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Spaudos rūpesčiai ir viltys
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Tėvynėje su

mirgėjo įvairiausio žanro, krypties ir tematikos leidinių. 
Pasigirdo nuogąstavimų, kad jų yra per daug, tačiau jų 
suklestėjimas yra natūralus ir būtinas laisvės bei demok
ratijos poreiškis. Ne visiems pasisekė išsilaikyti - vie
niems finansiniai sunkumai kliudė ir dar vargina, kiti gal 
nesugebėjo įtikti skaitančiai visuomenei, bet nemažas 
skaičius vis tiek išliko ir gyvuoja. Ne mums išeivijoje 
spręsti apie jų likimą, nes jis priklauso nuo pačios tautos.

TAIP PAT ir išeivija pati yra atsakinga už savo ateitį 
ir savo spaudą. Išeivijoje lietuviškų laikraščių leidy
ba turėjo gyvybiškai svarbų vaidmenį. Nuo pat pra
džių spauda buvo ne tik informacijos, bet ir jungties prie

monė išsiblaškiusiems po pasaulį lietuviams. Asmenys 
gali spaudoje reikštis, organizacijos - savo veiklą puose
lėti. Informacijos skleidimas, panašios krypties minčių pa
sidalinimas sava kalba per spaudą dar vis yra svarbūs bū
dai išlaikyti lietuviškumą, lietuvišką žodį. Bet, kaip ir ki
tose išeivijos etninėse grupėse, amžius ir asimiliacija reti
na narių gretas, veikla silpsta...nyksta. Užuot praradus 
viltį, naudingiau yra rimtą dėmesį skirti besikeičiančioms 
aplinkybėms ir teigiamo joms prisitaikymo metodams. 
Tokio principo skatinami, “TŽ” leidėjai prieš porą metų 
pradėjo ieškoti būdų, kaip atsiliepti į šiuolaikinius reika
lavimus bei trūkumus. Metai iš metų Kanados lietuvių 
katalikų kultūros draugijos “Žiburiai” metiniuose susirin
kimuose pranešama apie nuolatinį laikraščio prenumera
torių skaičiaus kritimą. Taip pat trūksta bendradarbių, ra
šančių apie išeiviją. Prieita išvada, jog svarbu būtų atsi
klausti pačių skaitytojų nuomonės įvairiais leidinio turi
nio bei išvaizdos klausimais. Todėl praėjusį rudenį buvo 
atlikta apklausa, o surinkti atsakymai kovo mėn. (nr. 12) 
pateikti straipsnio forma. Skaičiai rodė, kad iš apklausą 
atsakiusiųjų daugelis buvo patenkinti leidiniu. Bendrais 
bruožais atsakymuose aiškiausiai pareikšta nuomonė dėl 
žinių iš Lietuvos gausumo svyravo - vieni norėjo jų dau
giau, kiti - mažiau. Atsižvelgiant į dabartinę lietuviškos 
visuomenės būklę, norima angliško priedo arba skyriaus, 
kuriuo galima būtų palaikyti ryšį su nutolstančiais nuo 
bendruomenės branduolio dėl nepakankamo lietuvių kal
bos mokėjimo. Nors esminis tautos požymis yra jos kalba, 
jos vaikai, rodantys norą ir susidomėjimą jai priklausyti, 
negali būti atstumti dėl kalbinių kliūčių. Ypač šiais smar
kaus nubyrėjimo laikais reikia ištiesti jiems draugišką 
ranką.

IŠEIVIJOS spauda negalėjo ir negali būti lyginama su 
vietiniais leidiniais, kurie veikia verslo pagrindu. Ga
lima iš jų pasimokyti, bet ne juos pamėgdžioti, su jais 
konkuruoti, nors tokia pagunda gali atsirasti. Tam nėra 

nei lėšų, nei laiko, nei jėgų. Svarbu suprasti, kad tai yra 
mūsiškės spaudos galimybės, su kuriomis reikia skaitytis. 
Retėjant prenumeratorių skaičiui, mažėja pajamos, ku
riomis apmokami laikraščio darbuotojai, įsigyjamos nau
jos programos bei technika. Todėl tenka kantriai laukti, 
kol bus suderintos pajėgos, surasti būdai įvertinti ar įgy
vendinti naujus siūlymus bei idėjas. Leidėjai yra dėkingi 
visiems juos pateikusiems, atsiliepusiems į apklausą ir 
stengsis pagal galimybes ištirti jų pritaikymą šiam savait
raščiui. Artėjant 49-ajam metiniam spaudos vakarui gili 
padėka reiškiama visiems bendradarbiams, savanoriams, 
rėmėjams ir geradariams, kurie savo laiku, rašiniais, do
vanomis, aukomis, išmintimi ir patarimais prisideda prie 
“TŽ” išlaikymo bei pasisekimo. Jų įnašas yra neapskai
čiuojamai brangus ir svarbus. RSJ

Šekspyro veikalų festivalis

Savaitė Lietuvoje

Stratfordo festivalis, gyvuo
jąs nuo 1953 metų, paskelbė sa
vo 1999 metų sezono programą. 
Sezonas tęsis nuo gegužės 4 iki 
lapkričio 7 dienos. Kaip ir kiek
vienais metais, šį sezoną festiva
lis stato kelis Šekspyro veikalus: 
du iš jų didžiajame festivalio 
teatre “Tempest” bei “Midsum
mer Night’s Dream” ir du “Tom 
Patterson” teatre - “Macbeth” 
bei “Richard II”. Be šių, festi
valio teatre dar statomi “Pride 
and Prejudice” (Jane Austen), 
“The Alchemist” (Ben Jonson), 
“The School for Scandal” (Ri
chard Brinsley Sheridan); “Tom 
Patterson” teatre bus vaidina
mas David Young veikalas apie 
kanadietį pianistą Glenn 
Gould, vardu “Glenn”. Trečia
jame, “Avon” teatre, bus du 
muzikiniai veikalai: “West Side 
Story” (muzika Leonard Bern
stein, libretas Stephen Sond
heim) ir “Dracula” (pagal Bram 
Stoker knygą, muzika Marek 
Norman). Be šių veikalų, festi
valio dalyviams dar siūloma 
įvairių paskaitų, poezijos bei 
dramos skaitymų, koncertų, 
teatro užkulisių bei aprangų ap
žiūra, ekskursijos po gražų fes
tivalio parką. Norintieji daugiau 
informacijos gali skambinti te
lefonu 1-800-567-1600 arba ap

lankyti festivalio interneto sve
tainę http:/lwww.stratfordfestival, 
on.ca. Šiais metais festivalio po
puliarumą padidins filmas “Sha
kespeare in Love”, kuris vaiz
duoja jauną romantišką Šekspy
rą ir kuris surinko visą glėbį Os
karų šių metų filmų akademijos 
iškilmėse.

Norman Jewison, Toronte 
prieš 72 metus gimęs filmų reži
sierius, 1999 m. Holywood’o 
filmų meno ir mokslų akademi
jos premijų iškilmėse kovo 21 
d. buvo apdovanotas specialiu 
Oskaru,“Irving Talberg Award” 
už “išskirtiną meistriškumą fil
mų gamyboje per keturis de
šimtmečius”. Į jo režisuotus fil
mas įeina “The Cincinati Kid”, 
“In the Heat of the Night”, 
“Fiddler on the Roof’, 
“Moonstruck”. Jo darbo princi
pas, kurį jis pakartojo priimda
mas savo apdovanojimą: “Ne
svarbu demografija ar uždarbio 
potencialas - surask gerą istori
ją, kuri mus priverstų juoktis ar 
verkt, ir išeis geras filmas. Fil
mai, uždirbę milijonus, nebūti
nai yra geriausi”. Jewison’o fil
mai buvo pristatyti net 45 aka
demijos premijoms ir gavo per 
10 Oskarų.

Telefono bendrovių tolimų
(Nukelta j 8-tą psl.)

Pasaulio kariuomenių rinktinių dalinių sportinėse Kr>?.so pirmenybėse š.m. vasario 24 d. Mayport bazėje 
Floridoje dalyvavo ir Lietuvos grupė (dešinėje). Žemiau - Lietuvos kariuomenės sportiniai atstovai. Iš kairės: 
seržantas Algis Balčiūnas, Bronius Basalykas, Inga Juodeškienė, Amerikos jūreivis, Įeit. Raimundas 
Juodeška Nuotr. R. Gedeikos

Nemunas ir Vilnius Vokietijos televizijoje
KAZYS BARONAS, Vokietija

Vieną vakarą Vokietijos te
levizija paskyrė mūsų didžiau
siai Nemuno upei ir po kelių 
dienų Gedimino miestui.

Gudijos vaizdai
Pradėsiu Nemunu. Vokietis 

filmavo Gudijos gamtovaizdį, 
tuoj pat pažymėdamas, kad ap
link Nemuną ir jo apylinkėse 
gyvena lietuviai, gudai, rusai, 
žydai, lenkai. Lietuviai upę va
dina Nemunu, lenkai Niemen. 
Filmuojami gražūs Gudijos gam
tovaizdžiai, rodomas tautiniais 
drabužiais pasipuošęs moterų 
chorelis, dainuojantis gudišką 
dainą, pelkėtame miškelyje Ne
muno ištakas. Vokietis labai 
tiksliai nusako Nemuno tėkmę, 
mažam upeliui susijungus su ki
tom dviem upėm.

Mūsų didžiausia upė yra 
nutolusi nuo Gudijos sostinės 
tik 40 km., tad trumpai parodo
mas ir Minskas. Labai tiesingai 
vokietis pažymėjo, kad Gudija 
vakarų pasauliui yra “terra in
cognita”. Istoriniais laikais Gu
dija priklausė Lietuvai, tad ji 
buvo užtvara prieš totorius.

Nufilmuotos lietuvių staty
tos pilys. Rodoma žemdirbystė. 
Šiandieną tik apie 2000 ūkinin
kų apdirba nuosavus ūkius, nes 
ir toliau gyvuoja kolchozai bei 
sovehozai.

Vargingai atrodo tie nuosavi 
ūkiai: arkliuku traukiamos akė
čios, moterėlės rauna piktžoles 
daržuose, skundžiasi vokiečiui 
sunkiu gyvenimu, mažom pensi
jom. (600 milj. rbl., apie 60 DM 
arba 67 kan. dol.).

Naugardukas - didelio Lie
tuvos poeto lenkų tautybės 
Adomo Mickevičiaus gimtinė, is
torinė Lietuvos... sostinė! Mote
ris deklamuoja pirmą “Pono 
Tado” poemos posmą “Lietuva, 
tėvyne tu mano...”

Po pirmojo pasaulinio karo 
rytinė Gudijos dalis atiteko Sov. 
Sąjungai, vakarinė - Lenkijai. 
Vyko gudų persekiojimas. Šian
dieną jaunimas palieka kaimus, 
ieško geresnio gyvenimo mies
tuose.

Nežinomoje Gudijos vieto

vėje, miške pastatytas 1863 m. 
sukilėliams paminklas su dide
liu ereliu ir lenkišku įrašu. Gir
dėti lenkiška daina “Za Nie
men, za Niemen...” Tai sukili
mo metų lenkų daina.

Gardinas
Senukas rusiškai pasakoja, 

kad prieš karą čia atostogauti at
vykdavo net ponai iš Varšuvos. 
Anksčiau, sovietiniais laikais, gy
venimas buvęs geresnis, nes 1 kg. 
duonos kainavo 18 kpk.

Rodomas Gardinas. Lenkai 
miestą vadina Grodno, gudai 
Horodno, lietuviai Gardinas. 
Šis miestas jungia vakarinę ir 
rytinę Gudiją. Jame taikiai gy
vena gudai, lenkai, lietuviai, žy
dai. Prie Nemuno stovi seniau
sia Gudijos cerkvė, kurioje įvy
kę keli stebuklai, pasakoja vien
marškinis šventikas. Jis skun
džiasi, kad pamatai yra plauna
mi Nemuno upės, reikia juos 
stiprinti, bet nėra lėšų. Gardino 
miesto vaizdais baigiamas Ne
muno filmas. Gražūs gamto
vaizdžiai, tačiau svetimtautis iš 
filmo susidarys varganos Gudi
jos vaizdą.

Vilnius
Lietuvos sostinės filmas pra

dedamas Šv. Kazimiero švento
ve. Vokietė praneša, kad ji esanti 
Rytų Europos mieste, kuriame 
susitinka įvairios kultūros, tau
tybės ir tikybos. Lietuviai savo 
sostinę vadina “Vilnius”, lenkai 
“Wilno”, žydai “Vilne”.

Nuo Gedimino kalno nufil
muotas bendras Vilniaus vaiz
das, kuris iki Antrojo pasaulinio 
karo priklausė Lenkijai, tad 
Lietuvos sostinė laikinai buvo 
Kaunas.

Pasikalbėjimas su trim mo
terim: viena sako, kad jos mo
tinos kalba lenkų, kita - lietu
vių, o trečioji - jidiš, bet ji moka 
taip pat lenkiškai, rusiškai ir 
kiek lietuviškai. Šiandieną Vil
niuje esą beveik 600,000 gyven
tojų, kurių penktadalį sudaro 
lenkai. Daugiausia jų - darbinin
kai, amatininkai, beveik nėra 
inteligentijos. Pusę gyventojų su
daro lietuviai, atsikėlę į Vilnių... 
po Antrojo pasaulinio karo!

Archyviniu filmu parodo
mas prieškarinis kaimiečių tur
gus, kuriame parduodamos lie
tuviškais raštais austos staltie
sės, rankšluosčiai. Be jokių abe
jonių, tai kasmetinis birželio 29 
d. turgus prie Šv. Petro-Povilo 
šventovės. Vokietė sako, kad 
tuo laiku (Lenkijos okupacijos 
metais, K.B.) lietuvių kalba ne
buvo girdima, nes Vilniuje vyra
vo lenkų, rusų, žydų kalbos. 
Racha Moskvina vokietei aiški
na, kad 80,000 žydų Vilniuje 
gyvenę labai vargingai. Vėl mo
kytoja Suchacka skundžiasi len
kiškai (visur vertimas duodamas 
vokiškai, K.B.) inteligentijos 
stoka, nes po karo apie 100,000 
lenkų išvyko į Lenkiją.

Kapinės ir arkikatedra
Rasų ir Antakalnio (“Anto- 

kol”) kapinės. Lietuviai gerbia 
amžino poilsio žemę, nenaikina 
lenkiškų paminklų, nepaisant, 
kad gen. Želigovskis okupavo 
Vilnių. Be lenkiškų įrašų kapi
nėse, vokietė nufilmavo ir žuvu
sių 1991 m. kapus.

Arkikatedra, pastatyta ant 
pagoniškos Lietuvos dievaičio 
Perkūno žemės. Lietuviai buvo 
pakrikštyti lenkų, kai Didysis 
Lietuvos kunigaikštis “lagiello” 
vedė Jadvygą. Nuo čia prasidė
jusi lenkų įtaka Lietuvoje. Bet 
lenkai sakė, kad lietuviai geriau 
būtų likę pagonys, nes jie nėra 
geri katalikai.

Šv. Mišios arkikatedroje. 
Šventovė pilna tikinčiųjų, pui
kiai gieda choras. Vokietė pri
mena arkikatedros atgavimą ir 
vien tik prieš karą lenkų kalbą 
joje, nes lietuvių kalba lenkų 
buvo laikoma kaimietiška, ne
kultūringa. Tik vienoje mažytė
je šventovėje Mišios buvusios 
laikomos lietuviškai (lotyniškai, 
Šv. Mikalojaus, K.B.). Filmuo
jamas arkiv. A. J. Bačkis. Jis 
sako: “Problema yra arkikatedra. 
Norima joje Mišių ir lenkų kal
ba. Tačiau negalima pamiršti, 
kad visos nepriklausomybės sie
kimo demonstracijos vyko čia, 
prie arkikatedros. Atgautoji arki
katedra yra simbolis tautinės

(Nukelta j 2-rą psl.)

Seimo pirmininkas Gruzijoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis kovo 25- 
26 d.d. lankėsi Gruzijoje. Jis su
sitiko su to krašto patriarchu 
Uja bei su parlamento vadovu 
Zurabu Zvanija, su kuriuo buvo 
kalbėta apie bendradarbiavimo 
galimybes - oro linijos atidary
mą tarp Vilniaus ir Tbilisio, vi
zų išdavimą, diplomatinių tar
nybų atidarymą. V. Landsbergis 
domėjosi naujo naftos termina
lo Supsoje atidarymu ir naftos 
bei dujų transportu per Juodąją 
jūrą. Jis taip pat susitiko su 
Gruzijos parlamento daugumos 
vadove Lana Gogoberidze bei 
su delegacija ryšiams su Lietuva.

Palaidotas kunigas poetas
Kovo 31 d. Kauno Petrašiū

nų kapinėse buvo palaidotas 
kunigas Ričardas Mikutavičius, 
teologijos mokslų daktaras, 
poetas, kolekcininkas, Santar
vės premijos laureatas, Kauno 
garbės pilietis, Gedimino tre
čiojo laipsnio ordino kavalie
rius. Jis buvo nužudytas 1998 m. 
liepos 1 d., po 15 dienų iškeltas 
iš Nemuno, tačiau neatpažintas 
iki š.m. kovo mėn., kada jo kū
nas buvo ekshumuotas. Geduli
nes Mišias Žemės ūkio universi
teto aktų salėje, kur jis buvo pa
šarvotas, koncelebravo kardino
las Vincentas Sladkevičius, Vil
kaviškio vyskupas Juozas Že
maitis bei kiti kunigai ir vyskupai.

Kun. R. Mikutavičiaus pa
laikai buvo išlydėti daugiatūks
tantinės minios, praneša “Lietu
vos rytas”. Laidotuvėse dalyva
vo didelis skaičius buvusių ir 
dabartinių politikų, meno, lite
ratūros, kultūros, mokslo veikė
jų ir verslininkų.

Baudžiamojoje byloje dėl 
nužudymo kaltinami keturi as
menys: Artūras Daškovskis ir 
Valdas Puodžiūnas - tyčiniu 
nužudymu, Robertas Liuiza ir 
Andrius Daujotas - vagystės 
slėpimu. Seimo Teisės ir teisė
tvarkos komitetas reikalauja, 
kad iki balandžio 30 d. bylos ty
rimo eiga būtų griežtai įvertinta 
bei nustatyti pareigūnai, dėl ku
rių klaidų kun. R. Mikutavi
čiaus palaikai buvo neatpažinti 
ir palaidoti praėjusią vasarą.

Lankėsi JAV atstovai
ELTOS žiniomis, kovo 29- 

31 d.d. Lietuvoje lankėsi dvi 
JAV kongreso delegacijos. Vie
nai vadovavo Atstovų rūmų pir
mininkas J. Dennis Hastert, 
antrai - Atstovų rūmų prekybos 
komiteto pirmininkas Tom Bli
ley. Svečiai susitiko su Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, ministeriu pirmi
ninku Gediminu Vagnoriumi, 
užsienio reikalų bei krašto ap
saugos ministeriais.

Kalbėdamas Lietuvos seimo 
posėdyje, D. Hastert pareiškė 
remiantis “visišką” Lietuvos na
rystę ŠAS (NATO), pažymėda
mas, jog JAV kongresas palaiko 
Lietuvos siekį tapti Europos są
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jungos nare. Jis gerai vertino 
Lietuvos dalyvavimą ŠAS pro
gramoje “Bendradarbiavimas 
taikos labui” ir pasiryžimą skirti 
2% bendrojo vidaus produkto 
krašto apsaugos sistemos finan
savimui. Ji taip pat sveikino 
Lietuvą, tapusią regioninio sau
gumo modeliu, bei už gerus 
santykius su kaimyninėmis vals
tybėmis. Delegacijų apsilanky
mo proga kovo 30 d. Vilniuje, 
Vašingtono aikštėje (prie J. Tu
mo-Vaižganto ir A. Goštauto 
gatvių sankirtos) buvo atidengta 
paminklinė lenta “Istorinių Lie
tuvos ir Amerikos saitų atmi
nimui”.

Paveikė Rusijos krizė
Ūkio ministeris Vincas Ba

bilius vyriausybės posėdyje kovo 
24 d. pranešė, kad ekonominė ir 
finansinė Rusijos krizė skau
džiausiai atsiliepė maisto pra
monės, lengvosios pramonės, 
statybos ir pervežimų paslaugas 
teikiančioms įmonėms, rašo 
ELTA. Statistikos duomenys 
rodo, kad krizė dar tęsiasi. Įmo
nių nuostoliai siekė 150 mln. li
tų. Karaliaučiaus srities skolos 
Lietuvos įmonėms už gaminius 
ir paslaugas siekia 100 mln. litų. 
Žemės ūkio gaminių eksporto 
kainos dėl krizės sumažėjo iki 
20%, o gamybą perdirbančių 
įmonių nuostoliai gali siekti 
apie 40 mln. litų. Mėsos perdir
bėjų gamybos eksportas į Rusi
ją, palyginti su 1997 m., suma
žėjo daugiau negu 100 mln. litų. 
Dėl rinkų stokos mėsos fabrikų 
gamybiniai pajėgumai buvo pa
naudoti tik 15-20%.

Nauji siūlymai energetikai
Kovo 10 d. Lietuvos vyriau

sybė pritarė britų energetikos 
firmos “National Power” siūly
mui sudaryti naują tarptautinį 
Lietuvos elektros energijos 
tinklų integracijos į Vidurinės ir 
Vakarų Europos rinkas projek
tą. Jame dalyvautų Lietuva, 
Lenkija ir Vokietija, įtraukiant 
Kruonio hidroakumuliacinę elekt
rinę ir parenkant investuotojus 
konkursinių derybų būdu.

Kaip rašo ELTA, vyriausy
bė priėmė sprendimą nustačius, 
kad JAV konsorciumas “Power 
Bridge Group” (PBG) nepradė
jo vykdyti Lietuvos ir Vakarų 
Europos energetikos sistemų 
sujungimo projekto pagal 1998 
m. sutartį su “Lietuvos energi
ja”. Ūkio ministerio V. Babi
liaus pranešimu, PBG neįvykdė 
visų Lietuvos sąlygų, ir projek
tas tapo mažiau aktualus, o 
“National Power” pasiūlė naujų 
idėjų.

Bus mažiau padėjėjų
Kaip rašo “Lietuvos rytas”, 

artimiausiu metu bus sumažin
tas ministerio pirmininko Gedi
mino Vagnoriaus padėjėjų šta
bas, nes vyriausybės kanceliari
jai beveik 600,000 litų sumažin
tas finansavimas. Ministerio 
pirmininko tarnyboje yra 25 po
zicijos patarėjams, padėjėjams, 
valstybės konsultantams ir ki- 

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Dainuojančios revoliucijos elegija

Demokratijos naujoje politikoje

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ

Vasario mėnuo prabėgo 
tradicinėje Vasario 16-osios mi
nėjimo dvasioje. Tai mūsų tau
tos džiaugsmo šventė atgavus 
nepriklausomybę, sukūrus res
publiką ir įsitraukus į laisvųjų 
pasaulio tautų šeimą. Klestėjo 
spauda, literatūra, Lietuvos 
opera buvo garsi visame pa
saulyje, o mūsų krepšininkai ta
po krepšinio čempionais. Lie
tuvos žemės ūkio gaminių eks
portas konkuravo su Danija, 
Olandija ir kitais žemės ūkio 
produktų gamintojais.

Kai buvau maža mergaitė, 
tėvelis nusivežė mane į Lon
doną. Prisimenu gražų viešbutį, 
kuris, rodos, vadinosi “Savoy”. 
Ten vieno incidento niekada 
nepamiršiu.

Atėjus pusryčių metui, tėve
lis nutarė pasidairyti už vieš
bučio sienų. Ir štai vienos dai
lios užkandinės lange pamatė
me iškabą: pigesnė kaina už 
pusryčius su vietiniais gami
niais, o žymiai brangesnė su iš 
Lietuvos importuotu kumpiu, 
lašiniais ir kiaušiniais. Nors 
man buvo vos devyneri metai, 
bet niekada nepamiršiu to pasi
didžiavimo jausmo.

Deja, bėgo metai. Europoje 
siautė diktatoriai. Lietuva vėl 
prarado nepriklausomybę, išgy
veno okupacijas ir prasidėjo pa
bėgėlių odisėja, nes didoka tė
vynainių dalis pasitraukė į Va
karus ir vėliau didžiosiose de
mokratijose įsteigė veiklią 
bendruomenę su turtinga spau
da, mokyklomis, atgaivintomis 
bolševikų uždarytomis organi
zacijomis - skautais, ateitinin
kais, šauliais ir kt. Gyvenantieji 
laisvėje lietuviai atkakliai kovo
jo už Lietuvos ir kitų dviejų Bal
tijos respublikų laisvės atgavi
mą. Buvo rengiamos demonst
racijos, lankomi aukštieji politi
kos vadai. Tiek tremtinių sto
vyklose, tiek vėliau Amerikoje, 
Kanadoje ar Australijoje bei ki
tur, kasmet buvo ir yra iškil
mingai minima Vasario 16-toji 
su prakalbomis, menine dalimi 
ir kviestais vietinės valdžios at
stovais, kurie tą mūsų šventę la
bai gerbia, net oficialiai pa
skelbdami “Lietuvos laisvės die
ną” miestuose ir virš valdžios 
pastatų iškeldami lietuvišką tri
spalvę.

Kai Amerikoje lankėsi “at
virumo” skelbėjas Gorbačiovas, 
Vašingtone, šalia Baltųjų Rū
mų, įvyko masinės demonstra
cijos. Iš visų Siaurės Amerikos 
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iškeliavus amžinybėn,
jos sūnui JUOZUI KARASIEJUI su šeima, dukroms - 
GENOVAITEI ir STASEI su šeimomis bei visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą -

Hamiltono tautinių šokių grupė “Gyvataras"

MUSŲ MIELAI NAREI

A+A
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mirus,
sūnų JUOZĄ, dukras - STASĘ ir GENOVAITĘ su 
šeimomis, brolius JUOZĄ ir IZIDORIŲ Kanadoje, brolį 
KLEMENSĄ su šeima Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

KLK moterų dr-jos
Lietuvos kankinių parapijos skyrius

kraštų suvažiavo baltiečiai, ne
šini savo tautinėmis vėliavomis. 
Jie giedojo savo tautines gies
mes, sakė laisvės reikalaujan
čias prakalbas. Kai kas tvirtino 
matęs Gorbačiovą žiūrint pro 
langą. Tuo tarpu Vilniuje prie 
katedros rinkosi dainuojančios 
minios su degančiomis žvakė
mis rankose. Kai 1990 metų ko
vo 11 dieną Vytautas Landsber
gis paskelbė Lietuvos nepri
klausomybę, visuose televizijos 
kanaluose buvo rodoma toji 
sensacinga naujiena ir tvirtina
ma, kad Lietuva davusi galutinį 
smūgį Sovietų Sąjungai “dai
nuojančios revoliucijos” meto
du. Taip pat televizijoje buvo 
rodoma, kaip miklūs jaunuoliai 
nuo seimo sienų draskė sovieti
nes emblemas. Tas nepaprastas 
įvykis giliai sujaudino visus už
sienio lietuvius, ypač toli nuo 
tėvynės gimusias kartas, ne tik 
atgaivino, bet ir labiau sustipri
no jų patriotinius jausmus.

