R. mintis, kad blo
gų žmonių iš viso nėra, yra ne 
blogi, o nelaimingi. Jie neturėjo 
mylinčių tėvų, gerų draugų ar 
kaimynų, o patys buvo silpnava
liai ir tapo savo ydų vergais. To
dėl dažnai pasitarnauja blogiui. 
Nelaimingieji. Jų gyvenimas rie
da sava vaga. Nuokalnėn.

Kur kas didesnio dėmesio 
verti žmonės, kurie įprasmina 
gerais darbais savo buvimą Že
mėje. Galime net nepažinti jų. 
Nieko apie juos nežinoti. Ta
čiau jie yra. Už juos jų darbai 
byloja.

Pažįstu nemažai paprastų 
žmonių, daugiausia varguolių, 
gyvenančių įvairiose Lietuvos 
vietose. Apie jų gyvenimą kart
kartėmis parašau straipsnelius į 
“TŽ”. Praėjusiais metais mane 
maloniai nustebino nelauktai 
geros žinios iš minėtų žmonių. 
Pirmiausia iš Druskininkų tele
fonu paskambino buvusi Sibiro 
tremtinė Angelė Ūselytė-Prei- 
kulienė, globojanti 6 vaikaičius- 
našlaičius, gabius muzikos mo
kyklos moksleivius. Moteris 
džiaugėsi nepažįstamos tautie
tės iš JAV Marijos Gelažienės 
suteikta parama.

Belankydama Raseiniuose 
išgirdau tenykštės gyventojos 
Onos padėką tai pačiai tautie
tei. Tokių skambučių ir prane
šimų buvo gana daug. Vasarai 
baigiantis skambino iš Kaišia
dorių susijaudinusi Petrutės La- 
dukienės duktė Aldona:

- Prisimenat, - jūs rašėt 
apie mano mamą, kaip ji Lietu
vos trispalvę nuo stribų apgynė, 
sakydama, kad nusipirko ją 
bliuskutei pasisiūti. Dar iš- 
spausdinot tame užsienio laik
raštyje nuotrauką, kurioje ma
ma sėdi prie ratelio. Dabar to
kia gera ponia siuntinį atsiuntė. 
Visai nepažįstama, o atjaučia!

Labai nudžiugino ir kalėdi
nė - naujametinė žinia, kurią
pranešė Kauno rajono Lapių

pagrindinės mokyklos jauna is
torijos mokytoja Auksė Augus- 
tinavičiūtė.

- Įsivaizduokit, mūsų moki
nukus Lapių sąvartyno vaikus, 
švenčių išvakarėse prisiminė ir 
pagalbos ranką ištiesė iš tolimos 
Floridos - ponia Marija Gela
žienė. Mokyklos direktorė Leo
nora Sudikienė ir mes, mokyto
jai, esame sujaudinti, dėkingi. 
Trūkstame žodžių!..

Gerumui įvertinti žodžiai 
dar nesukurti. Nes analogų šir
dies gerumui nėra.

Pastaruoju metu mūsuose 
daug kalbama apie gerėjantį 
gyvenimą. Svečiai, atvykę iš 
Anglijos ar Švedijos, vis stebisi 
turtuolių “pilaitėmis” ir nauju
tėlaičiais automobiliais, nema
tydami kiek daug žmonių vargs
ta ties nevilties riba. “Aplanky
tų jie Lapes, ir tada spręstų apie 
gyvenimo gerėjimą...” - kalba 
ne vienas pakaunės gyventojas.

Iš tiesų, Nepriklausomybė 
tebėra labai trapi. Žiniasklaida 
paskelbė, jog ekonominis skur
das mūsuose 2-3 kartus didesnis 
negu Latvijoje ir Estijoje. Tėvai 
kasmet atsisako keturių šimtų 
vaikų, neįstengdami jų išmaitin
ti. Vien Anglijoje kiekvieną mė
nesį prieglobsčio prašo po 100 
lietuvių. Kasmet nusižudo jau 
po 1700, daugiausiai darbingo 
amžiaus žmonių, - ir tai tik pa
gal oficialią statistiką. Todėl 
tautos išnykimo pavojaus aki
vaizdoje tokios prasmingos yra 
kiekvieno doro žmogaus pa
stangos. Geranoriškumas. Pasi
ryžimas. Ir veikla.

Kokia gi lemties žvaigždė 
nulėmė gerosios Nepažįstamo
sios iš Floridos - ponios Ma
rijos Gelažienės darbų sėkmę? 
Pataikymą į “dešimtuką” - kur 
reikia. Kas? Veltui ieškotume 
tikslaus atsakymo. Tai vis žmo
gaus gera širdis. Dievo apdova
nota didžia atjauta ir intuicija. 
Sugebėjimas išgirsti kitų širdžių 
plakimą. Per metų tolumas. Per 
vandenyną, nuo kurio, anot 
poeto, pučia vėjas į Tėvynę...

Detroit, Mich.
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Detroite buvo surengtas vasario 7 
d. Dievo Apvaizdos parapijos salėje 
Lietuvių organizacijų centro ir pa
galbos Lietuvai bendromis pastan
gomis. Kęstutis Miškinis vadovauja 
Centrui, o Regina Juškaitė-Švobie- 
nė - LOC Pagalbos Lietuvai. Meni
nę dalį atliko LB Detroito apylin
kės “Žiburio” lituanistinės mokyk
los mokiniai. Amerikos ir Lietuvos 
himnus giedojo Asta Jurgutytė. 
Gauti pareiškimai iš gubernato
riaus, valstijos kongreso, Detroito 
ir Southfield miestų, JAV senatorių 
ir kongresmenų. Sveikino Lietuvių 
šaulių sąjungos išeivijoje vadas My
kolas Abarius, kuris-taip pat nutapė 
didžiulį proginį plakatą.

Pagrindinė kalbėtoja buvo 
“Draugo” vyriausia redaktorė rašy
toja Danutė Brazytė-Bindokienė, 
kuri laikraščiui vadovauja jau 7 me
tai. Savo literatūrinę karjerą pradė
jus vaikiškom knygom vėliau pasu
ko į romanų kūrybą, kur vaizdavo 
lietuvišką jaunimą JAV didmies
čiuose. Tai beveik buvo susieta su 
jos 4 sūnų augimu, kurie dabar turi 
daktarų ir magistrų laipsnius.

Savo kalboje D. Bindokienė 
pabrėžė, jog šiame šimtmetyje mo
derni Lietuvos nepriklausomybė 
skelbta jau 3 kartus: 1918, 1941 ir 
1990 m. Lietuviška spauda budino 
lietuvių sąmonę į nepriklausomybę. 
1918 m. Nepriklausomybės atmin
tis ir pogrindžio spauda sudarė są
lygas sekantiems nepriklausomybės 
paskelbimams.

Išeivijoje svarbu nenusigręžti 
nuo savo tautiečių. Raskime ką 
nors gero savo tautiečių tarpe. 
“Draugui” ir visai lietuviškai veiklai 
reikalinga karta tarp 30-50 metų. Ji 
yra profesionali ir jau paauginusi 
savo šeimas, nors yra pasklidusi po 
visą Ameriką.

Išeivijos tikslas yra tapti drau
giška savo tautiečiams ir toks yra ir 
“Draugo” tikslas. Tai padės ir miš
rioms šeimoms įsijungti lietuviškan 
gyvenimam Minėjimo išvakarėse 
buvo surengtas susitikimas su re
daktore D. Bindokienė. Čia ji pa
stebėjo, jog “Draugas” turi 5000 
prenumeratorių. Kai kuris jų mirš
ta, dažnai neatsiranda kito. Redak
cijoje dirba 5 moterys. Bandoma 
sutvarkyti geresnį “Draugo” prista
tymą. “Draugas” pasirodys ir per 
Internet. Dienraštis turi korespon
dentus ir fotografus Lietuvoje. Ta
čiau svarbiausia - rašyti apie mūsų 
telkinius išeivijoje.

Saulius Šimoliūnas

Sault Ste. Marie, Ont.
A.a. ALBERTAS DUOBA mirė 

1998 m. lapkričio 7 d. Sudburio 
“Regionai” ligoninėje, sulaukęs 53 
m. amžiaus. Velionis buvo pašarvo
tas Sault Ste. Marie “Arthur” lai
dotuvių namuose. Palaidotas lap
kričio 11 d. po religinių apeigų iš 
“Zion Lutheran” šventovės Sault 
Ste. Marie “Greenwood” kapinėse 
netoli tėvo Jono kapo. Laidotuvių 
apeigas atliko ir jautrų pamokslą 
pasakė kun. James Garey. Liūdesy
je liko motina Marija, brolis Dennis 
su žmona Rosa ir jų šeima Sault 
Ste. Marie, sesuo Lilli su vyru Da
vid Dilks ir jų šeima Markham bei 
kiti giminės. Atsisveikinti ir palydė
ti į kapines susirinko daug žmonių, 
kurie po laidotuvių buvo pakviesti į 
motinos namus užkandžiams. Ve
lionis buvo nevedęs, gyveno Sudbu
ry ir dirbo INCO įmonėje. Pasta
ruosius trejus su pusę metų sirgo 
kovodamas su vėžio liga. V.V.

cs-. i
LiliLIETUVIAI PASAULYJE

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas 
a Sveikatos priežiūros įrankiai

IMIVS
BALTIC EXBLDITINC

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

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

informacijos ir prieš atvažiuojant:

Pagrindinės mokyklos Kauno rajono Lapių vietovėje. Joje nėra moder
nių įrengimų. Joje mokosi nemažas būrys mokinių

JA Valstybės
Susivienijimo lietuvių Ameri

koje (SLA) 66-sis seimas vyko 1998 
m. lapkričio 4-6 d.d. St. Petersburg 
Beach vietovėje, Floridoje. Jam 
pirmininkavo Vytautas Kasniūnas, 
sekretoriavo Salomėja Narkėliūnai- 
tė ir Kęstutis Miklas. Seimą atidarė 
ir jo dalyvius pasveikino seimui 
rengti komiteto pirm. Antanas Jo
naitis, invokaciją sukalbėjo kun. dr. 
Eugenijus Gerulis. Žodžiu dar svei
kino St. Petersburg’o lietuvių orga
nizacijų pirmininkai, ypač jautriai 
kalbėjo vietos SLA kuopos atstovė 
Alena Devenienė-Grigaitienė, BAL- 
Fo, ALTos ir VLIKo veikėja. O 
raštu sveikino Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, SLA narys, linkė
damas seimui darbuotis ir Lietuvos 
naudai, SLA garbės narys ambasa
dorius Anicetas Simutis, Vilniuje 
gyvenanti Čiurlionio ansamblio 
kanklių vadovė Ona Mikulskienė. 
Veiklos pranešimus padarė vykdo
mosios valdybos nariai ir komisijos. 
Didžiausią seimui rūpestį kėlė or
ganizacijos narių mažėjimas. Šiuo 
metu veikia 135 kuopos su 3,119 
narių. Savo laiku buvo 20,000 na
rių. Siūlyta nariams į organizaciją 
įtraukti savo pažįstamus, vaikus bei 
vaikaičius. Dėl narių mažėjimo yra 
susirūpinęs ir Lietuvių katalikų su
sivienijimas Amerikoje. Pastarasis 
pasiūlė abiem organizacijom susi
jungti. Šiam siūlymui seime iš es
mės buvo pritarta, tik reikėtų, 
pasak dalyvių, pirmiausia ištirti su
sijungimo teisinius klausimus. Sei
mas įpareigojo vykdomąją valdybą 
finansiškai remti lietuvišką švietimą 
Vilniaus krašte ir Karaliaučiaus sri
tyje. Seimas taipgi paskelbė SLA 
garbės nariais Valdą Adamkų ir il
gametę valdybos sekretorę Geno
vaitę Meiliūnienę. Dabartinė SLA 
vykdomoji valdyba: pirm. Vytautas 
Kasniūnas, vicepirm. adv. John La- 
pinski, sekr. Genovaitė Meiliūnie- 
nė, ižd. Loreta Stukienė, iždo 
globėjai - Lionginas Kapeckas ir 
Nellie Bayoras-Romanas.
Britanija

Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos (DBLS) Bradfordo sky
riaus metinis susirinkimas įvyko 
1998 m. gruodžio 6 d. Lietuvių įdu
bo “Vytis” patalpose. Jame dalyva
vo keli organizacijos direktoriai iš 
Londono ir pirm. Eimutis Šova. 
Susirinkimą atidarė skyriaus pirm. 
Algis Gerdžiūnas. Apie skyriaus 
veiklą kalbėjo jo sekretorius An- 
driew Blinstrub ir iždininkas Vytau
tas Gurevičius. Plačiau apie visos 
organizacijos reikalus pasisakė 
pirm. E. Šova, pasidžiaugdamas, 
kad sąjungą papildo ir nauji nariai, 
o taip pat grįžta anksčiau pasitrau
kę. Dar kalbėjo DBLS valdybos 
vicepirmininkas ir Lietuvių Namų 
bendrovės pirmininkas Klemensas 
Tamošiūnas, supažindindamas sky
riaus narius su Lietuvių Namų rei
kalais. Balsuojant perrinkta ta pati 
valdyba kitai kadencijai: pirm. A. 
Gerdžiūnas, sekr. A. Blinstrub, ižd. 
V. Gurevičius ir narė Margeret 
Grybas. Po susirinkimo vyko vaišės, 
kuriose buvo pasveikintas DBLS 
Bradfordo skyriaus valdybos iždi
ninkas V. Gurevičius, sulaukęs 80 
metų amžiaus.
Australija

Sidnio lietuvių choro “Daina” 
metinis koncertas įvyko 1998 m. 
lapkričio 15 d. Lietuvių Namuose. 
Choro vadovai - Birutė Aleknaitė 
ir Justinas Ankus. Koncerto prane
šėja - Ginta Viliūnaitė. Pirmoje 
koncerto dalyje “Dainos” mišrus 
choras atliko ariją “Pasisveikini
mas” iš operos “Pilėnai”; Udrio

ariją iš operos “Pilėnai” ir “Viena 
šeima, viena tauta”, solo dainuo
jant K. Protui bei V. Burneikaitei, 
fleita pritariant M. Dunn. Koncerto 
dalyvius pradžiugino ir savaitgalio 
lietuvių mokyklos vaikų choras, pa
dainavęs keturias dainas. Po kon
certo padėkos žodį tarė Lietuvių 
bendruomenės Sidnio apylinkės 
valdybos pirm. A. Giniūnas, įteik
damas chorui ir piniginę dovaną. 
Visiems padėkojo choro valdybos 
pirm. V. Binkis. Pasak Australijos 
lietuvių spaudos, buvo įspūdingas 
koncertas bei šauni popietė.