Visi su skausmu išgyveno
me ir 1991 metų tragiškojo sau
sio 13 dienos sekmadienį, kai 
vyko kruvini susirėmimai prie 
televizijos bokšto. Pagaliau su
stojo teroras ir Lietuva tapo de
mokratine respublika.

Įdomu, kad demokratinių 
rinkimų metu balsų dauguma 
Lietuva prezidentu išrinko dau
gelį metų Lietuvoje negyvenusį 
Valdą Adamkų, nes buvo įsiti
kinę, kas jis atstatys valstybinę 
santvarką Vakarų demokratijų 
pavyzdžiu. Nors ekonominė pa
dėtis dar yra reikalinga pagerė
jimo, tauta reikalauja moralinio 
tobulėjimo, apsaugos nuo savi- 
žudysčių, tačiau gyvenimas lais
vėje pamažu patobulins kasdie
nybę.

Artėja antrosios nepriklau
somybės atstatymo dešimtme
tis, tačiau jis slenka nepaste
bimai. Nedaug tepastebime Ko
vo 11-osios minėjimų. Kodėl? 
Juk penki sovietinės okupacijos 
dešimtmečiai nė kiek nemažiau 
alino Lietuvą negu caro prie
spauda. Dėlto šio jungo nusi
kratymas yra vertas mūsų 
džiaugsmo, pagarbos ir minėji
mo. Tą labai išgyvena jaunoji 
karta, laisvės atgavimo džiaugs
mą pati išgyvenusi. Reikia turė
ti viltį, kad ateinančiais metais 
Kovo 11-oji bus labai iškilmin
gai ir oriai paminėta. “Dainuo
janti revoliucija” su giesme, 
malda ir drąsa išsikovojo teisę 
susigrąžinti laisvę pavergtai tau
tai. Kadangi tos dienos iškil
mingai neminime, tereikia su
kurti “dainuojančios revoliuci
jos” elegiją.

Bokšto gatvė Vilniaus senamiestyje Nuotr. V. Kapočiaus

Nemunas ir Vilnius Vokietijos televizijoje |
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

šventovės. Tad įvedimas joje len
kų kalbos yra nesuprantamas 
daugumai lietuvių”

Paminklai
Prie arkikatedros filmuoja

mas Gedimino paminklas, taip 
pat Lietuvos vėliava pilies bokš
te. Vokietė dėmesingai kalba 
apie šventoves, stipriai pažymė
dama, kad jos buvo statytos len
kų vienuolių bernardinų, pran
ciškonų.

Filmuojami buvę KGB rū
mai. Vokietė pasakoja apie juo
se kentėjusius partizanus, kurių 
20,000 žuvo laisvės kovose. Iš 
nuotraukų nufilmuoti partizanų 
kūnai turgaus aikštėje, prie tvo
rų, mūro sienų.

Dail. Jonas Mackonis lietu
viškai sako: “Partizanų aukos 
nenuėjo veltui. Apie 10 metų 
okupantas bijojo į Sibirą ištrem
tųjų lietuvių vieton atvežti į Lie
tuvą kolonistus. Todėl lietuviai 
išlaikė savo tapatybę. Partizanai 
Lietuvai ir lietuviams buvo mo
ralinė parama. Lietuviai pirmie
ji paskelbė Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą, stipriai paju
dindami sovietinės imperijos pa
matus”. 1941 m. birželio mėn. į 
Vilnių įžygiavus vokiečių ka
riuomenei, jau po kelių mėne
sių žydai buvo vežami į “Pona- 
ry” (Panerius) ir 30,000 jų čia 
buvo sunaikinta, kiti perkelti į 
getą. Paneriuose sovietai pasta
tė Sov. Sąjungos piliečiams pa
minklą, tačiau lietuviai nesijau
tė esą sovietiniai piliečiai. “Ki
tas paminklas su įrašu hebrajų ir 
jidiš kalba sako, kad čia žuvo 
70,000 žydų, sušaudytų vokiečių 
nacionalistų ir jų bendrininkų 
lietuvių SS dalinių, nes apie juos 
(lietuvius) anksčiau buvo nutylė
ta”. Taip paminklą komentavo 
vokietė.

A+A
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mirus,
sūnui JUOZUI KARASIEJUI ir jo šeimai, dukroms - 
GENOVAITEI ir STASEI su šeimomis bei visiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Bubulių šeima

A+A
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mirus,
liūdesyje likusią dukrą GENUTĘ GAIŽUTIENĘ, sū
nų JUOZĄ KARASIEJŲ su šeimomis, jų gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto “Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai, 
skautininkų-kių draugovės, tėvų komitetas, 

“Romuvos” valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų para

pijos klebonui kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, 
visiems giminėms ir pažįstamiems mus užjautusiems 
bei palydėjusiems mūsų mylimą mamytę, močiutę 
a.a. ADELĘ PAULIUKONIENĘ į amžino poilsio 
vietą.

Liūdintys -
sūnus Alfonsas Pauliukonis su šeima ir 

dukra Johanu Stacevičienė su šeima

Lietuvių SS dalinių klausimu 
esu jau rašęs “TŽ”, remdamasis 
iš Vašingtono valstybinio archy
vo H. Himmlerio įsakymo nuo
rašu, kuriame atsisakoma nuo 
SS dalinių steigimo Lietuvoje.

Lankytojai iš Izraelio
Izraelio ekskursantai Vil

niaus senamiestyje ieško tėvų, 
prosenelių pėdsakų. Juk prieš 
karą Lietuvos sostinėje veikė žy
dų, hebrajų gimnazijos, spaus
dinami šeši laikraščiai, veikė 
teatrai, 100 sinagogų, kultūrinės 
įstaigos. Vadovas hebrajiškai 
ekskursantams aiškina, kad Vil
nius buvęs antra Jeruzalė, kartu 
primindamas senąją sinagogą. 
Po karo ji buvusi išsprogdinta ir 
jos vietoje pastatytas vaikų dar
želis. Vokietė sakė, kad žydiš
kas “pasaulis” Vilniuje yra din
gęs, nes keliose senamiesčio 
vietose, vietoje žydų gyventų 
namų, matoma žaluma.

Spėju, kad Brenienė (Ber
notienė?) yra prieškarinė Vil
niaus gyventoja. Ji lietuviškai 
sako: prieš karą visos tautybės 
gražiai sugyvenusios, bet keičia 
savo nuomonę ir taria - lenkai 
nemėgo lietuvių, vadindavo juos 
paprastais žmonėmis, nekultū
ringais; lietuviai atsilygindavę, 
vadindami lenkus fašistais.

Universitetas
Vilniaus un-to kiemas. Ant 

suolelių su knygom sėdi studen
tai. Ir vėl paliečiamas žydų 
klausimas, esą lenkai studentai 
rodę neapykantą žydams, o pats 
un-tas buvęs pogromų užuo
mazga, (tai buvo endekai, lenkij 
tautinės partijos nariai K.B.).

Lietuvos-Lenkijos valstybių 
nesantaika dariusi įtaką norin
tiems studijuoti lietuviams. “Į 
medicinos fakultetą, - pasakoja 
prof. Povilas Čibiras (Šv. Mika

lojaus parapijos klebono kun. 
K. Čibiro giminaitis? K.B.), - 
įstojau 1931 m. Tuomet kai ku
riuose fakultetuose veikė ‘Tau
tybių numetus clausus’ - apri
botas tautybių skaičius. Lenki
jos statistiniai duomenys rodė, 
kad Vilniuje gyvena tik 3% lie
tuvių. Tad iš 120 - 130 studentų 
mediciną galėjo studijuoti 2-3 
lietuviai”. Povilo Čibiro metais 
iš lietuvių kandidatų buvo pri
imti du.

Tautinės grupės
“Tik atkūrus Lietuvos ne

priklausomybę Vilnius tapo lie
tuvišku miestu” - nebloga lenkų 
kalba pasakoja “antros jaunys
tės” moteris. Tuoj pat atsiradusi 
nesantaika, nesusipratimai tarp 
lietuvių ir “lenkų” - (sulenkėju
sių lietuvių). Nemalonūs prisimi
nimai pasireiškę net spaudoje. 
Nufilmuotas Šv. Dvasios švento
vės vidus, jauno kunigo lenkiškas 
pamokslas, kūdikiui teikiamas 
Krikšto sakramentas. Be to, vo
kietė pareiškė, kad “lenkų” Ka
talikų Bendrija gausėja, plinta 
lenkiška spauda, veikia mokyk
los, organizacijos ir t.t.

Šiandieną, - sako vokietė, - 
visos tautybės gražiai sugyvena, 
meldžiasi savo kalbomis. Nufil
muotas sinagogos vidus su ke
liais vyrais, karaimai, rusai, prie 
Aušros Vartų moterys.

Vokietė pastebėjo, kad Vil
nius suka į Vakarus, rodo gat
vėje vyrus su “handy” prie au
sies, gražiai apsirengusias, trum
pais sijonukais jaunikles, gra
žias krautuves, bet vėl - bobu
tes, sėdinčias ant šaligatvio prie 
Aušros Vartų ir prašančias iš
maldos “tuteišų” tarme, ar kito
je vietoje senutes, “prekiaujan
čias” keliais obuoliais ir kiau
šiniais.

Baigiant
Filmas baigiamas bendru 

Vilniaus vaizdu ir užrašu “Vil
nius die litauische Haupstadt”. 
Režisūra - Gudrun Wolter, fil- 
muotoja Schulz, filmavimo va
dovė Vilniuje Kristina Sprin
džiūnaitė. Ji galėjo daugiau pa
sitarnauti Vilniaus lietuvišku
mui įrodyti. Nespėjau užsirašyti 
lenkės vadovės pavardės, kuri 
tikrai gerai išnaudojo gražią 
progą, parodydama vokiečiams 
Vilniaus lenkišką veidą. Filmo 
trukmė 45 min.

Filmas buvo sužydintas ir 
sulenkintas, neperkelta mūsų 
sostinė į Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštystės laikus. Lietuva 
tik trumpai parodyta žemėlapy
je šalia mažytės ir be priėjimo 
prie Baltijos jūros Lenkijos. Ne
buvo parodyti senosios Lietuvos 
plotai nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų, žemutinės pilies atkasimo 
darbai, padedant net kariams.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

ALGIMANTAS EIMANTAS, 
Winnipeg, Man.

Amžių amžiais žmonės 
spietėsi į sambūrius. Ilgainiui 
tie junginiai išsivystė į tautas bei 
valstybes, kurios kūrėsi, klestėjo 
ir nyko dėl savo netobulumo.

Ir šiais laikais matome vals
tybių žlugtį; tų valstybių, kuritĮ 
pagrindinė egzistencijos nesėk
mė priskirtina netobulumui. 
Šiame šimtmetyje kai kas iš mū
sų išgyveno carinės ir komunis
tinės Rusijos prapultį. Didesnis 
skaičius matė nacinės Vokieti
jos griūtį, Britų imperijos sutru- 
pėjimą, Kinijos kruviną ideolo
ginę kovą ir daugelį kitų pana
šių, mažesnio pobūdžio pokyčių.

Dauguma valstybinių nera
mumų yra kilę keičiantis politi
nei santvarkai. Senoms ar impe
rialistinėms struktūroms suirus, 
nauji demokratinės krypties or
ganai valstybėje, neturėdami 
patirties ir jėgos reformuoti 
kraštą bei įgyvendinti politinę 
laisvę ir ekonominę gerovę, - 
sukelia neretai piliečių nepasi
tenkinimą ir duoda progos tota
litarizmo šalininkams atsigauti. 
Tokiais atvejais jie apgaulingai 
agituoja ir net apsiginklavę ban
do nuversti demokratijos pradi
ninkus, siekdami grąžinti seną
ją, jiems palankią ir patogią sis
temą.

Antidemokratiniai veikėjai 
iš pagrindų ardo ir niekina de
mokratinius dėsnius bei doktri
ną. Nors tie, kurie subrendo de
mokratijoje, yra bandę ir tebe
bando pastoti kelią diktatūrų, 
imperializmo ir totalitarizmo 
plėtotei, dažnai nesėkmingai 
dėl savitarpio nesutarimų, ego- 
istiniij siekių ir net korupcijos. 
Prisimintina Tautų sąjunga ir 
jos bejėgiškumas sprendžiant 
pasaulines problemas. Jungti
nės tautos maža kuo atsilieka 
nuo buvusios Tautų sąjungos 
savo biurokratizmu ir veiklos 
nesėkmingumu.

Ir ŠAS (NATO) nesugeba 
nustatyti savo kompetencijos ri
bos naujoje pasaulinėje raidoje 
žlugus Sovietų Sąjungai. Ji yra 
pademonstravusi ne tik sava
naudiškas pažiūras, prieštarau
jančias savo konstitucijai, bet ir 
praktikuoja bedantę politiką. 
Dėl tokios politikos Jugoslavi
jos prezidentas Milosevic suma
niai dorojosi su ŠAS, tampyda
mas ją už nosies. Milosevič 
smurtas ilgai nusulaukė iš ŠAS 
jokių baudžiamųjų žingsnių ge
nocidui sustabdyti.
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atlikusiai ilgą ir tyliai prasmingą šios žemės kelionę, 
staigios netekties valandą užjaučiame velionės dukras 
- GENOVAITĘ GAIŽUTIENĘ, STASĘ ZAVIE- 
NĘ, sūnų JUOZĄ KARASIEJŲ, jų šeimas, visus 

gimines bei artimuosius -

E. Ališauskienė 
S. J. Andruliai 
V. V. Baliūnai 
Prel. P. Gaida 
R. A. Jonaičiai 
Vyt. Kastytis
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mirus,
jo žmoną mūsų narę STASĘ, seserį IEVĄ su šeima 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

KLK moterų dr-jos 
Lietuvos kankinių parapijos skyrius

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Toks pat ŠAS nerangumas 
yra regimas ir naujų narių pri- 
ėmime.v Stebėtojui sunku su
prasti ŠAS sustingimą ta link
me. Politikai bei stebėtojai ma
no, kad tolimesnė ŠAS plėtotė 
bus varžoma po Lenkijos, 
Vengrijos ir Čekoslovakijos na
rystės patvirtinimo. ŠAS sakosi 
atsiželgsianti j Rusijos protestus 
dėl Lietuvos ir kitų Rytų Euro
pos kraštų narystės. Priežastis - 
tiesioginis pavojus Rusijos sau
gumui. Betgi kokią grėsmę ma
žoji Lietuva gali sudaryti Ru
sijai?

Tikrasis barjeras Lietuvos 
narystei ŠAS glūdi pačios ŠAS 
neryžtingume įsipareigoti Lietu
vos gynybai. Kyla klausimas: 
koks gi tuomet SAS “raison d’ 
etre”? Rusija įrodinėja, jog ŠAS 
plėtotė į rytus neigia jos ekono
minį bei politinį bendradarbia
vimą su Vakarų Europa. Ka
dangi Rusijos užsienio reikalų 
ministeris Igor Ivanov neigia
mai reagavo į ŠAS plėtotę, tęs
damas Kremliaus politiką, atro
do lyg Rusija turėtų oficialų 
balsą SAS organizacijoje, nebū
dama jos narė.

Š.m. balandžio 23-25 dieno
mis ŠAS minės savo penkiasde
šimtąsias metines. Spėjama, kad 
tuomet gali būti užsiminta apie 
sekantį ŠAS plėtros tarpsnį. 
Deja, vyrauja nuomonė, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kandidatūros liks už durų, ir tos 
trys Baltijos valstybės buvos nu
viltos. Mat žinoma, kad ŠAS, o 
ypač JAV, neranda reikalo plės
ti ŠAS artimoje ateityje.

Atrodo, kad demokratiniai 
kraštai dar nėra atsipeikėję po 
Sov. Sąjungos griūties. Prieš tai 
buvo vienas priešas, viena poli
tinė užduotis, vienas ideologinis 
tikslas - įveikti totalitaristinį 
komunizmą. Demokratija ir ka
pitalizmas, nors netobulos san
tvarkos, tačiau tobuliausios iš 
netobulųjų, žadėjo laisvę ir ge
rovę. Komunizmui suirus, dingo 
turėtasis priešas. Tikslas buvo 
pasiektas. Demokratijų dėme
sys nukrypo į savo vidaus reika
lus, atsirado nuomonių skirtu
mai tarp sąjungininkų. Iškilo 
korupcijos reiškiniai ne tik poli
tiniame gyvenime (Europos są
jungos komisijos atsistatydini
mas), bet ir visuomeninėje plot
mėje (olimpinio komiteto nesą
žiningumas).

Taigi ir demokratijos reika
lingos gydytojo, kuris turi ateiti 
iš jų pačių sveikojo branduolio.

G. Kurpis
V. Petrauskienė
A. K. Rašymai
L. Č. Senkevičiai
A. H. Trussow
V. G. Tumosai
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Piliuonos (Lietuvoje) vidurinės mokyklos mokiniai tikybos kabinete 
prie gautos dovanos - Paslaptingosios rožės statulos. Dešinėje - tiky
bos mokytoja G. Garšvinskienė Nuotr. R. Nėmaus

Su kaimo žmonėmis

Nedidelė, bet prasminga veikla

GIEDRĖ MILUKAITĖ
1997 m. pavasarį, keliauda

ma Lietuvos keliais, kai agrari
nėse tarnybose tvarkiau nesibai
giančias savo šeimos biurokrati
nio privatizavimo bylas, pake
liui aplankiau keletą senų žmo
nių. Tai buvo atsitiktiniai mano 
pažįstami. Jiems buvo reikalin
ga medicininė pagalba. Aš juos 
gydžiau ir parūpinau jiems vaistų.

Man įdomu buvo su jais 
bendrauti, nes jie buvo nesuga
dinti civilizacijos dvasios perlai. 
Būdami šviesaus proto ir geros 
atminties, jie man papasakojo 
daugybę pokario istorijų - rau
donojo teroro siautėjimo laikais.

Netoli Šiaulių, viename kai
me gyvenanti 92-jų metų senelė, 
tokia visa spindinti švarumu, 
kad net didžiausias skurdas ne
galėjo užgožti jos tvarkingumo, 
nepaprastai mokėjo džiaugtis 
net mažiausiais gyvenimo pra
giedruliais.

Iš jos lūpų išgirdau gyvą šio 
krašto istoriją. Aplinkui daugy
bė pelkių, kurios tapo kagėbistų 
nukankintų aukų kapais. Vien 
Kruopių pelkėje sumurkdyta 
raudonų budelių šimtai per tar
dymus nukankintų lietuvių. Jos 
sūnų, nužudytą bolševikų, irgi 
prarijo ta pelkė...

- Jei aš mokėčiau rašyti, - 
kalbėjo senutė, - tai parašyčiau 
pačiam Lietuvos prezidentui, 
kodėl nepažymėtos tautos žu
dymo vietos bolševizmo metais 
Lietuvos keliuose, kaip kad žy
dai padarė? Anais metais vežė 
mane dukra pas gimines į Aly
tų. Pervažiavom visą Lietuvą. 
Vieni tik ženklai, kur žydai bu
vo hitlerininkų šaudomi... O 
kad lietuvių buvo dešimtis kartų 
daugiau pražudyta raudonų 
kraugerių, - tyli mūsų tėvynės 
keliai, keleliai! Visa žemė, visi 
turgų grindiniai, visos pelkės 
šaukiasi, kad visi matytų, kiek 
tauta praliejo kraujo užėjus 
maskoliams...

. - Jūsų mintys labai teisin
gos, - pagyriau senolę. - Visam 
pasauliui rodoma Lietuva kaip 

PAMINKLAI IR
PAMINKLINĖS LENTOS

Paslaugos teikiamos pagal pageidavimą, 
išlaikant lietuviškas tradicijas.

Granito ir apdailos garantija amžina.

Įrašai (iškalami) visomis kalbomis. 
Aukštos kokybės darbas.

Prieinamos kainos, galimos nuolaidos.

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

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

Paminklai parduodami tik Mount Pleasant Group kapinėms

5
York Cemetery

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

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

Nuosavybė ir verslas Mount Pleasant kapinių grupės,
- guri yra pelno nesiekianti organizacija, įsteigta 1826 m.

žydų naikintoja O juk tai netie
sa! Nuo seno žydų, gyvenančių 
Lietuvoje, ir lietuvių santykiai 
buvo normalūs. Tauta nieko 
bendro neturi su fašistinės poli
tikos vėjais.

- Mes gelbėjome žydus nuo 
hitlerininkų. Žmonės dėl to rizi
kavo ne tik savo turtu, bet ir sa
vo šeima. Mano pažįstama Kel
mėje išaugino ir išleido į moks
lus du žydų vaikus - berniuką ir 
mergaitę... Vienas jų tapo net 
rašytoju, o jo sesutė med. seselė.

- Ar ne Merai tų žydų vaikų 
pavardės, - pasiteiravau.

- Tie patys, tie patys, - dak
tare, - patvirtino senoji. - O ko
kie gražūs vaikučiai buvo! Ma
no sesuo su drauge dar padėjo 
juos slėpti. Oi, rizikavo! Bet juk 
iš žmogiškumo. Taip širdis lie
pė. Juk esame Dievą tikinti tau- - 
ta! Kaipgi kitaip galėtume elgtis.

- O raudonieji kraugeriai 
visomis jėgomis stengėsi mus 
pražudyti, atimti iš tautos sielos 
Dievą, - pastebėjau.

- Dvasios tvirtybę duoda tik 
vienas Dievas, - tarė senutė. - 
Bolševikams už vis pikčiausia 
buvo, kad nepalaužė mūsų dva
sios su Sibirais, kalėjimais, ka
torgom ir visokia raudona pro
paganda. Tai dabar juk pastebė
jote, - daktare, - kad visokiais 
būdais senas raugas mūsų laisvę 
nuodija. Lietuva niekaip neatsi
tiesia per juos. Ir ta privatizaci
ja, tik leido kagėbistam visas že
mes susižerti, visą turtą pasi
grobti... O kieno turtai, tie ir 
ponavoja. Teisybė jiems akis 
bado... O kankinių kraujas ne
duos nurimti! Baigsis tada su
maištis ir visokios žudynės.

Stebėjausi senolės blaiviu 
mąstymu, mokėjimu atskirti 
blogį ir gėrį iš tokio dabartinio 
gyvenimo chaoso. Būdama savi- 
mokslė, geriau orientavosi poli
tinėje Lietuvos situacijoje už ki
tus profesorius, kuriem tautos 
interesai antraeiliai, kai spren
džiamos atskirų politikų karje
ros. Jiems klysta tauta, o ne po
litikai!

JURGIS BALTRUŠAITIS

Įspūdingai buvo sutikti Lie
tuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos Sakių skyriaus na
riai, susirinkę į ataskaitinį susi
rinkimą. Zanavykų teatro artis
tai pasveikino spektakliuku 
“Kol pakils vėjas”. Skyriaus pir
mininkė Laima Tamašauskienė 
pasveikino susirinkusius. Sugie
dojus Lietuvos himną, tylos mi
nute buvo pagerbti tie, kurie jau 
išėjo iš gyvenimo. L. Tamašaus
kienė pristatė svečius: Auksę 
Ramanauskaitę-Skokauskienę ir 
rajono merą Rimantą Vensą.

Pagal pirmininkaujančio su
sirinkimui Vilhelmo Haaze pa
skelbtą darbotvarkę buvo iš
klausyta pirmininkės L. Tama
šauskienės ataskaita. Pranas 
Mickaitis su grupe buvo išlydė
tas padėti gėlių prie memorialo 
žuvusiems. Pirmininkė prisimi
nė veiklos pradžią, kaip nedrąsu 
buvo reikštis, bet visur greitai 
įsidrąsino, kai tik pajuto aktyvią 
Sąjūdžio veiklą. Mūsų rajone 
pasikeitė keletas pirmininkų, 
vienas jų - Bronius Pašiūnas jau 
išėjęs iš gyvenimo. Dėkojo pir
mininkė savo skyriaus nariams 
už paslaugumą - užtenka tik už
siminti, ir jie viską padaro. 
Kvietė ir toliau tokiais būti, ne
užmiršti ir savo “Tremtinio” - 
laikraščio, kurį remia rajone 
178 šeimos ir daugelis LPKT 
bendrijos narių.

Iš ataskaitos matėsi gana 
graži veikla: skyrius dalyvavo 
sąskrydžiuose Ariogaloje, buvo 
išvykę į seimą ir prezidentūrą. 
Turtingi buvo 1998-ieji darbais: 
Liepalotuose ir Gražiškiuose pa
statyti du paminklai, kuriuose 
įamžinti aštuoni partizanai. Ak
tyvumu pasižymi skyriaus nariai 
- Vytautas Janulevičius, Juozas 
Aleksa ir kiti, kurie mielu noru 
paaukoja ir savo laisvalaikį sky
riaus veiklai. Rodo iniciatyvą ir 
kiti, nors kai kuriems ir neleng
va sulaukus garbingo amžiaus. 
Skyriaus nariai Vilhelmas Haa
ze ir Dalia Grigaravičienė iš
rinkti į rajono tarybą. Ruošia
masi dalyvauti ir ateinančiuose 
rinkimuose.

Viešnia A. Ramanauskaitė- 
Skokauskienė, LPKT sąjungos 
tarybos pirmininko pavaduoto
ja, pažymėjo: nors skyrius nedi
delis, bet darbais svarus - nelei
džia užmiršti žuvusių kovotojų 
ir mirusių lageriuose. Skyrius

Nuskriausti indėlininkai 
ir pažadai

Jau devyneri metai (1991 
m. kovo 1 d.) Rusijos vyriausy
bė sustabdė “Vnešekonom” 
banko veiklą Lietuvoje ir nusa
vino žmonių indėlius. Šiuo me
tu Lietuvoje yra apie 1800 indė
lininkų, kurių indėlių suma su
daro apie 6.5 milijonų dolerių.

Štai ir mano tėvas, susiklos
čius tam tikroms aplinkybėms 
pokario metais apsigyveno Ka
nadoje (Sudbury, Ont.) Ten 
daug ir sunkiai dirbo, taupė, pa
dėdavo mums. 1987 m. mirė už
rašęs palikimą savo žmonai, t.y. 
mano mamai. Tų pinigų atgauti 
po banko likvidavimo aš nega
liu. (Buvo išmokėtos tik dvi 
kompensacijos po 500 dolerių).

Šiais metais, susidarius sun
kiai materialinei padėčiai, norė
čiau nors kiek palengvinti gyve
nimo sąlygas savo mamai (pali
kimą mama perrašė mano var
du). Sulaukusi 78 metų, prara
do sveikatą. Šiuo metu jai reika
linga nuolatinė gydytojų pagal
ba, pagerintas maistas, priežiū
ra, vaistai. Viso to įsigyti ji ne
gali, nes gauna nedidelę pensiją, 
iš kurios reikia mokėti už butą, 
vaistus (lengvatinėmis sąlygo
mis jų negauna).

Palikimo gavimas įpareigoja 
mus aplankyti Kanadoje esantį 
tėvelio ir vyro kapą ir pagal iš
gales pastatyti antkapį. Aš, vie
nintelis sūnus, (man jau 56 me
tai) daugiau kaip 30 metų dirbu

Knygų rišykla 
“SAMOGIT1A” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

turi būti ir tokiu veiksmingu 
vienetu, kuris galėtų daryti įta
kos valdymui. Priminė: ataskai
tinis susirinkimas sutampa su 
garbingomis datomis - Vasario 
16-tąją ir partizanų vadų suva
žiavimo 50-mečiu. Ji padovano
jo albumą, kuriame atsispindi 
Šakių skyriaus veikla, perskaitė 
LPKT sąjungos tarybos laišką 
šakiečiams. Pranešė, kad taryba 
svarstys, ar L. Tamašauskienę 
apdovanoti pirmojo laipsnio žy
meniu. Antrojo, laipsnio žyme
niu buvo apdovanota už nuo
pelnus Lietuvai Juzytė Jakštytė, 
trečiojo laipsnio žymeniu - Da
nutė Baukytė, Adelė Mickaitie- 
nė, Vytautas Janulevičius. Pa
dėkos raštus už aktyvų dalyva
vimą skyriaus renginiuose gavo 
Marytė Sutkaitienė, Ramutė 
Mazaliauskaitė ir kitos. Už nuo
širdų darbą skyriaus veikloje pa
dėkos raštais apdovanojo Praną 
Jurgilą ir Leoną Pelionį, o už 
nuoširdų darbą įamžinant kovo
tojų atminimą - Juozą Aleksą. 
L. Tamašauskienė įteikė gėlių 
už apdovanojimus A. Rama- 
nauskaitei-Skokauskienei.

Rajono meras R. Vensas 
teigiamai atsiliepė apie skyriaus 
iniciatyvą statant paminklus, 
kalbėjo kitais aktualiais klausi
mais. Žodį tarė ir Lekėčių sky
riaus pirmininkas Vidmantas 
Mašanauskas. Jo vadovaujama
me skyriuje daugiausia seni 
žmonės, kurių vis mažėja. Jau 
belikę tik 40 narių, “Turbūt 
greitai teks jungtis prie Šakių 
skyriaus” - pasakė jis.

V. Haaze atsakė į du svar
bius klausimus: 1. Kodėl Lietu
vos politiniai kaliniai ir tremti
niai susiskirstę į dvi organizaci
jas - sąjungą ir bendriją? Susis
kirstymo kaltininkas vienas - 
vienpartinis įstatymas. Kurie da
lyvauja politinėje veikloje, tiems 
tenka būti sąjungos nariais, ku
rie reiškiasi tik visuomeninėje 
veikloje, tie į bendriją susibūrė. 
2. Ar yra galimybė susijungti į 
vieną organizaciją? Esą niekas 
neprieštarauja. Jeigu pavyktų 
rasti sprendimą tokį, kad nebū
tų pažeistas vienpartinis įstaty
mas, susijungimo į vieną organi
zaciją netektų ilgai laukti.

Po susirinkimo vakaronėje 
prie kavos staliukų pabendrau
ta. Kaime gyvenantieji sakė, kad 
taip susitikti reikėtų dažniau, 
bent per didžiąsias šventes.

Lietuvoje. Atlyginimas nedide
lis - negaliu padėti savo mamai, 
nes išlaikyti turiu savo šeimą. 
Sūnus mokosi aukštojoje mo
kykloje Lame kurse. Norėčiau 
materialiai padėti dukrai, kuri 
augina sūnelį, mano mylimą 
vaikaitį. Žmonos sveikata neko
kia - po operacijos taip pat rei
kalinga medikų priežiūra.

Indėlio grąžinimo klausimu 
nuo 1993 m. dešimt sykių krei
piausi į įvairias Lietuvos vyriau
sybines įstaigas, bet atsakymai 
visų vienodi: “Nėra sutarties su 
Rusija dėl pinigų grąžinimo 
Lietuvai”.

1997 m. spalio mėn. žinia- 
sklaidoje buvo kalbama, kad 
Rusijos “Vnešekonom” bankas 
grąžins pinigus dar ir su palūka
nomis, o šiuo metu niekur ne
užsimenama apie tai.

1997 m. lapkričio mėn. G. 
Vagnorius televizijos laidoje pa
reiškė, kad indėlius, kurie buvo 
“Vnešekonom” banke, grąžins 
iš Lietuvos biudžeto po Naujų 
metų, jei Rusija pinigų ir negrą
žins. Dabar jau 1999 m. kovas, 
grąžinimas nebeminimas.

Jeigu mūsų vyriausybė nu
spręs mokėti kompensaciją po 
500 dolerių kiekvienais metais, 
tai man reikės gyventi dar dau
giau nei 50 metų. Ar tai ne pa
juoka? Kaip mums, indėlinin
kams, elgtis? Žiūrėti kaip kei
čiasi mūsų vyriausybės ministe
rial (neaišku dėl kokių priežas
čių?) Jiems eilinių žmonių gyve
nimo rūpesčiai nesvarbūs. Tik 
nežinia, ką jie kalba atvykę pas 
Jus į Kanadą ar Ameriką, o 
vyksta jie susitikti ir su Ameri
kos ir Kanados lietuviais.
Teodoras-Gediminas Valančius,

Vilnius

Šv. Petro ir Povilo šventovė Vilniuje, kurioje, sovietams uždarius katedrą, 36 metus ilsėjosi Šv. Kazimiero 
palaikai, sugrąžinti katedron 1989 m. Nuotrauka iš knygos “Lietuvos miestas”

Lietuvos globėjo diena Vilniuje
Taip regi lietuvių iškilmes Rygoje leidžiamo laikraščio “The Baltic Times” 

bendradarbis Rokas M. Tracevskis
\Y\. ZUBAS

Kovo 4-toji Vilniuje yra ne
eilinė šventė. Šv. Kazimiero, 
Lietuvos globėjo, diena atitinka 
airių šv. Patriko dieną. Kas me
tai tą dieną įvyksta didelė mugė 
Pilies gatvėje ir Kalvarijų turga
vietėje. Šiais metais šventė tru
ko visą savaitgalį - nuo kovo 4 
iki kovo 7. “Ir ne tik Pilies gat
vėje, bet ir aikštėse prieš Pran
cūzijos ambasadą, rotušę, aikštę 
prie Arklių gatvės ir Kalvarijų 
bei Halės turgavietėse”, entu
ziastingai aiškino Edualija 
Venckienė, Vilniaus miesto sa
vivaldybės ekonomistė.

Taip išplėsta Kaziuko mugė 
duoda daugiau galimybių Vil
niaus verbų pardavėjams ir pir
kėjams. Tradicinė Vilniaus ver
ba yra žiedais, džiovintais žalu
mynais ir rugių varpom išpuošta 
lazdelė. Lazdelių ilgis įvairuoja 
nuo miniatiūrinių iki dviejų 
metrų.

Kaziuko mugės tradicija 
siekia keletą šimtmečių. Žmo
nės suvažiuoja į mugę iš toli
miausių apylinkių. Senamiesčio 
gyventojams tokios minios su
daro nepatogumų. “Pernai aš 
turėjau vargo grįžti namo. Už
truko beveik visą valandą nueiti 
keletą šimtų metrų nuo Kated
ros aikštės iki namų Didžiojoje 
gatvėje”, skundėsi pensininkė 
Regina Romanskienė. “Minioje 
aš jaučiausi kaip sardinė dėžu
tėje. O triukšmas! Aš mėgstu 
liaudies muziką, bet kai ji vyks
ta tiesiai palangėje, atsibosta ir 
vargina”.

Kovo 4 ir sekantis sekma
dienis iškilmingai švenčiami ir 
pamaldose. Šv. Kazimiero šven
tovė senamiestyje turi įdomią 
istoriją. Carams valdant, ši ka
talikų šventovė buvo paversta į 
rusų ortodoksų cerkvę. Pirmojo 
pasaulinio karo metu ji atiteko 
liuteronams, ir čia meldėsi vo
kiečiai. Sovietai šventovėje įren
gė ateizmo muziejų. Tačiau nie

Įvairūs rankdarbiai Kaziuko mugėje Vilniuje Nuotr. A. Sutkaus (iš
“Lithuanian Heritage”)

kas neatbaidė tikinčiųjų.
“Net kai čia buvo įrengtas 

ateizmo muziejus, ateidavo 
žmonės ir suklupę melsdavosi. 
Niekas dėl to neprotestavo”', sa
kė Natalija Klimanskienė, anks
čiau dirbusi muziejaus budizmo 
skyriuje. “Čia dirbantys taip pat 
buvo katalikai, kaip ir dauguma 
miesto gyventojų. Gerai, kad 
šventovė buvo paversta muzie
jumi, o ne sandėliu, kaip dauge
lis kitų šventovių. Muziejus iš
gelbėjo pastatą nuo sužaloji
mo”. Dabar Šv. Kazimiero 
šventovė yra pavesta jėzuitams. 
“Man patinka Kaziukas”. (Taip 
vilniečiai dažnai vadina su kovo 
4 susijusias iškilmes). “Tai viena 
iš linksmiausių švenčių Vilniuje, 
ir aš visada dalyvauju”, sakė 
Klimanskienė. “Man patinka 
matyti besišypsančius, linksmus 
ir laimingus žmones”.

Pagrindinės religinės iškil
mės buvo kovo 4 ir kovo 7 Vil
niaus katedroje, kur ilsisi šv. 
Kazimiero palaikai. Šv. Kazi
miero koplyčioje kabo šimtai si
dabrinių ir auksinių simbolių. 
“Maldininkų padėka už grąžin
tą sveikatą. Maldos prie šv. Ka
zimiero karsto daro stebuklus”, 
sakė moteris, vedanti grupę tu
ristų.

Kazimieras gimė 1458 m. ir 
gavo tėvo vardą. Jis buvo vienas 
iš Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio ir Lenkijos karaliaus Kazi
miero vaikų. Tėvas norėjo, kad 
sūnus taptų Vengrijos karaliu
mi. Tuo laiku Gediminaičiai-Jo- 
gailaičiai, Lietuvos Didžiojo ku
nigaikščio Gedimino palikuo
nys, valdė visus Vidurio Euro
pos sostus. Tačiau politinė kar
jera sūnaus nedomino. Jis ge
riau naktimis melsdavosi prie 
Vilniaus katedros uždarų durų. 
Kazimieras mirė džiova išgyve
nęs vos 24 metus.

Kai 1602 m. Vatikanas pa
skelbė Kazimierą šventuoju, Di
dysis Lietuvos kunigaikštis ir

ŠV. KAZIMIERAS - detalė iš To
ronto Prisikėlimo parapijos šven
tovės vitražo, kurio autorius yra 
dail. A. VALEŠKA

Nuotr. K. Raudžio

Lenkijos karalius Sigismundas 
Vaza nusprendė Vilniaus ka
tedroje įrengti Šv. Kazimiero 
koplyčią. Vaza buvo vienas iš 
nedaugelio švedų katalikas ir 
Lietuvos patriotas. Koplyčia yra 
vienas gražiausių barokinės ar
chitektūros pavyzdžių Vilniuje. 
Švediškas smiltainis ir itališkas 
marmoras buvo panaudoti jos 
statybai.

1950 m. sovietai katedrą už
darė. 1952 m. šv. Kazimiero pa
laikai buvo perkelti į neuždary
tą Šv. Petro ir Povilo šventovę, 
kuri yra kitas baroko perlas Lie
tuvoje. 1988 m. katedra buvo 
grąžinta tikintiesiems ir šv. Ka
zimiero karstas ant kunigų se
minarijos studentų pečių 1989 
m. sugrįžo į šventajam skirtą 
koplyčią katedroje. Dešimtys 
tūkstančių vilniečių dalyvavo 
šioje paskutinėje šv. Kazimiero 
kelionėje. 
------------------------------------—__

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tiems, iš jų dabar 22 yra užima
mos. Jam numatoma palikti du 
patarėjus iš trijų.

Vyriausybės struktūras per
tvarkyti padeda valdymo žino
vai iš Kanados, kurios vyriausy
bė yra skyrusi pinigų Lietuvos 
vyriausybinių institucijų admi
nistravimo pagerinimui. Naujus 
valdymo modelius numatoma 
pradėti taikyti didelėse finansų 
ir ūkio ministerijose.

Vizitas Japonijoje
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Algirdas Saudargas 
kovo 18 d. baigė vizitą Japonijo
je, kur jis susitiko su ministeriu 
pirmininku Keizo Obuchi ir ki
tais pareigūnais. Japonija tei
giamai vertina kraštų santykius, 
buvo pareikštas susidomėjimas 
plėsti politinius bei ekonomi
nius ryšius.

A. Saudargas padėkojo Ja
ponijos vyriausybei už teikiamą 
paramą vykdant Ignalinos ato
minės elektrinės saugumo geri
nimo projektą. RS.I
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® LAISVOJE TEVffiJE
DIRBS VIEŠUOSIUS DARBUS

BNS rašo, kad Teisingumo, 
Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos bei generalinė prokura
tūra pritarė Administracinių tei
sės pažeidimų kodekso patai
soms, kuriomis numatoma, kad 
nesusimokėjusieji administracinių 
baudų nebebus suimami, bet tu
rės atlikti viešuosius darbus. Ofi
cialūs siūlymai bus pateikti svars
tyti seimui. Pernai daugiau kaip 
14,000 gyventojų už nesumokėtas 
baudas buvo sulaikyti, pagal ko
dekso nuostatą, jog nesant turto, 
bauda pakeičiama administraci
niu suėmimu, o tokių atvejų pa
daugėjo. Viena para valstybei kai
nuoja 20 litų, o vieno asmens sau
gojimas per parą kainuoja 65-70 
litų.

SĄVARTYNO DUJOS
Šiaulių sąvartyne kovo pra

džioje bendra Lietuvos, Danijos 
Suomijos ir Švedijos įmonė “Bal
tijos konsultacinė grupė” pradėjo 
pompavimą dujų, kurios galėtų 
būti vartojamos šilumai ir elektrai 
gaminti. Gręžiniai įrengti visame 
sąvartyne, kurį buvo rengiamasi 
uždaryti. Po mėnesio, atlikus tyri
mus, paaiškės, ar galės veikti pa
gal apskaičiavimus numatyta 2 
megavatų jėgainė. Kituose kraš
tuose tokios įmonės jau veikia, 
patirtis rodo, kad į nieko nekai
nuojančią atsargą įdėtos investici
jos atsiperka per 5 metus. Bet tik 
įrengus Europos sąjungos reika
lavimus atitinkančią sistemą gali
ma bus tikėtis ES paramos, rašo 
“Lietuvos aidas”.

BAUS PREKIAUTOJUS
Kaip praneša “Lietuvos ai

das”, dėl didėjančių skolų valsty
bės ir “Sodros” (valstybinio socia
linio draudimo fondo) biudže
tams, vyriausybė įpareigojo vals
tybinę alkoholio ir tabako tarnybą 
bei savivaldybes atimti leidimus iš 
alkoholio ir tabako gamybinių 
įmonių, kurios iki š.m. kovo mė
nesio pabaigos nepadengs skolų. 
Vyriausybei apie tokius sprendi
mus turės būti pranešama iki ba
landžio 10 d.

Kovo 11-tosios minėjime Ontario Hamiltone dalyvavę pareigūnai. Iš kairės: klebonas kun. J. LIAUBA, OFM, 
Lietuvos seimo vicepirm. A. KUBILIUS, vysk. E. BARTULIS, Tėvynės sąjungos Kanados skyriaus pirm. E. 
ČUPLINSKAS, KLB pirm. A. VAIČIŪNAS, vedėja V. STANEVIČIENĖ, TS Hamiltono grupės pirm. P. 
ŠIDLAUSKAS

©• LIETUVIAI PASAULYJE

PASKYRĖ DALĮ FONDO
Kaip skelbia ELTA, vyriausy

bės sprendimu apskričių admi
nistracijoms paskirta iš vyriausy
bės atsargos fondo 7 mln. litų. Iš 
jų - 6 mln. paskirstyti apskričių 
viršininkų administracijoms pagal 
gyventojų skaičių, o milijonas litų 
bus skiriamas valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministerijos 
teikimu. Lėšos galės būti naudo
jamos paprastosioms išlaidoms, iš 
jų darbo užmokesčiui, taip pat ir 
biudžetą tvirtinant nenumatytoms 
išlaidoms. Vilniaus apskrities vir
šininko administracijai paskirta 
1.4 mln. litų, Kauno - 1.2 mln., 
Klaipėdos - 672,000, Šiaulių - 
650,000, Panevėžio - 524,000, o 
kitoms - po 200,000-300,000 litų.

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

MITYBOS PARDUOTUVĖ
Vilniuje, Baltupiuose, atida

ryta UAB “SPAR prekybos” pir
moji Lietuvoje EUROSPAR par
duotuvė. Joje daugiau prekių, ne
gu kitose SPAR parduotuvėse - 
yra bent 9000 pavadinimų, prekes 
tiekia apie 600 tiekėjų. Šios par
duotuvės pasižymi sveikos mity
bos produktais. Naujoje bus toks 
skyrius, o dar ir vaistinė, juvelyri
nių dirbinių skyrius ir kt. Nuolati
niams klientams bus duodamos 
26%-45% nuolaidos įsigyti buiti
nės elektronikos, namų apyvokos 
prekėms.

LĖŠOS KOVAI SU GAUJOM
Kaip skelbia BNS, Lietuvos 

vyriausybė patvirtino Papildomų 
priemonių kovai su organizuotu 
nusikalstamumu programą, skirs 
jai 3.35 mln. litų. Programos tiks
las - silpninti ir likviduoti nusi
kalstamas grupuotes, persekioti 
jų narius, nustatyti ir konfis
kuoti turtą, gautą iš neteisėtos 
veiklos. Numatoma sudaryti 20 
judančiųjų darbo grupių iš Polici
jos departamento prie VRM, Ge
neralinės prokuratūros ir Valsty
bės saugumo departamento pa
reigūnų. Jų veiklai palaikyti bus 
pasitelktos ir kitos policijos pajė
gos. Programa bus finansuojama 
iš Privatizavimo fondo ir vyriausy
bės atsargų.

MIRĖ VISAGINO MERAS
Kovo 11d. savo namuose nu

sižudė Visagino miesto meras 
Vladimiras Ščiurovas, rašo “Lie
tuvos aidas”. Jis gimęs 1955 m. 
Ignalinos rajone, ruso ir lietuvės 
šeimoje, baigė mokslus ir dirbo 
Lietuvoje. Dirbo vyriausybės įga
liotinio Visagine padėjėju, vėliau 
įgaliotiniu nuo 1991-1995 m., iš
rinktas į miesto tarybą pagal 
LDDP sąrašą. Nuo 1995 m. buvo 
Visagino meru, jau dirbo antrąją 
kadenciją. Vasario pabaigoje bu
vo iškelta baudžiamoji byla, mi
ninti jo pavardę, Visagino savival
dybei dėl 1995-1996 m. padarytos 
91,000 litų žalos valstybei. Taip jį 
sukrėtė Valstybės saugumo de
partamento ir Visagino prokura
tūros nutarimas atgaivinti Ignali
nos rajono prokuratūroje iškeltas 
ir vėliau paslėptas Visagino pu
čistų (1991 m.) bylas, kuriose V. 
Ščiurovas - svarbiausias liudytojas.

PERDIRBINĖJO PEILIUKUS
Panevėžio rajone moteris, 

praradusi darbą, sugalvojo per
dirbinėti vienkartinius korėjietiš- 
kus skutimosi peiliukus, kad jie 
atrodytų kaip garsios firmos pei
liukai. Jie buvo perpardavinėjami 
už aukštesnę kainą, rašo “Lietu
vos aidas”. Kovo 16 d. nelegalių 
peiliukų perdirbimo įrangą kon
fiskavo kriminalinės policijos 
ekonominių nusikaltimų tyrimo 
tarnybos pareigūnai. RSJ

80-tojo gimtadienio proga 
Regina Beržinienė ir vaikai 

sveikina
AGOTĄ BABECKIENĘ

ir linki ilgiausių metų

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus a

(Esu “Union Gas” 
atstovas) Sp

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Windsor, Ont.
VASARIO 16-JĄ IR KOVO 11- 

JĄ, dvi džiaugsmo ir pergalės šven
tes atšventėme kovo 14 d. Po kle
bono kun. K. Butkaus aukotų Mišių 
ir pasakyto gražaus pamokslo susi
rinkome į mūsų kuklią kavinę, pa
puoštą lietuviškais audiniais, minė
jimo tęsti. Apylinkės pirmininkė N. 
Giedriūnaitė trumpai suminėjo mū
sų tautos istorijos svarbesnius įvy
kius, jos skaudžius kelius. Tikime, 
kad šiandieninė laisva tėvynė ne
delsiant nusikratys įvairių blogybių 
ir tvirtais žingsniais žengs kitu gra
žiu keliu - šviesiu, teisingu ir doro
ve pagrįstu. Mes ir savo himną gie
dodami skelbiame, - “šviesa ir tiesa 
mūsų žingsnius telydi”... Toliau se
kė meninė dalis. Apylinkės valdy
bos trijulė (trio) padainavo kelias 
gražias, lietuviškas, širdyje žavesį 
sukeliančias dainas. Klausytojai 
joms šiltai dėkojo. Suskambėjus 
Lietuvos himnui, su džiaugsmu šir
dyse užbaigėme mūsų Nepriklauso
mybės šventės minėjimą ir skirstė- 
mėms pietums, kuriuos skaniai pa
ruošė darbščiosios ponios Giedriū- 
nienė ir Eidukienė. Pietų metu bu
vo gera proga pabendrauti, pasida
linti mintimis įvairiais reikalais.

Minėjimo metu buvo renka
mos aukos bendruomenės veiklai 
paremti. Priešvelykinis Gavėnios 
susikaupimas įvyks kovo 27, 12 v. 
Šv. Kazimiero šventovėje. Jas pra
ves kun. K. Butkus. Pasinaudoti šia 
reta proga kviečiami visi apylinkės 
lietuviai. Paminėtas buvo ir Kazi
miero vardadienis, prisimenant 
šventovės globėją šv. Kazimierą ir 
dabartinį kleboną kun. Kazimierą 
Butkų. Šia proga parapijiečių vardu 
sveikinimo žodį tarė ir linkėjimus 
perdavė E. Barisienė. Tuo pačiu 
laiku mūsų klebonui buvo įteikta 
bendra dovana.

Šiuo metu sueina vieneri metai 
kun. K. Butkaus vadovavimo mūsų 
parapijos dvasiniam gyvenimui. 
Tenka prisiminti, kad prašomas, jis 
tas pareigas apsiėmė, atsisakyda
mas sau užtarnauto poilsio ir nepai
sant nepalankių sąlygų, pasiauko
damas ir suprasdamas lietuviškos 
parapijos vaidmenį mums, išeivijoje 
gyvenantiems. Jam buvo padėkota 
ir palinkėta geros sveikatos, gausios 
Dievo palaimos tolimesnėje švento
vės darbuotėje. Emilija Barisienė

Winnipeg, Man.
METINIS ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJOS susirinkimas įvyko 
š.m. sekmadienį, kovo 7, šventovės 
salėje tuoj po pamaldų. Prel. J. 
Bertašius susirinkimą pradėjo mal
da į šv. Kazimierą. Kadangi parapi
jos komiteto pirm. J. Grabys šiuo 
metu atostogauja, tai susirinkimui 
vadovavo parapijos klebonas, prel. 
J. Bertašius. Jis pakvietė V. Rut

kauską perskaityti praėjusio susi
rinkimo protokolą, kuris buvo pri
imtas be pataisų. Klebonas daryda
mas praėjusių metų apžvalgą pažy
mėjo, kad metai baigti sėkmingai, 
nepaisant to, kad jis, dėl trijų ope
racijų, nuo parapijos reikalų buvo 
atitrūkęs gan ilgą laiką. Už sėkmę 
padėkojo parapijos pirmininkui J. 
Grabiui ir jo talkininkams tvarkiu
siems visus parapijos reikalus.

Telšių vyskupijai pasiųsta 
$1270, iš kurių $400 gauti iš portu
galų parapijos Winnipege. Raštu 
mūsų parapiją pasveikino Winnipe- 
go arkivyskupas J. L. Wall, pažymė
damas, kad šiandien visos vyskupi
jos parapijos Mišias dedikuos šv. 
Kazimiero garbei. Mūsų šventovėje 
pamaldos už šv. Kazimierą buvo at
našautos kovo 4, o minėjimas kovo 12 d.

M. Capri ir A. Eimantas, atsto
vavę mūsų parapijai vyskupijos pa
rapijų susirinkime, padarė praneši
mus apie vyskupijos organizuojamą 
kasmetinį vajų “Dalinkimės Dievo 
dovanomis” ir šių metų šešių mėne
sių laikotarpyje pageidaujama iš 
kiekvienos tikinčios šeimos bent 
300 dolerių aukos. Iš mūsų parapi
jos būtų $4500 daugiau negu dabar 
privalomo 14% mokesčio nuo me
tinių parapijos pajamų. Susirinkimo 
pritarimu, buvo nuspręsta bibliote
koje laikomas knygas, kurioms 
skaitytojų jau nėra, persiųsti į Lie
tuvos parapijų bibliotekas. Po susi
rinkimo, dalyviai buvo pavaišinti T. 
Timmermanienės, B. Eimantienės 
ir V. Daubaraitės paruoštais užkan
džiais ir kava, bei parapijos moterų 
suneštais kepsniais. Po vaišių, susi
rinkime dalyvavusi Klaipėdos uni
versiteto meno fakulteto studentė 
Jūratė Grigalauskaitė, šiuo metu 
studijuojanti chorvedybą Konkordo 
kolegijoje, padainavo dvi liaudies 
dainas ir pati skambindama piani
nu dar tris lietuvių kompozitorių 
dainas. Solistei padėkota gausiais 
plojimais. Susirinkimas, dalyvau
jant 45 asmenims, praėjo darnioje 
ir pakilioje nuotaikoje. EKK

Detroit, Ml
KOVO 11-TOSIOS MINĖJI

MAS DETROITE, surengtas ramo- 
venų, St. Butkaus ir Švyturio šaulių, 
birutiečių pastangomis, įvyko kovo 
14 d. Šv. Antano parapijos švento
vėje ir salėje, kur susirinko daug 
žmonių. Mišias aukojo ir salėje in- 
vokaciją sukalbėjo klebonas ir šau
lių dvasios vadas išeivijoje kun. Al
fonsas Babonas.