Vokietija
Vokietijos lietuvių bendruome

nės (VLB) darbuotojų suvažiavi
mas įvyko 1998 m. lapkričio 13-15 
d.d. Romuvos pilyje, Hiuttenfelde. 
Suvažiavimas pradėtas Mišiomis, 
kurias aukojo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevičius 
su kun. Jonu Dėdinu ir Vasario 16- 
sios gimnazijos kapelionu Alfonsu 
Kelmeliu, prisimenant mirusius ku
nigus Alfonsą Bematonį, OFM, 
kap., ir kun. Bronių Lubiną. Pa
mokslą pasakė apie šių kunigų gy
venimą ir jų nuopelnus kun. J. Dė
dinas. Pamaldose dalyvavo gimna
zijos mokiniai ir mokytojai. Suva
žiavimo metu vyko E. Jankūno ir T. 
Bartusevičiaus nuotraukų paroda. 
Posėdžius pradėjo ir jiems vadova
vo VLB valdybos pirm. A. Šiugždi- 
nis, o sekretoriavo reikalų vedėjas 
T. Bartusevičius. Valdybos praneši
mą padarė jos pirmininkas, pir
miausia primindamas, kad yra už
baigtas VLB persiorganizavimas. 
Vokietijoje veikia 15 apylinkių su 
registruotais 955 nariais. Paskuti
niu laiku į bendruomenę įstojo 73 
nauji nariai. Bandoma įtraukti į 
bendruomeninę veiklą ir naujai at
vykstančius iš Lietuvos, kurių skai
čius didėja. Valdybos rūpesčiu 4 
kartus per metus išeina “Vokietijos 
LB valdybos informacijos”. Hiuten- 
felde buvo surengtas centrinis Va
sario 16-sios minėjimas, čia taipgi 
paskutiniais metais organizuojamos kas
metinės Europos lietuvių studijų savaitės.
Argentina

Laikraštį “Laikas” įsteigė kun. 
dr. Pr. Brazys, vėliau tapęs vysku
pu, ir buvo pirmasis jo redaktorius. 
Jis 1948 m. atvykęs į Argentiną 
darbuotis į Aušros Vartų parapiją, 
kurioje vyko gyva lietuviška veikla, 
sumanė įsteigti katalikiškos kryp
ties lietuvių laikraštį. Tam reikalui 
sušaukė artimesnių žmonių pasita
rimą. Tame pasitarime ir buvo nu
spręsta leisti laikraštį ir jį pavadinti 
vardu “Laikas”, būtent jis eis su 
laiku ir gyvenimu. Pirmasis numeris 
pasirodė 1948 m. rugsėjo mėn. 
Ketverius metus šį laikraštį redaga
vo jo sumanytojas ir steigėjas. Po jo 
redagavo: kun. dr. P. Garšva, J. 
Vedegys, St. Babronis, J. Mikal- 
čius, O. Kairelienė. Ilgiausiai šiose 
pareigose išbuvo dabartinis redak
torius kun. A. Steigvilas ir padė
jėjas kun. A. Lubickas. Administra
cijoje ilgiausiai darbavosi kun. V. 
Šimanskis ir P. Gudelevičius (“Lai
kas” 847 nr.). J. Andr.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3
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Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UTAT LIETUVIŲ KREDITO
A /YJLtlVrV KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

Vytautui Kairiui (905) 643-3334
Bernardui Mačiui 
Leonui Balaišiui 
Andriui Usvaltui 
Petrui Šturmui 
Algiui Trumpickui

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

PĖDOS SPE C ĮAUSTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 
« HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541 
£3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

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

INTER AC KORTELĖ

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.25% Asmenines nuo............. 7.15%
santaupas.............................
kasd. pal. taupymo sąsk....
INDĖLIAI:

.... 2.75%

.... 2.00%
nekiln. turto 1 m..........6.350%

90 dienų indėlius................. .... 3.40% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.............. ..... 3.40% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.............. .... 3.75% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius............. ..... 4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius............. ..... 4.15% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.............. .... 4.35% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius............. .
RRSP ir RRIF

.... 4.50% TALKOS atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados

(Variable)............................. ..... 2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind................................. .
2 m. ind.................................
3 m. ind.................................

.... 3.75%

.... 4.00%

.... 4.15%

sumos draudimu

4 m. ind.................................
5 m. ind.................................

.... 4.35%

.... 4.50%
•



Jaunimo susibūrimas stovyklavietėje
Moksleivių ateitininkų žiemos kursai Dainavos stovyklavietėje, kuriuose dalyvavo 

gana daug jaunimo iš Amerikos ir Kanados
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Čikagos šakiečiai
Išvažiavome į ateitininkų 

žiemos kursus 1998 m. gruodžio 
26 d. Kai atsiradome Dainavoje 
(Manchester, MI), jau buvo at
vykę daug kursantų. Programa 
prasidėjo vakare, kai jau visi bu
vo iškraustę savo lagaminus ir 
susipažinę vieni su kitais. Buvo 
kursantų iš Čikagos, Bostono, 
Klivlando, Filadelfijos, Kalifor
nijos, ir penki iš mylimosios Ka
nados!!! Labai malonu buvo su
sitikti su draugais ir draugėmis, 
kurių nebuvome matę nuo vasa
ros atostogų.

Kursų tema buvo - “Staty
kime ateitį”. Visa programa su
kosi apie tą temą. Stovyklos or
ganizatoriai pradėjo kursus, 
bandydami išaiškinti penkis pa
grindinius ateitininkų principus. 
Tie principai yra: šeimynišku
mas, inteligentiškumas, visuo
meniškumas, katališkumas ir 
lietuviškumas.

Pirma mūsų užduotis buvo 
nupiešti mūsų svajonių namą ir 
visiem 63-iems kursantam išaiš
kinti kodėl mes tokį parinkome. 
Mes manėme, kad čia truputį 
keista, bet kitą rytą po pusryčių 
mums dr. Vėjas Liulevičius, at
vykęs iš University of Tennes
see, davė labai įdomų paaiški
nimą. Jisai sakė, kad mes, kai
po individai ir kaip grupė, gali
me šį pasaulį pagerinti. Esą mū
sų svajonių namai buvo dideli. 
Tai reiškia, kad jų pamatai turi 
būti stiprūs. Taip pat ir mūsų 
idėjinio gyvenimo pamatai - 
principai.

Po jo įdomios kalbos išsi
skirstėme į dvi grupes. Vyres
nieji (nuo 16 iki 18 metų am
žiaus) buvo vienoje grupėje, 
jaunesnieji (nuo 14 iki 15) buvo 
kitoje grupėje. Mes turėjome 
parašyti po rašinį ir visiem kur
santam paskaityti. Vadovai įver
tino mūsų lietuviškumą, kūry
biškumą, ir originalumą, duo
dami savo komentarus.

Tose grupėse turėjome po 
dvi paskaitas kiekvieną dieną - 
vieną ryte, kitą po pietų. Pa
skaitininkai - dr. Vėjas Liulevi
čius, Darius Sužiedėlis, Indrė 
Čuplinskaitė, dr. Andrius Kaz
lauskas, Gytis Liulevičius, sese
lė Daiva Kuzmickaitė, Rima 
Polikaitytė, panelė Aida ir p.p. 
Laniauskai.

Paskaitininkai kalbėjo apie 
ateitininkų principus. Jie labai 
stengėsi pateikti kiekvieną prin
cipą mums kaip galima aiškiau. 

A+A
STEPUI IGNATAVIČIUI 

mirus,
jo žmoną BIRUTĘ, sūnų STEPĄ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame -

dr. Genė ir Kazys Kriaučiūnai, Čikaga

A+A
JONUI BUDZEIKAI 

mirus,
jo dukrą MAGDALENĄ, vaikaitę VIDĄ NEVE- 
RAUSKAITĘ Toronte ir visus artimuosius Lenkijoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

Gurklių šeima

PADĖKA
A+A

ANTANAS BLIŪDŽIUS
mirė 1999 m. sausio 26 d. Toronte, sulaukęs 94 m. amžiaus. 

Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praskaidrinusiems 

jo paskutines dienas aplankymu ligoninėje, kun. E. Putri
mui už ligonio sakramento suteikimą. Dėkojame Prisikė
limo parapijos kunigams, ypač kun. Liudui Januškai, 
OFM, draugams ir pažįstamiems už maldas prie karsto, 
šv. Mišių auką, jaudinantį giedojimą, palydėjimą į amžino 
poilsio vietą.

Ačiū už užprašytas šv. Mišias, gėles ir gausias au
kas, surinktas M. Povilaitienės velionio atminimui, našlai
čiams “Kovai su vėžio liga Lietuvoje”. Ačiū vertėjavu
siems ligoninėse B. Lapinskienei, K. Staradomskytei ir J. 
Bacevičiui; nešusiems karstą, visaip mums padėjusioms ir 
rėmusiems sunkią valandą.

Velionis, sapnuose vis regėjęs tėviškę, atgulė kaž
kada karo sūkuriuose jo pasirinktos Kanados žemėje, ša
lia savo draugų, su kuriais pusę amžiaus buvo “valgyta 
druska”. Tebūna jam lengva Anapilio smiltis...

Duktė Zita ir vaikaitė Viktorija

Buvo malonu matyti, kad lietu
viškuose kursuose šeimininkai 
stengėsi lietuvybę išlaikyti val
gydindami mus lietuviškais pa
tiekalais. Mes vieną dieną tu
rėjome kugelį, kitą - virtinius. 
Buvo skanu, bet nebuvo toks 
pat skonis kaip močiutės ga
mintų.

Po vakarienės kiekvieną 
dieną klausėmės kursantų kal
bų. Po jų turėjome truputį lais
valaikio ir tada rinkosi diskusijų 
būreliai. Mus išskirstė į grupes, 
kuriose buvo po dešimt kursan
tų. Kalbėjome apie visokias gy
venimo problemas. Buvo labai 
įdomu išgirsti kitų nuomones. 
Mes buvome iš skirtingų vieto
vių, mokyklų ir turėjome skir
tingas nuomones. Buvo įdomu 
išklausyti, kaip kiti problemas 
sprendžia.

Po to - vakarinė programa. 
Pirmą vakarą buvo susipažini
mas. Sekantį vakarą turėjome 
paruošti ir parodyti trumpus 
vaidinimėlius. Mums išdalino 
žodžius, kuriuos turėjome var
toti tuose vaidinimuose. Reikė
jo pagalvoti, ką mes vaidinsime, 
kad neišeitų makalynė!!! Buvo 
įdomu ir juokinga matyti kitų 
vaidinimus. Sekančius kelis va
karus buvo dvasiniai susikaupi
mai, o vieną vakarą kursantai 
paruošė laužą lauke. Ateitinin
kai turėtų tą darbą palikti skau-

Išgelbėtas lietuviukas Arūnas
Berlyne atlikta operacija, kainavusi240,000 

kanadiškų dolerių
KAZYS BARONAS, Vokietija

Esu rašęs apie lietuviuko 
Arūno Kondrato vėžio ligą ir 
jam numatomą operaciją Berly
no ligoninėje. Jam jokios pagal
bos Lietuvoje nebuvo, tad buvo 
atvežtas j Vokietiją. Operacijos 
kaina - apie 240,000 knd. dol. 
Dienraštis “Bild” kreipėsi į 
skaitytojus, prašydamas aukų. 
Parama, nors nepilna, gauta ir 
operacija atlikta. Š.m. sausio 
mėn. 29 d. tas pats dienraštis 
vėl išspausdino didelę besišyp
sančio Arūno nuotrauką ir prie
rašą: “Ačiū, mieli ‘Bild’ skaity
tojai, jūs išgelbėjote mano gy
vybę”. Toliau rašoma: “Iš Lie
tuvos sostinės Vilniaus leukemi
ja sergantis devynmetis Arūnas 
Kondratas, būtų galėjęs gyventi 
gal tik keletą savaičių. Jam beli- 

tams. Laužas nelabai pasisekė, 
ir mes visi sušalome, nes buvo 
šalčiausias vakaras.

Vieną vakarą meldėmės už 
a.a. dr. V. Vygantą, kuris įsteigė 
šiuos kursus. Mišias atnašavo 
kun. E. Putrimas. Keletas kur
santų pasidalino atsiminimais 
apie velionį per tas Mišias.

Paskutinį vakarą buvo iškil
minga vakarienė, talentų vaka
ras ir šokiai. Visi puošniai apsi
rengė. Po to sekė talentų vaka
ras, kuriame pasirodė daug 
įvairių talentų. Pagaliau įvyko 
šokiai!!! Saulius Simonavičius 
išmokė keletą tautinių šokių, 
ratelių. Vienas iš vadovų akom
panavo akordeonu. Tikrai sma
giai praleidome laiką. Net ir tie, 
kurie nemokėjo šokti pagal 
amerikietišką muziką, vikriai 
dalyvavo. Grįžome j amerikie
tišką muziką, ir šokome iki 
ankstyvo ryto.

Kursus baigėme giesme 
“Kaip grįžtančius namo paukš
čius”. Buvo liūdna, kad kursai 
pasibaigė.

Draugystės, kurios buvo už
megztos per tas nuostabias 6 
dienas, turės būti palaikomos 
laiškais ir E-paštu (per kompiu
terį). Vėl galėsime susitikti va
saros stovyklose arba vėl žiemos 
kursuose. Tikrai buvo verta at
vykti į šiuos kursus. Aš labai 
lauksiu sekančių metų.

Saulius Simonavičius

ko tik viena paskutinė viltis - 
kaulo smegenų persodinimo 
operacija, kuri Lietuvoje dėl fi
nansinių sąlygų nebuvo įmano
ma. Šią operaciją atliko Berlyno 
Virchovo klinikoje gyd. Wolf
ram Ebell. Dabar Arūnas tikisi 
visiškai pasveikti. Nors pinigų 
atliktai operacijai nevisiškai už
teko, tačiau ‘Bild’ jau dabar ta
ria ačiū”. Toliau dienraštis nuro
do banko s-tos numerį, perlai
doje įrašant “Arūnas”.

Jau dabar lietuviukas gali 
šypsotis, treniruojasi 15 min. Jo 
41-metis tėvas Vladas dienraš
čio bendradarbei pasakęs: 
“Man nėra nieko svarbesnio pa
saulyje už sūnų. Aš nenoriu pra
rasti Arūno”. Mat jo dešimtme
tė duktė Aurelija mirė ta pačia 
liga. Ligonis dar yra išblyškęs, 
dėl chemoterapijos netekęs 
plaukų, bet gydymas baigtas. 
Ataugs ir plaukai. Žinosime tik 
po dvejų metų, ar pavojus paša
lintas” - pareiškė gyd. Ebell.

Vokiečių karių kapinių 
priežiūros draugija kiekvieną 
mėnesį spausdina žiniaraštį, 
pranešdama apie atliktus ar nu
matomus atlikti darbus. Sausio 
mėn. numeryje pranešama apie 
darbus Baltijos valstybėse. Lie
tuvoje minima Klaipėda. Rug
pjūčio mėn. uostamiesčio kapi
nėse amžino poilsio vietą rado 
1244 kariai. Toliau rašoma, kad 
kaulai bus surinkti kitose vieto
vėse, taip kad Klaipėdoje bus 
perlaidota apie 15,000 karių. 
Sutvarkytos kapinės Vilniuje. 
Rugpjūčio mėn. 7 d. bus pa
šventintos kapinės Kudirkos 
Naumiestyje, rugpjūčio mėn. 8 
d. - Tauragėje. Planuojamos 
naujos kapinės Vilniuje. Jas 
įrengti padės Vokietijos kariai.

Miuncheno dienraščio 
“Sueddeutsche Zeitung” (toliau 
“SZ”) politinių žinių redakto
rius dr. Josef Joffe, komentuo
damas Izraelio vyriausybės kri
zę sausio mėn. 25 d. rašė, kad 
matematikos prof. Moše Arens 
turi vilčių laimėti savo partijai 
daugiau balsų už Natanjahų. 
Toliau J.J. pažymi, kad “Lit- 
wak” M. Arens yra gimęs Lietu
vos mieste “Kowno”. Atvirame 
laiške redakcijai atitaisiau 
“Kowno” vardą į “Kaunas”, pri
dėdamas, kad taip lenkų ir rusų 
vadinamas miestas. Tik 1941- 
1944 m. vokiečių okupacijos lai
kotarpyje Kaunas vokiečių buvo 
vadinamas “Kauen”. Kaip jaus
tųsi bavarai, jeigu lenkai jų sos
tinę Miunchen vadintų oficialiai 
“Monachjum”?

Pernai Bremeno-Hambur- 
go kelyje buvo nužudyti du lie
tuviai autovežimių pirkliai iš 
Klaipėdos, pagrobta iš jų 30,000 
markių (apie 29,000 knd. dol.). 
Vokiečių policija susekė žudiką. 
Tai trisdešimtmetis kazachas. 
Vokiečių televizija parodė žudi
ką, vedamą tardymui.

Čikagos šakiečių klubo susirinkime ir po jo sekusiose vaišėse kalbasi 
šio klubo nariai — Ed. Šulaitis ir E. ir O. Šneideriai Nuotr. Z. Degučio

Įvairios
1999 m. vasario 8-9 d. Helsin

kyje įvyko antrasis jungtinis Baltijos 
grupuotės ir Šiaurės tarybos posė
dis. Dalyvavo .apie du šimtus Švedi
jos, Norvegijos, Suomijos, Islandi
jos, Danijos, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos parlamentarų, vyriausybių 
vadovų ir ministerių. Lietuvai at
stovavo Lietuvos delegacija Baltijos 
grupuotėje vadovaujama delegaci
jos vadovės Laimos Andrikienės, o 
taip pat Vyriausybės delegacija, va
dovaujama ministerio pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus.

Helsinkyje įvyko Baltijos gru
puotės ir Šiaurės tarybos prezidiu
mų jungtinis posėdis, kuriame buvo 
patvirtinti Baltijos grupuotės ir 
Siaurės tarybos bendradarbiavimo 
pirmumai 1999 metams.

If you're concerned 
about the 
Year 2000 
Bug... — IT

IMIB...

"Together, we can beat the Bug!"

No one has all the answers.
But we can help.

Your computer
When the year 2000 rolls around, your personal 
computer could get confused. It could start 
to read the year 2000 as the year 1900. 
Essentially, that's the Millennium Bug. Lots 
of other electronic devices could catch it too, 
but your computer is the most vulnerable. 
Hardware, software, operating systems, data — 
all could be affected. So could printers, 
modems, and scanners. We can show you 
how to test your computer for possible 
Year 2000 difficulties. And we can help you 
to find out which products and suppliers 
are Bug-free.