Pagrindinę kalbą pasakė Šau
lių sąjungos išeivijoje vadas Myko
las Abarius, kuris tai progai nutapė 
menišką plakatą Gedimino bokštą 
su įrašais 1990 kovo 11 ir 1991 sau
sio 13 bei liepos 31. Abarius primi
nė, jog kaip 1918 metų nepriklau
somybės paskelbimas pareikalavo 
Lietuvos karių aukų, tai ir 1990 ko-

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch

IIIIVĄ
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

vo 11-tą nepriklausomybės paskel
bimas neišvengė kraujo aukų prie 
televizijos bokšto Vilniuje ir Medi
ninkuose. Išvardintos pavardės ir 
jos taip pat įrašytos į meniškas len
teles, prie kurių uždegtos dvi žva
kės. Jis taip pat perdavė linkėjimus 
iš Kovo 11-tosios signatarės Laimos 
Andrikienės ir Lietuvos šaulių są
jungos vado M. L. Bakaičio. Primi
nė ir kitas šių metų svarbias sukak
tis, kaip kad 1949 m. vasario 16 d. 
Lietuvos tarybos ir prezidiumo su
darymas, kur priekin atsistojo ge
nerolas Jonas Žemaitis. Taipogi 
1954 metais atgaivinta Šaulių są
junga Čikagoje, o 1990 metais ji at
statyta Lietuvoje. Visi tie įvykiai 
teikia įkvėpimą toliau dirbti lietu
višką darbą išeivijoje. Negalime pa
miršti savo parapijų ir savo organi
zacijų.

Muzikas Stasys Sližys pravedė 
sklandų bendrą dainavimą, kur bu
vo atliktos dainos: E. Gailevičiaus 
“Ramovėnų maršas”, A. Bražinsko 
“Einu per žemę”, K. Vasiliausko 
“Brangiausios spalvos”.

Saulius Šimoliūnas

Calgary, Alberta
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN

ČIŲ - Vasario 16-tosios ir Kovo 11- 
tosios minėjimas įvyko 1999 m. ko
vo 7 d. “Windston Heights Com
munity” salėje.

Susirinko gražus būrelis tautie
čių. Buvo ir svečių iš Lethbirdge - 
Stasys Noreika su žmona Gražina, 
buvęs Kalgario apylinkės valdybos 
pirmininkas. Dabartinė pirmininkė 
Elvyra Krausienė pradėjo minėjimą 
kviesdama visus palaikyti tautinę 
dvasią, pajusti, kad esame Kanados 
piliečiai ir kartu lietuviai, prisiminti 
kovojusius už Lietuvos laisvę. Su
giedotas Tautos himnas. Po to pir
mininkė susirinkusius supažindino 
su tos dienos pagrindiniu kalbėtoju 
Žilvinu Vasiliausku, gamtos apsau
gos mokslininku-patarėju. Jo tema 
“Lithuania and Agenda 21” buvo 
pateikta anglų kalba. Po paskaitos 
atsirado ir klausimų. Kęst. Dubaus
kas anglų kalba padeklamavo J. 
Aisčio “Partizano šermenys” ir pa
rodė apie 10 minučių trukusią vaiz
dajuostę, kurioje buvo rodoma bu
vusių partizanų žygis pro Aušros 
Vartus ir vėliavų perdavimas Lietu
vos kariuomenei 1997 m. rugsėjo 8 
d., taipgi ir pirmojo partizanų dai
nų koncerto ištrauka. Filmą aiškino 
ir apie partizaninių kovų reikšmę 
kalbėjo Kęstutis Dubauskas.

Gerai paruoštą meninę dalį 
pravedė Albertas Stasiulis. Pianinu 
skambino D. Stasiulis ir A. Stasiu- 
lytė, kuri paskambino vieną japo
nišką sonatą. Po to visus išjudino 
estradinė muzika, kurią atliko tri
mitu V. Brannan, o jam pritarė Al
bertas Stasiulis sintoniniu instru
mentu. Visa tai susilaukė smarkių 
plojimų.

Cynthia Yaunish su Silvia Kas
per draugiškai priiminėjo ateinan
čius svečius, Cecilia Kairaitis, Pet
ras Devenis ir Pranas Gluoksnys 
rūpinosi bilietų platinimu ir solida
rumo mokesčiais. Jaunimas platino 
loterijos bilietus. Dalis surinkto 
pelno pasiųsta į Lietuvą našlai
čiams. Loteriją pravedė Kęst. Du
bauskas. Sale ir užkandžiais pasirū
pino Aldona Condon. Pietų maldą 
sukalbėjo Pranas Gluoksnys. Popie
tė pasibaigė linksmoje nuotaikoje.

Kęstutis Dubauskas

JA Valstybės
St. Petersburgo lietuvių klubas 

vasario 11-14 d.d. dalyvavo Tarp
tautiniame festivalyje - “Folk Fair” 
St. Petersburge, FL, “Bayfront” cent
ro patalpose. Veikė lietuviška virtu
vė. Gražinai Viktorienei vadovau
jant buvo įrengtas lietuvių paviljo
nas, dvi dienas scenoje gerai pasi
rodė tautinių šokių grupė “Audra”, 
vadovaujama Dalios Adomaitienės. 
Festivalį suorganizavo “Interna
tional Folk Fair” organizacija, ku
riai priklauso 26 tautybės, tarp jų ir 
lietuviai. Pusantros dienos buvo 
skirta mokyklų vaikams, kurių gau
siai dalyvavo iš St. Petersburgo ir 
aplinkinių apskričių. Lietuvių klubo 
vadovybė džiaugiasi sėkme ir yra 
dėkinga visiems, kurie prie šios 
sėkmės prisidėjo.

St. Petersburge, FL, veikia Ka
lantos šaulių kuopa. Jos vadovybė 
vasario 10 d. sušaukė metinį narių 
susirinkimą. Jame dalyvavo ir Tra
kų šaulių rinktinės vadas Algirdas 
Zenkus. Pradžioje susirinkimo pri
siminti praėjusiais metais mirę kuo
pos nariai. Perskaitytas praėjusio 
susirinkimo protokolas. Supažin
dinta su iždo būklės raštais, gautais 
iš Lietuvos ir išeivijos šaulių organi
zacijos centrų. Nutarta pavasariop 
paminėti sidabrinę kuopos veiklos 
sukaktį. Išrinkta nauja kuopos val
dyba: vadas A. Gudonis, nariai - 
St. Morkūnas, V. Gedmintas, J. 
Navikienė, J. Laurienė, L Kusins- 
kienė ir P. Gudonienė.

Australija
Australijos lietuvių bendruo

menės krašto tarybos 26-sis suva
žiavimas įvyko praėjusių metų 
gruodžio 29-30 dienomis Geelongo 
mieste. Dalyvavo apie 50 krašto 
bendruomenės tarybos atstovų. Su
važiavimą pradėjo ALB krašto val
dybos pirm. dr. V. Doniela. Kun. J. 
Petraičio paruoštą invokaciją skaitė 
J. Vabolienė. Valdybos pranešimą 
padarė pirm. dr. V. Doniela, pir
miausia pasidžiaugdamas geru ben
dradarbiavimu su apylinkių ir se
niūnijų valdybomis. Organizuotai 
Lietuvos institucijoms Australijos 
lietuviai pasiuntė 1.379,157 dol. 
Paminėjo bendruomenės laikraščio 
“Mūsų pastogė” finansines bėdas. 
Bandoma šį laikraštį sujungti su 
“Tėviškės aidais”. Generalinis Lie
tuvos garbės konsulas V. Šliteris 
nusiskundė, kad į Australiją apsigy
venti iš Lietuvos atvyksta suklai
dintų žmonių, kurie tuoj pat tikisi 
gauti darbą ir geras pragyvenimo 
sąlygas. PLB atstovas Vilniuje G. 
Žemkalnis paaiškino, kad išeiviams 
ir jų organizacijoms kreiptis į Lie
tuvos valdžią yra geriau per PLB 
atstovybės pareigūnus. St. Šutas kal
bėjo sporto reikalais, pažymėda
mas, kad lietuvių sporto klubai 
daugiausia pritraukia jaunimo. Aus
tralijos lietuvių jaunimo sąjungos 
pirm. V. Jokubaitytė savo praneši
mu pažymėjo, kad jos vadovaujamai 
organizacijai yra paskirta 2000-jų 
metų gale Australijoje surengti Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą. 
Išrinkta nauja ALB krašto valdyba 
tokios sudėties: J. Vabolienė, P. 
Bielskis, dr. S. Varnas, D. Dunda, 
R. Dunda.

Britanija
Londono ir apylinkių lietuviai 

Nepriklausomybės šventę minėjo 
Lietuvių Namuose. Minėjimą su
rengė Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos (DBLS) centro valdyba. 
Jame dalyvavo ir Lietuvos ambasa
dorius Londone Justas Paleckis su 
žmona Laima bei kiti ambasados

pareigūnai. Įvadinį žodį tarė ir mi
nėjimui vadovavo DBLS centro val
dybos pirm. Juozas Levinskis, pri
mindamas, kad šiais metais sueina 
50 metų, kai 1949 m. vasario 16 d. 
įsisteigė Laisvės kovų sąjūdis. Apie 
šį sąjūdį ir partizanų kovas plačiau 
prisiminė pagrindinis šventės kal
bėtojas Darius Furmonavičius. Są
jūdžio vadovybę sudarė nepriklau
somos Lietuvos karininkai. Vyčio 
Didžiosios kovos, Vytauto, Tauro, 
Dainavos, Žemaičių, Kęstučio, Al
gimanto, Prisikėlimo partizanų apy
gardos susijungė į vieningą Lietu
vos šiaurės rytų, šiaurės vakarų ir 
Nemuno karinių sričių vadovybę, 
kurios vadu išrinktas gen. Jonas 
Žemaitis. Sveikinimo žodį tarė am
basadorius J. Paleckis, pasidžiaug
damas Lietuvos laimėjimais bei 
nusiskųsdamas savo tautiečiais iš 
Lietuvos, kurie ieško politinio prie
globsčio Anglijoje, sudarydami pas
kutiniu laiku tam tikrą įtampą tarp 
Lietuvos ir D. Britanijos. Meninę 
programą atliko Maironio mokyk
los mokiniai, padainuodami popu
liarių lietuviškų dainų ir padekla
muodami eilėraščių. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu. (“Europos 
lietuvis” 4 nr.).

Gudija
Pelesos lietuviai sausio 6 d. 

rinkosi į Šv. Lino šventovę atšvęsti 
Trijų Karalių šventės atlaidų. Prieš 
pamaldas šventovėje pradėjo šeimi
ninkauti iki šiol nematyti atvykėliai. 
Kaip vėliau paaiškėjo buvo nema
žai atvykę pagyvenusių žmonių iš 
Lydos ir kitų artimesnių parapijų. 
Netrukus prie vargonų įsitaisė Ly
dos choras ir nuskambėjo lenkų 
patriotinės giesmės garsai. Pelesie- 
čiai susigaudę kas atsitiko ir pra
dėjo giedoti “Marija, Marija”, nu
stelbdami lydiečių choristus. Staiga 
šventovės vidury atsirado parapijos 
klebonas Kastytis Krikščiukaitis, pra
dėjo tramdyti lietuvius ir šaukti, 
kad lydiečiai giedotų toliau. Bet pe- 
lesiečiai nenustojo giedoję. Tada 
klebonas, kaip rašoma “Lietuvos 
aide” 10 nr. paskubomis atlaikęs 
skaitytines Mišias ir, neatsiprašęs 
už šventiškų nuotaikų sudrumsti- 
mą, pasišalino. Taip ir nepavykę Šv. 
Lino lietuvių statytoje šventovėje 
suorganizuoti lenkiškų pamaldų.

Lenkija
Lenkijoje leidžiamas visuome

ninio bei kultūrinio pobūdžio žur
nalas “Nowe kontrasty”, BNS ži
niomis, vasario 12 d. išspausdino 
straipsnį, kritikuojantį Lenkijos val
džią dėl pasienio dalinio įkurdini
mo Punske. Kilęs konfliktas iš pir
mo žvilgsnio esą atrodo nevertas nė 
vieno grašio, nes liečia mažus daly
kus. Tačiau per mėnesį Punsko lie
tuvių ginčas su lenkų valdžia tapęs 
tarptautine problema. Sveikatos 
centru Punske domisi Lietuvos ir 
Lenkijos prezidentai, valstybių prem
jerai, seimo vadovybė. Žurnalas 
primena, kad praėjusių metų savi
valdybių rinkimuose buvo garsiai 
kalbama apie būtinybę perduoti 
valdžią žmonėms. Tačiau Punsko 
valsčiuje, kur 80 nuošimčių gyvena 
lietuvių, viskas įvyko atvirkščiai. 
Punskui valdžia nieko nedavė, bet 
dar atėmė pusė sveikatos centro. 
Pasak žurnalo, punskiečių skundai 
lieka neišklausyti. Per paskutiniuo
sius tris mėnesius jų neaplankė nei 
vaivadijos, nei rajono valdžių atsto
vai. Lietuviai siūlo pasienio dalinį 
įkurdinti Smalėnuose. Vienas ūki
ninkas pasiūlė nemokamai vieną 
hektarą žemės. Atsakymo dar nesu
laukta. J. Andr.

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT K? A" LIETUVIŲ KREDITO
A y \ LIYA KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
$11 už vieną kubinę pėdą

OFFORD
REALTY LTD.

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

»■ 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

$18 pristatymas iki 31 kg
♦‘Papildomai $5 už 10 kg

Prašome pasiskambinti dėl daugiau 
informacijos ir prieš atvažiuojant:

Vytautui Kairiui (905) 643-3334

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

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

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

Angelę
Šalvaitytę, BA.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

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 PEF3 39 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki... .... 2.25% Asmenines nuo............ 7.15%
santaupas........................... ....2.75% nekiln. turto 1 m........... 6.40%
kasd. pal. taupymo sąsk.... 
INDĖLIAI:

.... 2.00%

90 dienų indėlius............... ....3.50% • Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.180 dienų indėlius............. .

1 m. term, indėlius.............
....3.5Q%
....4.00%

2 m. term, indėlius............. ....4.25% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius............. ....4.40% apdraustos TALKOS
4 m. term, indėlius............. ....4.60% atsargos kapitalu

3 mil. dol. ir Kanados
5 m. term, indėlius.............
RRSP ir RRIF

....4.75%

(Variable).................................2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind................................ ....4.00% sumos draudimu
2 m. ind............................... ....4.25%
3 m. ind.......................... 4 40%
4 m. ind....................... 4 60%
5 m. ind.................. ....4.75%

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

INTERAC KORTELĖ
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Kai gydo negydytoj ai
Lietuvoje lankosi įvairūs “hyleriai” - šundaktariai, 
žaloja gyventojų sveikatą, bet sveikatos apsaugos 

pareigūnai į tai nekreipia dėmesio

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
Pastaruoju metu nemažai 

rašyta apie netradicinę medici
ną. Dingstį tam davė Lietuvoje 
pasirodžiusio “hylerio” (šundak
tario) filipiniečio Alekso Orbito 
veikla.

Jo atvykimui buvo rengia
masi iš anksto. Dar gerokai 
prieš tai per Lietuvos televiziją 
buvo parodytas filmas apie “hy- 
lerių” atliekamas operacijas, 
apie tų operacijų “tikrumą”.

Kaip į tai reagavo Lietuvos 
visuomenė, rašo dr. doc. Vytau
tas Gurauskas.

Lietuvos specialistai apie 
“hylerius” iki šiol nieko nerašė, 
nors nemažai garsių medikų 
kauniečių dar prieš 20 metų yra 
lankęsi Filipinuose ir domėjęsi 
“hylerių” veikla. Pervertus me
dicininę mokslinę literatūrą, ne
pavyko rasti objektyvesnio “hy
lerių” veiklos įvertinimo.

Prieš A. Orbito atvykimą į 
Lietuvą sveikatos apsaugos mi
nisterija paskelbė, kad šio filipi
niečio gydomieji bandymai Lie
tuvoje neteisėti, jo metodai nė
ra aprobuoti, pagaliau jis nega
vo ministerijos leidimo. Taigi ji 
nesiimanti jokios atsakomybės.

Bet tai neatbaidė smalsuo
lių. Pasak spaudos, salės buvo 
pilnos, kai kam vis dėlto buvo 
atliktos ir operacijos.

“Hyleris” atvyko ir išvyko, 
tuo reikalas galėtų būti ir baig
tas. Tačiau turbūt ne vienam 
medikui ar apie medicinos 
praktikos teisinius pagrindus 
bent kiek nutuokiančiam pilie
čiui kilo nemažai klausimų.

Kodėl į mūsų šalį laisvai at
vyksta ir be jokių leidimų medi
cinos praktika verčiasi įvairūs 
asmenys, apie kurių kvalifikaci
jas oficialiai neinformuojami 
nei sveikatos priežiūros darbuo
tojai, nei ligoniai?

Kodėl žmonės, neturintys 
medicininio išsilavinimo, veržia
si tarpininkavimu ir per savo 
privačias įmones kviečia abejo
tinos vertės “medikus”? Kodėl 
šalyje nespecialistams išduoda
mi leidimai verstis medicinine 
praktika?

Šie klausimai, be abejonės, 
ne naujiena ir sveikatos apsau
gos ministerijos darbuotojams. 
Bet problema kažkodėl apeina
ma - bent jau nesprendžiama iš 
esmės.

Tuo tarpu akivaizdžiai dau
gėja įvairių “specialistų”, kurie 
be jokių leidimų ir kontrolės 

Kalgario lietuviai, susitikę vienos iškilmės proga. Iš kairės: Gražina Noreikienė, Žilvinas Vasiliauskas, Astra
Stasiulytė, Kęstutis Dubauskas Nuotr. (montažas) E. Krausienės

darbuojasi Lietuvoje. Kai kurie 
įsikūrę net sveikatos priežiūros 
įstaigose. Jų verslui klestėti pa
deda net tų įstaigų vadovai.

Tiesa, po neseniai spaudoje 
aprašytos šitaip “nugydytos” ir 
mirusios vilnietės kilo šioks toks 
triukšmas dėl privačių gydymo 
įstaigų. Paaiškėjo, kad firma 
“Apgamas” veikė kaip juridinis 
asmuo... be leidimo, nors pagal 
įmonių veiklos įstatymą leidi
mas yra būtinas.

Jei tokie dalykai atsitinka 
pačiame Vilniuje, ką jau kalbėti 
apie provincijos įstaigų darbą.

Neseniai įvairių įstaigų du
ris varstė biologijos mokslus 
baigusi specialistė, turinti leidi
mą verstis... odos ir Veneros li
gų gydymu. Ji teigė “mokslus” 
(trukusius 1 ar 2 mėnesius) bai
gusi kaimyninės šalies sostinėje, 
todėl turinti teisę į leidimą vers
tis tokia praktika.

Būna atvejų, kai pvz. sporto 
medicinos specialistai tampa... 
klinikų vadovais ir ima mokyti 
gydyti medicinos fakultetą bai
gusius specialistus.

Neseniai per televiziją kal
bėjo biologas, apsišaukęs “dak
taru” - dietologijos specialistu.

Beje, ir iš Vakarų klinikų 
atvykę specialistai ne visada 
paiso tvarkos, kuri šiaip jau nu
matyta civilizuotuose kraštuose. 
Pvz. jie neretai atlieka' tokias 
chirurgines operacijas, kurių 
metodai mūsų šalyje nėra ap
robuoti. Daugelis atvyksta tie
siog “paeksperimentuoti” su 
Lietuvos ligoniais. Deja, jiems 
tarpininkauja Lietuvos sveika
tos priežiūros specialistai.

Užsienio specialistai, atvykę 
operuoti į Lietuvą, turėtų gauti 
Lietuvos leidimą gydyti operaci
niu būdu.

Na, o apie žalingą visuome
nei peršamą nuomonę, neva 3 - 
4 “hyleriai” gali išgydyti visą 
tautą, nėra ko ir kalbėti. Tokias 
avantiūristines išdaigas lydi ne 
mažiau pavojingi samprotavimai, 
esą, ateinant “hylerių erai”, ne
reiks tokių didelių lėšų nei 
naujoms klinikoms statyti, nei 
specialistams rengti.

Baigdamas informaciją apie 
dr. doc. Vytauto Gurausko 
straipsnį, noriu priminti, kad 
gyvendamas Amerikoje turėjau 
progos iš arčiau pažinti Ameri
kos medicininį gydymą. Ir čia 
yra “sukčių”, daktarų, “apsime
tėlių”, kurie jau ne vieną žmogų 
nuvarė į kapus.

IRENA ČERNIENĖ

Turikija - vartai į egzotiš
kus Rytus. Minaretų žemė, se
noviška civilizacija, žavinga, na
tūralios gamtos grožybė, šilti 
keturių jūrų vandenys, smaila- 
viršūniai kalnagūbriai, o šalia - 
moderniški, judrūs miestai, kur 
daug erzelynės ir triukšmo. Be
veik kiekviename mieste matyti 
seni romėniški pastatai, įspū
dingos mečetės ir magiški sulto
nų rūmai.

1998 m. sausį iškeliavau iš 
Londono, Kanados, į Ankarą, 
Turkiją, dėstyti universitete 
anglų kalbos. Po kiek laiko pa
siilgau lietuviškumo ir pasiteira
vusi sužinojau, kad Ankaroje 
jau metai gyvuoja Lietuvos am
basada.

Kai privažiavome prie Lie
tuvos ambasados, džiugu buvo 
stebėti plevėsuojančią Lietuvos 
trispalvę ir valstybės Vyčio her
bą šalia. Mudu su vyru nuo
širdžiai ir šiltai priėmė Lietuvos 
ambasadorė Turkijoje Halina 
Kobeckaitė ir jos vyras Mykolas 
Firkovičius. Ambasadorė gra
žiai kalba turkiškai, nes anks
čiau mokėsi ir kitų tiurkų kalbų.

Svarbiausia, kad Lietuvos ir 
Turkijos santykiai plėtojasi ge
rai. Vasario 15 d. atšventėme 
Lietuvos nepriklausomybės 81- 
ąsis metines Ankaros Palace, 
kur lankėsi daug garbingų sve
čių. Tarp jų buvo Kanados am
basadorius Michael Mace, Tur-

Lietuvos pašto ženklas, išleistas Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II lankymosi
Lietuvoje proga Nuotr. M. Pranevičiaus

Pašto ženklų rinkėjams
Aš domiuosi lietuviškos fi

latelijos ir pašto istorija, kuri vi
sada buvo kuriama ne tik Lietu
voje, bet ir kitose valstybėse, 
kur gyveno lietuviai. Ne vienoje 
užsienio valstybėje lietuviškos 
filatelijos entuziastai steigė 
draugijas, leido žurnalus, kata
logus, biuletenius, tyrinėjo lie
tuviškų pašto ženklų ir kitų paš
to leidinių ypatybes ir istoriją, 
rengė filatelijos parodas. Ilgą 
laiką Lietuvos filatelijos istori
jos tyrimai užsienio valstybėse 
buvo nelengvai įgyvendinami, 
tačiau dabar stengiuosi padaryti 
tai, kas buvo nepadaryta anks
čiau. Užsieniuose dar ir dabar 
gyvena nemažai lietuviškos fila
telijos rinkėjų ir entuziastų, ku
rie gali daug papasakoti apie fi
latelistų veiklą ankstesniais me
tais ir dabar. Deja, dažnai būna 
sunku tokius žmones surasti, 
nes filatelija nėra labai plačiai 
paplitęs dalykas ir ne visiems 
yra įdomus. Tačiau filatelija, 
paštas taip pat yra tautos kultū
ros istorijos dalis, kuri turi būti 
aprašyta ir išsaugota. Ypač ta 
dalis, kuri buvo kuriama ir sau
goma užsienyje, nes apie ją, de
ja, mažiausiai yra surinkta in
formacijos.

kijos parlamento pirmininkas 
Hikmet Četin, Turkijos Gynybos 
ministeris Hikmet Sami Tiurk, 
Ankaros universiteto rektorius 
prof. Giunal Akbay ir kt.

Vasario 26 ir 27 d.d. j An
karą iš Lietuvos buvo atvykę ta
lentingi pasaulinės klasės muzi
kai - dirigentas Juozas Domar
kas, dirigavęs Turkijos prezi
dento simfoniniam orkestrui, ir 
pianistas Petras Geniušas. Jie 
atliko E. Grieg’o, S. Rachmani- 
novo ir S. Pakalnio kūrinius. 
Publika smarkiai plojo ir kvietė 
muzikus dar kelis kartus į sce
ną. Sėkmingai praėjus koncer
tui, šie asmenys buvo pakviesti 
koncertuoti ir kitais metais.

Kovo 18-20 d.d. neįprasta 
kultūrinė programa numatyta 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus oficialaus vizito į 
Turkiją proga. Ankaros teatre 
numatoma Verdi opera “Aida”, 
kurioje dainuoti pakviesti so
listai iš Lietuvos - S. Stonytė, L 
Linaburgytė, E. Vasilevskis ir 
V. Prudnikovas. Orkestrui diri
guos M. Staškus. Taip pat tomis 
dienomis Ankaroje bus atida
ryta lietuvių šiuolaikinės tapy
bos paroda, kurioje savo darbus 
rodys 17 dailininkų.

Vizito metu numatomi ofi
cialūs V. Adamkaus susitikimai 
su aukštais Turkijos pareigū
nais. Jis skaitys paskaitą Anka
ros universitete. Kelionėje pre
zidentą lydės didelė grupė Lie
tuvos verslininkų.

Prašau Jus, jeigu turite in
formacijos apie lietuvišką filate
liją užsienyje, apie Jums žino
mus filatelistus, filatelijos leidi
nius, draugijas ir kt. parašyti 
man arba mano adresą duoti 
tiems žmonėms, kurie gali turė
ti tokios informacijos. Būsiu 
Jums už tai labai dėkingas.

Aš pats renku lietuviškus 
pašto ženklus, vokus ir atviru
kus, praėjusius paštą įvairiais 
metais Lietuvoje, ir visokią kitą 
filatelinę ir pašto medžiagą, su
sijusią su Lietuva. Taip pat ren
ku knygas, žurnalus, biuletenius 
ir kt. iš įvairių šalių apie lietu
višką filateliją. Jeigu būtų susi
domėjimas pašto ženklų rinki
mu, visada laukiu Jūsų laiškų, į 
kuriuos maloniai atsakysiu.

Jau daugiau kaip dveji me
tai Internete esu sukūręs ir 
tvarkau tinklapį LIETUVOS 
FILATELIJA, kur yra lietuviš
kų pašto ženklų iliustruotas ka
talogas, aprašoma Lietuvos fila
telistų draugijos veikla, patei
kiama daug kitos informacijos 
apie lietuvišką filateliją. Tinkla
pis iš dalies yra lietuvių ir anglų 
kalba. Šį tinklapį galite pasiekti 
adresu: http://www-public.osf. 
lt/~vasaris/pzenklai.htm

(Aš gyvenu Lietuvoje, Vil
niuje. Man 44 metai. Filatelija 
domiuosi daugiau kaip 25 me- 
ta*)’ Kęstutis Mikoliūnas, 

Taikos 12 - 36, LT-2017, Vilnius,
Lietuva - Lithuania.

Tel. namų: +370 2 421460 
E-mail: vasaris@pub.osf.lt

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 

Tel. 416 532-7115 
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Iš Vasario 16-tosios priėmimo Turkijoje. Iš kairės: Lietuvos ambasadorė HALINA KOBECKAITĖ, Turkuos 
parlamento pirm. HIKMET ČETIN, I ambasados sekr. VAIDOTAS KARVELIS, jo žmona LAISVŪNĖ, III 
ambasados sekr. DAMYRAS ASANAVIČIUS

Plataus masto šventė Venezueloje
Lietuvos vardas skambėjo visoje žiniasklaidoje ir diplomatiniuose sluoksniuose

FELIKSAS ZUBRAS, Caracas

Ir šiais metais Vasario 16 ir 
Kovo 11 plačiai nuaidėjo Vene
zueloje. Saulėtą rytą ambasado
riaus rezidencijos sodelyje 30 
tautiečių susirinko pakelti vėlia
vos. Akį traukė tautiniais dra
bužėliais pasipuošę vaikučiai. 
Pradžioje ambasados ministerė 
patarėja Hilda Griškevičienė 
perskaitė metinį ambasadoriaus 
kreipimąsi į venezueliečius. Po 
to buvo išklausytas dokumenti
nis iliustruotas radijo montažas 
apie nepriklausybomės paskel
bimą 1918 m., laisvės kovas ir 
jos jsipilietinimą pasaulio bend
ruomenėje. Ištrauka buvo paim
ta iš paties ambasadoriaus prieš 
40 metų “Amerikos balsui” pa
ruoštos programos ir iš Euro
pos perduotos į sovietų paverg
tą Tėvynę. Skambant Tautos 
himnui, palengva saulėn pakilo 
Lietuvos trispalvė.

Nunciatūroje
Automobiliai “žąsele” trau

kė į nunciatūros rūmus, kur bu
vo atnašaujamos Mišios už Lie
tuvą, panaudota šv. Kazimiero 
metinėms skirta liturgija. Mons. 
Roberto Castro liturginius teks
tus skaitė ispaniškai, o lietuviai 
- skaitinius, maldas ir giesmes 
lietuviškai. Liturgiją praturtino 
religinėmis melodijomis smuiki
ninkas Raimundas Butvilą ir če- 
listas Arvydas Griškevičius.

Pamoksle mons. Castro per
davė nuncijaus Sandri sveikini
mus (buvo išvykęs iš Caracas), 
primindamas jog nuncijus spe
cialiai meldėsi už Lietuvą. Mon
sinjoras kalbėjo labai šiltai. Su
minėjo lietuvių tautos nueitąjį 
kryžiaus kelią, išaukštino lietu
vių tautos pasiaukojimo dvasią, 
ištvermę sunkiais bandymų lai
kais, priminė Lietuvos jaunimo 
globėją šv. Kazimierą, ne kartą 
skubėjusį tautą gelbėti. Tikin
čiųjų maldas skaitė Venezuclos 
URM ambasadorius Jorge 
D’Angelo Bruno.

Mišių pabaigoje mons. Cast
ro paprašė ambasadorių sukal
bėti šv. Kazimiero litaniją. Pa
laiminęs pamaldose dalyvavusių 
lietuvių būrį, visus pakvietė 
nunciatūros svetainėn vaišėms. 
Čia ambasadorius padėkojo 
nuncijui ir jį atstovavusiam 
monsinjorui Robertui Castro už 
galimybę Nepriklausomybės 
šventę pradėti padėkos mišio- 
mis nunciatūroje. Monsinjoras 
išreiškė džiaugsmą, kad iš kata
likiškųjų šalių viena Lietuvos 
ambasada suranda kelią į nun
ciatūrą, kad malda atsidėkotų 
Viešpačiui už atgautą nepri
klausomybę.

Panteone
Iš nunciatūros vėl automo

bilių karavanas autostrada sku
bėjo į valstybės Panteoną. Prie 
Venezuelos, Kolumbijos, Ekva
doro, Bolivijos ir Peru išlaisvin
tojo Simono Bolivaro karsto 
ambasadorius dr. Vytautas A. 
Dambrava ir žmona Unda, lydi
mi ministerės patarėjos Hildos 
Griškevičienės ir pirmojo sekre
toriaus Arvydo Griškevičiaus, 
padėjo trispalvį vainiką, o prezi
dentūros garbės sargyba trimitų 
garsais ir ginklu pagerbė Iš
laisvintoją ir Lietuvos preziden
to atstovą, kai kariuomenės or
kestras sugrojo Venezuelos ir 
Lietuvos himnus.

Atidavus pagarbą Išlaisvin
tojui, Panteono direktorius per
skaitė iškilmingo pagerbimo 
protokolą, kviesdamas ambasa
dorių ir jį lydėjusius oficialius 

asmenis pasirašyti valstybės iš
kilmių garbės knygoje. Ambasa
dorius įrašė: “Pagerbdama Iš
laisvintoją Simoną Bolivarą, 
Lietuva lenkia galvą savo tautos 
didvyriams ir laisvės kovotojams”.

Ambasadoriaus pageidavi
mu, iškilmių garbės knygon bu
vo pakviesti pasirašyti Venezue
los Lietuvių bendruomenės ve
teranai: Aldona Kontautaitė- 
Echaniz, Nina Deveikienė, Žiga 
Hermanavičienė, inž. Feliksas 
Zubras ir dr. Povilas Dambrava, 
taip pat - URM atstovas amba
sadorius Jorge D’Angelo.

Diplomatinės vaišės
Vakare įvyko ambasado

riaus dr. V. Dambravos ir p. 
Undos suruoštas diplomatinis 
priėmimas “Hotel Eurobuil- 
ding” gražiai papuoštoje Cas
sandra pokylių salėje. Dalyvavo 
230 svečių: vyriausybės, kongre
so, kultūros institucijų žymio
sios asmenybės ir diplomatinis 
korpusas, atstovaująs plačiam 
valstybių spektrui nuo JAV, D. 
Britanijos, Vokietijos, Rusijos, 
Italijos ir Skandinavijos kraštų 
ambasadorių - iki Izraelio, Ira
no, Irako, Libijos, Maroko, Siri
jos, Kuvaito, Saudi Arabijos, In
dijos, Kubos. Be to, dalyvavo 
beveik visi Vidurinės Amerikos, 
Pietų Amerikos ir Karibų srities 
šalių ambasadoriai.

Kolumbijon išvykęs užsie
nio reikalų ministeris Vicente 
Rangel įgaliojo URM Europos 
reikalų direktorių Jose Lopez 
Contreras perduoti jo sveikini
mus ambasadoriui ir Lietuvos 
vyriausybei. Šventės neaplenkė 
nei savo kadenciją baigęs užsie
nio reikalų ministeris dr. Mi
guel Angel Burelli Rivas su p. 
Marija ir buvęs užsienio reikalų 
min. dr. Efraim Schacht Ariste- 
guieta. Buvęs valstybės prezi
dentas dr. Rafael Caldera at
siuntė labai šiltą raštišką pasvei
kinimą. Uniformomis išsiskyrė 
aukštieji Krašto apsaugos mi
nisterijos pareigūnai, televizijos 
ir spaudos atstovai, jų tarpe ir 
didžiosios radijo stoties - Radio 
Rumbos - pirm. Andres Serra
no. Šioje stotyje ambasada turi 
savo tarptautinės politikos ko
mentarų programą. Taigi Lietu
vos užsienio politikai skleisti ga
limybės yra geros. Negalima už
miršti ir su gėlėmis pasirodžiu
sių Latvijos atstovų bei gražaus 
lietuvių būrio.

Į Venezuelą importuojama 
“Lithuanian” degtinė turėjo la
bai didelį pasisekimą. Priėmi
mas išsiskyrė savo jaukumu ir 
elegancija. JAV atstovas man 
pastebėjo, jog savo nuotaika 
Lietuva pralenkia visas ambasa
das. Man, Lietuvos piliečiui, bu
vo malonu su tokiu komentaru 
sutikti. Geriausias įrodymas — 
dviem valandom planuotas dip

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

“Neringos” stovyklavietėse, Vermonte

1999 m"NERINGOSSTOVYKLOS
LIETUVIŲ KALBA liepos 11 -25 d.d. - vaikams 10-16 metų, 
liepos 25-31 d.d.-vaikams 6-10 metų, A
liepos 25-31 d.d. - vaikams 13-16 metų, fvO/F 
rugpjūčio 1-7 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais.
ANGLU KALBA - LIETUVIU KILMĖS 
rugpjūčio 8-21 d.d. - vaikams 7-16 metų, 
rugpjūčio 21-24 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais.

INFORMACIJA-REGISTRACIJA 
kreiptis į Daną Grajauskaitę: 

66 Salisbury Rd. Watertown MA 02472 
tel. 617-923-4583 e-mail: neringai@yahoo.com

lomatinis priėmimas gerokai 
prašoko tris valandas.

Kovo vienuoliktoji
Antroji dalis atėjo su Kovo 

vienuoliktąja, kai Venezuelos 
lietuvių bendruomenės moterų 
komitetas suruošė minėjimą ir 
sudėtines vaišes. Ir šį kartą mi
nėjimo pradžioje buvo išklausy
tos šv. Kazimiero šventei skirtos 
Mišios ir prisiminti Lietuvos gy
nėjai, Sausio 13 aukos ir tremtiniai.

Mišias atnašavo lietuvių ka
pelionas salezietis Jose Mode
na. Pamaldos vyko švč. Marijos 
Gelbėtojos saleziečių seselių 
mokyklos koplyčioje, kur lietu
viai turi savo mėnesines pamaldas.

Neformaliam minėjimui ir 
vaišėms vadovavo Ona Nelsaitė 
Marquez ir Ana Belauskaitė 
Lammersdorf. Ambasadoriui iš
vykus į Čikagą, jam atstovavo 
žmona Unda Dambravienė. Mi
nėjimo salėje, šalia Lietuvos ir 
Venezuelos vėliavų, buvo pasta
tyta ambasados parūpinta dide
lė Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus nuotrauka.

Ministerė patarėja dr. Hilda 
Griškevičienė savo žodyje pa
aiškino Kovo 11-tosios prasmę 
ir svarbą. Po to 40-čiai dalyvių 
buvo^ perskaitytas Lietuvos sei
mo ŠAS (NATO) parlamenta
rams skirtas memorandumas. 
Jame nurodoma, jog Lietuva 
negali būti toliau traktuojama ir 
vadinama buvusia “sovietų res
publika”.

Kovo 12 sostinės Teresa 
CareNo koncertų salėje įvyko 
simfoninės muzikos kūrinių 
koncertas, diriguojamas iš Lie
tuvos atvykusio svečio muziko 
Juozo Domarko. Pilnutėlė salė 
išklausė Leono Povilaičio kūri
nio premjerą - simfoniją stygi
niams instrumentams ir timba- 
lams. Be to, buvo atlikta Rach- 
maninovo rapsodija Paganinio 
tema fortepionui bei orkestrui 
ir Čaikovskio ketvirtoji simfo
nija.

Dirigentas Domarkas buvo 
pakviestas Jungtinės simfoninės 
muzikos orkestrų vadovybės 
koncertų ciklui. Koncertas bai
gėsi netilsiančiais plojimais, o 
dirigentas Juozas Domarkas pa
lydėtas ovacijomis. Atrodo, šis 
aukštos klasės Simono Bolivaro 
jaunų profesionalų orkestras 
yra lietuvio dirigento tarsi už
burtas. Po 1998 m. nepaprastai 
sėkmingo pasirodymo orkestro 
dalyviai tik apie jį tekalba. Tai 
dar vienas laimėjimas Lietuvai.

Spaudoje pasipylė gausūs 
reportažai ir geras pusšimtis 
Nepriklausomybės šventės nuo
traukų.

• ... (Lietuvos) nepriklausomy
bės laikotarpis, nors jame buvo 
daug kas kritikuotina, yra vienas 
iš didingiausių periodų visoje mū
sų tautos istorijoje. (J. Aistis)

http://www-public.osf
mailto:vasaris@pub.osf.lt
mailto:neringai@yahoo.com


Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos Vilniuje direktorė ZITA 
MARČIULIONYTĖ (viduryje) Čikagos Jaunimo centre. Iš kairės - 
INDRĖ TIJUNELIENĖ, kelionių agentūros darbuotoja JURGITA 
GUREVIČIENĖ, Marčiulionytė, kelionės į Čikagą rėmėja ONA 
SIRIENĖ ir dr. DONATAS SILIŪNAS Nuotr. Ed. Šulaičio

Čiuriionukų rungtynės Amerikoje
Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos žaidėjai Čikagoje
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EDVARDAS ŠULAITIS

Kovo 6-16 d.d. Čikagoje ir 
apylinkėse viešėjo Šarūno Mar
čiulionio krepšinio mokyklos 
Vilniuje 14-mečių komanda, ku
ri savo viešnagės laikotarpyje 
sužaidė 6 oficialias rungtynes 
(vienos buvo treniruočių pobū
džio). Iš jų vilniečiai keturias 
laimėjo.

Susitikimus vilniečiai pra
dėjo kovo 7 d. Pasaulio Lietuvių 
Centre Lemonte naujai įrengto
je aikštelėje. Jų varžovai buvo 
ASK “Lituanikos” bendraam
žiai, kuriuos paruošė Rimas 
Domanskis, aktyvus šio klubo 
narys.

Pramąjį kėlinuką svečiai iš 
Vilniaus baigė 20-4 savo nau
dai. Dar ir antrojo pabaigoje 
rezultatų lenta rodė didelį jų 
pranašumą 37-18. Tačiau po 
pertraukos jų užkaltas kapitalas 
pradėjo tirpti, nes kai kuriuos 
geruosius krepšininkus pasodi
no vilniečių treneris Gediminas 
Ulys ant atsarginių suolelio. Bet 
vis tiek baigminis teisėjų švilpu
kas skelbė 63-51 vilniečių per
galę.

Svečių grupėje geriausi žai
dėjai buvo: K. Rimkevičius 
(19), I. Bakėjus (11), A. Žilins
kas (8). “Lituanikos” komando
je pasižymėjo J. Genčius (13) ir 
K. Griauzdė (12).

Programą pradėjo ASK 
“Lituanikos” klubo pirminin
kas, didelis Š. Amerikos lietuvių 
sporto darbuotojas Rimantas 
Dirvoms, kuris pristatė abiejų 
komandų žaidėjus ir vilniečių 
palydovus. Tai buvo vienintelės 
vilniečių rungtynės su lietuvių 
jaunaisiais, nes vėliau jie rung
tyniavo su amerikiečių jaunimu 
Čikagoje ir apylinkėse.

Marčiulionio krepšinio mo
kyklos keturiolikmečių grupė 
kovo 9 d. pavakarėje viešėjo žy
miojo pasaulio krepšininko Mi
chael Jordan’o tėvo - James 
Jordan atminimui naujai pasta
tytuose rūmuose visai netoli 
“United Center” pastato, kuria
me rungtyniauja “Bulis” krepši
ninkai. Jie ten žaidė su “James 
Jordan” klubo jaunaisiais krepši
nio entuziastais, kurie amžiumi 
buvo kiek vyresni už vilniečius.

Rungtynių pradžioje nesise
kė abiem komandom, nors vil
niečiai atrodė kiek pranašesni 
už čikagiečius ir pirmą kėlinuką 
baigė 10-4 savo naudai. Antra
me jie dar pirmavo 14-13, o ta
da juodaodžiai išlygino ir pers
vėrė. Pirmasis kėlinys baigėsi 
20-14 “James Jordan” klubo 
naudai.

Po pertraukos čikagiečiai 
išleido daugiau aukštesnių ir 
vyresnių amžiumi žaidėjų, kurie 
pasekmę dar pagerino. Paskuti
niame kėlinuke marčiulioniukai 
įstengė priartėti iki 34-39. 
Rungtynių pabaigoje vėl vyravo 
aukštaūgiai juodukai, ir baigmi
nis teisėjų švilpukas skelbė jų 
pergalę 50-43.

Vilniečių naudai daugiausia

RIMANTAS DIRVONIS, vienas 
iš didžiųjų Š. Amerikos lietuvių 
sporto veikėjų, Čikagos ASK “Li
tuanikos” pirmininkas, pristato 
jaunuosius Š. Marčiulionio mo
kyklos krepšininkus Čikagoje

Nuotr. Ed. Šulaičio

(16) taškų iškovojo Vladimiras 
Severovas, Gediminas Šumyla - 
10, Karolis Rimkevičius, Alek
sandras Survitas ir Saulius Na- 
kutis - po 4, Arnas Repečka - 
3, ir Ąžuolas Naujikas - 2.

Svečiai iš Lietuvos ir čika
giečiai lietuviai žiūrovai galėjo 
pamatyti, kokias puikias sąlygas 
sportavimui turi juodaodžių jau
nimas. Nenuostabu, kad ir jų 
žaidimo lygis yra geras. Tačiau 
vilniečiai tikrai gražiai pasirodė 
ir abiejų komandų žaidėjai tu
rėjo ko pasimokyti vieni iš kitų.

Svarbiausieji jėgų išbandy
mai marčiulioniukų laukė Ilino
jaus valstijos pradžios mokyklų 
aštuntokų turnyre North Central 
kolegijos sporto salėje Naper
ville. Čia mūsiškiai pasirodė tarp 
32 komandų (pradėjo varžytis 
kovo 11 d., o baigė kovo 14 d.).

Pirmame susitikime vilnie
čiai nugalėjo Geneva “Raptors” 
39-34. Jų naudai paskutinius 
taškus iškovojo Saulius Nakutis, 
Gediminas Šumyla ir Aleksan
dras Survutas.

Taip pat nelengvos buvo 
antros rungtynės su Burling- 
ton’o Central “Rockets” penke
tuku, kurį įveikė tik po pratę
simo. Reguliarus rungtynių lai
kas rodė 31-31. Tačiau trečio
sios kliūties peržengti vilnie
čiams nepavyko. Nors ir ilgesnį 
rungtynių laiką vedė mūsiškiai, 
bet jų pabaigoje suklupo prieš 
vietinę - Naperville “Blazers” 
komandą 38-33. Čia buvo gali
ma pajusti, kad kai kurie teisėjų 
sprendimai buvo abejotinos vertės.

Vilniečių patekimas į baig
minį aštuonetuką irgi buvo ne
blogas laimėjimas. Jaunieji sve
čiai iš Vilniaus, treneris Gedi
minas Ulys, direktorė Zita Mar
čiulionytė, administratorė Al
dona Nausėdienė buvo paten
kinti šios viešnagės rezultatais. 
Jie dėkojo šia išvyką suorgani
zavusiems Indrei ir Donatui Ti
jūnėliams, programos sudaryto
jui dr. Donatui Siliūnui bei eilei 
kitų, kurie prisidėjo prie išvykos 
pasisekimo.

Pietų Afrikoje gimęs ir da
bar gyvenantis Didžiojoje Brita
nijoje Dan Jakobson, lankyda
masis Kelmėje, ieškojo savo se
nelių pėdsakų. Iš vienintelio iš
likusio Kelmės žydų bendruo
menės nario Berelio sužinojo, 
kad visa šeima buvo išžudyta.

Svečias taip pat aplankė 
' Kauno IX fortą ir Vilniaus žydų 

muziejų, kurį tuo pačiu metu 
lankė vidutinio amžiaus vokie
čių turistų grupė. Savo įspū
džius iš Lietuvos ir susitikimą su 
vokiečiais muziejuje D. Jakob
son aprašo Amerikos žydų kon
greso žurnalo “Judaism” 1998 
m. rudens laidoje.

“Jų nebuvo galima kaltinti 
dėl jų senelių taip ar kitaip pa
darytų nuodėmių. Jie nėra kalti 
dėl jų tautos vardu padarytų 
veiksmų. Muziejaus kuratorė 
kalbėjo apie kabančias ant sie
nų blogai atkurtas bei padidin
tas žiaurumų nuotraukas, vaiz
duojančias ilgas suaugusių ir 
vaikų varomas voras, nuo kurių 
buvo nuplėšti drabužiai, žmo
nes, sukritusius į griovius bei 
duobes arba pavirtusius į apde
gusias figūras, gulinčias sude
gintose sinagogose, - visa tai ly
dėjo vyrai, kurie ruošėsi šaudyti 
ir deginti arba jau buvo tai pa
darę. Jų dauguma buvo apsiren
gę vokiškomis uniformomis, kiti 
- (lietuviai milicininkai) civili
niuose drabužiuose su baltais 
raiščiais ant rankovių, kad ma
tytųsi kaip svarbus ir “oficialus” 
buvo jų darbas. Beaiškindama

Literatūros popietė
Šių metų gegužės 2 d. To

ronto Lietuvių Namuose įvyks 
literatūros popietė, kurioje da
lyvaus gerai žinomas Kanados 
bei Amerikos literatūroje pa
garsėjęs rašytojas Antanas Šilei
ka ir kiti du žymūs talentai: 
poetė ir vertėja Edita Petraus
kaitė ir kanadietė Irene Guil
ford, savo kūryboje rašiusi apie 
Lietuvą.

Edita Petrauskaitė gimė ir 
užaugo Lietuvoje, Vilniuje. Vil
niaus universitete įsigijo magist
rės laipsnį iš anglų kalbos ir už
sienio literatūros, o vėliau dirbo 
leidykloje “Vaga” ir Lietuvos 
Rašytojų sąjungoje literatūros 
konsultante. Nuo 1989 m. gyve
na Toronte ir dirba direktore 
Kanados Poetų lygoje (The 
League of Canadian Poets), 
valstybinėje profesionalių poetų 
organizacijoje. Rašo poeziją 
anglų kalba nuo 1984 metų. Jos 
poezija buvo išspausdinta žur
nale Lituanus (Čikaga), o jos 
poezijos vertimai į lietuvių kal
bą išspausdinti Literatūroje ir 
mene (Vilnius). Ji verčia lietu
vių poeziją į anglų kalbą. Vie
nas iš pastarųjų metų vertimų - 
Rolando Rastausko poezija, ku
ri bus išspausdinta Gotlando 
Baltijos rašytojų ir vertėjų cent
ro sudarytoje antologijoje (Šve
dija). Ji yra išvertusi J. Salinger, 
John Barth, S. Le Fanu ir kitų 
autorių apsakymus į lietuvių 
kalbą.
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vienos tų nuotraukų reikšmę, 
kuratorė pasakė: “Ir tada vokie
čiai įsakė”, - tačiau greit susivo
kė ir tarė - “Atsiprašau, aš turė
jau pasakyti - tada naciai įsa
kė...” Ji tęsė savo pasakojimą 
toliau. Keli turistai, pakanka
mai mokantys anglų kalbą, su
vokė jos prasitarimą, papurtė 
galvas lyg norėdami pabrėžti, 
kad jie suprato mandagų mostą, 
bet jos atsiprašymas jiems ne
esąs reikalingas.

Kitame kambaryje siaubo 
nebuvo matyti, o tik kasdieniš
kai atrodančių lietuvių vyrų ir 
moterų atvaizdai. Kuratorė 
stipriai pabrėžė: “Šis kambarys 
mums yra labai svarbus - nedi
delis skaičius įvairių visuome
nės klasių nežydų atvaizdas tų, 
kurie rizikavo savo gyvybėmis 
teikdami žydams prieglobstį ir 
išsigelbėjimą nuo jų ieškančių 
žudikų. Jų tarpe buvo pirmojo 
nepriklausomos Lietuvos, buv. 
sovietų respublikos, prezidento 
Vytauto Landsbergio motinos 
portretas. Turistai atidžiai šiuos 
atvaizdus apžiūrinėjo, bet jokių 
klausimų nepateikė”.

Lenkai apie Punską
Lietuvos lenkų veikėjai la

bai pyksta, kad Punsko lietuvių 
reikalai nukreipė dėmesį nuo jų 
nuolat kartojamų skundų: “Pa
imkime, pavyzdžiui, pastaruoju 
metu sukeltą riksmą dėl taria
mos lietuvių diskriminacijos 
Punske ryšium su kelių kareivių 
šeimų atvykimu į šį miestelį, sie-

Irene Guilford, palikusi sa
vo karjerą kompiuterių srityje, 
atsidėjo literatūrinei kūrybai. 
Jos darbai spausdinami įvai
riuose žurnaluose bei antologi
jose. Ji buvo nominuota “Event 
Creative non Fiction” bei CBC 
konkursuose. Jos pirmasis ro
manas The Embrace, kuriame 
yra pasakojama apie du lietu
vius brolius, kurie buvo 1944 m. 
karo atskirti vienas nuo kito. 
Vienas atsiduria Vakaruose, o 
kitas pasilieka Lietuvoje. Kai jie 
po daugelio metų susitinka Lie
tuvoje ir Vakaruose, pajunta, 
koks tarp jų ne tik fizinis, bet ir 
dvasinis nuotolis.

Antano Šileikos romanas 
Buying on Time buvo nominuo
tas Toronto miesto ir Leacock 
premijoms, ir buvo perduotas 
serijomis CBC radio laidoje 
“Between the Covers”. Jo pir
masis romanas išleistas 1994 m. 
Antanas reiškiasi ir vietinėje 
spaudoje bei radijuje; dėsto 
anglų kalbą Humber College. 
Šiuo metu jis rašo naują roma
ną apie dvidešimtojo amžiaus 
žmonių tarpusavio meilės prob
lemas ir fantazijas. Veiksmas 
vyksta Lietuvoje, Varšuvoje, 
Berlyne ir Paryžiuje 1915-1929 
metais.

Visi kviečiami gausiai da
lyvauti šiame neeiliniame susi
tikime su rašytojais. Rengia 
Lietuvių Namų kultūros komi
sija. inf.

ieškant
kiant padaryti sieną nepralai- 
desnę. (...) Neoficialus prezi
dento A. Kwasniewskio vizitas 
Vilniuje tapo nauju impulsu 
skelbti tariamą Punsko lietuvių 
teisių pažeidimą. Tuo tarpu, 
kaip jau ankstyvesnėse laidose 
sugestionavome ir buvome tei
sūs, šuo yra pakastas žymiai gi
liau. Iš Lenkijos respublikos vi
daus reikalų ir administracijos 
ministerijos pareiškimo aiškėja, 
kad Punsko apylinkės yra vieto
vės, kurioms labiausiai gresia 
nusikaltimų pavojus ir per ku
rias eina pagrindiniai kontra
bandos keliai - žmonių ir pre
kių. (“Nasza Gazeta”, 1999 ko
vo 4-10 d.).

Lietuvos lenkų rinkimų ak
cijos pirmininkas ir Lietuvos 
seimo narys J. Sienkiewicz pa
reiškė: “Kadangi Lenkijos lietu
viai iškėlė artimą nutautinimui 
temą, ryšium su etninių gyven
tojų praretinimu, tai to atitik
meniu laikyčiau ne brandos eg
zaminus, bet planuojamą admi
nistracinę reformą. Ten buvo 
sukeltas didelis triukšmas dėl 
30-ties kitokios tautybės asme
nų; čia reforma liečia per 
60,000 lenkų tautybės asmenų”. 
(“Kurier Wilenski”, 1999 vasa
rio 26 d.).