Your finances
Canada's banks, other deposit-taking insti
tutions and related organizations such as 
VISA, MasterCard, and the Interac Association 
expect to have their technology fully prepared. 
They are developing back-up systems and 
contingency plans to deal with any unforeseen 
events. If you have questions, you should 
contact your financial institution.

Your household appliances
You probably don't have to worry about your 
appliances. The Bug will hit only those that 
depend on dates to work properly. If you 
can unplug an appliance and then turn it 
back on without having to reset anything, 
it should be OK. None of your equipment 
should stop working altogether. But timing

žinios
Kreiptas dėmesys į: Šiaurės sri

ties puoselėjimo skatinimą, bendra
darbiavimą mažinant nusikalstamu
mą, vaikų interesus, teises ir švieti
mą, energetikos ir aplinkosaugos 
problemas, stojimą į Europos są
jungą, bendrą saugumą, įvairias so
cialines, ekonomines problemas.

Sveikinimo žodžiais posėdį 
pradėjo pirmininkės Laima Andri
kienė ir Gun Hellsvik. Diskusijose 
dalyvavo Lietuvos seimo vicepirmi
ninkas R. Ozolas, seimo narys VI. 
Vilimas ir kiti. Saugumo klausimais 
pranešimą padarė krašto apsaugos 
ministeris Č. Stankevičius, o nusi
kalstamumo - L. Sabutis. Vyko ir 
partinių grupių jungtiniai posė
džiai. Suvažiavimas laikomas svar
biu siekiant Lietuvai narystės Euro
pos s-goje ir ŠAS-goje (NATO).Inf.

Čikagoje veikia nemaža 
mūsų tautiečių junginių - klubų 
ar draugijų, kurios yra sudary
tos atskirų Lietuvos miestų, ap
skričių ar sričių pagrindu. Tad 
čia turime Suvalkiečių, Zarasiš- 
kių, Šakiečių, Žemaičių, Taura
gės ar kitais vardais pasivadinu
sius vienetus. Kai kurie per eilę 
metų jau spėjo išnykti. Vienas 
tokių yra neseniai savo egzis
tenciją baigęs dzūkų klubas.

Šiuo metu dar gana veiklus 
Šakiečių klubas, kuris buvo 
įsteigtas 1937 m. Jis jau gyvuoja 
61 metus. Neseniai buvo klubo 
metinisv narių susirinkimas Či
kagos Šaulių namuose. Dalyva
vo 35 nariai. Kaip jau įprasta 
tokiuose susirinkimuose, svar
bus buvo iždininko A. Nevar- 
dausko pranešimas, iš kurio pa
aiškėjo, kad klubo valdyba turi 
sukaupusi nemažai pinigų. Bu
vo kalbėta apie klubo surengtą 
rudeninį pobūvį bei kitus dalykus.

Buvo pranešimas apie klu
bo narius, kurių sąrašuose yra 
apie 70, tačiau ne visi užsimokė
ję metinį nario mokestį - 5 dol. 
Į klubą įstojo 3 nauji nariai. Au
kos paskirtos Čikagos lietuvių 
spaudai bei radijo valandėlėms.

devices could be a problem on some VCRs, 
fax machines, security alarms, digital ther
mostats, answering machines, and video 
and digital cameras. We can help you to 
get Year 2000 information supplied by 
appliance retailers and manufacturers.

Your car
Manufacturers say it is highly unlikely that 
the Bug will cause car problems. We can 
show you what several of the major car 
manufacturers have to say about the Bug 
and their products.

Don't wait until you have a problem to begin 
finding out about the Year 2000 Bug. Start 
now! Watch for the Millennium Bug 
Homecheck guide in your mailbox.
For more information call:

1-800-270-8220
TTY: 1-800-465-7735

Or visit us at:
www.canada.gc.ca

Canada

Žurn. Edvardas Šulaitis kal
bėjo apie savo kelionę į Lietuvą 
praėjusią vasarą, paminėdamas 
ir apsilankymą Šakių rajono 
laikraščio “Draugo” redakcijo
je. Šis laikraštis išgyvena finan
sinius sunkumus. Perdavė jo re
daktorės Aldonos Zavistauskie- 
nės prašymą klubui dėl pinigi
nės paramos. Tad iš klubo ka
sos jam buvo paskirta 200 dole
rių. Maždaug tiek pat surinkta 
ir aukų lapu iš pavienių narių. 
Buvo gauta ir viena prenumera
ta Šakių “Draugui”, kuris 
spausdina nemažai buvusiems 
šakiečiams įdomių žinių apie tą 
sritį.

Po oficialios programos sekė 
vaišės ir pabendravimas. E. Š.
RUBY REAL ESTATE ltd.

27 John Street (2nd Floor), Toronto (Weston), 
Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 31/z%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

http://www.canada.gc.ca


6 psl. • Tėviškės žiburiai • 1999. II. 23 • Nr. 8 (2555)
PASTABOS IR NUOMONĖS

Miglotas kelias į santarvę

Dosnioji lietuviškos spaudos rėmėja ALDONA JANKAUSKAITĖ (de
šinėje), jos motina ELENA JANKAUSKIENĖ, teta EMILIJA GRENT- 
MANAITĖ. Jos mėgo “Tėviškės žiburius”

Spaudos rėmėją išlydėjus
A. a. Aldona Jankauskaitė, palikusi nemažą sumą 

pinigų lietuviškai spaudai
Aldona Jankauskaitė, gimusi 

1918 m. Pakražantės kaime, Rasei
nių apskrityje, mirė 1998 m. Čika
goje. Ji buvo a.a. Konstantino Jan
kausko ir Elenos Jankauskienės 
duktė. Tėvas buvo Tauragės apskr. 
mokyklų inspektorius. Aldona pri
simena, kad tėvas dažnai keliauda
vo lankydamas mokyklas, rūpinosi, 
kad jo rajone neliktų beraščių. Ra
gino steigti sporto ir dainavimo bū
relius prie mokyklų. Tautininkų ra
ginamas įstoti į partiją, atsisakė ir 
pasitraukė į pensiją. Neilgai trukus 
po to mirė.

Motina buvo baigusi Panevėžy
je Garbačiauskienės mergaičių pen
sionato 4 klases. Vėliau rengėsi lai
kyti egzaminus pradžios mokyklos 
mokytojos teisėms įsigyti. 1906 m. 
belaikant paskutinį egzaminą, žan
darų buvo suimta ir išgabenta į Su
valkų kalėjimą. Dėl to mokytojos 
diplomo negavo. Ištekėjusi už K. 
Jankausko, mokytojavo pradžios 
mokykloje Tauragėje iki 1931 m., 
kai privalėjo pasitraukti, nes netu
rėjo mokytojos diplomo.

Motina, nenorėdama turėti sa
vo dukros mokykloje, paruošė ją į 
gimnaziją. Joje jinai buvo jauniau
sia savo klasėje, jauniausia būdama 
ir atestatą gavo.

Esant paskutinėje klasėje mirė 
tėvas. Šeima - motina ir teta - liko

Kun. ANTANUI PRAKAPUI, OFM, 
šiemet (1999) suėjo 50 metų kuni
gystės. Prieš 76 metus Antanas gi
mė Skapiškiu kaime, Juodaičių pa
rapijoj, kur baigė pradinius moks
lus. Tęsė mokslus Raseinių ir Kretin
gos pranciškonų gimnazijoje, įstojo 
pranciškonų vienuolijon. Studijavo 
Kauno kunigų seminarijoje. Vo- 
kietmečiu buvo paimtas į vokiečių 
kariuomenės pagalbinius dalinius 
ir išsiųstas į Norvegiją, kur sulau
kė karo pabaigos. Buvo paimtas į 
sąjungininkų nelaisvę ir išsiųstas 
Belgijon, kur kun. J. Danausko dė
ka buvo išleistas į Belgijos pranciš
konų seminariją. Ją sėkmingai bai
gęs Sint Truiden, atnašavo pirmą
sias šv. Mišias, net nežinant jo tė
vams Lietuvoje. Iš Belgijos buvo at
keltas į St. Catharines Kanadoje, - 
vėliau į Kennebunkport (JAV) gim
naziją mokytojauti. Gimnazijai už
sidarius buvo paskirtas į Toronto 
Prisikėlimo parapiją, kurioje išbu
vo vikaru 15 metų. Iš Toronto buvo 
paskirtas vienuolyno viršininku Bruk- 
lyno vienuolyne. Sveikatai sušlubavus, 
buvo perkeltas į Palaimintojo Matu
laičio slaugos namus Putname, kur ir 
dabar gyvena seselių priežiūroje. S.P.P. 

Istorinis pašto ženklas Nuotr. M. Pranevičiaus

be pajamų, ruo metu statėsi namą 
ir buvo užsitraukę paskolą iš banko. 
Aldonai teko pradėti dirbti, kad iš
mokėtų skolas. Padirbėjusi dvejus 
metus, jau būdama 18 metų, įstojo į 
universitetą Kaune Teologijos-filo
sofijos fakultetą studijuoti lituanis
tikos. Universitetą perkėlus į Vil
nių, persikėlė ir ji. Sužinojusi, kad 
kaip mokytojų duktė gali gauti sti
pendiją, ja pasinaudojo.

Universitete praleistas laikas 
buvo gražiausios dienos. Motina, 
praradusi du sūnus, kurie mirė vai
kystėje, visą rūpestį sutelkė į vien
turtę dukrą.

Universitete ji jautėsi laisva. 
Įstojo į samogitiečių korporaciją, 
įsigijo žemaitišką tautinę aprangą 
kuri buvo rasta ir po jos mirties ir 
perduota pusseserei J. Valaitienei. 
Baigusi universitetą, mokytojavo 
Tauragės gimnazijoje. Su motina ir 
teta pasitraukusios į Vokietiją mo
kytojavo Uchtės ir Diepholzo lietu
vių gimnazijose.

Emigravusi į Ameriką, apsisto
jo Niujorke. Padirbėjusi kelerius 
metus, įstojo į kolegiją kurią baigė 
chemijos bakalaurės laipsniu. Kurį 
laiką mokytojavo Niujorko lituanis
tinėje mokykloje. Padirbusi labora
torijoje Niujorke, persikėlė su na
miškiais į Čikagą. Čia gavo darbą 
valdžios agrikultūros laboratorijoje, 
kur mudvi ir susipažinome. Drauge 
dirbome 30 metų, iki negailestinga 
Alzheimerio liga ėmė apsunkinti ją. 
Pasitraukusi į pensiją, apsigyveno 
Alvudo namuose iki mirtis sujungė 
ją su jos mylima šeima.

Aldona labai mėgo skaityti. 
Mudvi dažnai aptardavome laikraš
čiuose parašytus straipsnius. Aš, 
būdama amžiumi jaunesnė, buvau 
atlaidesnė jaunimo pažiūroms. Ji 
dažnai dalyvaudavo suvažiavimuo
se, konferencijose, paskaitose. Li
gai progresuojant pamažėl nuo vis
ko tolo. Dažnai pagalvodavo apie 
tai, kam palikti savo santaupas, ku
rių nemažai turėjo. Deja, santaupos 
tirpo, testamento vis neprisiruošė 
padaryti, bet juodraštyje rasta sura
šyta. Besivadovaudamos jos juod
raštyje paliktu pageidavimu, sun- 
čiame “TŽ” jos nurodytą sumą 
(1000 dol.).

Eugenija Barškėtienė 
Joana Valaitienė

Istorinis pašto ženklas 
Ant pašto ženklo - žurnalisto dovanotas V. Kudirkos portretas

1998 metų pabaigoje Lietu
vos paštas išleido pašto ženklą, 
skirtą Lietuvos dailės muziejui. 
Ant jo pavaizduotas mūsų me
no istorikams labai žinomas pa
veikslas - Antano Žmuidzinavi
čiaus drobė “Per kiaurą naktį”, 
tapyta dar 1906 metais. O isto
rikams žinoma dar tuo, kad ji 
buvo išstatyta pirmojoje lietuvių 
dailės parodoje Vilniuje 1907 
metais.

Nors drobės pavadinimas 
labai mįslingas, iš esmės joje pa
vaizduotas Vincas Kudirka - 
kūrybos įkarštyje.

Istorija ilgai blaškė istorinį 
paveikslą. Jis buvo ta dvasinė 
vertybė, kurią lietuviai intelek-

VILIUS BRAŽĖNAS

Virš Lietuvos šiandien kabo 
tautos dvasią žalojusios ir tautą 
fiziškai naikinusios kompartijos 
narių neišsakytos ir neatitaisy
tos korupcijos debesis. Tai pa
grindinė kliūtis taip dažnai pro
paguojamai “santarvei”.

Tarp labiausiai susimąstyti 
verčiančių knygų mano lentyno
se yra dvi buvusių žymių komu
nistų rašytos knygos. Tai dvi in
telektualinio bei dvasinio prare
gėjimo odisėjos. Tai “Witness” 
autorius Whittaker Chambers, 
prieš 50 metų atmetęs komuniz
mą, kritęs iš JAV intelektuali
nio pasaulio aukštybių. Jis buvo 
slaptas komunistas ir svarbi 
grandis sovietinėje šnipinėjimo 
grandinėje. Vienu metu Cham
bers buvo “Time” žurnalo vy
resniuoju redaktorium. Tapęs 
antikomunistu užsitraukė sovie
tu siautėjimą baltinusių “libera
lų” aršią neapykantą.

Čikagos LFK “Lituanicos” klubo valdyba, dalyvavusi tradiciniame klubo 
pobūvyje 1998 m. lapričio 21 d. Iš kairės: LEONAS JURAITIS, BRONIUS 
MIKĖNAS, VYTAS MICEIKA - stambiausias klubo rėmėjas, GEDI
MINAS BIELSKUS, EDVARDAS ŠULAITIS ir ALBERTAS GLAVINSKAS 

Nuotr. B. Kronienės

Tautos fondo veikla Amerikoje
Tautos fondo taryba š.m. 

sausio 30 d. posėdžiavo Brukly- 
ne. Šiuo metu tarybai vadovau
ja Jonas Vilgalys. Į ją taip pat 
įeina: Juozas Giedraitis, Liuda 
Gudelis, Algirdas Lukoševičius, 
Kęstutis K Miklas, Kostas Norvi
lą, Pranas Povilaitis, Rasa Raz- 
gaitienė, Evaldas Remėza, Anta
nas Sabalis, Jonas Vainius, Alek
sandras Vakselis, Jurgis Valaitis, 
Algis Vedėckas ir Jadvyga Vytu- 
vienė.

Kadangi praėjusių metų 
spalio 21 d. posėdis didžiumoje 
buvo skirtas Lietuvos paramai, 
tad šiame posėdyje paramos 
skirstymas nebuvo svarstomas. 
Tada iš fondo buvo paskirta 
$72,400: Lietuvos studentų sti
pendijoms - $7,400, Rytų Lie
tuvos ir užribių mokykloms bei 
jų mokytojams - $24,100 ir įvai
rių organizacijų bei jų projek
tams paremti - $40,900. Į šią 

tualai bombarduojamais keliais 
vežėsi į Vokietiją, o po to - į 
Ameriką. Paskutinysis jo savi
ninkas - žinomas žurnalistas, 
buvęs išeivijos Lietuvių žurna
listų sąjungos pirmininkas Vin
cas Rastenis.

1986 metais šių eilučių au
torius drobę pamatė žurnalisti
kos veterano našlės Elenos Ras
tenienės namuose. Ji net nedve
jodama sutiko padovanoti gar
sųjį paveikslą Lietuvos dailės 
muziejui. Žinomas dailininkas 
profesorius Vytautas Kazimie
ras Jonynas rūpestingai supakavo 
kūrinį tolimai kelionei, o į Lie
tuvą pargabenau paveikslą aš.

A. Žmuidzinavičiaus drobė 
“Per kiaurą naktį” dar 1987 me
tais buvo išstatyta “vieno pa
veikslo parodoje” Vilniuje, ir 
tada muziejaus direktorius Ro
mualdas Budrys teigė, kad tokio 
šedevro muziejus dovanų dar 
nebuvo gavęs.

O Elena Rastenienė, kaip 
tik tais metais įsteigė Vinco 
Rastenio premiją žurnalistams, 
kurią LŽS vadovybė skyrė net 
trejus metus geriausiems publi
cistams.

Dabar nei Vinco, nei Ele
nos Rastenių jau nebėra gyvųjų 
tarpe. Be kitų darbų, jie įsiamži
no tėvynėje dar ir šia dovana.