Mažiausia Punsko lietuvių 
užgaida tampa aukščiausių ofi
cialių Lietuvos veiksnių rūpes
čiu ir yra aptariama netgi prezi
dentinėje plotmėje. Lenkijos 
lietuviai turi įtakos įrankį, suge
ba netgi perkelti karinius pos
tus. Kalbama, kad mainais už 
Punsko užkardos perkėlimą bus 
išspręstas lenkiškose mokyklose 
lenkų kalbos brandos egzamino 
klausimas. O kas bus gauta mai
nais už palikimą ramybėje Lie
tuvos kariuomenės buvimo Vil
nijoje?” - klausia buvęs Lietu
vos seimo narys Z. Siemieno- 
wicz (“Kurier Wilenski”, š. m. 
kovo 2 d.).

Nors Lietuvos lenkai apie 
“Vilenščizną”, Vilniaus kraštą 
bei vilniją daug kalba, tačiau 
dar niekad neapibrėžė kur ji 
prasideda ir kur baigiasi. Šiai 
teritorijai geriausiai tiktų Rytų 
Lietuvos arba Vilniaus apskri
ties pavadinimas. Z. Siemieno- 
wicz neturėtų stebėtis, kad Lie
tuvos kariuomenė yra ne kur ki
tur, o Lietuvoje. Dėl naujo Lie
tuvos teritorijos administracinio 
paskirstymo Lietuvos lenkų 
skaičius nei padidės, nei suma
žės. J. Sienkiewicz be reikalo 
šiuo klausimu rūpinasi. Už len
kų kalbą brandos egzaminuose 
yra duodama tokia pati užskai
ta, kaip ir už lietuvių kalbą, tik 
abiturientas turi to norėti. J. B.

saulinio karo, vieni ištremti, kiti 
pabėgę, 1945-1946 m. duonos ir 
pastogės ieškojo Lietuvoje, glau
dėsi miškuose, slapstėsi, šiaip taip 
laikėsi gerų žmonių pagalba. Lie
tuvai atgavus laisvę, Wolfgang 
von Stetten, atstovaujantis vokie- 
čių-baltiečių parlamentinei gru
pei, 1992 m. susipažino su sambū
riu “Edelweiss”, kuris ir “vilko 
vaikais” vadinamas. Straipsnyje 
smulkiai aprašoma, kaip stengia
masi tuos žiauraus likimo susilau
kusius vaikus, Lietuvoje užaugu
sius, kurių daugelis likę bemoks-

Tas pats laikraštis gruodžio liai, sugrąžinti į Vokietiją, juos 
12 d. paskelbė ilgoką iliustruotą 
Lothar E. Konietzko straipsnį 
apie “vilko vaikus” (Wolfskin- 
der), kurie tuoj po Antrojo pa-

“Das Ostpreussenblatt” 1998 
m. gruodžio 5 d. laidoje, skiltyje 
“Blick nach Osten” (žvilgsnis į ry
tus) praneša, kad lietuvių iniciaty
va yra spaudžiama Lenkijos vy
riausybė sudaryti tautinių mažu
mų tarybą, kurioje būtų atstovau
jami Lenkijoje gyvenantys ukrai
niečiai, lietuviai, vokiečiai, gudai, 
totoriai, žydai, rusai ir čigonai. 
Pastebima, kad Lenkija priklauso 
nedidelei Europos šalių grupei, 
kuri dar neturi tautinių mažumų 
įstatymo.

Pynimas iš vytelių - atidus ir kruopštus darbas, sėkmingai įvaldomas Kauno taikomosios dailės mokykloje, 1999 m.

Meniškai apdorodami medį, Kauno taikomosios dailės mokyklos moks
leiviai tęsia gražiąsias lietuvių liaudies tradicijas

Tautinės dvasios mokykloje
Kauno taikomosios dailės mokykla

JANINA MACKELIENĖ

Pasisavindamas dailiuosius 
tautos kūrinius, tiesiog jais gyven
damas ir grožėdamasis, žmogus 
įaugs į savo tautos jautimo ir pa
sisakymo būdą. A. Maceina

Beveik pačiame V. Krėvės 
prospekto gale, keturių aukštų 
name, pažymėtame 112 nume
riu, įsikūrusi Kauno taikomo
sios dailės mokykla. Stabtelėki
me kieme. Čia, šalia žaliaskarių 
eglių-koplytstulpiai, meniškai 
moksleivių išdrožinėti - prime
na mokyklos, jau atšventusios 
savo 20-metį, specifiką. Čia tę
siamos gražiausios lietuvių me
no tradicijos. Moksleiviai gami
na unikalius baldus, papuošalus 
iš metalo ir gintaro...

Užsukime į mokyklos mu
ziejų (juo rūpinasi mokytojas 
Simonas Kacilauskas) ir viską 
pamatyti galėsime. Štai Rūpin
tojėlis, verpstė, koplytstulpis, 
dailiai išdrožinėta dėžutė, baro
ko stiliaus kėdės. Daug kerami
kos darbų. Tai labai senas ama
tas Ziedžiamos didelės ir mažos 
vazos, dekoratyvinės kompozicijos.

Staltiesė - siuvinėta ranko
mis, kruopščiai, su meile. Visos 
jaunystės svajonės čia sudėtos. 
Ir laukų, pievų gėlių spalvos. Ar 
ne tokia staltiesė būdavo ir 
kiekvienos lietuvaitės kraičio 
skrynioje? Įvairiausių kompozi
cijų metalo dirbiniai - saulutės, 
žvakidės, laikrodžiai...

įpilietinti ir aprūpinti. Dauguma 
jų betgi yra pareiškę norą likti 
Lietuvoje. (Parinko ir informaciją 
prisiuntė Le.Kro.). S.

Kaip gražiai atrodo tokia 
žvakidė ant siuvinėtos staltiesės. 
Romantiška, paslaptinga, dailu. 
Netiesa, kad šiame “blizgančių 
reklamų” amžiuje paseno klasi
kinio stiliaus daiktai. Medinis 
lovelis, pilnas margintų kiauši
nių. Neužmiršta ši tradicija mo
kykloje. Kaip ir verbų rišimas, 
puokščių komponavimas. Mo
kyklos koridorius ir kabinetus 
puošia tapybos, kompozicijos 
darbai, drožiniai.

Ne tik dailiųjų amatų mo
komasi. Čia auga, stiepiasi, kaip 
medeliai po mokyklos langais, 
mokinių dvasia. Tai labai svar
bus augimas. Dvasinės stiprybės 
prireiks susidūrus su pasaulio 
pagundomis, kad galėtų atskirti 
tikrąjį kelią nuo klystkelio. 
Moksleivių dvasinis augimas 
vyksta pamokose, popietėse, 
kuriant eilėraščius, dainas, susi
tikimuose su mokyklos svečiais, 
buvusiais tremtiniais, rašytojais, 
vienuoliais, kunigais, įvairių 
švenčių minėjimuose.

Mokyklos direktoriaus Ro
mualdo Mizgirio ir pavaduotojų 
Dainos Repečkaitės, Rimos 
Bogdanavičienės rūpesčiu mo- 
dernėja mokymo technologijos, 
specialybių ir bendrojo lavinimo 
mokytojai kelia kvalifikaciją, ku
ria programas, ieško naujų ug
dymo metodų. Susiduriama ir 
su sunkumais: moksleiviai nori 
išmokti dirbti su kompiuteriu, 
bet jų mokykla turi mažai. Sva
jojama apie moksleivių kūrybos 
knygelę - reikia lėšų išleidimui. 
Nors dar daug ko trūksta, bet 
nenustojamą tikėti, kokia svarbi 
misija puoselėti tautos kultūrą, 
jos unikalumą kaip atsvarą ma
siniam bedvasiam menui.

Galima būtų daug pasakoti 
apie mokyklos rūpesčius ir 
džiaugsmus, darbus, planus, ta
čiau visa tai reikia būtinai pa
matyti, kaip kūrybos procesą, 
kur susivienija senoji tradicija 
su dabarties modernumu, kaip 
pašaukimą - kūrenti tautos dva
sios židinį.

Greitai ateis pavasaris. To
kią gražią, žiedais pasipuošusią 
dieną ant mokyklos laiptų stab
telės (nusifotografavimui?) dar 
viena absolventų laida. Išeis į 
sudėtingą ir neramų pasaulį su 
svarbiu kraičiu...
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reikliems knygų leidykloms, sun
koka būtų prasimanyt priekaiš
tų Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidyklai, išleidusiai pomirtinę 
Birutės Baltrušaitytės-Masionie- 
nės knygelę - “Mažosios Lietu
vos moterys”; veikiau norėtųsi ją 
pagirti už apdaro skaistumą ir 
vidinę darną. Viskas joje tikslin
ga ir nuosaiku.

Trumpoj pratarmėj Vacys 
Bagdonavičius patiekia autorės 
bibliografinius duomenis. Pasi
rodo, priešingai išeiviškoms pas
kaloms B. Baltrušaitytės nebūta 
nei sengalvėlės, nei debiutantės. 
Mirusi būdama nepilnų 56 me
tų, jinai yra dvylikos knygų au
torė. Stambiąsias jų dalis sudaro 
literatūros svarstymų veikalai ir 
lyrikos rinkiniai. Būdinga, kad 
viena tų knygų mini konkrečiai 
Mažąją Lietuvą - “Lietuvninkų ir 
prūsų žemėje” (1981).

Prof. V. Daujotytės įvadas 
apibūdina Baltrušaitytę kaip di
delės erudicijos, intensyvaus 
mąstymo, gilių įžvalgų profeso
rę ir rašytoją”, kaip “unikalią 
asmenybę”, turinčią retą dova
ną atidengti praeities ūkanose ir 
rankraštynų trūnėsiuose reikš
mingus mūsų kultūriniam pa
veldui suvokti dalykus.

Leidinį puošia teksto dvasią 
atitinkančios, ažūrinės, speigo 
“graffiti” ant lango” primenan
čios Evos Labutytės iliustraci
jos. Be jų, esama leidinyje vaiz
duojamų šviesuolių - M. Raišu- 
kytės, M. Zauniutės ir O. Jago- 
mastaitės nuotraukų, Tilžės 
vaizdų bei poros anuometinių 
spaudinių fotografijų.

Knygelė pavadinta “apy
braižų” vardu. Tuo spėjamai 
norėta perspėti skaitytoją nesi
tikėti išsamių vaizduojamųjų 
aktyvisčių biografijų nei sodriai 
nutapyto laikotarpio fono. Pasi
tenkinama vien apmatais. Skai
tytojas skatinamas prisiminti tas 
moterų figūras kaip pragiedru
lius niūrėjančiame Mažosios 
Lietuvos peizaže ir įvertinti jų 
nuopelnus.

Autorė ir jos įkandin V. 
Daujotytė vadina tą veikėjų tri
julę “užmirštosiomis”.

Tai skamba poetiškai ir ro
mantiškai. Deja, tiesos čia ne
daug. Pakanka vien pasitikrinti 
išeiviškoje Lietuvių Enciklopedi
joj ar net bolševikinėje Mažojoj 
lietuviškoj tarybinėj enciklopedi
joj. Abiejose jų įnašas į mūsų 
kultūrinio gyvenimo raidą yra 
deramai užregistruotas. Ne vien 
tai. Jis aptariamas pozityviai ir 
beveik tais pačiais žodžiais. Ne- 
laukčiausia yra tai, kad susipaži
nus su “Mažosios Lietuvos mote
rų” tekstu, tenka konstatuoti, 
kad pažintine prasme mes ne ką 
daugiau sužinom iš Baltrušaity
tės knygelės.

Dar vienas netikėtumas yra 
tas, kad kažkodėl B. Baltrušai
tytė nepatvirtina vieno-kito fak
telio, suminėto Lietuvių Encik
lopedijoje. Taip, sakysim, jinai 
ignoruoja faktą, kad “Raišukytė 
buvo įsteigus Tilžėj lietuviškų 
audinių bei rankdarbių mokyk
lą, kurią lankė namažai lietuvai
čių”. Jai neatrodo reikšmingu 
dalyku, kad “Raišukytės ir jos 
mokinių rankdarbiai paplito ne 
tik Mažojoj Lietuvoj, bet ir įvai
riose parodose Leipcige, Ham
burge, Berlyne, Petrapilyje ir 
Romoje laimėjo prizų”. Nors 
šiaip neužmirštama paminėti, 
kad Raišukytei nestigo įžūlumo 
prasilenkti su etiketo taisyklėm.

Ji, girdi, nustūmusi į šalį 
berlynietes ir įteikusi pati savo 
juostas ir rankšluostėlį vienati
nei Kaizerio dukrai.

Atsiųsta paminėti
NAUJOJI VILTIS, nr.29, 1998 

m., politikos ir kultūros žurnalas, 
188 psl. ir viršeliai. Redaktoriai - 
Ant. Juodvalkis ir P. Buchas. Lei
džia Amerikos lietuvių tautinė są
junga ir Lietuvių studentų tautinin
kų korporacija “Neo-Lithuania”. 
Administracija: O. Kremeris, 1005 
Sherwood Dr., La Grange Pk., IL 
60525. Spausdino ViVi Printing Či
kagoje. Šio nr. kaina $7 (JAV).

Vilius Gaigalaitis, ATSIMINI
MAI. Sudarytoja ir vyriausioji re
daktorė - Audronė Kaukienė, tech
ninė redaktorė - Dalia Jakulytė. 
Klaipėdos universiteto Baltistikos 
centras. Leidėjas - Mažosios Lietu
vos fondas, Klaipėdos universiteto 
leidykla (Herkaus Manto 84). Me
cenatas - Mažosios Lietuvos fondo 
JAV tarybos pirmininkas - Kurtas 
Vėlius. Tiražas - 700 egz. Klaipėda, 
1998 m., 531 psl.

Žinoma, tie mažmožiai ne 
kažin kaip reikšmingi. Juo la
biau, kad Baltrušaitytė atperka 
su kaupu tas pralaidas, pateik
dama skaitytojui nežinomus dr. 
J. Basanavičiaus, Vydūno bei 
kitų pasisakymus apie lietuvių 
tautodailės savitumą, juostų or
namentiką ir t.t., samprotavi
mus, išlesiotus senosios mūsų 
raštijos dūlėsiuose.

Rasit iš viso Baltrušaitytės 
rašinio palyginimas su enciklo
pedijose aptinkama informacija 
daug ko neduoda, išskyrus tai, 
kad atskleidžia pasirinkto for
mato tapatumą. Visų biografi
nių žinynų bei enciklopedijų 
yda yra ta pati - jų glaustumas, 
“santraukiškumas”. Jų straips
nelių autoriams yra uždrausta 
nukrypti “j lankas”, į istorinio 
fono piešinį. Neatskleidus vi
suomenės sandaros, politinių 
skersvėjų, mados ir skonio kaitų 
bei kitų reiškinių, veikusių apra
šomąjį asmenį, - jo atvaizdas 
darosi neišvengiamai blankus, 
abstraktus, jei ne numirėliškas.

Kažkas panašaus nutiko ir 
aptariamąją knygą, nors Baltru
šaitytei nestigo pastangų išsiva
duoti iš tramdomųjų faktografi- 
jos marškinių. Ji bandė pagyvin
ti ir “sužmoginti” savo pasakoji
mą, įvesdama poskyrius, vaiz
duojančius savo personažų san
dūras su emocinėm, erotinėm, 
sanglaudos ar poravimosi pro
blemom. Taip atsiranda skyre
liai: Marta ir Vydūnas, Marta 
Zauniūtė ir Petras Mikolainis. 
Ir Emilis Mecklenburgas-Vil- 
mantas.

Šie įtarpai įneša neabejo
tinai naujų spalvų į teksto audi
nį. Skaitytojui atsiveria prieš 
akis neišmatuojama praraja, ski
rianti mūsų dienų žmogų nuo 
tos nugarmėjusios Atlantidos 
padarų, kurių jausenos, elgesiai, 
mintijimas ir apskaitai pasaulė- 
voka beveik protu neaprėpiami. 
M. Zauniūtės neryžtingumas, 
neapsisprendimas atsižadėti sa
vo kultūrinės misijos ir trenktis 
į Ameriką paskui Mikolainį dar 
suprantamas (keista, ši tema ne
užkliudyta mūsų prozoj), bet kaip 
pateisinti Raišukytės pasiauko
jimą Vydūnui, jo raštų leidybai, jo 
pjesių vaidinimui scenoje?

Mažosios Lietuvos tikrovė 
lieka, perskaičius Baltrušaitytės 
kompiliaciją, geroka mįsle. Ge
riausiai ją įveikt padeda ne en
ciklopedijos ir kitos vadinamos
ios “parankinės” knygos, bet 
prof. Domo Kauno veikalas 
Mažosios Lietuvos knyga. Lietu
viškos knygos raida 1547-1940 
(Vilnius, Baltos lankos, 1996). 
Mums nežinoma, ar jos rank
raštį buvo skaičiusi Baltrušaity
tė, bet išeiviui tai dangiškoji 
mana. Paradoksalu, bet gal di
džiausias Mažosios Lietuvos mo
terų nuopelnas yra tas, kad ji 
pasitarnauja reklama Domo 
Kauno knygai. Bent man ją 
skaitant daiktai atsirasdavo sa
vo vietose, žmonių poelgiai pa
siteisindavo, įvykiai rasdavo sa
vo “kryptingumą”. Pvz. kaip ga
lėjo toptelt mažamokslei, kaž
kokią “Tochterschulę” baigusiai 
merginai mintis parašyti pirmą
ją Mažosios Lietuvos knygos is
toriją? Savo 32 puslapių brošiū
rėlę “Kataliogu lietuviškų kny
gų su gotiškomis litaromis”, 
1900. Vadinkime tai stebuklu, 
bet D. Kaunas aiškina jį labai 
paprastai ir logiškai.

Europa buvo sujudusi žy
mėti naujojo tūkstantmečio pra
džią. Kažkam kilo mintis: reiktų 
pasigarsinti Paryžiuje vykstan
čioje tarptautinėje parodoje. Bu
vo sudarytas tam reikalui gvil
denti komitetas. Kas svarbiau
sia - atsirado rėmėjų komitetas. 
Tada šokta dairytis rodinių. Jų 
atranką, paieškas, netrukus per
ėmė į savo rankas lietuvės mo
terys. Savamokslės, neišprusėlės 
(vien tik Raišukytė buvo baigusi 
Tilžės gimnaziją) kaimietukės - 
giedotojos, bet nesibaiminan
čios vargo; ištvermingos, nuovo
kios, išradingos. Intuityviai nu
tuokiančios, kad visų pavergtų
jų, žeminamųjų ir niekinamųjų 
ginklas yra tautodailė ir knyga. 
Raštai - raštužėliai. Kas be ko, 
kai kurios tų moterų buvo dir
busios lietuvybės gynyboje. Rai
šukytė, perėmusi Vydūno raštų 
leidybą, tapo jo mecenate. Zau
niūtė buvo talkinusi Varpui ir 
Ūkininkui, svajojusi su tėvu 
steigti “Tautišką knygyną”, “Kny
gos rūmų” ar valstybinės biblio
tekos provaizdį. Atrodytų, kad 
bendroji vietinių pajėgų talka, 
rankiojant tarptautinei parodai 
radinius, daugiausia prisidėjo 

prie tų šviesuolių suradimo sa
vojo “aš” ir apsisprendimo glau
džiau santykiaut su tautos ka
mienu Didžiąja Lietuva.

Gal blankiau išryškindama 
šią dinamiką negu D. Kauno 
knyga, B. Baltrušaitytė leidžia 
skaitytojui pajusti savo vaizduo
jamųjų veikėjų, ypač Zauniūtės, 
radikalėjimą, savimonės kaitą.

Patraukliausias aptariamos 
knygos požymis yra tas, kad jos 
autorė, piešdama išskirtinų švie
suolių portretus, neįsileidžia į jų 
auksavimus, idealizavimus.

Jinai nemėgdžioja madingų, 
bet infantiliškų feminisčių rėks
mingai pabrėžiančių amžinąją 
moterų kankinystę ir vyrų tiro
niją. Tų isteriškų šauksmų kny
goje nėra. Ją veikiau persmelkia 
normalūs moteriški jausmai: me
lancholija, gailestis, atjauta. Jų 
proveržius aptinkam puslapiuos 
apie Tilžę. Pradiniame knygos 
eilėraštyje “Lyg dainoj - nenu
sakomas Tilžės grožis”. Po to 
pratarmėje, pavadintoje “Tilžė 
- jų sklaidos miestas”. Joje ap
rašomas kitų akimis neišvaiz
dus, nepasižymintis jokiom sta
tulom ar meno paminklais pa
sienio punktas, tačiau mums 
mielas daug kuo. Atplukdytais 
Nemuno vaga sieliais, knygne
šių pramintų takelių užsitrynu- 
siais kontūrais.

Visi prisimename dar iš 
mokyklos laikų Tilžės spaustu
vininkų pavardes. Žinome, kad 
ten eidavę knygnešiai... Retai 
kam dingtelėdavo, kad tuos vy
rus sekdavo vienodai budrūs ir 
pagiežingi Maskolijos ir Kryžio
kuos žandarų žvilgsniai. Retai 
kas pagalvojam, kad per tą pa
sienio punktą keliaudavo ne 
vien lietuviška, bet ir kitokia ne
legali spauda, arba kad pras
mukdavo žmonės, kuriuos Til
žės lietuviai turėdavo priglausti, 
padėti jiems nusigaut į Ameri
ką. Nevienodu stiprumu, bet 
abi, tiek D. Kauno, tiek B. Bal
trušaitytės, knygos nuplieskia 
Tilžės vietovaizdį šviesos sruo
gomis.

Kaip daugeliui lietuvių rašy
tojų, Mažoji Lietuva atrodo B. 
Baltrušaitytei kaip milžiniškas 
kapinynas, paskirų asmenų ir vi
sos tautos žūties vieta. Turbūt 
gražiausi knygos puslapiai, 
brandžiausi yra tie, kuriuose au
torė atkuria savo vaizduotėje 
M. Zauniūtės agoniją, kur jinai, 
kaip paliegusi, paklaikusi senu
čiukė, klaidžioja po atviru kapu 
virtusią Prūsų žemę, kai “di
džiulis dangaus erdvynas virto 
kraujuota pašvaiste, lydinčia ją 
visais keliais” (p.74).

Kiekvienas atpažins šiame 
epizode sąšaukas su Biliūno 
“Liūdna pasaka”, bet Baltrušai
tytė nesigėdina tokio sugretini
mo, sakydama:

“Tai kokios stiprybės semtis 
iš anų lietuvninkių? Ko pasimo
kyti? Pačių paprasčiausių ir 
sunkiausių dalykų - ištikimybės 
darbui, pareigai, kantrybės, iš
tvermės, nelengvo savo gyveni
mo darbo prasmės suvokimo, 
ko ne vienam mūsų dažniausiai 
pristinga” (p. 75).

Ne vienam skaitytojų ding
tels, kad kurdama tuos prosene
lių portretus Baltrušaitytė pro
tarpiais su jomis identifikavosi. 
Tai normalu, ir nesistebėtume, 
jei taip yra buvę. Nors, iš kitos 
pusės ne visi jos atvaizdai vieno
dai užbaigti ir patrauklūs. Kai 
kurie, kai pvz. Onos Jagomas- 
taitės, netgi, atvirai šnekant, 
nuobodoki. Tai ypač akivaizdu 
palyginus su tuo, ką kalba apie 
šią mokslininkę, polemistę, kraš
totyrininkę Domas Kaunas savo 
veikale Mažosios Lietuvos kny
ga. Spalvingiausias portretas lei
dinyje yra M. Zauniūtės apy
braiža. Bet ir čia likimas nebuvo 
“užmirštajai” palankus. Nežinia 
kodėl leidinio sudarytojai parin
ko leidiniui pačią prasčiausią, 
nedėkingiausią Zauniūtės nuo
trauką. Ir tai juo mažiau su
prantama prisiminus, kad abie
jose enciklopedijose į skaitytoją 
žvelgė paprasta kaimietuke.

Čia dėbso rūsti, pikto 
žvilgsnio, siauralūpė kalėjimo 
sargė (sprendžiant iš jos apda
ro). Fotogeniškumas, žinoma, 
Dievo dovana, bet tikrai ap
maudus tasai leidėjų neapsižiū
rėjimas, prisimenant, kad Zau
niūtė buvo ryžtingiausia kovoto
ja prieš monarchijų smurtą ir 
kalėjiminę “globą”.

Birutė Baltrušaitytė, MAŽO
SIOS LIETUVOS MOTERYS. 
Apybraižos. Mažosios Lietuvos 
Fondas / Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla, Vilnius, 1998 
m., 111 psl.

Torontiškio “Gintaro” šokėjos rodo savo meną Vasario 16-tosios šven
tės iškilmėje Toronte-Mississaugoje Nuotr. O. Burzdžiaus

"Prozos meistras, šviesi asmenybė ”
Rašytojas KAZIMIERAS BARĖNAS, sulaukęs 90 metų

ALĖ RŪTA

Toks knygelės įvardinimas 
ir tikslus rašytojo apibūdinimas. 
Su iliustracijomis, nuotrauko
mis, vos 42 puslapiai. Lyg ir ma
žai apie 9-nių prozos knygų au
torių, žurnalistą, redaktorių, 
kultūrininką. Bet šis leidinukas 
prasmingas ir patrauklus dėl 
nuoširdžios panevėžiečių inicia
tyvos, dėl jų rodomos pagarbos 
ir meilės kraštiečiui autoriui.

K. Barėnas kilme iš Pumpė
nų valsčiaus, baigęs Panevėžio 
gimnaziją. Leidinėlyje trys sky
reliai: 1. Pasakojimas iš jaunų 
dienų (paties autoriaus), 2. Po 
kitu dangumi, 3. Algimos Mar
kevičienės užsklandos straipsnis 
“Tėvynei brangus jo vardas”.

Apie save autorius kukliai: 
nuo mažens mėgęs knygas, jas 
telkdavęs. Deja, neramiais lai
kais dažnai tekdavę keisti vie
tas, ir “knygos nubyrėdavo”. 
Gimnazijoj priklausė “Meno 
kuopai”. Rašė, leido humoro ir 
satyros laikraštukus (“Žalia var
lė”, “Vilyčios”). Studijuodamas 
Kauno universitete, dirbo jo ad
ministracijoje. Studijavo lietu
vių literatūrą, kalbą ir pedago
giką, įsitraukė į žurnalistiką. 
Nuo fronto pasitraukė 1944 m. 
liepos 31 d. - į Vieną. Dirbo 
fabrike. Vėliau - į Berlyną po 
to į Šlezvigą ir Neustadtą. Tol- 
ko stovykloje rotatorium spaus
dino “Nemuno aidą”, o Neu- 
stadte - trise - “Pašvaistę”. Ke
letą metų fabrike suko siūlus ir 
rašė. Persikėlęs į Britaniją, de
šimt metų dirbo tekstilės fabri
ke. Nuo 1957 m. redagavo “Eu-
ropos lietuvį” (19-ka metų). Ki
ti darbai: Leido “Nidos” klubo 
knygas (išleista 120, trečdalis jų 
perėjo per Barėno rankas). Su
darė kalendorius, ruošė metraš
tį “Pradalges”.

Jo paties knygos: “Giedra 
visad grįžta”, “Karališka diena”, 
“Atsitiktiniai susitikimai”, “Ki
logramas cukraus”, “Pati apati
nė pakopa”; romanai - “Tūboto 
gaidžio metai”, “Beragio ožio 
metai’, “Meškos maurojimo 
metai” ir “Dvidešimt viena Ve
ronika” (sudaryta iš apsakymų).

K. Barėnas yra išleidęs ir 
vertimų: Steinbeck’o “Tarp pe
lių ir vyrų”, J. Hilton’o “Sudie,

“Angeliukų” choras, vadovaujamas muzikės NIJOLĖS BENOTIENĖS, dalyvavo Vasario 16-tosios iškilmėje
Mississaugoje Nuotr. O. Burzdžiaus

Rašytojas KAZIMIERAS BARĖNAS

pone Čipse”. Jo sudaryta ir 
stambi skaitymų knyga “Sauja 
derliaus”. Taip pat K. Barėno 2- 
jų dalių knyga “Britanijos lie
tuviai”. Knygelėje yra poeto L. 
Švalkaus eilėraštis, skirtas Ba- 
rėnui.

Lietuvoje Rašytojų s-gos 
leidykla perspausdino K. Barė
no romaną “Dvidešimt viena 
Veronika”.

Kad ir plona ši knygelė, ta
čiau jos sudarytojams pavyko 
duoti rimtą, simpatingą rašytojo 
Kazimiero Barėno asmens-kū- 
rėjo atvaizdą.

RAŠYTOJAS K. BARĖNAS.
Parengė Vitalija Urbonavičie
nė, redagavo Elena Mezginai- 
tė, išleido ir spausdino “Pane
vėžio ryto” spaustuvė 1998 m. 
Panevėžio savivaldybės lėšo
mis. Leidyklos adresas: Beržų 
g. 52, 5319 Panevėžys. Tiražas 
- 500 egz.

Gelbėkime kultūros žurnalą!
Atgavus Lietuvai nepriklau

somybę, lietuviams pranciško
nams, kurie jau 40 metų leido 
katalikišką kultūros žurnalą 
“Aidus” ir jau buvo gerokai pa
vargę, atrodė, kad tokio žurnalo 
vieta turėtų būti Tėvynėje. Ta 
linkme buvo pradėta veikti, kol 
pagaliau “Aidai” susijungė su 
Lietuvoje leidžiamu panašaus 
pobūdžio žurnalu “Naujuoju ži
diniu”. Jungtinio žurnalo ateitis 
atrodė užtikrinta. Bet praėjusį 
rudenį sustojus žurnalui, liūdną 
žinią išgirdome. Jungtinio žur

Poetės Maruos Aukštaitės ty
rimo fondas, įsteigtas 1994 m. 
Toronto universitete - “Centre 
for Russian and East European 
Studies” - priima prašymus 1999 
metų Marijos Aukštaitės “Bursa
ry” stipendijai gauti. Nenustatant 
laikotarpio, kandidatai iš viso pa
saulio, mokantys lietuvių kalbą, 
gali pasinaudoti šia stipendija. 
Kreiptis adresu: dr. Robert John
son, Director of the Centre for 
Russian and East European Stu
dies, University of Toronto, 130 
St. George Street, Suite 14335, 
Toronto, Ont. M5S 1A5, Canada. 
Praeitais metais Vilniuje buvo 
įsteigtos dvi tokios aukščiau pa
minėtos stipendijos, tyrimą koor
dinuojant prof. V. Daujotytei-Pa- 
kerienei. Fondo direktoriaus J. A. 
Navikevičiaus pranešimu, Vil
niaus universiteto lietuvių litera
tūros magistrantės Aida Ažuba- 
lytė ir Brigita Speičytė yra lai
mėjusios pirmąją 1998 m. stipen
diją už “Naujojoje Romuvoje” 
(1998 m. 3 nr.) išspausdintą stu
diją “Portretas: Marija Aukštai- 
tė”. Antrą stipendiją laimėjo IV 
kurso filologijos bakalaure Agnė 
Žekonytė už spaudai ruošiamą 
darbą “Išeivio problema Marijos 
Aukštaitės knygoje ‘Nubangavę 
kūdikystės dienos’”.

Architekto Lauryno Stuokos-Gu
cevičiaus (1753-1798) 200-tosioms 
mirties metinėms prisiminti 1998 
m. gruodžio 11 d. Vilniuje buvo 
surengtas minėjimas. Prie Šv. Ste
pono šventovės buvo atidengta 
architekto V. Zarankos ir skulp
toriaus J. Naruševičiaus sukurta 
memorialinė lenta. Lietuvos me
nininkų rūmuose įvyko minėji
mas, kuriam vadovavo Lietuvos 
architektų s-gos pirm. L. Vaitys. 
Antrame rūmų aukšte veikė L. 
Stuokos-Gucevičiaus D. Tomku- 
tės parengta projektų parodėlė. 
Buvo padėkota prof. E. Budrei- 
kai, žymiausiam L. Stuokos-Gu
cevičiaus darbų tyrinėtojui. Akto
riai J. Damaševičius ir G. Liutke
vičius paskaitė ištrauką iš J. Mar
cinkevičiaus dramos “Katedra”. 
Smuikavo R. Katilius. Žinovai 
papasakojo apie velionies archi
tekto kūrybą ir įtaką Lietuvos 
pastatų menui. Didysis architekto 
nuopelnas - Europos klasicizmo 
architektūros pritaikymas Lietu
voje, rašo A. Gudavičiūtė “Die
novidyje” (1999.1.8-14). Svarbiau
si jo kūriniai yra Vilniaus katedra 
ir rotušė. Dėl šių pastatų pana
šumo į šventyklas esą pagrindo 
Vilnių vadinti Šiaurės Atėnais. L. 
Stuokos-Gucevičiaus stilius išpo
puliarėjo XIX šimt. pradžioje. Ta
da buvo pastatytos šventovės Ei
šiškėse, Nedzingėje, Mielagėnuo
se, Onuškyje. Po minėjimo arkika
tedroje buvo aukotos Mišios, pa
dėta gėlių prie L. Stuokos-Guce
vičiaus paminklo. Panašus minėji
mas įvyko ir Kupiškio vidurinėje 
mokykloje.

nalo leidėjai laiške prenumera
toriams rašė: “LDD valdžios 
įkurtas Spaudos rėmimo fon
das... diskriminuoja mūsų žur
nalą. ‘Naujasis židinys-Aidai’ tę-z 
šia prieškarinio ‘Židinio’ ir pa
saulio lietuvių ‘Aidų’ krikščio
nišką tradiciją, todėl ir negauna 
reikiamos paramos”.

Toks Fondo elgesys yra di
delė gėda dabartinei Lietuvai ir 
meta liūdną šešėlį ant jos kultū
rinių pastangų. Tačiau tame pa
čiame laiške prenumeratoriams 
rašoma: “Kad ir kaip toliau

Apie Kristųoną Donelaitį ra
šo “Das Ostpreussen Blatt” š.m. 
vasario 20 d. laidoje. Ernst Wie- 
chert jau prieš 50 metų buvo pa
rašęs įvadą naujai Kr. Donelaičio 
“Metų” laidai, kuri, deja, nepasi
rodė. Ir tik dabar Lutz Wenau iš 
Lilienthal’io darbą atliko. Verti
mą padarė Ludwig Passarge. 
Iliustracijos V. K. Jonyno ir V. 
Jurkūno. Leidinys 230 puslapių, 
kaina 27 markės, 3 markės per
siuntimui; adresas: Lutz Wenau, 
Am Koenigsdamm 10, 28865 Li- 
lienthal. Ieškodamas savo kilmės 
Wenau nuėjo iki XVIII šimt. pra
džios, kada Donalitius (liet. Do
nelaitis) 1714 m. sausio 1 d. gimė 
Lazdynėliuose, netoli Gumbinės 
laisvo ūkininko šeimoje. Baigęs 
mokyklą, studijavo teologiją Ka
raliaučiuje, kur buvo galimybė ir 
savo gimtosios kalbos studijoms 
pagilinti. Straipsnyje pabrėžiama, 
kad Donelaitis buvęs kalbų geni
jus - be vokiečių ir lietuvių gerai 
dar mokėjo graikų, hebrajų, loty
nų ir prancūzų kalbas, kuriomis 
taipgi kūrė eilėraščius. Reiškia
mas ir nuogąstavimas, kad vienin
telis lietuvių kalba hegzametru 
parašytas meninis epas pasaulio 
literatūroje beveik pamirštamas. 
(Informaciją parūpino Le. Kro.)

JAV lietuvių kompozitorių - 
Vytauto Bacevičiaus (1905-1970), 
Vlado Jakubėno (1904-1976), Je
ronimo Kačinsko (g. 1907) ir Ju
liaus Gaidelio (1909-1983) - kūri
nius styginių kvartetui š.m. vasa
rio 5 d. Vilniaus filharmonijos 
salėje atliko Valstybinis Vilniaus 
kvartetas (Audronė Vainiūnaitė - 
I smuikas, Petras Kunca - II 
smuikas, Girdutis Jakaitis - altas, 
Augustinas Vasiliauskas - violon
čelė). Kaip Irena Skomskienė iš 
Vilniaus “TŽ” rašo, programa 
buvo ne tik patraukli, bet ir labai 
sudėtinga, “todėl didžiuojamės 
savo atlikėjais”. Kvartetas yra pa
siekęs aukštą profesinį meistriš
kumą, įsteigtas 1965 m., savo dar
bą tęsia toliau. Tik prof. Petro 
Kuncos vasario 5 d. pasirodymas 
scenoje buvo paskutinis po 31-rių 
kūrybinio darbo metų. Po šio 
koncerto klausytojai, ypač muzi
kos specialistai, neskubėjo skirs
tytis, “gyvai aptarinėjo patirtūš'‘ 
įspūdžius, ypač po pirmą kartą 
Lietuvoje nuskambėjusio Vlado 
Jakubėno styginių kvarteto”. 
Daugiau apie šį išeivijos kompo
zitorių Lietuva sužinos, susipaži
nusi su jo monografija, kuri šie
met išleidžiama Devenių kultūros 
fondo dėka. §nk.

?X^X^X^X^U^X^X^X^X^X^^X^X.

• KŪRYBIŠKO asmens pesimizmas 
nėra nuosmukis, bet žmogaus atpir
kimo aistra. Poetas net ir linksmin- 

: damas ieško amžinųjų tiesų, būties 
: esmės. Savitu būdu jis bando atspėti 
Taiko ir kaitos mįslę, rasti atsakymą 
į skausmo problemą, atskleisti meilę 
skriaudų ir žiaurumų bedugnėje (No
belio laureatas Isaac Bashevis Sin
ger).

klostytųsi gyvenimo aplinkybės, 
‘Naujojo židinio-Aidų’ rengėjai 
tęs savo darbą. Netrukus pasi
rodys šių metų 1-2 numeris, ir 
mes nedelsdami jį pasiųsime 
Jums. Jei nepratęsėte prenume
ratos, dar ne vėlu tai padaryti. 
Jūsų, malonusis skaitytojau, 
prenumerata bus svarbi pagalba 
mūsų darbui”.

Taip maloniai kviečiami, 
kaip galėtų atsisakyti užsienio 
lietuviai auka, o ypač prenume
rata, gelbėti katalikišką kul
tūros žurnalą Tėvynėje! Prie šio 
svarbaus žygio labiausiai turėtų 
prisidėti išeivijos ateitininkai 
sendraugiai, nes tas žurnalas 
Lietuvoje įsteigtas ir leidžiamas 
jų ideologijos brolių. Be to, atsi
minkime visi, kad tai vienintelis 
tokio aukšto lygio katalikiškas 
kultūros žurnalas lietuvių kalba 
Tėvynėje ir užsienyje. Jokiu bū
du neleiskime jam užgesti.

Metinė prenumerata - 44 
JAV dol. Žurnalas siunčiamas 
oro paštu. Prenumerata siun
čiama šiuo adresu: Rev. Leo
nardas Andriekus, OFM, P. O. 
Box 980, Kennebunkport, Mai
ne 04046, USA.

Su viltimi, kad bendrom pa
stangom išgelbėsime šį svarbų 
žurnalą.

Leonardas Andriekus, OFM,
“Naujojo židinio-Aidų” 

atstovas išeivijoje
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TTaraplios kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M61I I AS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
y,r. Iki 3-30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

©^SPORTAS

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

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

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

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

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

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

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

“Vyčio klubo žinios
- Š.m. pradžioje “Vyčio” klubo 

krepšinio komandos (jaunučiai - 12 
ir 13 m. ir jauniai - 15 ir 16 m) bu
vo pakviesti į keletą krepšinio tur
nyrų, kuriuose labai gerai pasirodė: 
1. Vasario 12-13 d.d. Mississaugoje, 
12 komandų varžybose jaunučiai 
laimėjo aukso medalį. Baigmėje jie 
nugalėjo Niagara Falls -“Red Rai
ders” 57:49. 2. Kovo 5-6 d.d. Ha
miltone, 12 komandų varžybose 
jaunučiai vėl laimėjo aukso medalį, 
baigmėje nugalėję Samios “Valha
lla” komandą 69:57. 3. Kovo 27-28 
d.d. Kitchener-Waterloo, 6 koman
dų varžybose jaunučiai laimėjo si
dabro medalį. Baigmėje pralaimėjo 
Richmond Hill-“Warriors” koman
dai 60:45. 4. Kovo 27-28 d.d. Kit
chener-Waterloo, 6 komandų var
žybose jauniai laimėjo aukso meda
lį. Baigmėje įveikę Londono- 
“Pacers” 68:48. Jaunučių komandą 
treniruoja Tomas Akelaitis, o jau
nių komandą Pat Viską.

- “Vyčio” klubas, pastoviai 
gaudamas aukų iš “Paramos” kre
dito kooperatyvo, džiaugiasi galė
damas su šia pagalba toliau vykdyti 
jaunimo sporto auklėjimo veiklą.

V. Akelaitis

• Kai nežinai į kokį uostą 
plauki, joks vėjas nėra tinka
mas. (Seneka).

Žinios iš Lietuvos
- Lietuvos plaukikas Darius 

Grigalionis pasaulio pirmenybėse 
25 m baseine kartu su švedu Daniel 
Carlsson pasidalino ketvirtąją vietą 
50 m plaukime nugara. Nuotolį 
įveikė per 24,78 sek., prieš tai pus- 
baigmės plaukime jis pasiekė naują 
Lietuvos rekordą 24,68 sek.

- Penktosiose Lietuvos moterų 
krepšinio lygos (LMKL) čempionato 
rungtynėse, baigmėje Kauno “Lais
vė” trečią kartą nugalėjo Vilniaus 
“Lietuvos telekomą” 65:59 ir laimėjo 
seriją 3:2. Pirmą kartą čempionėms 
bus dovanojami aukso žiedai.

- Baltijos moterų krepšinio ly
gos (BMKL) baigiamosiose rungty
nėse Marijampolėje vietiniai ko
mandai “Arvi-Vernito” nepavyko 
iškovoti čempionių titulo. Jos pra
laimėjo Minsko “Horizont” (Gudi
ja) 58:71.

- Lietuvos futbolo komanda sa
vo aikštėje 1:2 pralaimėjo Estijos 
komandai. Rinktinės viltys užimti 
antrąją vietą Europos futbolo čem
pionato atrankos grupėje ir kovoti 
dėl teisės žaisti pirmenybių baigmės 
varžybose tapo beveik neberealu.

- Lietuvos jaunimo (iki 21 me
tų) futbolo rinktinė laimėjo prieš 
Estijos bendraamžius 4:1.

- Vilniuje surengtą Lietuvos 
vyrų šachmatų čempionatą antrą 
kartą laimėjo vilnietis tarptautinis 
meisteris Antanas Zapolskis. V.P.

INGA JUODEŠKIENĖ treniruo
jasi Colorado valstijos (JAV) kal
nuose, ruošdamasi tarptautinėms 
pirmenybėms, kurios įvyko 1999 
m. vasario 22-27 d.d. Floridoje

Nuotr. R. Gedeikos

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 112 milijonų dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

LEDAS in;iin(,EKATioy 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

(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

Tei. 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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
distancijų pokalbių varžyboms 
prasidėjus 1992 m. pagal nau
jausią studiją, daugiausia pinigų 
sutaupė bendrovės, įstaigos ir 
asmenys, kurie daug kartų 
skambino toli gyvenantiems 
klientams ar pašnekovams. “Pub
lic Interest Advocacy Centre”, 
Otavos pelno nesiekianti orga
nizacija, paskelbė, kad neturtin
gi kanadiečiai dabar moka dau
giau už telefono paslaugas, nes 
abonentiniai mokesčiai už vieti
nius pokalbius pakilo apie 30%, 
o tolimų distancijų pokalbiai at
pigo daugiausia tiems, kurie iš
leidžia daugiau negu $20 per 
mėnesį. Neturčiai paprastai iš
leidžia žymiai mažiau, apie $13. 
Prieš prasidedant varžyboms, 
dalis pinigų, surinktų už tolimų 
distancijų pokalbius, būdavo 
panaudojami padengti daliai 
abonentinio mokesčio. Dabar 
tokia praktika yra federacinės 
valdžios griežtai uždrausta.

Kanados ministerio pirmi
ninko Jean Chretien vasarinės 
privačios rezidencijos įvažiavi
mo ir saugumo įrengimams iš
leisti $200,000 sukėlė nemažą 
audrą federaciniame parlamen
te. Kitų partijų parlamentarai, 
ypač NDP, pastebėjo, kad kaipo 
ministeris pirmininkas jis jau tu
ri dvi oficialias rezidencijas, 24 
Sussex Otavoje ir Harrington 
Lake vasarinę netoli Otavos, su 
moderniausiais saugumo įrengi
mais. Visos jų išlaidos paden
giamos iš federacinių mokesčių, 
o privačios rezidencijos išlaidos 
turėtų būti geriau apgalvotos ir 
apkarpytos, teigė NDP ir Re
formų partijų atstovai.

Nauja streikų banga išjudi
no visoje Kanadoje darbo unijų 
narius. Vos tik pasibaigė To
ronto mokyklų pagalbinio per
sonalo streikas, paskutiniu mo
mentu buvo išvengta Ontario 
provincijos darbininkų, Britų 
Kolumbijos medicinos slaugių

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 372%
♦ Toronto Real

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ir CBC žurnalistų streikų. Jau 
daugiau kaip 6 savaitės strei
kuoja CBC technikai, “skrajo
jančius streikus” organizuoja fe
deracinės valdžios darbuotojai 
(dėl to 1998 m. federacinių mo
kesčių formų tikrinimas vėluo
jamas ir trukdomas grūdų pa
krovimas eksportui Vankuvery
je). Taip pat streikuoja pietų 
Ontario autobusų vairuotojai. 
Jau keletą metų trunka darbi
ninkų algų įšaldymas. Daugelis 
jų atleisti iš darbo mažinant eta
tus valstybinėse įstaigose ir pri
vačiose bendrovėse. Tuo tarpu 
valdžios biudžetai rodo pertek
lių, bankai ir verslo bendrovės 
skelbia kasmet vis didesnį pel
ną, jų vedėjai skiria sau nema
žas premijas. Visa tai erzina dar
bininkus, pasakjToronto univer
siteto politinės, ekonomijos pro
fesoriaus J. Crispo. Netrukus pra
sidės darbo sutarčių atnaujini
mo derybos Asu darbininkais 
Newfoundland’e, Saskatche
wan^ ir Manitoboje, Kvebeke. 
Taip pat jos prasidės su trijų 
didžiųjų automobilių bendrovių 
- Ford’o, General Motors ir 
Chrysler’io 60,000 darbininkų. 
“Darbininkų pyktis auga, nes jie 
dar negavo savo pelno dalies ir 
pelno dalybų pažadai nebuvo 
įgyvendinti”, teigia B. Hargro
ve, “Canadian Auto Workers” 
unijos pirmininkas. Streikų ban
ga gali būti labai plati.

Newfoundland ir Labrado
ras kovo 31 dieną švęs įsijungi
mo į Kanados konfederaciją 
penkiasdešimtmetį: 1949 metais 
šis didžiulis, 371,690 kv. km, bet 
mažai apgyvendintas žemės plo
tas tapo 10-tąja provincija. Gra
ži gamta, galbūt mažiausiai Ka
nadoje užteršta, bet gana at
šiaurus klimatas; kuklūs, pa
slaugūs ir paprasti žmonės, ka
nadiečių vadinami “newfies”, 
įvairių linksmų anekdotų taiki
niai. Per tuos penkis dešimtme
čius jie turėjo išgyventi nemažai 
pasikeitimų bei sunkumų, ypač 
kai 1992 metais buvo labai su
varžyta žvejyba (visai uždrausta 
gaudyti menkes), kuria verčiasi 
dauguma provincijos gyventojų. 
“Memorial Urtiversity of New
foundland”, kuris taip pat šven
čia 50 metų sukaktį, kasmet iš
leidžia iki 3,000 absolventų, bet 
kol kas ekonomiškai provincija 
stovi gana žemai - 40.6% meti
nio $3.3 milijonų biudžeto pa
dengia Otava; bedarbystė
17.6% - Kanadoje didžiausia, 
kasmet keli tūkstančiai išvyksta 
gyventi į kitas provincijas. Da
bartinis energingas premjeras 
Brian Tobin stengiasi visa tai 
pakeisti - pritraukti daugiau 
modernios technologijos bend
rovių, pelningiau eksploatuoti 
naftos lobius, išplėsti nikelio 
kasyklas bei išvystyti jo apdirbi
mo pramonę, brangiau parduoti 
Kvebekui elektros energiją iš 
Lower Churchil hidroelektrinės 
jėgainės. Bet iki šiol kanadiečiai 
daugiau žinojo apie “New
foundland screech” (stiprų al
koholinį gėrimą), negu apie tos 
provincijos vargus bei džiaugs

Kariuomenių bėgikai
Rimas Gedeika “TŽ” sporto 

skyriaus bendradarbis iš New Jer
sey (JAV) š.m. vasario 22-27 d.d. 
stebėjo tarptautines kariuomenės 
lauko bėgimo (kroso) pirmenybes, 
kurios įvyko Naval Base Mayport, 
Floridoje. Jo pranešimu, Lietuvos 
kariuomenės atstovė Inga Juodeš- 
kienė laimėjo ketvirtą vietą, nubė
gusi 5 km nuotolį per 17 min. 45 
sek., tik per dvi sekundes atsilikusi 
nuo vokietės, laimėjusios bronzos 
medalį. Pirmą vietą laimėjo Maro
ko bėgikė Elkamch Zhor, šiuo me
tu laikoma geriausia pasaulyje ilgų 
nuotolių bėgike.

Šiose pirmenybėse, kurių šūkis 
buvo “Draugystė per sportą”, daly
vavo 24 valstybės, atsiuntusios apie 
300 karių-bėgikų-kių. Lietuvai at
stovavo Itn. Raimundas Juodeška 
(grupės vadovas), Inga Juodeškie- 
nė, seržantai Algis Balčiūnas ir 
Bronius Basalykas. Vienas Ameri
kos lietuvis mjr. Andrius Klemas 
bėgo JAV komandoje. Bėgimo ta
kas turėjo vieną didesnę kliūtį - 
statų griovį, pilną dumblo. Bėgikai 
jį perbėgti turėjo du kartus. Lietu
vos vyrai pasirodė vidutiniškai. 
Lenktynes laimėjo prancūzas, o 
Portugalijos komanda surinko dau
giausia taškų ir užėmė pirmą vietą.

Lietuvo vardą išgarsinusi Inga 
Juodeškienė pusmetį prieš šias pir
menybes treniravosi Colorado kal
nuose, pasinaudodama geradario 
Jono Bernotavičiaus finansine pa
rama. Treniravo vienas iš geriausių 
pasaulyje kalnų bėgikų p. Vigil, ku
rio komandos yra laimėjusios net 
39 lauko bėgimo titulus. Šis trene
ris sutinka padėti ir toliau Lietuvos 
bėgikams. R. Gedeika mano, kad 
Lietuvos lengvosios atletikos fede
racija turėtų pasinaudoti šio trene
rio paslaugomis. Kitais metais to
kios pirmenybės vyks Maroke.

Muitų deklaracijos keliau
jantiems lėktuvais į Kanadą bus 
suprastintos. Nuo 1999 m. ba
landžio 1 d. bus įvestos “Seimų 
muito deklaracijos” kortelės. 
Iki penkių kartų keliaujančių 
šeimos narių galės užpildyti tik 
vieną kortelę, įrašydami kartu į 
ją visus savo duomenis. Nauja 
kortelė turės keturis skyrelius. 
Pirmame reikės įrašyti keliau
jančiųjų asmeninius duomenis - 
vardus, pavardes, amžių, adre
są, pilietybę, skrydžio bendrovę 
ir numerį; antrame - teks išvar
dinti visas dovanas, įskaitant al
koholį bei rūkalus; trečiame - 
Kanados gyventojai turės dekla
ruoti visų savo pirkinių vertę; 
ketvirtasis skirtas parašams. 
“StatsCan” tiki, kad šeimų mui
to formų įvedimas sutaupys 
daugiau kaip puse milijono do
lerių per metus spausdinimo iš
laidų bei palengvins muitinin
kams keleivių apklausinėjimą.

Duobėti keliai po žiemos 
šalčių - nemažas rūpestis dvira
tininkams ir automobilistams. 
Toronto transporto sistemos di
rektorius Les Kelman paskelbė 
specialų telefono numerį, ku
riuo gali pasinaudoti kas tik pa
stebi duobėtas vietas Toronto 
5,232 km ilgio gatvių ir kelių 
tinkle. Skambinant (416) 599- 
9090 ir po to 100, reikia praneš
ti kuo tikslesnę duobės vietą 
(artimiausią skersgatvį) ir jos 
apytikrį dydį. Kelių taisytojai 
negali pastebėti visų duobių. 
Miestas žada pasiųsti inspekto
rius į praneštas vietas per 48 va
landas, o po to pirmiausia bus 
taisomos didžiausios ar giliau
sios duobės. G.K.

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

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

(US dol. Sav. Acc.).

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

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

mus.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
6č Mmico Avė., Toronto Ont., M8VIR3

Savininkas Jurgis Kuliešius

faEo&onmsi

'iSžae&n ALGIS
MEDELIS

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

KELIONĖS I 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 alsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvę. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!



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

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

Tel.: 416 530-1070

ZlIlQtatP® DRAUDIMAS ,• " IHuImIu 4555 Hurontario St., Mississauga, * 
You’re in good hands.

\M 0000

Ont. L4Z 3M1

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
Darbo tel.: 905 502-6297 
Namų tel.: 416 621-1261 
“Cell”: 416 825-4503

“Take Two Advantage”
planas sujungia namo ir automobilio

draudimą, sumažina Jūsų įmokas
NAMO-AUTOMOBILIO-GYVYBĖS-TURTO DRAUDIMAI BEI “RRSP” PLANAI

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

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

CMD Insurance Services Inc.

Advokatas

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

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

Lengvai pasiekiamas autobusu 
nr. 79 (Scarlett Road) nuo 

Runnymede požeminio stoties.