Vincas Kavaliauskas

Kita tos rūšies knyga yra 
“The New Class”. Ją parašė bu
vęs Jugoslavijos kompartijos 
veikėjas Milovan Džilas. Jis tie
sos pirštu badė didžiojo melo 
akis ir už tai buvo net įkalintas.

Neseniai pasirodžiusi nauja 
Džiloso knyga “The Fall of the 
New Class” ir 1998 m. vasarą 
mano atsilankymas nepriklau
somoje Lietuvoje paaštrino su
simąstymą apie lietuviškos 
“naujosios klasės” - raudono
sios bajorijos - įsišaknijimą ne
priklausomybę atgavusios Lie
tuvos gyvenime. Kur yra lietu
viški Džilosai? Kur yra buvę lie
tuviai partiečiai, drįstą tarti at
virą žodį?

Aišku, nuo antros teroro 
bangos pasitraukusieji išeiviai 
neturi moralinio pagrindo 
smerkiančiu pirštu badyti į visus 
okupanto tarnybos tinklan pa
kliuvusius, palinkusius ar palū
žusius tautiečius. Kažin ar patys 
būtume nepalūžę po fizinės bei 

sumą įeina ir $10,000 parama 
Amerikos lietuvių tarybai.

Visą fondo administravimą 
tvarko tarybos išrinkta 7 asme
nų valdyba, kurios pirmininku 
yra Algis Vedeckas. Jon dar įei
na: Donatas Banaitis, Gražina 
Janušienė, Aldona Katinienė, 
Jonas Klivečka, Vida Penikienė 
ir Vacys Steponis. Iš valdybos 
pirmininko pranešimo paaiškė
jo, kad vajus surinkti $75,000 
lietuviškosios pradinės mokyk
los Lavoriškėse statybos para
mai puikiai pasisekė - reika
linga suma jau surinkta. Vil
niaus apskrities vadovybė yra 
jau pradėjusi paruošiamuosius 
darbus šios mokyklos statybai. 
Taip pat buvo pasidžiaugta gau
ta žinia, kad prieš kelerius me
tus Lietuvos inovaciniame ban
ke užšaldyti TF $100,000 paga
liau yra atgauti ir šiuo metu yra 
laikomi Vilniaus banke. Dėl ten 
gaunamų žemų palūkanų buvo 
svarstytas jų investavimas ge
resnėm sąlygom ir dėl galimy
bės juos panaudoti nuperkant 
TF būstinę Vilniuje. Už ją šiuo 
metu reikia mokėti gan aukštą 
nuomą.

Posėdyje svarstyta galimybė 
padidinti fondo iždą, mažinti 
administracines išlaidas. Daug 
dėmesio buvo skirta dėl para
mos didinimo Lietuvos užribių 
bei paribių mokytojams bei mo
kykloms, skyrimo premijų už 
studijas ir rašinius Lietuvos lais
vės ir partizanų kovų temomis 
ir dėl rėmimo projektų, kurie 
yra skirti platesniam Lietuvos 
jaunimo supažindinimui su lie
tuvių tautos tautžudyste.

Svarstytas reikalingumas 
skirti premijas ne tik aukštąjį 
mokslą baigiantiems, bet ir pa
žangiausiems gimnazijų abitu
rientams. Buvo nutarta, kad to
kie premijavimai jau būtų pra
dedami šiemet.

Kadangi šie 1999 metai yra 
paskelbti Lietuvos laisvės kovų 
minėjimo metais, taryba nutarė 
į tai atkreipti dėmesį ir ta proga 
pažymėti Lietuvos 58 gimnazijų 
pačius pažangiausius abiturien
tus. Š.m. pabaigoje tų gimnazijų 
geriausiai baigusiam abiturien
tui, skatinant jį siekti aukštesnio 
mokslo, bus įteikta Tautos fon
do 1,000 litų premija. Visą tų 
premijų paskirstymą koordi
nuos TF atstovybė Vilniuje.

Inf. Pagal Kęstučio K. Miklo 
pranešimą 

intelktualinės priespaudos ba
tu? O kaip šiandien? Dabar 
Lietuvai daug padėtų, jei atsi
rastų žymių buvusių partiečių, 
kurie pasektų Jugoslavijos vice
prezidentu buvusio M. Džiloso 
pavyzdžiu ir su komunizmu su
sietus vakar dienos ir šiandie
nos dalykus pavadintų tikrai
siais vardais.

Teisėtvarkai vieną dieną 
teks spręsti stribų, KGB-istų, 
kalintojų ir trėmėjų bei jiems 
“iš anksčiau” įsakinėjusių bylas. 
Išeiviai, kurie naudojosi laisve 
Lietuvos bylai garsinti ir ginti, 
manau, turi teisę spręsti apie 
buvusių partiečių ir “nepartinių 
bolševikų” elgesį dabar, jiems 
laisvėje ir laisvės šviesoje atsi
dūrus. Lygiai kaip Lietuvos re
zistentai turi teisę spręsti apie 
laisvame pasaulyje atsidūrusių 
išeivių tautinės pareigos atliki
mą. Be abejonės, pilną teisę 
apie kitų elgesį spręsti ir klausi
mus kelti turi tik nepalūžusieji 
buvusieji ir išlikusieji politiniai 
kaliniai, tremtiniai, partizanai.

Yra gausybė knygų, išsa
kančių komunizmo aukų skaus
mą. Vien tik paskaitęs “Tremti
nį” susiduri su kankinių liudiji
mais. Bet kur tų kančių kalti
ninkai? Kur nušvietimas kom
partijos vidaus mašinerijos ir 
būdų, kuriais Maskvos valia bu
vo įgyvendinimas okupuotoje 
Lietuvoje? Nuslėptos tiesos ir 
triumfuojančio melo žiniasklai- 
doje tamsus debesis aptemdo 
tautos kelią į šviesesnę Lietuvos 
ateitį. Lietuviški Džilosai ir 
Čambersai galėtų tuos debesis 
išsklaidyti.

Anuomet, būdami okupan
to statytiniais bet kurioje srityje, 
lietuviški partiečiai vienaip ar 
kitaip prisidėjo prie tautiečių 
tautinio ir kultūrinio niokojimo. 
Mūsų tautiečių dalis buvo nu
tautinta, sukosmopolitinta, ne 
rusų, bet saviškių poetine lietu
vių kalba.

Mums dažnai primenama, 
jog būta partiečių ir gero pada
riusių, pasitarnavusių tautinei 
kultūrai. Tačiau kokia kaina 
tautai ir savai sąžinei?

Pasaulio, tuo pačiu ir Lietu
vos, komunistai yra tiesiogiai 
atsakingi už išžudymą bei badu 
išmarinimą 61,911,000 žmonių 
vien Kremliaus valdžios ribose. 
Tai yra keturis kartus daugiau 
nei 15,000,000 visų tautų karių 
žuvusių kautynėse II-jame Pa
sauliniame kare. Kol nebus iš
sklaidytos melo, skriaudos ir 
neteisingumo miglos, tauta ne
matys kelio į “santarvę”. Tai pa
daryti gali tik sąžinės pažadin
tieji buvusieji.

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę. 

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

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

MARGUTIS
W PYSANKA-V.I.M. Ine.

4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

Dr. RIČARDAS KUBILIUS, Kauno medicinos universiteto stomatologijos 
fakulteto dekanas (pirmoj eilėj kairėje) ir jo žmona dr. VIDA KUBILIENE 
(antroj eilėj dešinėje), lydimi dr. Sigito ir dr. Angelės Kazlauskų, 1999 m. 
vasario 12 d. lankėsi “Tėviškės žiburiuose”, domėjosi redakcijos biblioteka, 
papasakojo apie savo trijų savaičių viešnagę Toronte, kur susipažino su 
Kanadoje praktikuojama odontologijos technika bei metodais. Nuotrauko
je jie su Toronto universiteto odontologijos fakulteto dekanu dr. B. Sessle 
(pirmoj eilėj dešinėje) ir jo pavaduotoju dr. N. Levine (stovi kairėje)

Nuotr. A. Kazlauskienės

Artėjančiam prie metų šimtinės 
Čikagiečiui spaudos darbuotojui JONUI DAINAUSKUI 95-ri

EDVARDAS ŠULAITIS

Šis sukaktuvininkas 1999 m. 
sausio 2 d. atšventė savo 95-jį 
gimtadienį. Jis, be abejonės, yra 
pats seniausias dar aktyvus lie
tuvių spaudos darbuotojas visa
me pasaulyje.

Šis garbaus amžiaus sulau
kęs, Kaune 1904 m. gimęs mūsų 
tautietis, nors ir nėra baigęs 
žurnalistikos studijų, nuo jau
nystės dienų reiškėsi spaudoje, 
bendradarbiavo įvairiuose leidi
niuose, einančiuose trijuose 
kontinentuose. Jis taip pat pasi
žymėjo ir kaip redaktorius, kny
gų sudarytojas.

J. Damauskas spaudos dar
bą pradėjo dar būdamas I-je 
Kauno gimnazijoje (ji vėliau pa
vadinta “Aušros” vardu), kur 
1919-20 m. kartu su keliais ki
tais draugais, leido rotatoriumi 
dauginamą humoro laikraštėlį 
“Kuntaplį” ir meno filosofijai 
skirtą “Argus”.

Pradėjo studijuoti Lietuvos 
universitete (vėliau pavadinta
me Vytauto Didžiojo vardu). 
Pradžioje rengėsi būti architek
tu, o vėliau perėjo į teisių fakul
tetą, kurį baigė.

J. Dainauskas bendradar
biavo “Lietuvos aide”, “Trimi
te”, “Karyje”, “Policijoje”. Nuo 
spaudos neatitrūko ir baigęs 
studijas, dirbdamas įvairius at
sakingus darbus, kol karo sūku
rys išbloškė iš tėvynės.

Kurį laiką jam teko gyventi 
Lenkijoje, kol atsirado galimybė 
išvykti į Paryžių. Čia jis buvo 
oficialiu žurnalistu kultūros rei-

Sukaktuvininkas JONAS DAI
NAUSKAS kalba jo 95-jo gimta
dienio minėjime Čikagoje

Nuotr. Ed. Šulaičio

kalams (politikos klausimais ra
šė Vytautas Gedgaudas), Jis 
siųsdavo žinias lietuvių dienraš
čiui “Draugui” Čikagoje bei ki
tai spaudai.

Kai 1961 m. atvyko į Čika
gą, prasidėjo dar platesnė veik
la. Istorijos klausimais bendra
darbiavo Bostone leidžiamoje 
“Lietuvių enciklopedijoje” (šį 
darbą pradėjo dar gyvendamas 
Paryžiuje). 1964-71 m. redagavo 
istorinio pobūdžio žurnalą “Tau
tos praeitis”. Istorijos klausimais 
rašė ir teberašo “Draugo” dien
raštyje. Jis parengė ir išleido 11 
“Lietuvos istoriografijos” leidi
nių.

Ir šiuo metu sukaktuvinin
kas dar dirba apie 12 valandų 
per parą. Šalia vusuomeninio ir 
kultūrinio darbo, mokytojavimo 
Pedagoginiame lituanistikos ins
titute (tik šeštadieniais), jis ren
gia paskaitas visuomenei. Taip 
pat skaito Lietuvą bei lietuvius 
liečiančias knygas įvairiomis 
kalbomis ir žinoma, lietuviškas. 
1998 m. išėjusioje didžiulėje 
knygoje (dviejų tomų) - “A 
Global Encyklopedija of Histo
rical Writing” yra išspausdintas 
dviejų su puse puslapių J. Dai- 
nausko rašinys apie lietuvių is
toriografiją.

Jo amžiaus 95-metis buvo 
viešai paminėtas sausio 22 d. 
įvykusiame pobūvyje Jaunimo 
centro rūmuose Čikagoje. Čia 
sukaktuvininką sveikino ne tik 
rengėjai - akademikai skautai 
(Dainauskas yra šios organiza
cijos narys nuo 1919 m.), bet ir 
kitų lietuviškų organizacijų na
riai. Visi linkėjo jam dar daug 
sveikų ir kūrybingų metų. Gana 
ilgai kalbėjo ir pats J. Dainaus
kas. Pareiškė nesijaučiąs toks 
reikšmingas ir taip daug nusi
pelnęs, kaip kad kalbėjusieji 
teigė.

Palinkėkime ir mes šiam 
veikliam spaudos bei kitų sričių 
darbuotojui geros sėkmės ir 
darbingų ateities metų!

• Jau taip gyvenime esti - jei 
žmogus negalvoja apie laimę ar ne
laimę, o tik stengiasi stropiai atlik
ti savo pareigą, laimė ateina savai
me, nors žmogui prisieina gyventi 
varge ir neturte. (Humboldt)



Duetas iš Lietuvos Š. Amerikoje
Belaukiant Lietuvos smuiko virtuozo Raimundo Katiliaus ir jaunos pianistės Goldos 

Vainbergaitės-Tatz kamerinio koncerto Toronte
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
DANGUOLĖ SHER

Smuikininko Raimundo Ka
tiliaus ir pianistės Goldos Vain
bergaitės-Tatz pažintis prasidė
jo nuo kartu atliktų koncertų 
Lietuvoje su Vilniaus styginiu 
kvartetu. Jiedu yra daug kon
certavę įvairiuose Lietuvos 
miestuose, dalyvavo “Klaipėdos 
pavasario” festivalyje, 1998 m. 
atliko eilę koncertų daugelyje 
kraštų.

Atvykę š.m. kovo 4 d. iš 
Lietuvos Amerikon jau sekan
čią dieną išskrenda į Torontą. 
Kanadoje įvyks du koncertai: 
kovo 6 d., Guelph mieste - “Ar- 
kell Gallery” ir kovo 7 d. To
ronte - Prisikėlimo parapijos 
salėje. Kovo 9 d. - koncertas 
JAV-se Long Island Hofstra 
universitete, kovo 12 - New Jer
sey Ramapo kolegijoj, kovo 14 
d. - Bostone, kovo 16 d. - Va
šingtone, kovo 21 d. - Colum
bus (Ohio State University); ba
landžio 24 d. duetas koncertuos 
prestižiniame “Kaufman Hali” 
Niujorke, gegužės pradžioje - 
Izraelyje, o birželio mėnesį - 
koncertai Lietuvoje.

Raimundas Katilius, Lietu
vos muzikos akademijos profe
sorius, muziko kelią pradėjo M. 
K. Čiurlinio menų gimnazijoje. 
Nuo 1964 m. - studijos Lietuvos 
muzikos akademijoje ir Mask
vos P. Čaikovskio konservatori
joje, kur jo pedagogas buvo ži
nomas rusų smuikininkas Igor 
Bezrodny. 1972 m. baigė Mask
vos konservatorijos aspirantūrą. 
Dar studijų metais tapo Helsin
kio (1970) ir Montrealio (1972) 
konkursų laureatu. Kaip Mask
vos konservatorijos studentų as
pirantų pirmūnas buvo ir tarp
tautinių konkursų Belgrade 
(1971) bei Bratislavoje (1972) 
nugalėtojas.

R. Katiliaus koncertinė 
veikla nepaprastai intensyvi. Jis

Žymieji Lietuvos muzikai - pianistė Goldą Veinbergaitė-Tatz ir smuikinin
kas Raimundas Katilius, pasiryžę daugeliui koncertų Šiaurės Amerikoje

ti
ŽENTĄ TENISONAITĖ

2000 
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Už lango Naujas amžius jau sušuko, 
Jo balsas žemę palietė staiga.
Ir vėl karūnoje senelio buko 
skambės nauja saulėtekio daina.
Tinklus kabins saulutės spindulėlis, 
Virpės varpeliai medžių šerdyse. 
Aukštyn tolyn baltus sparnus pakėlęs 
tolybėse klajosi mintyse.
Ką jis man duos Praamžius nematytas? 
Ką dovanos ir ką sau pasiims?
Nors aš tikiu Naujųjų metų rytą 
į nuostabių spalvų simfoniją akims.
Norėčiau amžius drobėje tapyti: 
Aukso karūnos ir plieno sparnai... 
Ir badas žemėje, ne visur gali lyti, 
ne visada visur gyventi yr gerai...
Už lango Naujas amžius jau suriko.
Jo balsas žemę palietė staiga.
Ne man šiandien tau pasakyti liko, 
kokia rytoj gyvenimo kaina.

1/1/1999

dalyvavo stambiuose tarptauti
niuose festivaliuose ir aplankė 
daugelį pasaulio šalių. Koncer
tavo su daugeliu žymių orkest
rų, yra apdovanotas du kartus 
valstybine Lietuvos premija 
(1981 ir 1995 m.), o 1998 m. 
jam buvo įteiktas Gedimino or
dinas, pagerbiant ir įvertinant 
smuikininko ilgametinę muziki
nę veiklą ir laimėjimus Lietuvos 
muzikos pasaulyje. R. Katilius 
yra išleidęs septynis kompakti
nius diskus.

R. Katilius repertuaro po
žiūriu yra universalus smuiki
ninkas: groja ir J. S. Bach’ą, A. 
Vivaldį ir P. Čaikovskį, J. 
Brahmsą ir kt. Tęsdamas savo 
mokytojo A. Livonto tradiciją, 
yra aistringas naujų lietuvių kū
rinių smuikui propaguotojas, 
todėl visuomet į savo koncertų 
programą įtraukia ir Lietuvos 
kompozitorių kūrinius.

Goldą Vainbergaitė-Tatz 
gimė Vilniuje. Mokėsi M. K. 
Čiurlionio . menų gimnazijoje. 
Būdama aštuonerių metų, su
rengė pirmuosius rečitalius 
Maskvoje, Sankt Peterburge ir 
kituose miestuose. Devynerių 
metų mergaitė tapo Lietuvos 
jaunųjų pianistų konkurso nu
galėtoja.

1972 m. G. Vainbergaitė, 
jos mamytei mirus Lietuvoje, su 
tėvu ir broliu emigravo Izraelin. 
Muzikos studijas tęsė Tel Avivo 
universiteto Rubino akademijo
je, gavusi stipendiją iš Ameri- 
kos-Izraelio kultūros fondo. Iš
laikiusi konkurso egzaminus, 
vėliau buvo priimta į garsiąją 
Juilliard mokyklą Niujorke, kur 
jos studijos ir toliau buvo re
miamos stipendija, skirta jau 
minėto Amerikos-Izraelio kul
tūros fondo. Baigusi Juilliard 
mokyklos studijas, Goldą tęsė 
mokslus Manhattan muzikos 
mokykloje. Jos pedagogai - 
Emanuelis Krasauskas, visam 

s

pasaulyje gerai žinoma pianistė 
ir pedagogė Bella Davidovich, 
vėliau - Nina Svetlanova.

Goldą Vainbergaitė-Tatz 
yra daugelio tarptautinių kon
kursų laureatė. 1986 m. laimėjo 
konkursą Cincinnati, Ohio; 
Palm Beach mieste Floridoje 
tarptautiniame konkurse laimė
jo trečią vietą (laureatas buvo 
pianistas iš Lietuvos Petras Ge
niušas). Ji yra laimėjusi Frinos 
Auerbuch vardo konkursą, o 
1997 m. dalyvavo tame pačiame 
konkurse jau kaip vertintojų ko
misijos narė. Tai metais pirmąją 
vietą laimėjo M. K. Čiurlionio 
provaikaitis Rokas Zubovas.

G. Vainbergaitė-Tatz yra 
gastroliavusi įvairiose pasaulio 
šalyse. Dalyvavo Mozarteumo 
festivalyje Salzburge ir Ermita
žo kamerinės muzikos festiva
lyje Sankt Peterburge. Yra pa
dariusi nemažai įrašų radijo ir 
televizijos laidose: Lietuvoje, 
Izraelyje, JAV-se. 1994 m. lai
mėjo Paryžiuje prancūzų insti
tuto premiją “Prix du disque”, 
ir buvo išleistas kompaktinis 
diskas “The Portrait” (R. Šu
mano kūriniai).

Smuikininkas R. Katilius ir 
pianistė Goldą Vainbergaitė- 
Tatz nesiriboja tik koncertine 
veikla, - abu jie yra ir aukšto 
profesinio lygio pedagogai. R. 
Katilius - profesorius Muzikos 
akademijoje ir M. K. Čiurlionio 
menų gimnazijoje Vilniuje, o G. 
Vainbergaitė-Tatz Manhattan 
muzikos mokykloje Niujorke. 
Koncertinės veiklos derinimas 
su pedagogine reikalauja iš 
abiejų menininkų kartais dide
lių pastangų - fizinių bei emoci
nių... Abu juos sieja dar vienas 
bendras bruožas - meilė scenai, 
noras koncertuoti muzikos my
lėtojams.

Šių dviejų iškilių menininkų 
koncertus galės išgirsti ir Kana
dos lietuviškoji visuomenė. Jie
du yra kviečiami Toronto Prisi
kėlimo parapijos persikėlimo 
vajaus komiteto. Jų kamerinis 
koncertas įvyks Š.m. kovo 7, 
sekmadienį, 6 v.v., Prisikėlimo 
parapijos didžiojoje salėje. Visi 
maloniai kviečiami.

“Aitvaro” išdaigos
Nepaisant sniego ir lietaus, po ketvirčio šimtmečio 

prisikėlė Šveicerio “Teodolinda” Toronte
Šią žiemą Toronto padan

gėse ne tik audros, bet ir aitva
rai maišėsi. Toronto lietuvių 
mėgėjų teatre “Aitvaras” tokio 
pat vardo išdykusi būtybė juo
kaudama sujaukė kalendorių ir 
keistais debesimis apdangstė 
apylinkę, kurioje vieną savaitga
lį snigo, o kitą - lijo. Jau praėju
sį rudenį “Aitvaras” planavo To
ronto visuomenei parodyti seną 
mielą veikalą “Teodolinda”, bet 
tuo laiku pasitaikė iš karto per 
daug renginių, tad iš spalio mė
nesio buvo atkelta į sausį, o sau
sio pūgos dar savaitę nustūmė 
pasirodymą iki sausio 23 d.

Nepaisant nepalankaus oro, 
tą šeštadienio vakarą susirinko 
apie 150 žiūrovų pavakarieniau
ti ir pamatyti “Aitvaro” pirmo
jo, prieš 27-rius metus suvaidin
to, dabar su naujais aktoriais at
kurto spektaklio. Veiksmas ir 
tada vyko Toronto Prisikėlimo 
parapijos salėje. O dabar, norė
dami savo ruožtu padėti para
pijai, kuri kūrimosi laikotarpiu 
“Aitvarą” globojo, aitvariečiai 
skyrė vakaro pelną $1,167.09 
persikėlimo vajui.

Trumpą humoristinį įvadinį 
žodį apie “Aitvaro” pavadinimo 
reikšmę tarė R. Jonaitienė. Jai 
bekalbant, pro scenos užuolaidą 
išlindo raudonai apsirengęs žmo
giukas (apie 6 pėdų ūgio) 
su raudona kepuryte - kaip le
gendose pasakojama. Apsidai
ręs, pasisukinėjęs scenoje, žvilg
terėjęs kalbėtojai per petį, ir iš
nėrė atgal į pasakų pasaulį.

Prasidėjo vaidinimas, vieno 
veiksmo komedija, kurią režisa
vo Aldona Dargyte-Byszkiewicz 
ir Vidmantas Šilininkas. Iš kar
to susidarė malonus įspūdis. 
Aktorių grimas (L. Nakrošie- 
nės) bei apranga buvo tinkami, 
neperdėti, kaip ir jaukus scenos 
papuošimas bei baldų išdėsty
mas (sceną tvarkė Simonas Na- 
mikas). Aiški lietuvių kalba, 
darnūs dialogai prisidėjo prie 
sklandžios veiksmo eigos.

Kaip ir daugelyje komedijų, 
intriga nesudėtinga - sukosi 
apie nesusipratimą dėl “Teodo-

Dail. VIKTORAS VIZGIRDA 1985 m. JAV, Cape Code
Nuotr. H. Paulausko

Paminėtas dailininkas Vizgirda
HENRIKAS PAULAUSKAS, 

Vilnius

Vilniuje, Dailės akademijo
je, buvo prisimintas ir pagerbtas 
vienas žymiausių tapytojų Vik
toras Vizgirda suėjus 95-riems 
metams nuo jo gimimo. Gimęs 
1904 m. sausio 14 d. Domini- 
koniuose prie Kauno, V. Vizgir
da 1926 m. baigė Kauno Meno 
mokyklą ir tobulinosi Paryžiuje, 
buvo vienas iš dailininkų drau
gijos ir grupės “ARS” steigėjų. 
1936 ir 1938 m. V. Vizgirda bu
vo Lietuvos dailininkų sąjungos 
pirmininku, 1941-1943 m. dirbo 
Vilniaus Dailės akademijos di
rektoriumi.

Artėjant antrai bolševikų 
okupacijai V. Vizgirda pasitrau
kė į Vakarus, 1946-1949 m. dir
bo Feiburg’o lietuvių meno mo
kyklos tapybos studijos vedėju. 
1950 m. atvykęs į JAV buvo pri
verstas dirbti ir su daile nesusi
jusius darbus, bet didelio talen
to ir darbštumo dėka greitai iš
sikovojo pripažinimą. Su savo 

lindos”. Tai buvo pavadinimas 
veikalo, kurį slaptai parašė Zo
sė (Daiva Botyrienė), barono 
Stasio VoroJVidmanto Šilinin
ko) žmona. Šis nekentė “eman
cipuotų” moterų, todėl Zosė sa
vo literatūrinius bandymus nuo 
jo slėpė, jais dalinosi tik su savo 
motina Magdalena (Inga Pivo- 
riūtė). Atidavusi veikalą klou- 
niškai kukliam raštininkui Smil
gai (Pauliui Sukauskui), dėl jo 
leidybos tarėsi dar ir su išdi- 
džiuoju, vėliau girtuoju, leidėju 
Samana (Laisvių Širvinsku). Jų 
pasitarimai su Zose barono na
muose turėjo likti paslaptyje, 
tačiau baronas grįžo per anksti, 
o plunksnas vizginanti tarnaitė 
Barbutė (Jolanta Vaičytė) taip
gi jam dviprasmiškai per daug 
pasakė. Jis įtarė, kad jie negar
bingais tikslais su jo žmona su
sitikinėjo, ir kad ji jam buvo ne
ištikima. Nepasisekė jam į dvi
kovą išsikviesti nieko nesupran
tančio Smilgos, ir pagaliau iš
siaiškinta, jog “Teodolinda” ne 
tikras, o literatūrinis Zosės kū
dikis.

Komedijoje buvo išryškinti 
tam žanrui, kaip ir kitiems, 
svarbiausi uždaviniai - aiškiai ir 
taikliai išsakyti žodžius, neper- 
šaržuoti vaidmens, leisti publi
kai reaguoti juoku, sukurti ne 
tik žodinį, bet ir vaizdinį ko
miškumą veido išraiškomis bei 
judesiais. Taip pat išryškinta au
toriaus Šveicerio pamoka, paju
dinusi nesenstančią moterų tei
sių temą.

Veikalui pasibaigus, parapi
jos tarybos vardu padėkojo vi
suomeninių reikalų sekcijos pir
mininkas Vyt. Taseckas. Reži
sieriams buvo įteiktos gėlės. 
Žiūrovai, kurių buvo ir jaunų ir 
vyresnių, pasisotino gardžia V. 
Birštono paruošta vakariene su 
vynu. Veikė baras, aitvariečiai 
pardavinėjo loterijos bilietus. 
Skambėjo moderni garsajuosčių 
muzika. Kas norėjo, galėjo ir 
pašokti. Taip ir praėjo smagi 
vakaronė, kurių norėtųsi ir dau
giau. Dlv. 

paveikslais dalyvavo daugelyje 
parodų.

Įsikūręs netoli Bostono, 
gražiame Čape Cod pusiasalyje, 
dailininkas ypač vaisingai ir in
tensyviai kūrė. Būdamas nepri
klausomos Lietuvos išpažinėjas, 
jis visados palaikė artimus kon- 
takus su jaunystės profesijos ko
legomis, ypač su prof. Antanu 
Gudaičiu, kelis kartus lankėsi 
okupuotoje Lietuvoje asmeni
niais kontaktais skatindamas 
Lietuvos menininkų domėjimąsi 
Vakarų daile, modernių meno 
srovių pažinimu. Nepaprastai 
dosniai, be jokio atlyginimo, jis 
beveik visą savo paveikslų rinki
nį padovanojo Lietuvos muzie
jams.

Mirė V. Vizgirda 1993 m. 
liepos 6 d. Jo palaikai buvo par
vežti į Lietuvą ir palaidoti Vil
niaus Antakalnio kapinėse šalia 
Paryžiaus laikų kolegos Juozo 
Mikėno.

Įžymiojo tapytojo 95-rių 
metų paminėjime dalyvavo vi
sam laikui į Lietuvą sugrįžusi V. 
Vizgirdos žmona Elena Vizgir
dienė-Vyšniauskaitė, sulaukusi 
91-rių metų amžiaus, sūnus 
Rimtautas Vizgirda, jo žmona 
dainininkė Birutė Vizgirdienė, 
daug Vilniaus dailininkų, meno 
gerbėjų.

Paminėjimą pradėjo Dailės 
akademijos rektorius Arvydas 
Šaltenis, pabrėžęs ypatingai di
delius V. Vizgirdos nuopelnus 
lietuvių dailei. Prisiminimais 
apie V. Vizgirdą pasidalijo vy
resnės kartos dailininkai Algir
das Petrulis ir Jonas Mackonis, 
daug su juo bendravęs ir dabar į 
Vilnių sugrįžęs iš JAV dailinin
kas Pranas Lapė. Kalbėjusieji 
apgailestavo, kad iki šiol Lietu
voje nėra Valstybinės galerijos, 
kur būtų rodomi tarpukario 
dailininkų darbai, įie dūlėja už
miršti saugyklose. Šiuo metu tik 
Paežerių dvare, Vilkaviškio ra
jone, veikia V. Vizgirdos 1925- 
1944 m. nutapytų dvidešimties 
drobių paroda. Vasario mėnesį 
Vilniuje, “Lietuvos aido” galeri
joje, bus atidaryta didesnės ap
imties Viktoro Vizgirdos darbų 
paroda. Šį pavasarį pagaliau tu
rėtų pasirodyti ir ilgai laukiama 
menotyrininko V. Liutkaus mo- 
nografija-albumas apie V. Viz
girdą ir jo kūrybą.
• Paminėjime kalbėję jaunes
nės kartos dailininkai L. Tulei- 
kis ir P. R. Vaitiekūnas pažymė
jo didelę V. Vizgirdos įtaką mū
sų dienų Lietuvos tapytojams, 
nes jis aktyviai dalyvavo spau
doje, rašė “Naujoje Romuvoje”, 
“Lietuvos aide”, išeivijos “Lie
tuvių enciklopedijoje” ir anglų 
kalba - “Encyclopedia Lituani- 
ca”. Daug V. Vizgirdos darbų 
yra įsigiję Amerikoje gyvenan
tys lietuviai. Jo paveikslai turi 
labai didelę vertę. Dailininko 
šeima yra įsteigusi V. Vizgirdos 
vardo premiją, kuria yra apdo
vanojami gabiausi Vilniaus 
Dailės akademijos studentai. Jų 
darbų paroda dabar veikia Aka
demijoje.

• Kalba yra laidininkas, ku
riuo teka į mus tautos kūryba: jos 
dainos ir pasakos, jos epas ir lyri
ka, jos drama, jos filosofija ir net 
jos mokslas. A. MACEINA

Bernardas Aleknavičius, fo
tografas, žurnalistas ir istorikas, 
paruošė ir Klaipėdos universiteto 
leidykla išleido naują knygą apie 
rašytoją Ievą Simonaitytę, pava
dintą “Vakarė žvaigždė”. Auto
rius daugiau kaip penkiolika me
tų yra bendravęs su rašytoja. Kaip 
ELTA pastebi, jis įsitikinęs, kad 
norint geriau pažinti Mažąją Lie
tuvą, šią pažintį reikėtų pradėti 
nuo Ievos Simonaitytės grožinės 
kūrybos, nes rašytoja buvusi labai 
tiksli istorinei praeičiai.