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - BKtlDIUl

Aukojo “T. žiburiams” 
$108 - E. Spudas; $100 - B. Sakalas, 
Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuo
pa; $55 - A. Budrys; $50 - L. Skrip- 
kutė, J. Barzdžius, V. Krasauskas, 
J. Dovydėnas, G. Narbutas; $47 - 
dr. J. Sungaila; $40 - K. Keciorius; 
$35 - K. Juzumas; $30 - B. Stončius, 
A. Mašalas; $20 - J. Staškevičius,
D. Giedriūnas; $17 - V. Leveris, O. 
Adomaitis, R. Česonis; $15 - A. 
Minelga, Z. Čečkauskas, P. Rud
galvis, A. Aleliūnas; $14 - J. Kaziū- 
nas; $12 - V. Ručys; $10 - G. Povi
laitis, O. Jukna, P. Balutis, B. Z. 
Tumosa; $7 - V. Zawadskas, H. 
Bernotas, V. Normantas; $6 - I. 
Girdzevičius; $5 - V. Platakis, J. 
Stankūnas, V. Kutkus, T. Timmer
man, A. Gverzdys, J. Kisell; $4 - V. 
Paulionis; $2 - S. Didžiulis, K. Stir- 
bys; $1 - O. Abromaitis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$57 - V. Mikalonis; $56 - P. Kano
pa; $55 - J. Mikalauskas; $52 - B. 
Bernatt, G. Strimaitis, L. Skripku- 
tė, V. Paulionis, J. Rukšienė, E. 
Petrus, dr. A. Lukas, A. Ulba, dr. 
A. L. Čepulis, B. Vaišnoras, M. Z. 
Romeika, J. Aušrotas, G. Ado
maitis, F. Barzdžius, O. Vasis, V. 
Karnilavičius, V. Augėnas, A. Ka
lendra, R. Rimas, E. Blumas, J. 
Gaižutis, V. Kuprys, E. Laukys, A. 
Gaputis, V. Krikščiūnas, T. Apana
vičius, J. Mažeika, V. Rociūnas, D. 
Burokas, P. Bagdas, V. Pundžius,
E. Rovas, J. Rugelis, V. W. Daugi
nis, J. Kukutis, L. Leparskas, Č. 
Pšezdzieckis, M. Rybienė, A. Bire- 
ta, L. Kirkilis; $50 - V. Girčys, A. 
Krikščiūnas, A. Veimeris, G. Nar
butas, M. Bagdonas, R. Dirvelis.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - S. Žukas; $97 - R. Šom kaitė, 
A. Rūta; $72 - J. Otto; $65 - V. 
Grušys; $62 - J. Smulskis, S. Mačiu- 
laitis, V. Jakubaitis, L. Steponavi
čius, J. Šileikis, K. Juzumas, V. Bis- 
kys, A. Aschenbrenner, Z. Rutkys, 
A. Svirplys; $60 - J. Lapp, E. 
Bartminas.

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

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

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

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

Faksas 416 620-7584

spausdino redaktoriaus straips
nį apie Šv. Augustino seminari
ją šį pavasarį baigiančius būsi
mus kunigus. Toje grupėje įra
šytas ir “Steven Lape” iš Ročes- 
terio. Pavardė lietuvška, bet ar 
jis lietuvis ar bent lietuviškos 
kilmės, nepažymėta.

Lietuvoje nėra profesiona
laus specialiojo ugdymo peda
gogų ir muzikos terapeutų, nėra 
šios specialybės rengimo pro
gramos. Panaši būklė visose 
Baltijos šalyse. Š.m. balandžio 
6, 7 ir 8 d.d. Vilniuje yra organi
zuojamas Baltijos kraštų muzi
kos terapijos seminaras. Pro
gramoje numatyti paskaitos, 
praktiniai užsiėrtiimai, vadovų 
seminaras negaliųjų muzikinio 
ugdymo bei muzikos terapijos 
specialiojo ugdymo temomis. 
Paskaitas ir praktinius užsiėmi
mus ves muzikos terapijos Nor- 
doff-Robbins centro direkto
rius, Niujorko universiteto pro
fesorius dr. Clive Robbins, tu
rintis didžiausią darbo su įvai
riais negalias turinčiais vaikais 
patirtį. Jam pagelbėti pakviesta 
torontietė Adriana Karkaitė, 
kuri šiuo metu Montclair State 
universitete (New Jersey, JAV) 
ruošiasi muzikinės terapijos 
magistrui. Šį seminarą rengia 
naujai įsteigta Lietuvos ugdo
mosios muzikos terapijos sąjun
ga, kurios vadovė yra Vilmantė 
Aleksienė.

Home Ufe/Realty One Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

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

TORONTO 
HELSINKI 17:30 08:15 NEXT DAY

HELSINKI 
TORONTO 13:20 14:50

with convenient connections to Vilnius

N^rvista

DEPARTURE ARRIVAL

F O R G E 1

F/NNH/P

Catch

Early
Bird To
Vilnius

WE ARE FINNAIR. YOUR GATEWAY TO THE WORLD

SQQQ00
♦

8 DAY TOURS FROM $1395. pp 
k

Lithuania: 
700 Years 
of History.
This is your chance to catch the Early 

Bird to Vilnius via Helsinki, with rates 

from as low as $1000. Payment is due 

in full by March 31 to qualify. Enjoy 

the timeless tradition of this cultured 

country - and the superb service of 

Finnair. Fares also available from 

other major Canadian centres. Ask 

your Norvista representative for the 

Summer ‘99 brochure, full of special 

tour packages to Lithuania and 

beyond. Norvista is also the official 

representative for Silja Line in 

Canada, and offers Finncheques, 

Scandic Holiday cheques, and car 

rentals. Call your travel agent or 

Norvista today and save!

Kanados baltiečų vakare parlamento rūmuose Otavoje 1999 m. kovo 3 
d. Iš kairės Lenkijos ambasadorius BOGDAN GRZELONSKI, KLB 
Toronto apylinkės pirm. DANUTĖ GARBALIAUSKIENĖ ir Kanados 
gynybos ministeris ART EGGLETON
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iuozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

TORONTO™r
KLB Toronto apylinkės 

valdyba, susirinkusi posėdžio 
kovo 29 d., pasidžiaugė sklan
džiai praėjusiu Vasario 16-to- 
sios minėjimu. Valdyba yra dė
kinga Anapilio sodybai už salę, 
už puikiai sutvarkytą garso sis
temą ir už visokeriopą paramą 
ruošiant minėjimą. Balandžio 
mėnuo skiriamas solidarumo 
mokesčiui rinkti. Solidarumo 
mokestis priimamas “Paramo
je” ir Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyve, tačiau jei kam 
tas rinkimo būdas nepriimtinas, 
mokestis bus renkamas valdy
bos narių Lietuvių Namuose, 
“Vilniaus rūmuose” ir visose 
trijose parapijose sekmadie
niais, balandžio 11,18 ir 25. Visi 
kviečiami šią bendruomeninę 
pareigą atlikti.

Valdyba yra gavusi laišką iš 
“Dainavos” folklorinio ansamb
lio prašant suorganizuoti kon
certą Toronte. “Dainavos” an
samblis yra pakviestas dalyvauti 
Kanados folklorinio meno festi
valyje Drumondville, netoli 
Montrealio, Kvebeko provinci
joje š.m. liepos 8-18 d.d. “Dai
nava” koncertuos įvairiuose 
Amerikos miestuose, o prieš 
kelionę j festivalį noriai sustotų 
koncertui Toronte. Numatoma 
data būtų liepos mėn 7 d. I.K.

Savaitraštis “The Catholic 
Register” 1999 m. kovo 15 lai
doje, pirmame puslapyje, iš

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Inc.

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

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.)

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 102

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

DABAR fU UETUVA KAJBUJIGAI
Tik

centai už min.
Skambinti į Lietuvą < 

Greitas pajungimas, nėra „tax" mokesčąl 
fiksuota kaina visą parą. Dėl platesnės® 
informacijos ir pasijungimo skambinki® 
mūsų konsultantams nemokamu tel.

1 888 615 2148
^Atlantic" 
Lxpress Corp.

AUTHORIZED AGENT OF

^JTelegroup
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Atsisveikinant su tautiečiais
MIELIEJI KANADOS LIETUVIAI,

Nepaprastai greit prabėgo mano viešnagės dienos, kuriose 
dalyvavome Gavėnios rekolekcijose.

Nepamirškime - Dievas nori mus apgobti savo meile, nori 
mumyse kurti savo karalystę, kad mus padarytų tobulu savo meilės še
devru. Ir kai suprasime beribę Jėzaus meilę, kai suvoksime Jo sielvartą, 
kai Jis nesulaukia mūsų prie Eucharistijos stalo, tada jau nebegalėsime 
gyventi be Kristaus.

Prieš išvykdamas į brangiąją Tėvynę Lietuvą, š.m. kovo 22 d., 
8.30 v.r., Lietuvos kankinių šventovėje Anapilyje aukojau padėkos šv. 
Mišias. Jose dėkojau Dievui ir Marijai už suteiktas malonės valandas, 
taip pat - visiems broliams kunigams už jų nuoširdų rūpestį manimi 
per visas viešnagės dienas. Ypatingai dėkingas prel. Jonui Staškevičiui, 
kuris džiugia tarnavimo dvasia vežiojo po lietuvių telkinius ir rūpinosi 
manimi.

Nepaprastai esu dėkingas visiems lietuviams, visiems rekolek
cijų dalyviams už jų meilę, maldas, vaišingumą ir dosnumą. Gerasis 
Dievas teatlygina Jums visiems ir telaimina Jūsų kiekvieną žingsnį Die
vo Valios vykdymo kelyje.

Maldoje su Jumis -
Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas

TO P, O VI (<>

Tėviškės žiburių
MENINĘ PROGRAMĄ “Sveikiname pavasarį’ 
atliks Los Angeles LB jaunimo ansamblis 
“Spindulys”, vad. Danguolės Varnienės.

SFADIMS VAKARAS
1999 m. balandžio 10, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje

Visus dalyvauti kviečia -

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro "Žagarai" šokių muzika.
Bilietai užsakomi “TŽ" administracijoje tel. 905 275-4672.
BILIETO KAINA - $25 asmeniui (koncertas 
ir vakarienė su vynu).

“Tėviškės žiburių” leidėjai Pradžia - 6.00 valandą vakaro, 
meninės programos - 6.30 v.v.

MONTREAL

Anapilio žinios
- Šiais Dievo Tėvo garbei skir

taisiais metais sveikiname visus Jo 
Sūnaus Jėzaus Kristaus prisikėlimo 
šventės proga!

- Didžiosios savaitės liturgi
nius giedojimus atliko sol. Rimas 
Paulionis, liturginius skaitymus - L. 
Narušis, A. Jonušonis, T. Chorno- 
maz, A. Pajaujienė ir V. Pečiulis. 
Velykų šventę praturtino: Jono Go- 
vėdo vadovaujamas parapijos cho
ras, sol. Rimas Paulionis, Nijolės 
Benotienės vadovaujamas “Ange
liukų” choras, sol. Slava Žiemelytė 
su smuikininke Audrone Šarpyte, 
vargonais palydimos muz. Jono 
Govėdo. Iškilmėms altoriai bei 
Kristaus kapas buvo papuošti mūsų 
parapijos KLK moterų draugijos 
skyriaus.

- Parapijos tarybos susirinki
mas bus balandžio 14, trečiadienį, 
7.30 v.v. parapijos salėje. Prašome 
visus tarybos narius dalyvauti.

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

- Mišios balandžio 11, sekma
dienį, 9.30 v.r. už Alfonsą Dausą 
(XXXII metinės), 11 v.r. už parapi
ją; Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje 3 v.p.p. už a.a. Juozą Bataitį; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje - 
balandžio 10, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
parapiją.

Lietuvių Namų žinios
- Valdybos posėdis - balandžio 

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

v.p.p. Gedimino menėje rengiama 
anglų kalba rašančių lietuvių auto
rių literatūros popietė. Savo kū
rinius - ištraukas iš novelės “The 
Embrace”, skaitys Irena Guilford, 
Edita Petrauskaitė - eiles, sukurtas 
Lietuvoje ir Kanadoje, Antanas Ši
leika - iš naujos novelės, vaizduo
jančios lietuvių išeivių gyvenimą.

- Slaugos namams aukojo: 
$250 - A. ir S. Draugeliai; $200 - 
Tatiana Renkauskienė. Slaugos na
mams aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W. Toronto Ont. 
M6P 1A6.

- Kultūros komisija yra įsigiju
si nemažai įvairių vaizdajuosčių iš 
Lietuvos. Dėl jų įsigijimo ar nuo- 
mojimo skambinti S. Pabricienei 
tel. 416 762-5419 arba V. Kulniui 
tel. 416 769-1266.

Keltuvo vajui $50 aukojo A. 
M. Empakeriai (a.a. Alfonso 
Dausos XXXII mirties metinių 
proga).

Tikinčiajai Lietuvai $50 au
kojo A. M. Empakeriai (a.a. Al
fonso Dausos XXXII mirties 
metinių proga).

“Vaiko tėviškės namams” 
$200 aukojo A. Krakauskas.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai“ Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $50 - S. J. Poškai, A. 
Zubrickas (St. Catharines); $20 
- A. Sakavičius (Buffalo), V. L. 
Sendžikai. KLB krašto valdyba 
padengė siuntinių persiuntimo 
išlaidas. V Stabas padovanojo 
“Lietuvos albumą”. A.S.

A. a. Justino Vizgirdos 10 
metų mirties atminimui pagerb
ti sesuo Zosė Rickienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30. 
Taipgi prašo draugus bei pažįs
tamus prisiminti jį maldose.

A. a. Liudui Vyšniauskui 
mirus, užjausdami žmoną Ge
novaitę, sesutę Ramutę su šei
ma, Juozas ir Janina Šarūnai 
(Florida) “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Velykų vigilijos ir Prisikėli

mo Mišių liturgiją paįvairino muz. 
J. Govėdas, smuik. R. Melkienė, 
trimitininke M. Wolf, vargoninin
kės L Beresnevičienė ir D. Radi
kienė, giedojusi ir solo, parapijos ir 
“Volungės” chorai, sol. Al. Simana
vičius ir L Viskontaitė.

- Gyvojo rožinio draugijos na
riai renkasi Rožinį kalbėti šį šešta
dienį, bal. 10, 10.30 v.r., o į Mišias 
11 v.r.

- Trečiojo Šv. Pranciškaus or
dino narių susirinkimas ir Mišios 
vyks šį ketvirtadienį, bal. 8, 10 v.r.

- KL katalikių moterų dr-jos 
parapijos skyriaus susirinkimas, ku
riame bus renkama nauja valdyba, 
įvyks š.m. balandžio 18 d., po 11.30 
v. Mišių.

- Juozo ir Izidoriaus Gatavec- 
kų seserys Marija Karasiejienė mirė 
Mississaugoj, o Uršulė Piliukaitie- 
nė Lietuvoje.

- Sveikinam dr. Juozą Sungai- 
lą, kuris savo šeimos ir gausiam 
draugų būryj atšventė savo 80-tąjį 
gimtadienį.

- Krikščionybės 2000 metų su
kaktuvinė maldininkų kelionė į Ro
mą ir kitus Italijos miestus prasidės 
šį ketvirtadienį, bal. 8 ir tęsis iki ba
landžio 18 d. Su parapijiečių grupe 
vyksta klebonas ir kun. E. Put
rimas.

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

- Netrukus prasidės parapijos 
stovyklavietės pasiruošimo darbai 
vasaros stovykloms. Jei kas galėtų 
prisidėti darbu, prašom skambinti 
stovyklavietės priežiūros sekcijos 
pirmininkui J. Nešukaičiui tel. 691- 
7798.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 11 d.: 8.15 v.r. už Eidučių ir 
Gotšeldų šeimų mirusius; 9.15 v.r. 
už a.a. Albiną Kartavičių; 10.15 v.r. 
už a.a. Nataliją ir Joną Baltakius, 
už a.a. Stasį Kazlauską, už a.a. Al
fonsą, Angelę ir Reginą Šmigels- 
kius; 11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

A. a. Vytauto Genčiaus 4 
metų mirties sukakčiai ir a.a. 
Benedikto Jackaus 1 metų mir
ties sukakčiai paminėti Aldona 
Genčiuvienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $200.

A. a. Alfonso Dausos 32 
metų mirties atminimui pagerb
ti, duktė Aldona ir žentas Me
čys Empakeriai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. vyro Ginto Venskaičio 
atminimui žmona Genė Vens- 
kaitienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.50.

A. a. Marijos Karasiejienės at
minimui “Tėviškės žiburiams” au
kojo: $50 - D. G. Sakus, A, S. Kaz
lauskai, O. V. Narušiai, S. V. Pie- 
čaičiai; $40 - M. Stanevičius, A. S. 
Baršauskai, J. E. Čuplinskai, R. A. 
Žilinskai; $30 - D. Tamošauskaitė; 
$25 - I. J. Ross, N. A. Benotai; $20 
- M. Gaižutienė, L. R. Kuliavai, O.
L. Radzevičiai, A. Augaitienė, A. 
Petkevičienė, H. Simanavičienė, R.
M. Rusinai, R. A. Kalendrai, S. J. 
Andruliai, T. V. Sičiūnai, B. V. 
Kvedarai, J. J. Zenkevičiai, J. Pace- 
vičienė, J. Bubulienė, J. P. Gurk
liai, B. Jonaitienė, G. P. Breichma- 
nai, J. Rinkūnienė, V. F. Mockai, 
B. V. Biretos, L. Č. Senkevičiai, S. 
V. Aušrotai, B. Gataveckienė, G. 
Bijūnienė, B. T. Stanuliai, D. Bazi- 
liauskienė, B. Č. Joniai, D. T. 
Chornomaz; $15 - L. R. Gaižučiai, 
Gražina Balčiūnienė; $10 - Geno
vaitė Balčiūnienė, G. Strimaitienė.

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

VOLUNGĖ MALONIAI JUS KVIEČIA [ VAKARONĘ
KAUTI ĮSU 

BOSTONO ETNOGRAFINIU ANSAMBLIU SODAUTO

| /Paparčio
š.m. balandžio 24, šeštadienį, 7 v.v.

Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St, Toronto

Įėjimas: $20 asmeniui; $15 pensininkams

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

I KANADOS LIETUVIŲ FONDO 1

metinis narių susirinkimas
įvyks 1999 m. gegužės 1, šeštadienį, 9.30 v.r., 

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. West
DLK Gedimino menėje, III aukšte.
Registracija prasideda 9 vai. ryto.

Atsineškite kortelę su nario numeriu. KLF taryba

Klasikinės prancūzų kom
pozitorių kūrybos koncertas, tę
siant “Music at Humbercrest” 
koncertų seriją, įvyks sekmadie
nį, balandžio 11, 2.30 v.p.p. 
Hamber Crest United Church 
patalpose. Bilietų iš anksto gali
ma gauti paskambinant tel. 416 
536-6033 arba 416 766-9959, ir 
koncerto dieną prie įėjimo. Po 
koncerto - kavutė. Inf.

Dvylikos fotomenininkų, da
lyvavusių 1998 m. gegužės mėn. 
išvykoje į Paryžių, tenai jų pa
darytų nuotraukų paroda vyksta 
kovo 23 - balandžio 13 d.d. 
Ryerson galerijoje (80 Spadina 
Ave., Suite 305, Toronto, Ont.). 
Lankymo laikas nuo antradie
nio iki šeštadienio 12 v. - 5 v.p. 
p. Parodoje su savo darbais da
lyvauja ir šį pavasarį fotografi
jos meno studijas baigianti Kris
tina Baliūnaitė.

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

Estų bendruomenės rengia
mas įvairių daiktų bei drabužių 
išpardavimas “Estonian Ba
zaar” įvyks šeštadienį, gegužės 
1, estų šventovės patalpose 
(Jarvis-Carlton). Pradžia 9 vai. 
ryto, baigsis 4 val.p.p. Įėjimas 
$1 visai dienai. Pranešime apie 
šį renginį rašoma, kad daiktai ir 
drabužiai yra labai geros koky
bės. Naujiems ateiviams gera 
proga gerų daiktų įsigyti pigiau. 
Išpardavimo vedėja - Elen Lei- 
vat, tel. 416 787-9422. Inf.

Agotos Babeckienės 80-tojo 
gimtadienio proga Regina Ber- 
žinienė ir vaikai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

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.

999 GOLFO SEZONAS 
PRASIDEDA!

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

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

TIKIMĖS SU VISAIS PASIMATYTI PRIEŠ 
PRADĖDAMI ŽAIDYNES BALANDŽIO 24 D.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvui 

reikalingas tamautojas-įa 
raštinėje dirbti nepilną laiką (part-time).

TURI MOKĖTI ANGLŲ IR LIETUVIŲ KALBAS ŽODŽIU IR RAŠTU 
Prašymus, kartu su darbo patirties ir išsilavinimo santrauka, siųsti iki 

1999 m. balandžio 9 d. kooperatyvo vedėjai adresu: 
Resurrection Parish (Toronto) Credit Union Ltd., 

999 College Street, Toronto, Ont., M6H 1A8, Canada

Toronto Lietuvių Namams ir Labdaros fondui

reikalingas
NUOLATINIS VEDĖJAS/A

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

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

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

Suinteresuoti asmenys prašomi siųsti savo praeities darbo 
aprašymą (resume) ne vėliau kaip iki balandžio 19 d. valdy
bos pirm. Ernestui Steponui, Toronto Lietuvių Namai, 1573 
Bloor St. W. Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

Toronto Lietuvių Namų ir Labdaros fondo valdyba

KLB Montrealio apylinkės val
dyba šaukia visuotinį narių susirin
kimą 1999 m. balandžio 18 d. 12 
vai. Aušros Vartų parapijos salėje. 
Valdyba duos savo veiklos apžval
gą, bus rinkimai į valdybą ir revizi
jos komisiją. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Montrealio arkivyskupijos et
ninių bendruomenių įstaigos žinia
raštis gražiai paminėjo kun. Juozo 
Aranausko, SJ, išleistuves, įvyku
sias praeitų metų gruodžio 6 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje. La
bai teigiamai įvertintas ilgametis 
kun. J. Aranausko darbas ir pami
nima išleistuvėse dalyvavusių meni
nių vienetų įvairi programa. Ir pa
baigoje lietuviškai užrašyta “Ilgiau
sių metų” daina su vertimu į pran

Toronto vyrų choro "ARAS", 
vadovaujamo Lilijos Turūtaitės,

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

įvyks 1999 m. balandžio 18, sekmadienį, 3 v.p.p.

X - - Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W.

Bilietai bus gaunami prie įėjimo

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

Tinksmas ^pavasario jpobuvis\
Pavasario saulutė jau pra

dėjusi šildyti parapijiečių žiemi
nes nuotaikas atlydėjo juos š.m. 
kovo 27, šeštadienį, j Toronto 
Prisikėlimo parapijos metinę 
vakarienę. Pabendravę kavinėje 
prie “kokteilių” nuo 5 vai., susė
do už stalų didžiojoje salėje, už
pildydami visas vietas. Iš viso 
susirinko arti 400 - ir jaunesnių 
ir vyresnių. Neseniai perrinkta 
parapijos tarybos pirmininkė 
Birutė Čepaitienė visus pasvei
kino ir kvietė pasigėrėti neeiline 
programa, kurią atlikti buvo pa
kviestas Hamiltono dramos 
sambūris “Aukuras”, vadovau
jamas aktorės ir rež. Elenos 
Dauguvietytės-Kudabienės.

Trijų veiksmų komedija 
“Trys mylimos” (Žemaitės kū
ryba, pritaikyta scenai) linksmai 
nuteikė visus žiūrovus, nors, de
ja, ne visiems salėje buvo įma
noma gerai girdėti. Veikalą re
žisavo E. Kudabienė, artistus 
grimavo L. Nakrošienė, scenos 
priežiūra rūpinosi Algis Kynas. 
Ūkininkės Kyverienės (kurią 
sumaniai vaidino E. Kudabie
nė) samdinys Liudvikas (Vytas 
Stuikys) vaizdavo gražuolį ber
ną, kuris primelavo ne tik jai, 
bet ir jos dukroms Domicėlei 
(Danutė Kudabaitė) ir Petronė
lei (Marija Kalvaitienė), prisie
kęs kiekvienai, kad ją myli ir 
ves. Kyverienės prispirtas ne
delsiant planą įgyvendinti, jis

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

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

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

cūzų kalbą. Įdėta ir viena nuo
trauka.

Kai Aušros Vartų parapijoje 
buvo klebonas Juozas, visuomet 
buvo ruošiamos Juozinės. Šiemet 
Juozinių nebuvo, todėl pulkelis 
Aušros Vartų parapijos parapijie
čių nuvažiavo į St. Jerome pasvei
kinti kun. Juozą Aranauską vardi
nių proga. Kai kurie šios išvykos 
dalyviai nelabai buvo patenkinti ku
nigo gautu kambariu.

Montrealio skautų vyčių žie
mos stovykla vyko kovo 12-14 d.d. 
Rimo Piečaičio vasarvietėje Lauri- 
nijos kalnuose. Buvo slidinėjama, 
įrengta lauko virtuvė, pasistatytas 
sniego namas, kuriame praleista 
naktis. Du pusbroliai Laurent Bu
lota ir Dalius Bulota davė skautų 
vyčių įžodį. B.S.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

jaunesnę dukrą, verksnę Domi
cėlę prikalbina atimti motinos 
pinigus ir naktį pabėgti neva 
pas jo motiną j marčias. Kaimy
nas Kozeris (Vytautas Tasec- 
kas), atpažinęs Kyverienės veži
mą, išlekiantį keliu, išgąsdina 
vagį Liudviką, kuris pabėga, o 
pats parveža dukrą su ryšuliais. 
Apsigalvojęs, kad Petronėlė, 
kurią motina norėjo jam įsiūlyti 
- per pikta, Kozeris sėkmingai 
pasiperša Domicėlei. O gudrioji 
Kyverienė, nors ir negavo vyro, 
tačiau džiaugėsi nepraradus sa
vo pinigų, nes piniginėje, pavog- 
toj iš jos skrynios, ji nelaikė pi
nigų.

Smagioje nuotaikoje susi
rinkusieji po vaidinimo pavalgė 
vakarienę, paruoštą B. Stanulie
nės, invokaciją sukalbėjus kun. 
Eugenijui Jurgučiui, OFM. Va
karą užbaigė klebonas kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
tardamas padėkos žodį ir iš
reikšdamas viltį, kad sekančiais 
metais parapijos vakarienė jau 
gali įvykti naujose patalpose, jei 
statyba vyks numatytu greičiu. 
Visi kartu dirbdami ir prisidė
dami tikrai galės persikėlimą 
sėkmingai įgyvendinti.

Vakaras buvo surengtas pa
rapijos visuomeninės sekcijos, 
vadovaujamos Irenos Poškutės, 
o pelnas skiriamas persikėlimo 
vajui. DJv.

IEŠKOME auklės 2 metų berniu
kui Mississaugoje. Prašome skam
binti tel. 905 282-9102.

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.

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).

< t