Dail. Danutė Karaškaitė- 
Brusokienė praeitų Kalėdų išva
karėse Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejuje, Vilniuje suren
gė portretų parodą “Kalėdų do
vana”. Tarptautinėje plotmėje pa
sižymėjusi menininkė - plakatų 
kūrėja ir knygų iliustratorė - pa
staruoju metu atsidėjo portretų 
kūrybai, gerokai jau pamirštai 
dailės sričiai. Kaip rašo M. Jurai
tė (“Dienovidis”, 1999.1.15-21), 
dailininkė atidžiai žvelgia į žmo
gų, stengiasi perteikti jo sielą. Ši 
,dail. Stasio Ušinsko mokinė yra 
sukūrusi moterų menininkių port
retus - pianistės Mūzos Rubacky- 
tės, architektės Rūtos Stankevi- 
čiūtės-Matinienės, aktorės Euge
nijos Pleškytės ir kitų. Paroda vei
kė iki š.m. sausio pabaigos.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
klube š.m. sausio 8 d. antroji Jono 
Savičiaus premija įteikta Karinai 
Firkavičiūtei, paruošusiai lietuvių 
ir karaimų kalbomis karaimų po
ezijos antologiją “Į Trakus paukš
čiu plasnosiu”. Antologiją 1997 
m. išleido “Danieliaus” leidykla. 
Kaip rašo “Lietuvos aidas” (1999. 
1.12), premiją už nuopelnus Lie
tuvos lenkų ir karaimų kultūroms 
įsteigė suomių rašytoja Kirsti Si- 
raste, kurios senelis J. Savičius ki
lęs iš Lietuvos, su caro kariuome
ne patekęs į Suomiją, ten vedęs 
suomę ir likęs gyventi. Rašytoja 
K. Siraste į suomių kalbą yra iš
vertusi ir lietuvių poezijos. Premi
jos įteikimo vakare dalyvavo lau
reatės motina - Lietuvos ambasa
dorė Turkijoje Halina Kobeckai- 
tė. Pernai J. Savičiaus premija 
buvo paskirta lenkų poetei A. 
Rybalko.

Žemaičių kultūros, akademi
nio jaunimo ir vaikų paramos 
fondas, įsteigtas 1998 m. gegužės 
mėnesį, buvo pristatytas š.m. sau
sio 8 d. Vilniaus miesto rotušėje, 
susirinkus Žemaičių kultūros dr- 
jos nariams bei prijaučiantiems. 
Fondui vadovauja prof. V. Daujo
tytė-Pakerienė. Fondo tikslas - 
parama mokslo, kultūros, švieti
mo, meno sritims bei socialinės 
globos veikla. Didžiausias užmo
jis - Vilniuje įsteigti Simono Dau
kanto namus, kur būtų akademi
nio jaunimo centras, įsikurtų bib
lioteka, parodų, koncertų salės. 
Susirinkime pirmininkė sakė, kad 
žemaičiai turi Žemaičių akademi
ją, yra įsteigta ir Šatrijos Raganos 
bendrija. “Lietuvos aide” (1999.1. 
12) rašoma, kad susirinkimo me
tu veikė žemaičių dailininkų dar
bų paroda, padainuota ir žemai
tiškų dainų.

“Arabesque” akvarelė-audinys (watercolour-weave), dail. VIRGINIJOS 
SAKALAITĖS-MIKĖNIENĖS

Grigorijus Kanovičius, Jona
voje gimęs, Vilniuje studijavęs žy
dų rašytojas, devynių romanų ir 
daugelio apsakymų bei kino sce
narijų autorius,, prieš keletą metų 
išvykęs nuolatiniam gyvenimui į 
Izraelį, apdovanotas Izraelio rašy
tojų sąjungos premija už geriau
sią 1997 metais sukurtą romaną 
rusų kalba “Žydų parkas”. Pernai 
šią knygą lietuvių kalba išleido 
leidykla “Tyto alba”. Kaip rašo 
“Lietuvos aidas” (1999.1.20), ra
šytojas dažnai lankosi Lietuvoje, 
yra abiejų valstybių pilietis, šiuo 
metu baigia kurti apsakymą “Nu
kirstų medžių šlamesys”.

Čikagos muziejai, bibliote
kos, teatrai bei kitos organizacijos 
yra užsimojusios iki trečiojo tūks
tantmečio pradžios surengti tūks
tantį renginių įvairiomis temomis. 
Į šią programą yra įsijungęs ir 
Balzeko lietuvių kultūros muzie
jus, pasirinkęs temą “Mūsų kil
mė”. Sausio 17 d. ten buvo atida
ryta paroda apie Lietuvos mies
tus, miestelius, kaimus. Rodomos 
senos fotografijos, šių dienų gy
venvietės, atskirų laikotarpių že
mėlapiai, herbai, medžiaga apie 
lietuvių įsikūrimą Čikagoje. Pasi
naudota ir iš Lietuvos gauta ar
chyvine medžiaga. Pranešimą apie 
šį renginį paskelbė “Lietuvos 
aidas” (1999.1.21) pasinaudojęs 
“Draugo” informacija.

Lietuvos valstybinis simfoni
nis orkestras, vadovaujamas Gin
taro Rinkevičiaus, š.m. sausio 30 
d. Vilniaus Kongresų rūmų salėje 
iškiliu koncertu paminėjo savo 
veiklos dešimtmetį. Pirmasis to 
orkestro koncertas įvyko Operos 
ir baleto teatro salėje. Orkestras 
neturėdamas savo patalpų repe
tuodavo įvairiose salėse. Dabar, 
kai vyriausybė orkestrui paskyrė 
Kongresų rūmų salę, sąlygos žy
miai pegerėjo. Tas antrasis simfo
ninis orkestras šiuo metu yra pa
valdus Kultūros ministerijai.

“Ratilio”, Vilniaus universi
teto folkloro ansamblis,š. m. sau
sio 11 d. sukaktuviniu koncertu 
Didžiojoje universiteto auloje pa
minėjo savo sėkmingos veiklos 
trisdešimtmetį. Susirinkusius bu
vusius ir dabartinius ansamblie
čius sveikino universiteto rekto
rius R. Pavilionis. Kaip ELTA 
rašo, ansamblį subūrė 1968 m. 
Aldona Ragevičienė. Vėliau jam 
vadovavo Laima Burkšaitienė, o 
nuo 1977 m. jam vadovauja muzi
kologė Zita Kelmickaitė, instru
mentalistams - Antanas Fokas. 
Ansamblyje paprastai šoka, dai
nuoja ir groja apie 30 studentų, 
busimųjų filologų, medikų, fizikų 
ir kt. Repertuarą sudaro ne tik 
tautosakos rinkinių, bet ir pačių 
ansamblio narių užrašyta folklori
nė medžiaga. Dauguma koncertų 
yra įrašyta plokštelėse bei garsa- 
juostėse. “Ratilio” nemažai kon
certuoja ir užsieniuose - Italijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje, Skan
dinavų kraštuose, JAV ir Kana
doje. Pastarojo krašto lietuvius šis 
ansamblis aplankė vienas iš pir
mųjų ir visiems paliko ilgai iš
liekantį įspūdį. Snk.
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PRISIKĖLIMO
Darapijos kredito kooperatyvas

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

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

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

.3.25% 

.3.25% 

.3.50% 

.3.85% 

.4.00% 

.4.10% 

.4.30% 

.3.25% 

.3.75% 

.4.10% 

.4.20% 

.4.25% 

.4.55% 

.3.00% 

.4.00% 

.4.10% 

.4.20% 

.4.25% 

.4.55% 

.2.00% 

.2.00% 

.2.00%

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

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

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

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

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

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

L U D l S RE Fit AGE RA TIO V 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

BPL Import/Export

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

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

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu. 
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B. A.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

Lietuviai ledo ritulio žaidėjai, besireiškiantys profesinėse Šiaurės Ame
rikos lygose. Iš kairės: Dainius Zubrus, Andrius Kaminskas ir Darius 
Kasparaitis Nuotr. R. Choromanskytės

Lietuvos krepšininkai JAV universitetuose
Jau ne pirmi metai JAV uni

versitetų ir kolegijų krepšinio ko
mandose matome keliasdešimt jau
nuolių iš Lietuvos, kurie čia studi
juoja ir žaidžia. Kai kurie iš jų, bai
gę JAV universitetus ir gerai užsi
rekomendavę, dabar rungtyniauja 
įvairiose Europos valstybėse ar Lie
tuvoje profesionalų tarpe. Du iš jų 
- Artūras Karnišovas (Seton Hall 
un-tas) ir Šarūnas Jasikevičius (Ma
ryland un-tas) atstovauja ir Lietu
vos rinktinei. Pirmasis iš jų buvo iš
rinktas geriausiuoju Europos krep
šininku.

A. Karnišovo vietą Seton Hall 
universitete dabar užėmė Rimas 
Kaukėnas, kuris yra šio didžiulio 
universiteto pirmojo penketuko 
žaidėjas. Įdomu, kad jį televizijoje 
dažnai matome ir galime pastebėti, 
kad jis savo pavardę nori tiksliai 
lietuviškai pristatyti - ant jo marš
kinėlių išspausdintoje pavardėje yra 
net taškas ant “e” raidės.

Į Clemson’o universiteto rink
tinę po stipraus sužeidimo pernai 
sugrįžo Andrius Jurkūnas. Puolime 
žaidžiantis Andrius pasižymi tiks
liais tritaškių metimais. Hartfordo 
universiteto rinktinėje pradėjo žais
ti pirmakursis Mantas Storpirštis.

Tačiau pačiu geriausiuoju 
krepšininku iš lietuvių tarpo Ame
rikos universitetuose gali tapti tik 
nuo šio rudens žaidžiantis “Wake 
Forest” rinktinės debiutantas Da
rius Songaila, kuris yra 204 cm. 
ūgio ir stipraus sudėjimo. Jis jau 
dabar yra vienas iš geresnių krepši
ninkų šioje stiprioje NCAA pirmo
jo diviziono komandoje. Apie jį, 
kaip atrodo, daug girdėsime bent 
keturis metus - iki jo studijų pa
baigos.

Mes gerai prisimename krepši
ninką Šarūną Marčiulionį, kuris bu
vo pirmuoju lietuviu NBA lygoje ir 
jau baigė savo profesionalo karjerą. 
Tačiau JAV spaudoje skamba kito 
Marčiulionio - Kęstučio pavardė. 
Nors jiedu nėra giminės, tačiau turi 
panašumą. Ir Kęstutis žaidžia gyni
me, nors ne pas profesionalus, bet Dę-

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

zityvus buvo Ontario premjeras, 
kuris net pažadėjo sumažinti 
provincinius pajamų mokesčius, 
o labiausiai negatyvus, kaip vi
suomet, buvo Kvebeko premjeras.

Naujuosius Triušio metus 
Kanados kiniečiai pasitinka va
sario 16 dieną. Toronto 360,000 
kiniečių šiais metais, neskaitant 
kitų mažesnio masto parengimų 
ir balių, išnuomojo net “Skydo- 
me” stadioną visam savaitgaliui, 
kad galėtų sutalpinti visus, no
rinčius iškilmingai ir triukšmin
gai palydėti Tigrą ir sutikti Triu
šį. Stadione buvo įrengta daug 
įvairių suvenyrų ir maisto kios
kų, parodų, vyko liaudies šokių, 
dainų, badmintono ir kovos pra
timų demonstracijos, kinietiškos 
operos, populiarios muzikos 
koncertai, akrobatų grupės pasi
rodymai, tradiciniai slibino ir 
liūto šokiai, išgąsdiną piktas 
dvasias ir iššaukią linksmumą. 
Kiniečių nauji metai yra pati di
džiausia ir triukšmingiausia jų 

laware universiteto komandoje, pri
klausančioje “American East” lygai.

Vienas iš aukščiausiųjų ūgiu 
NCAA studentų pirmojo diviziono 
komandų tarpe yra 211 cm. turintis 
Rutgers universiteto komandos vi
durio puolėjas Alvydas Tenys. High 
Point’o universiteto rinktinės eilėse 
matome net du mūsų tautiečius iš 
Lietuvos: Valdą Kaukėną (aukščiau 
minėto Rimo brolį) ir Mantą Igna
tavičių. Mantas pasižymi savo gero
mis pasekmėmis: pirmenybių pra
džioje jo taškų vidurkis per vienas 
rungtynes buvo 16.0, o Valdo - 10. 
5. Ignatavičius yra dar tik pirmakur
sis, o Valdas trečiametis studentas.

Gerai šį sezoną spėjo užsireko
menduoti ir Evaldas Jocys iš Rytų 
Karolinos universiteto rinktinės. Jo 
pelnytų taškų vidurkis irgi gana 
aukštas - 14.0 Neblogai rodosi ir 
Creighton’o universitetui atstovau
jantis paskutiniųjų metų studentas 
Nerijus Karlikanovas (jo vidurkis 
8.0). Dar vienas mūsų tautietis žai
džia JAV vakaruose esančiame 
Oregon’o State universiteto rinkti
nėje, kuris priklauso “Pac.10” lygai. 
Jo taškų vidurkis - 5.5.

Čia pažymėjome 11 vyrų, ku
riuos matome NCAA stipriausiųjų 
universitetų lygose. Iš viso šiame 
elitinių komandų tarpe rungtyniau
ja 135 Europos valstybių atstovai, 
kurie priklauso 300 pirmojo divi
ziono universitetų rinktinėms.

Dalį iš jų mes matome Ameri
kos televizijoje, kur dažnai pabrė
žiama, kad jie yra lietuviai iš Lietu
vos. Ypatingai daugiau linksniuoja
mos geresniųjų žaidėjų pavardės. 
Apie juos rašoma ir šio krašto laik
raščiuose, jau nekalbant apie pačių 
mokyklų dienraščius, kur apie juos 
labai plačiai paaiškinama.

Gaila, kad šiuo metu nemato
me Amerikoje gimusiųjų lietuvių 
kilmės krepšininkų, panašiuose uni
versitetuose rungtyniaujančių. Negi 
jie yra kokie nors antraeiliai sporti
ninkai, kad nesugeba patekti į 
rinktines? Juk anksčiau vienas kitas 
dar sužibėdavo. E. Šulaitis

šventė, švenčiama jau puspenk
to su viršum tūkstančio metų. 
Pasak padavimo, to meto impe
ratorius Huang Ti pakvietė visus 
savo karalystės gyvūnėlius ateiti 
pas jį, bet tik 12 iš jų pasirodė. 
Dėkingas imperatorius pavadi
no 12 metų iš eilės tų gyvūnėlių 
vardais ir paskelbė, kad visi 
žmonės gimę tais metais įgys jo 
vardu pavadinto gyvūnėlio cha
rakterį. Po jau minėtų tigro ir 
triušio seks slibino, žalčio, ark
lio, avino, beždžionės, gaidžio, 
šuns, kiaulės, žiurkės metai, o 
po to vėl tie patys iš naujo. Tai
gi, mes švenčiame 1999-sius me
tus, japonai 2659-sius, žydai 
5760-sius, musulmonai 1380-sius, 
o kiniečiai Triušio metus jau, 
berods, 384-tą kartą.

“Maple Leaf Gardens”, ku
riame net 68 metus Toronto 
“Maple Leafs” žaidė ledo ritulį, 
vasario 13 įvyko paskutinės 
rungtynės. “Maple Leafs” persi
kels į naują sporto salę užbaigti 
šį ledo ritulio sezoną kartu po 
vienu stogu su Toronto krepši
nio komanda “Raptors”. 1931 
metų lapkričio 12, 8.30 v.v. 
“Maple Leaf Garden” įvyko 
pirmasis ledo ritulio žaidimas, 
kurį Torontas pralaimėjo prieš 
Čikagą 2:1. Nauja sporto salė 
“Air Canada Center” turės 18, 
800 vietų žiūrovams (19,800 vie
tų krepšinio sirgaliams), kai 
“MLG” teturėjo 15,726 vietas ir 
neužtenkamai vietos įstaigoms, 
užkandžių kioskams bei turėjo 
per mažai brangių privačių lo
žių. “MLG” likimas šiuo metu 
nežinomas - ar bus nugriautas, 
ar pasiliks kokiems ypatingiems 
renginiams, kurių metų eigoje 
netrūko. Čia koncertavo ir or-

Nauja pajėga
Andrius Kaminskas, ledo ritu

lio žaidėjas, gimė Elektrėnuose. Jis 
yra Onutės ir Stasio sūnus. Pradėjo 
žaisti ledo ritulį, kai buvo 6 metų, 
nes jokia kita sporto šaka jo nedo
mino. Dabr jis nori patekti į NHL. 
Tai yra jo svajonė. Praeitą vasarą 
jam buvo proga žaisti Kaune su 
Dainiumi Zubru ir Dariumi Kaspa
raičiu. Šiuo metu Andrius žaidžia 
Grenfell, Saskatchewan. Sako, ten 
lietuvių nėra. Per Kalėdas jis buvo 
nuvažiavęs į Ontario ir aplankė lie
tuvių parapijas Toronte ir Hamilto
ne. Toronte jam buvo proga pama
tyti ledo ritulio muziejų, kuriame 
jis rado savo vardą ir pavardę kom
piuteryje, kai jis žaidė Lietuvos 
rinktinėje dėl Europos čempionato. 
Jo treneris buvo Rimas Sidaravi
čius. R. Choromanskytė

* * *
“Aušros” klubas dėkoja vi- 

siems sportininkams ir dalyviams, 
kurie prisidėjo prie šeštadienio va
sario 20 d. vykusio krepšinio turny
ro pasisekimo. Padėka ypač “Lou- 
ray Property Services Ine.”, o taip 
pat R. Siaučiuliui ir L. Cotreau už 
paramą turnyrui. Sekantis krepši
nio turnyras mergaičių ir berniukų 
komandų įvyks vasario 28, sekma
dienį, 1 v.p.p. Prisikėlimo parapijos 
salėje. K.Edis

Kas netrukus įvyks?
- Š. A. lietuvių stalo teniso pir

menybės - 1999 m. kovo 6 d., Kliv- 
lande, Ohio. Rengia ŠALFASS-gos 
stalo teniso komitetas. Informuoja: 
Pranas Gvildys, 93 Wheeling Ave., 
Staten Island, NY 10309-3026. Tel. 
718 356-7871; faksas: 718 356- 
0974; E-mail: INAPRA@OAL. 
COM

- Š. A. lietuvių individualinės 
šachmatų pirmenybės - 1999 m. 
kovo 6-7 d.d., Klivlande, Ohio. 
Vykdo Klivlando LSK “Žaibo” 
šachmatų sekcija. Informuoja: Vy
tautas Nasvytis, 1234 West Blvd., 
Cleveland, OH 44102. Tel. 216 
631-0210; faksas: 216 481-6064.

- Š. A. lietuvių vyrų senjorų 
(34 metų ir daugiau) krepšinio pir
menybės - 1999 m. kovo 27-28 d.d., 
Lemonte, IL. Vykdo - Čikagos 
ASK “Lituanica”. Informuoja: Al
gis Tamošiūnas, 1921 Bending 
Oaks Ct., Downers Grove, IL 
60515. Tel. 630 435-0619; faksas: 
630 435-0621; E-mail: Lituanica@- 
aol.com

ŠALFASS-gos centro valdyba

Kas naujo Europoje?
Vokietijos aukščiausios lygos 

ledo ritulio klube žaidžia čekas Gu
das lietuviška pavarde. Gal tai lie
tuvių pabėgėlių vaikaitis, nes juk 
karo metu Čekoslovakijoje buvo 
apsistoję gera šimtinė Lietuvos pa
bėgėlių, jų tarpe ir kun. P. Ažubalis.

Vygantas Petkevičius žaidžia 
Magdeburgo rankinio klube. Pri
ėmęs Vokietijos pilietybę, lietuvis 
tuoj pat buvo įtrauktas į jos rinkti
nę. Sportinė spauda pranešė, kad 
ateinančiais metais Vygantas žais 
Solingen mieste antros lygos ko
mandoje. Į ją taip .pat atvyks Rusi
jos rinktinės žaidėjas, tad dviem 
stipriais svetimtaučiais Solingen 
numato iškovoti teisę jau 2000 me
tais žaisti pirmoje lygoje. K.B.

Skautų veikla
• Kaziuko mugė įvyks kovo 7 

d. Prisikėlimo parapijoje. Visos 
draugovės, tėvų komitetas, skauti- 
ninkių-kų draugovės jau ruošiasi. 
Kas dar turėtų loterijai laimikių, 
prašomi skambinti s. E. Simonavi- 
čienei tel. 416 769-3270.

• Vasario 16-tosios sueigoje 
“Rambyno” tunto įsakymais pa
skelbti pareigų pasikeitimai: ps. A. 
Saplys, jam pačiam prašant, atleis
tas iš adjutanto pareigų. Naujuoju 
adjutantu paskirtas ps. Gintaras 
Karasiejus. Nuo š.m. sausio 1 d. ry
šininku su kanadiečiais paskirtas 
sk.v.v.sl. Linas Narušis.

• VHI-tos Tautinės stovyklos 
vaizdajuostė jau paruošta. Jos kai
na $20 (JAV). Norintieji ją gauti 
prašomi rašyti adresu: v.s. B. Ba
naitienė, 18 Nardone Circle, 
Abington, MA 02351, USA, tel. 1- 
781-871-1517. Su užsakymu siųsti ir 
čekį. F.M.

kestrai, kaip Duke Ellington, 
Count Basie, Stan Kenton, 
Tommy Dorsey, Benny Good
man, dainavo Elvis Presley, 
Frank Sinatra, “The Beatles”, 
“The Rolling Stones”, Lucian- 
no Pavarotti, Placido Domingo 
ir daug kitų. Čia buvo ir kitokių 
sporto rungtynių kaip teniso, 
krepšinio, lakroso, bokso, imty
nių; kalbėjo daug įžymių žmo
nių kaip Winston Churchil, 
John Diefenbaker, W. L. Ma
ckenzie King, Pierre Trudeau, 
Billie Graham; vyko daug poli
tinių ir religinių konferencijų. 
Čia buvo ir viena Pasaulio lietu
vių dainų šventė. Žodžiu, 
“MLG” salė turėjo daug paskir
čių ir daug kas ją dar ilgai pri
simins. G.K.

TTTTLIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių
MOKA:

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

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.10% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.20% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
4.55% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

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

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

r a i
.MasterCard] VPLUS

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

Suilrnt
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 
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

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

ALGIS MEDELIS

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

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

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

aol.com


įSEoanascaĮ
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

/instate*
You’re in good hands.

Mes turime planą, 
kuris Jums sutaupys pinigų

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

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

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

Advokatas

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

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

Lengvai pasiekiamas autobusu 
nr. 79 (Scarlett Road) nuo 

Runnymede požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

(Orthodontist) 
' Telefonas

2373 Bloor Street West 4^ g 763-5677
(Prie Jane St.)

“Paparčio žiedas” - taip 
pavadinta Toronto lietuvių cho
ro “Volungė” balandžio 24, šeš
tadienį, rengiama vakaronė Pri
sikėlimo parapijos didžiojoje sa
lėje. Dainuos ir kartu linksmin
sis Bostono etnografinis an
samblis “Sodauto” bei Toronto 
lietuvių choras “Volungė”. Mė
gėjai padainuoti ir pašokti, ar 
norintys tik pabūti žiūrovais, 
jauni bei vyresnio amžiaus tau
tiečiai - visi kviečiami smagiai 
praleisti vakarą ir pasidžiaugti 
ankstyvu pavasariu.

Rasa Povilavičiūtė, 
“Volungės” choro vardu 

KLB valdybos nariai pirm. 
A. Vaičiūnas, N. Liačienė, A. 
Rašymas, M. Stanevičius ir kun. 
E. Putrimas vasario 21 d. susiti
ko su Lenkijos seimo pirminin
ko pavaduotoju Jan Krol, kuris 
reagavo į KLB protesto laišką 
dėl Lenkijos pasienio dalinio 
užėmimo vaistinės Punske. Jis 
sutinka, kad padaryta “adminis
tracinė klaida” ir mėgins padėti 
spręsti reikalą.

“The Mississauga News” 
vasario 17 d. laidoje išspausdino 
Vasario 16-tosios minėjimo Ana
pily aprašymą. Pasak laikraščio, 
lietuviai susirinkę Mississaugoje 
minėjo savo gimtojo krašto Ne
priklausomybės dieną. Šventės 
dalyviai ir kviesti garbės svečiai 
galėjo gėrėtis Toronto lietuvių 
dainos ansamblio “Volungė”, 
tautinių šokių ansamblio “Gin
taras” ir Lietuvos kankinių šven
tovės vaikų choro “Angeliukai” 
atlikta menine programa. Pa
grindinė kalbėtoja - Regina Na-

Lithuania Catch

■om as

Bird To
Vilnius

with convenient connections to Vilnius

F/NNfJ/R
WE ARE FINNAIR. YOUR GATEWAY TO THE WORLD

This is your chance to catch the Early 

Bird to Vilnius via Helsinki, with rates 

$1000. Payment is due 

in full by March 31 to qualify. Enjoy 

the timeless tradition of this cultured 

country - and the superb service of 

Finnair. Fares also available from 

other major Canadian centres. Ask 

your Norvista representative for the 

Summer '99 brochure, fill of special 

tour packages to Lithuania and 

beyond. Norvista is also the official 

representative for Silja Line in 

Canada, and offers Finncheques, 

Scandic Holiday cheques, and car 

rentals. Call your travel agent or 

Norvista today and save!

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

TORONTO
HELSINKI 17:30

HELSINKI
TORONTO 13:20

FROM

8 DAY TOURS FROM $1395. pp

461*8651

DEPARTURE ARRIVAL

Contact your tra

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

RON VANAGAS
Agentas

311 Matheson Blvd. E.r Mississauga, Ont. L4Z 1X8

Toronto mėgėjų teatro “Aitvaras” aktoriai, suvaidinę komediją “Teodo- 
linda” 1999 m. sausio 23 d. Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

Nuotr. D. Kalendraitės

TORONTO
rušienė, JAV lietuvių bendruo
menės pirmininkė. Pasak jos, 
po sovietinės okupacijos nepri
klausoma Lietuva per 9-rius 
metus padariusi didelę pažangą. 
Priimta nauja konstitucija, lais
vai išrinktas parlamentas, du 
prezidentai, sukurta nauja teisė
tvarka. Lietuva paaugusi ūkiš
kai ir žymiai padidėjusios užsie
nio investicijos. Taipgi kalbėto
ja raginusi stropiai budėti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės.

A. a. Stepui Ignatavičiui, 
mūsų brangiam dėdei mirus, jo 
šviesiam prisiminimui pagerbti 
Lina ir dr. Jim Tharp su šeima 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Onai Anskienei mirus, 
nuoširdžiai užjausdami jos vai
kaitę Onutę Stanevičiūtę, drau
gai iš “Father Bressani” gimna
zijos “Kovai su vėžio liga Lietu
voje” aukojo po $20 - Domenic 
Scuglia, Pat Legault, Mario Ra
poni ir Ann G. Laurinaitis.

Vilniaus krašto lietuvių mo
kykloms a. a. Broniaus Mackevičiaus 
atminimui aukojo: $40 - St. Grizic- 
kas; $25 - P. B. Sapliai; $20 - H. E. 
Stepaičiai, R. O. Berentai, V. Birš
tonas, L. Baleišis, A. M. Pranevi- 
čiai, L. E. Rudaičiai, I. A. Patašiai, 
P. L. Jurėnai, M. Janeliūnienė, P. 
V. Melnykai, F. Mockus, J. Aukš
taitis, L. Dūda, Br. Saulėnas, B. T. 
Stanuliai, L. V. Senžikai, J. Rugis, 
dr. S. E. Čepai, A. E. Pūkai, St. Va- 
lickis, J. Gudavičius, J. Petrauskas; 
$15 - E. S. Kuzmickai; $10 - D. 
Keršienė, B. Čepaitienė, P. Puido
kas, J. S. Andriuliai, Br. Sapijonie- 
nė, J. P. Barakauskai, A. Ledienė, 
J. Nešukaitis, S. Jakaitis, J. Budrys, 
I. A. Zalagėnai, J. Vingelienė, V. 
Siminkevičienė, F. Mačiulienė, M. 
Povilaitienė, A. Totoraitis, V. Gu
daitis; $5 - M. Jasionytė, A. Vens- 
lovaitienė, V. Leverienė.

Aukas rinko M. Povilaitienė. 
Nuoširdus ačiū visiems aukoju
siems. B.S.

A. a. Antano Bliūdžiaus at
minimui “Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje” Z. Didžbalienė au
kojo $25.

Savo tėvelių a. a. Emilijos 
ir Mato Šimkūnų 2-jų metų 
mirties prisiminimui Birutė, Al
girdas ir William “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Petro Juodvalkio 3 m. 
mirties atminimui, žmona Ele
na “Kovai su vėžio liga Lietuvo
je” aukojo $20. M.P.

A. a. Steponui Ignatavičiui 
mirus, užjausdami žmoną Ireną 
ir brolį Markų su šeimomis, Ire
na Kymantenė, Gražina ir Pet
ras Stauskai “Kovai su vėžio li
ga Lietuvoje” aukojo $40. M.P.

A. a. Onai Anskienei mirus, 
užjausdami jos vyrą Vaclovą, 
dukrą Vidą, sūnų Rimantą bei 
jų šeimas “Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje” aukojo po $30 - A. 
Z. Stančikai ir Ž. Vidmantienė.

str a Travel
& Services Inc.

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

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

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

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

Išperkant bilietus iki kovo 31 d., kaina į Lietuvą nuo $999. Kelionė į Vilnių 
įskaitant skrydį, viešbutį, pusryčius, pervežimą (7 dienos) nuo $1,325.

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

•* V *
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juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas * Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.
REiVlNt Wost Realty lr»c.

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

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

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

Tel.: 416 530-1070

WALTER V. DAUGINIS
IVSIIMME - IIIC A ll>IJIA<

PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M. LAPKRIČIO 1 D.
KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 

300 North Queen St., Suite 105N
Etobicoke, Ont. M9C 5K4 

(šiaurinėj pusėj Queensway, prieš Sherway Gardens) 
Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305

Faksas 416 620-7584

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

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

CMD Insurance Services Inc.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.
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Maloniai kviečiame atsilankyti į RELIGINES

kovo 7, sekmadienį, 12.30 v.p.p.,
Anapilio salėje.

❖ Tai dienai pritaikyta tema kalbės rekolekcijų vedėjas,
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

❖ Bus pietūs ir pyragai.
Billetus-kvietimus prašome įsigyti iš anksto parapijos 
salėje sekmadieniais po Mišių arba kitomis dienomis 
vakarais užsisakyti pas Birutę Matulaitienę 
tel. 416 622 8599.

Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia - KLKM draugijos 
Lietuvos kankinių parapijos skyrius ir tarybos religinė sekcija

Maloniai kviečiame visus į retą, neeilinį 

smuikininko RAIMUNDO KATILIAUS ir 
pianistės GOLDOS VAINBERGAITĖS-TATZ 

dueto kamerini koncertą

1999 m. kovo 7, sekmadienį, 6 v.v.
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College Str., Toronto, Ontario 

Įėjimas - $20 asmeniui; studentams/vaikams - $10. V7etos salėje numeruotos.
Rezervacijos priimamos vakarais telefonu pas ALGĮ NAUSĖDĄ, 416 231-1423. 

Rengia Toronto Prisikėlimo parapijos persikėlimo vajaus komitetas

10 TORONTO
Anapilio žinios

- Viso pasaulio tikintieji įvai
riais būdais sparčiai ruošiasi didžia
jai krikščionybės 200 m. sukakčiai. 
KLK moterų draugijos skyrius kvie
čia visus parapijiečius Gavėnios 
metu kiekvieną penktadienį 3 vai. 
po pietų atvykti mūsų šventovėn, 
kur bus einami Kryžiaus keliai ir 
kalbamos pritaikytos maldos. Pas
kui tyloje ir ramybėje bus galima 
susikaupti ir pagarbinti Aukščiau
siąjį ir Jam padėkoti už tai, kad ly
dėjo ir tebelydi mus tremties kelyje.

- Gavėnios susikaupimas Wa- 
sagos gerojo Ganytojo šventovėje 
bus kovo 2, antradienį, 3 v.p.p. Su
sikaupimą praves Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis.

- Gavėnios susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje bus kovo 
5-7 dienomis. Susikaupimą praves 
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartu
lis. Susikaupimo dienų tvarka: kovo 
5, penktadienį - 10 v.r. ir 7 v.v. Mi
šios su pamokslu; kovo 6, šeštadie
nį - Mišios su pamokslu 10 v.r. ir 6 
v.v.; kovo 7, sekmadienį - pamoks
lai įprasta sekmadienio Mišių tvar
ka. Išpažinčių bus klausoma kas 
dieną prieš ir po Mišių. Susikaupi
mas bus užbaigiamas sekmadienį

. įprastine religinės šalpos popiete.
- Gavėnios susikaupimas Del

hi Šv. Kazimiero šventovėje bus ko
vo 8 ir 9 dienomis. Susikaupimą 
praves Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis.

- Anapilio knygyne papildomai 
gauta: Nijolės Sadūnaitės “Skubė
kime daryti gera”, Zigmo Zenkevi
čiaus “Kaip aš buvau ministru” ir 
daug naujų muzikos garsajuosčių.

- Mišios vasario 28, sekmadie
nį: 9,30 v.r. už Ritą Jonikaitę-Mac- 
Millan, 11 v.r. už parapiją; Wasago- 
je 3 v.p.p. už a.a. Petrą Babecką; 
Delhi, vasario 27, šeštadienį, 3 v.p. 
p. už a.a. Bronių Čaiką.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, vasario 28, pa- 

• maldos 9.45 v. ryto. Prieš ir po pa
maldų bus dalinami aukų pakvitavi
mai. Po pamaldų įvyks moterų 
draugijos susirinkimas Lietuvių Na
mų patalpose.

- Vasario 22 d. mirė Marija 
Radzevičienė, sulaukusi 77 metų 
amžiaus. Velionė palaidota Šv. Jo
no kapinėse vasario 23 d. Apeigas 
atliko kun. Alg. Žilinskas.

- Kovo 2 d., 7.30 v.v. įvyks 
tarybos posėdis.

- Ekumeninės pamaldos - ko
vo 10 d., 7 v.v. Prisikėlimo švento
vėje. Pamokslą sakys Išganytojo 
parapijos klebonas kun. Alg. Žilins
kas, giedos parapijos choras. Sek
madienį, kovo 14, 9.45 v.r. Išgany
tojo parapijos šventovėje pamokslą 
sakys vienas iš Prisikėlimo parapi
jos kunigų. Remkime ekumeninį 
sąjūdį atsilankydami abiejose pa
maldose.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio vasario 21 d. 

popietėje dalyvavo 166 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė Šarūnas 
Paplauskas iš Kauno. Pranešimus 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN moterų būrelio narė Laima 
Mačionienė.

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

- Kovo 13 d., 6 v.v., įvyks Lie
tuvių Namų vyrų būrelio -narių me
tinis pobūvis. Karšta vakarienė su 
vynų, kava ir pyragaičiais. Bus mu
zika, loterija ir kitos įvairenybės. 
Stalai1 rezervuoti. Įėjimas $15 asme
niui. Bilietai gaunami LN raštinėje 
ir pas T. Stanulį, tel. 416 769-1616.

- Vasario 21 d. koncerte “Prie 
gražaus žydrojo Dunojaus” surinkta 
$270 aukų Slaugos namų statybai. 
Slaugos namams aukojo: $100 - R. 
Bekeris; $50 - L. Balsys; $20 - I. 
Adomavičienė, G. Bijūnienė, R. 
Jonaitienė, V. ir A. Kulnys, E. Ste
ponas; $10 - S. Ciplijauskas, T. Sta- 
nulis. 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, Ont. M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienį per 10.15 v.r. 

Mišias buvo giedamos liaudies gies
mės, kurioms instrumentais pritarė 
T. Pabrėža birbyne, M. Gabrys smui
ku, J. Adamonytė ir I. Pivoriūtė 
kanklėmis.

- “Atgaivink” programa prasi
dėjo Gavėnios pradžioje ir tęsis iki 
kovo 28 d. Antroje savaitėje visų 
būrelių mąstymo tema yra apie 
nuodėmę.

- Parapijos metinis susirinki
mas įvyks vasario 28 d. po 11.30 v.r. 
Mišių. Bus padaryti įvairūs praneši
mai ir pusės tarybos narių rinkimai.

- Gavėnios susikaupimas, kurį 
praves Šiaulių vyskupas E. Bartulis, 
vyks kovo 17 - 21 d.d.

- Praeitų metų aukų parapijai 
ir vienuolynui pakvitavimus dar ga
lima pasiimti šį sekmadienį, vasario 
28, po Mišių salėje. Po šio sekma
dienio nepaimti pakvitavimai bus 
išsiųsti paštu.

- Jau galima užsisakyti stalus ir 
įsigyti bilietus į parapijos metinę 
vakarienę pas V. Tasecką sekma
dieniais salėje, kitu laiku jo namuo
se tel. 905 824-4461. Vakarienė 
įvyks kovo 27, šeštadienį. Progra
moje Hamiltono “Aukuro” dramos 
vienetas suvaidins E. Kudabienės 
režisuotą Žemaitės komediją “Trys 
mylimos”.

- Tikinčiosios Lietuvos dienos 
proga, kurią švęsim kovo 7 d., bus 
daroma rinkliava Lietuvos Bažny
čios religinei ir labdaros veiklai pa
remti.

- Vasario 19 d. palaidotas a.a. 
Simas Gudaitis, 90 m. amžiaus. Pa
liko žmoną Mariją, brolius Stasį 
Toronte, Praną Čikagoje ir seserį 
Marcelę Benetienę Montrealyje. 
Vasario 20 d. palaidotas a.a. Vincas 
Ignaitis, 86 m. amžiaus. Paliko 
žmoną Ireną, dukras Gražiną ir 
Aldoną Čepienę su šeima. Vasario 
22 d. palaidota a.a. Ona Banelienė, 
96 m. amžiaus. Paliko sūnus Algi
mantą ir Vytautą su šeimonis.

- Mišios sekmadienį, vasario 
28: 8.15 v.r. už a.a. Arūną Velavi- 
čių, 9.15 v.r. už a.a. Romą Draud- 
vilą, 10.15 v.r. už a.a. Vladą Sondą, 
už a.a. Eleną Pivorienę ir Leonorą 
Plasčinskienę, už a.a. Petronėlę 
Rekštienę, 11.30 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
Mato Stanevičiaus pastango

mis, Princess Margaret ligoninė pa
dovanojo muziejui vartotą kompiu
terį. Todėl dabar galime lankyto
jams geriau patarnauti dėl mūsų 
fondų bei bibliotekos knygų katalo
gų, taip pat peržvelgti lietuviškus 
puslapius Internete. Dėkojame p.p. 
Pargauskams už $15. auką muzie
jaus-archyvo reikalams, taip pat 
prel. dr. P. Gaidai už $100 auką.

Maironio mokyklos žinios
- Maironio mokykloje Toronte 

visi mokiniai, mokytojai ir tėvai, 
stengiasi kalbėti lietuviškai. Kiek
vieną šeštadienį pradedame pamo
kas Lietuvos himnu.

- Norime priminti tėvams - jei 
vaikai nebus mokykloje, paskambin
kite mokytojai ir praneškite. Tai pa
darę sutaupote daug laiko adminis
tracijai ir neįvyksta nesusipratimų.

- Dėkojame Linui Zubrickui, 
“Paramos” vedėjui aplankiusiam 
vyresnį darželį, vyresnes klases bei 
kursus ir paaiškinusiam “Paramos” 
veiklą.

- Gauta padėka iš Air Canada. 
Mokyklos kanklininkės praėjusių 
metų gruodžio 12 d. atliko kalėdinę 
programą orouoste.

- Vasario 27, 9.15 v.r. Mairo
nio mokyklos patalpose įvyks abitu
rientų tėvų pasitarimas mokinių 
užbaigimo reikalais.

- Žiemos atostogų laikotarpy
je, kovo 13 d., Maironio mokykloje 
pamokos vyks įprasta tvarka. Kovo 
20 d. pamokų nebus.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $50 - A. 
Aleliūnienė.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$50 - A. Sagevičius (žmonos 
a.a. Eugenijos I mirties metinių 
proga).

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maloniai kviečiame visuomenę dalyvauti

KOVOJI B*
------- > . .'.X- -k _ .X/. į:

HAMILTONE, šeštadienį, kovo 13, 3 v.p.p., Jaunimo centro salėje, 58 Dundurn
St., Hamilton. Pagrindinį žodį tars Lietuvos seimo pirmininko 
pavaduotojas Andrius Kubilius iš Vilniaus. Programą atliks “Aro” choras.

TORONTE, sekmadienį, kovo 14, 4 v.p.p., Prisikėlimo par.,1011 College St.,Toronto
Pagrindinį žodį tars Lietuvos seimo pirmininko pavaduotojas, Andrius
Kubilius iš Vilniaus. Programą atliks A. Šarpytės kamerinis orkestras “Lyra”.

Rengėjai - Tėvynės sąjungos Kanados skyrius

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,

RRSP ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MŪSŲ KOOPERATYVE Į RRSP
- Mokame aukštas palūkanas už GIC investicijas
- Neimame jokio administracinio mokesčio
- Prieš 69 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF 

nemokant valdžiai jokių mokesčių
- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1998 metus, įnašą į RRSP 

reikia įteikti iki 1999 metų kovo 1d.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 
praneša, kad

metinis noriy susirinkimas
įvyks 1999 m. kovo 21, sekmadienį, 3 v.p.p.,

Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St., Toronto, Ontario 
Dalyvaujančių registracija prasidės 2 v.p.p Valdyba

Toronto Lietuvių Namų švietimo fondas “Labdara” skiria stipendijas jaunimui
TIKSLAS. Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros 
pažinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa tai, kas 
tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.
KVALIFIKACIJOS: Komisija, skirstydama stipendijas, atsižvelgs į šias sąlygas: a) turi būti lietuviai arba 
lietuvių kilmės, b) studijuojantieji pilnu laiku (full time) aukštesniosiose mokslo institucijose, c) Vasario 
16 gimnazijos mokiniai, d) lituanistinių kursų ar institucijų studentai, e) lituanistinių mokyklų mokytojai 
bei studentai, studijuojantys lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, f) finansinių reikalavimų įrodymas.

Prašymą rašant duoti kuo daugiau žinių apie save, studijas, pažymius, lietuvišką veiklą, dalyvavimą 
lietuviškose organizacijose, anksčiau gautas stipendijas ar premijas. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada, darbo valandomis tel. 416 532-3311. 
Prašymai pristatomi iki 1999 m. kovo 5 d.

Stipendijos bus paskelbtos metiniame Toronto Lietuvių Namų susirinkime kovo 14 d. Pageidauja
me, kad jame studentai dalyvautų. Stipendijos bus paskirtos nuo rugsėjo 1-30/99 tuo atveju, jeigu bus 
įrodyta, kad studentai yra registruoti pilnam laikui (full time). TLN švietimo fondas “Labdara”

VASARIS YRA RRSP INDĖLIŲ MĖNUO
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

jįįįį PARAMA
© turi platų indėlių pasirinkimą
© moka aukštas palūkanas
© siūlo “Mutual Funds” ir “Index-Linked” 

investicijas
© neima mokesčių už patarnavimus

© mielai perkels RRSP indėlius iš kitų įstaigų 
© tuoj pat išduoda kvitą mokesčių atleidimui 
© gali pervesti RRSP santaupas į RRIF 

nemokant valdžiai jokių mokesčių

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai perves paskolą labai gerom sąlygom!

PASKUTINĖ INDĖLIŲ DIENA 1998 METAMS - KOVO 1 D.
Skyriai: 1573 Bloor St. W., Toronto Tel.: 416 532-1149

2975 Bloor St. W., Etobicoke Tel.: 416 207-9239

A. a. Vytauto Matulevičiaus 
atminimui, užjausdami šeimą, 
Dana ir Algis Zakarevičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. inž. Vytautui Matule
vičiui staiga mirus, nuoširdžiai 
užjausdami žmoną Luciną, sū
nus ir jų šeimas, A. S. Pacevičiai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Vinco Januškos mir
ties metinių prisiminimui Elena 
Januškienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A. a. Vincui Ignaičiui iške
liavus amžinybėn, nuoširdžiai 
užjausdami žmoną, dukras - Al
doną su vyru Linu, Gražiną bei 
kitus artimuosius, Nijolė ir Gy
tis Andruliai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

Sibiro tremtinių grįžimo 
fondui aukojo: $100 - A. Sage
vičius (žmonos a.a. Eugenijos I 
mirties metinių proga); $50 - J. 
B. Stankai (a.a. Valio Bružo at
minimui).

Brangios tetos a.a. Anicetos 
Aperavičienės atminimui pagerbti 
Rūta ir Aras Staniuliai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A. a. Stepui Ignatavičiui 
mirus, jo brangiam atminimui 
pagerbti sesuo dr. Eugenija ir 
Kazys Kriaučiūnai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

A. a. broliui Lietuvoje mi
rus, užjausdama seserį Teklę ir 
jos vyrą Adolfą Sekonius, A. 
Jurkšaitienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

H MONTREAL
Vasario 16-oji buvo gražiai pa

minėta vasario 14 d. Aušros Vartų 
parapijoje. Į 11 vai. ryto pamaldas 
iškilminga eisena buvo įneštos or
ganizacijų vėliavos. Sekė Mišių 
skaitinių skaitytojai Aldona Vaiče- 
kauskienė bei dr. Jonas Mališka ir 
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ. 
Vainikas, kurį nešė skautukai An
tanas ir Paulius Mickai, buvo padė
tas prie Žuvusiems dėl Lietuvos 
garbės lentos. Lietuvos karininkai 
asistavo prie vainiko ir vėliavų.

KLB Montrealio apylinkės už
prašytas Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. K. Ambrasas. 
SJ. Pamaldų metu giedojo Aušros 
Vartų parapijos choras. Pabaigoje 
buvo sugiedotas Tautos himnas.

Parapijos salėje vyko minėjimo 
tąsa. Po Kanados himno ir žuvusių
jų dėl Lietuvos laisvės pagerbimo 
buvo kpt. Juozo Janulevičiaus gerai 
išmąstyta paskaita. Atvykę į minėji
mą latvių atstovas Janis Verners ir 
estų - Richard Leithem tarė po 
trumpą sveikinimo žodį. Šio rengi
nio pranešėja Silvija Staškevičienė 
perskaitė šiai progai atsiųstus mi-

nisterio pirmininko Jean Chretien 
ir finansų ministerio Paul Martin 
sveikinimus. Meninę dalį atliko 
Aušros Vartų parapijos choras, ve
damas Lavrenti Djintcharadze, ko
ordinuojant Antanui Mickui. Cho
ras skambiai padainavo “Kur giria 
žaliuoja”, žodžiai J. Vanagaičio, 
muz. J. Gudavičiaus, dainų pynę: 
"Gražių dainelių", “Atskrend saka
lėlis”, “Šėriau žirgelį”, “Leiskit į tė
vynę”, “Balnokit, broliai, žirgus”. 
Pabaigai “Oi, toli, toli” muz. St. 
Gailevičiaus ir “Lėkit mintys” iš G. 
Verdi operos “Nabucco”. Baigiant 
minėjimą, Arūnas Staškevičius ren
gėjų vardu dėkojo šios šventės sve
čiams, dalyviams, programos atlikė
jams bei talkinusiai LK Mindaugo- 
Neringos šaulių kuopai. Baigta 
Tautos himnu.

Žmonės neskubėjo į namus, 
bet vaišinosi šaltais užkandžiais ir 
pyragais su kava.

Vasario 10 d. per vakarines 
CTV žinias buvo pasidžiaugta, kad 
Montrealio policija išaiškino dar 
vieną automobilių vagių grupę, ku
rios ryšiai siekia net Europą. B.S.

Montrealio Aušros Vartų parapijos šventovės giesmininkai - vadovai. 
Iš kairės: sol. Antanas Keblys, vargonininkas Lavrenti Djintcharadze, 
sol. Gina Čapkauskienė ir kompoz. Aleksandras Stankevičius. 
Pastarojo sukurtą giesmę “Linksmų Kalėdų” gražiai atliko parapijos 
choras 1998 m. gruodžio 24-25 d.d. Nuotr. A. J. Mickaus

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

IEŠKOME AUKLĖS 2 metų ber
niukui Mississaugoje. Skambinti 
tel 905 282-9102 vakarais.

REIKALINGOS auklės ir namų 
ruošos darbams moterys. Būtina 
kalbėti angliškai. Skambinti Ellai 
tel 416 221-5114.
REIKALINGA AUKLĖ 5-rių m. 
amžiaus berniukui 6-šioms die
noms per savaitę. Turi gyventi kar
tu ir gerai kalbėti rusiškai. Skam- 
binti Natalie tel. 905 737-8923.
JEI RENGIATĖS PARDUOTI NA
MĄ, pirmiausia kreipkitės į atnau
jinimo specialistus. Perdažytas, 
moderniau pertvarkytas namas žy
miai pakels kainą. Skambinkite 
Zeniui, tel. 905 301-7513 arba 905 
301-3729.
KAIP GERIAU PARDUOTI NA- 
MĄ? Visas informacijas rasite 
“Guide to Selling your Home”. 
Skambinti bet kuriuo laiku 24 vai. 
laikotarpyje tel. 416 231-1929. Šią 
knygelę atsiųsim niekaip jūsų ne- 
įpareigojant.

GALVOJAT PIRKTI NAMĄ? Vis- 
ką rasite knygelėje “Guide to 
Buying Home”. Skambinti tel. 416 
231-1929, bet kuriuo laiku. Ši in
formacija bus pasiųsta Jums nie
kaip jūsų neįpareigojant.

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

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).

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8 
Kreipkitės visais namų 

pirkimo-pardavimo reikalais
NIJOLE B. BATES 

tel. 416 763-5161 (24 vai, pager)

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.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE


