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Ar spauda - kasdieninė duona?
Ne visos vertybės, nors ir labai svarbios, yra ilga

amžės. Yra daug dalykų, kurie skirti tik vienam kuriam 
laikotarpiui ar vienai žmonių kartai.

IŠEIVIJOJE tai itin ryšku - ne visi lietuvybės daigai 
prigyja, nes nesava aplinka bėgant laikui savitu būdu 
tartum nurodinėja, ką palikti ir ką atmesti. Sutikim, 
kad ne visos atsivežtos organizacijos, tradicijos bei kokios 

tautinio atspalvio ar pobūdžio apraiškos vienodai įsišak
nijo, nors laiko pakankamai turėta. Mat kas buvo brangu 
ir vertinga pirmajai išeivių kartai, žiūrėk, kitaip jau pasi
rodo antrajai. Tai normali ir amžina bėgančio laiko prob
lema. Užtat ne viskas taip lengvai duodasi perkelti iš vie
nos kartos į kitą. Dar sunkiau, kai per daug svarios ir irz
lios vyresniųjų pastangos tikisi laimėjimo. Taip platėja 
tarpekliai, kuriems jungti net nebežinia kokių lieptų rei
kėtų. Tuos nuolatinius ir kvaršinančius klausimus svars
tant pasigirsta balsų, kad ir savoji išeivijos spauda tik vie
nai, ir tai pirmajai, išeivių kartai buvo skirta. Atidžiau pa
sidairius kažką panašaus jau galima pastebėti. Štai ne vie
nas vyresnės kartos spaudos darbuotojų jaučiasi kažkada 
prisiimtą užduotį atlikę, o bendraamžių gretoms smarkiai 
retėjant kyla rimtas tęstinumo rūpestis, kurį dar labiau di
dina nuolatinis skaitytojų bei prenumeratorių mažėjimas, 
iš viso susiaurėjęs dėmesys lietuviškajam žodžiui. Ieško
ma priežasčių. Tarp visų kitų bei įvairių galėtų būti ir 
šios: pagrindiniai skaitytojai ir rėmėjai, kuriems savoji 
spauda buvo tikrai reikalinga kaip kasdieninė duona, iš
miršta arba dėl senatvės ir ligų nebepajėgūs skaityti; ant
ra - išeivijos spauda atsidūrė savotiškos tarpininkės vaid- 
meny, kuris gana sunkus, nes apie Lietuvą, lietuvių gyve
nimą, kultūrą, politiką, religiją - apie viską - išeiviai jau 
gali sužinoti betarpiškai sekdami Lietuvoje leidžiamus 
laikraščius; trečia - didžiąją daugumą naujųjų ateivių, 
bent kol kas, pati išeivija tedomina tiek, kiek čia galima 
geriau ekonomiškai įsitvirtinti, nes juk ne į išeivijos lietu- 
viją jungtis ir ją remti jie čia suvažiuoja.

PRIEŽASČIŲ nustatymas, deja, būklės nepakeis, 
jei nebus ieškoma išeičių. Šitoji užduotis nėra leng
va, bet būtina, nes koks gi galėtų būti kitas kelias?

Todėl visi, kuriems rūpi kaip galima ilgiau išlaikyti savąją 
spaudą, turėtų rimtai pasvarstyti, kas konkrečiai darytina. 
Ir ne tik pasvarstyti, pasisakyti, nurodyti, patarti, bet 
kokiu nors būdu ir praktiškai prisidėti. Nesunku atsakyti į 
apklausos anketose keliamus klausimus, pareikšti pa
siūlymus, bet laikraščių leidėjams žymiai sunkiau kai ku
riuos pageidavimus įgyvendinti esamų ribotų sąlygų bei 
išteklių apimtyje. Besirūpinant savojo laikraščio ateitimi, 
visų praktiškas ir naudingas prisidėjimas pirmiausia būtų 
laikraščio prenumeravimas, jo finansinis parėmimas, pa
gal galimybę ir bendradarbiavimas, jo užsakymas tiems, 
kurie patys nepajėgūs užsimokėti prenumeratos, tarkim 
Lietuvos ar Pietų Amerikos skaitytojams. Nėra abejonės, 
kad tai būtų visiems įmanoma, o toks sujudimas dėtų 
daug stipresnius pamatus ateičiai bei numatytoms refor
moms ar techniniams tobulinimams vykdyti. Problemų 
sprendimas konkrečiais darbais mažina rūpesčius. Ne
bandžius galimų ėjimų remtis vien tik prielaidomis ar 
pranašingomis išvadomis būtų didelė klaida, kuri laikui 
bėgant gali būti nebeatitaisoma. Jaunesnieji, kuriems lie
tuvių kalba yra daug sunkiau savo mintis reikšti, dažnai 
šitą tikrovę bando pristatyti priežastimi, kodėl jie negali 
bendradarbiauti lietuviškuose laikraščiuose. Patirtis betgi 
rodo, kad tai galėtų būti tik dalinė tiesa. Kas nori rašyti, 
kalbos mokėjimo laipsnis bendradarbiavimo nestabdo. 
Ne paslaptis, kad ir vyresnės kartos žmonės toli gražu ne 
visi gerai moka savo gimtąją kalbą. Ir jų, ir jaunesnių 
rankraščius kartais labai vienodai redaktoriams tenka tai
syti. Taigi geresnis ar blogesnis kalbos mokėjimas neturė
tų tapti stabdžiu norintiems savoje spaudoje reikštis. Sa
kome “norintiems”, nes rašančių gali greičiau pritrūkti 
negu skaitytojų. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI 
Privatizuotas greitkelis

Ontario greitkelis 407 par
duotas už $3.1 bilijono privačių 
bendrovių grupei (Ispanijos 
“Grupo Ferrovial” - 61%, Kve
beko “SNC-Lavalin” - 23% ir 
“Caisse de depot et placement” 
-.16%). Tai didžiausias privati
zacijos atvejis Kanados istorijo
je ir Ontario provincija gavo 
$1.6 bilijonais daugiau, negu 
buvo įsiskolinusi statydama tą 
greitkelį. Privatizacijos ministe- 
ris Rob Sampson teigia, kad tai 
didžiulis laimėjimas Ontario mo
kesčių mokėtojams. Net greit
kelio pratęsimai, numatyti atei
tyje, jiems nieko nekainuos. 
Bet, kaip kritikai greitai paste
bėjo, vairuotojai turės mokėti 
už naudojimąsi šiuo greitkeliu 
vietoj numatytų 30 ar mažiau 
metų net 99 metus. Žinoma, ne 
visi mokesčių mokėtojai juo 
naudosis, nes yra daug neapmo
kamų greitkelių, jungiančių 
tuos pačius kelių mazgus.

Wayne Gretzky, legendiniu 
tapęs ledo ritulio žaidėjas, po 

dvidešimties sezonų profesiona
lų lygoje nutarė pasitraukti iš 
aktyvaus žaidimo. Gretzky, gi
męs ir augęs Brantforde (Onta
rio), gana anksti parodė savo 
sugebėjimus ledo ritulio srityje, 
o patekęs į profesionalų lygą, 
NHL, susišlavė visus rekordus 
ir pažymėjimus: daugiausia pel
nytų taškų (įvarčių ir lemiamų 
pasavimų, “assists”) net 10-yje 
sezonų, geriausio lygos žaidėjo 
titulą 9 kartus, už džentelmeniš
ką žaidimą laimėjo 4 taures, į 
lygos žvaigždžių (“All Star”) 
rinktinę pateko 9 kartus. Ilgiau
siai Gretzky žaidė Edmontono 
rinktinėje, kuri tuo metu (1980- 
1991) buvo beveik nenugalima. 
Po to perėjo į naujai suformuo
tą Los Angeles rinktinę ketu
riems sezonams, trumpą laiką 
žaidė St. Louis, o paskutiniu lai
ku su “New York Rangers”. 
Simboliškai tiko, kad žaidėjas, 
visada nešiojęs 99 numerį, pas
kutinį sykį žaidė ‘99 metais.

(Nukelta į 8-tą psl.)

Venezueloje Vasario 16-tosios šventėje buvo padėtas gėlių vainikas valstybės panteone prie krašto išlais
vintojo Simono Bolivaro karsto pagerbiant žuvusius už Lietuvos laisvę. Prie paminklo - Lietuvos ambasados 
nariai su ambasadoriumi dr. VYTAUTU DAMBRAVA; žemiau - Venezuelos lietuviai po pamaldų Vatikano 
nunciatūroje sugavo svečiais

Laimingo gimtadienio, Lietuva!
Rokas M. Tracevskis, “The Baltic Times” redaktorius Vilniuje, š.m. kovo 

11-17 numeryje rašo apie Lietuvos kelią į nepriklausomybę
1990 m. kovo 11 d. Lietuva 

atstatė savo nepriklausomybę. 
Ši data laikoma krašto gimimo 
arba tiksliau - atgimimo diena. 
Prieš 9 metus Lietuva pirmą ir 
gal paskutinį kartą kūrė istoriją. 
Aštuntojo dešimtmečio pabai
goje Lietuva buvo pirmas kraš
tas Vidurio ir Rytų Europoje 
panaikinęs cenzūrą ir leidęs ofi
cialiai registruoti antikomunis
tines partijas. Nepriklausomybė 
buvo paskelbta pirmoje demo
kratiškai išrinkto seimo sesijoje 
1990 m.

Jau keletą mėnesių prieš tai 
komunistinė Aukščiausioji tary
ba, turėjusi būti ištikima Mask
vai, pareikalavo Kremlių prisi
pažinti, kad 1940 metų okupaci
ja buvo nelegali, paskelbė daug- 
partinę santvarką ir nutarimą, 
kad Lietuvos įstatymai turi pir
menybę prieš SSRS įstatymus.

Tie visi veiksmai turėjo 
“domino” poveikį visam sovieti
niam blokui ir privedė prie ko
munizmo subyrėjimo. Liko pa
saulyje tik dvi nedidelės raudo
nos salos ir komunizmo-kapita- 
lizmo hibridas Kinijoje. Visa tai 
gana daug mažam Europos 
kraštui. Taip, Viduramžiais Lie
tuva buvo regioninė didvalstybė 
- jos teritorija tęsėsi nuo Balti
jos iki Juodosios jūrų. Bet prieš 
10 metų Lietuva tapo paskata 
pokyčiams visame pasaulyje.

Lietuvos ambasadorius dr. VYTAUTAS DAMBRAVA dėkoja preziden
tinės sargybos būrininkui, koordinavusiam iškilmes valstybės panteone 
Venezueloje Vasario 16-tosios šventėje

Lietuva tikrai daugeliui pa
saulio vadovų padarė gyvenimą 
nelinksmą, nes daugelis, atrodo, 
netikėjo Lietuvos nepriklauso
mybės idėja. Prancūzijos prezi
dentas Franęois Mitterand ir 
Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl rašė laiškus Lietuvos va
dui Vytautui Landsbergiui, ska
tindami nepriklausomybės pa
skelbimą užšaldyti neribotam 
laikui. Amerikos prezidentas pa
rodė ypatingai sudėtingą žodinę 
akrobatiką atsisakydamas pri
pažinti Lietuvos nepriklausomy
bę ir tuo pačiu laiku pabrėžda
mas, kad Amerika niekada ne
pripažino Lietuvos inkorporavi
mo į Sovietų Sąjungą. Bush’o 
elgesys viso pasaulio lietuviams 
buvo didžiausias nusivylimas. 
Nepaisant Gorbačiovo ekono
minės blokados ir tankų, ku
riuos jis pasiuntė į Vilnių, Lie
tuva laimėjo kovodama vienų 
viena.

1990 metais Lietuva buvo 
apsvaigusi nuo laisvės vizijos. 
Dabar, kaip ir kiti Rytų Euro
pos kraštai, pagirioja. Prieš 10 
metų lietuviai manė, kad gyvens 
neblogiau kaip švedai, kai tik 
nepriklausomybė bus atstatyta. 
Tačiau reikia laiko pasiekti to
kiam lygiui. Vakarų Europa ne
buvo 50 metų valdoma sovietų.

Retas Lietuvoje tikėjo so
vietų propaganda apie elgetas ir 

benamius valkatas Niujorko ar 
Londono gatvėse. Dabar žmo
nės mato, kad daug kur sovietai 
teisybę sakė. Pavyzdžiui, paly
ginkime nusikaltimų skaičių Vil
niuje ir Miami. Arba pavaikš
čioję Sidnio gatvėmis pamaty
sim, kaip jos skiriasi nuo švarių 
Kauno gatvių.

Padrąsinanti aplinkybė yra 
ta, kad tie vaizdai nepaskatina 
grįžti į senus komunistinius lai
kus. Retkarčiais žinių praneši
muose matom žmones Rygoje, 
Varšuvoje, Briuselyje ir, žino
ma, Maskvoje su raudonom vė
liavom giriančius Leniną ir “se
nus gerus laikus”. Vilniuje tokių 
dalykų negali būti. Tokios de
monstracijos nėra uždraustos, 
bet sovietai sugebėjo lietuviams 
įdiegti imunitetą prieš totalisti- 
nes ideologijas.

Demokratinio darbo parti
ja, moderni Lietuvos komunistų 
partijos atžala, savo idealu laiko 
Tony Blair ir jo “trečiąjį kelią”. 
Socialdemokratų partija, tarp sei
mo frakcijų toliausiai paslinkusi 
į kairę, idealizuoja dabartinę 
švedų modelio visuomenę. Ra
dikalaus dešiniųjų sparno parti
jų atstovų Lietuvos seime nėra.

Lietuva gali didžiuotis, kad 
prieš 9 metus sukūrė kraštą be 
etninių grupių išskyrimo. 1990 
metais Lietuva suteikė pilietybę 
visiems gyvenantiems Lietuvoje, 
kurie tik jos norėjo. Estija ir 
Latvija vėliau pasirinko kitą 
kelią ir pilietybę davė tik tiem, 
kurių senoliai tuose kraštuose 
gyveno prieš II D. karą.

Istorija parodė, kad Lietuva 
pasirinko teisingą kelią. Jau de
šimtmečio pradžioje liberali Lie
tuvos politika pasiteisino. So
vietų pastangos sukiršinti vie
tinius lenkus su lietuviais ne
pavyko. Net Maskvoje 1990 ir 
1991 m. rusai su lietuviškom vė
liavom reikalavo Gorbačiovą 
pripažinti nepriklausomą Lietu
vą. Draugiški santykiai tarp Lie
tuvos ir Lenkijos, anksčiau mir
tinų priešų, taip pat yra tos pa
čios protingos politikos pasekmė.

Lietuva niekad nekritikavo 
savo baltiečių seserų kaip dau
gelis Vakarų Europos kraštų

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidento pranešimai
Kovo pabaigoje Lietuvos 

prezidentas Valdas Adamkus 
padarė savo metinį pranešimą, 
kuriame jis apibrėžė siekiamą 
tikslą - įgyvendinti pilietinės, 
atviros visuomenės ir stiprios, 
modernios teisinės valstybės vi
ziją. Jis suminėjo įgyvendinimui 
reikalingus darbus savivaldybių 
reformoje, tarnybų pertvarky
me, teisėtvarkoje, ūkio raidos 
problemų sprendime. Atkreipė 
dėmesį į dar nepatvirtintą ener
getikos strategiją, neparengtą 
ekonomikos plėtros politiką, 
socialinio draudimo sistemą bei 
kitas sritis, kuriose dar daug da
rytina. Pranešimas buvo teigia
mai įvertintas įvairių valstybės 
politikų, nors kai kurių išvada 
buvo, jog problemų išvardinimu 
vyriausybei buvo taikoma aštri 
kritika.

Prieš išvykdamas į Vašing
toną dalyvauti ŠAS (NATO) 
valstybių viršūnių susitikime, V. 
Adamkus balandžio 19 d. vieša
me kreipimesi, kurį išspausdino 
“Lietuvos aidas”, pareiškė ne
pasitikėjimą ministeriu pirmi
ninku Gediminu Vagnoriumi. 
Jo teigimu, tapo aišku, jog pre
zidento ir ministerio pirmininko 
nesutarimai pradėjo trukdyti 
opių problemų sprendimui; G. 
Vagnorius neįstengia paaiškinti 
“politiškai ir ūkiškai abejotinų 
sprendimų”, nepriima kitų išsa
komų argumentų, valstybės 
problemas “vis dažniau mėgina 
spręsti tik griežto administravi
mo būdais”, “praktiškai uždrau
dęs valstybės pareigūnams bend
rauti su valstybės prezidentu ir 
piliečiais”.

Po derybų su krikščionimis 
demokratais balandžio 20 d. 
seimo dauguma priėmė rezoliu
ciją, reiškiančią pasitikėjimą 
premjero Gedimino Vagnoriaus 
sugebėjimu toliau vadovauti vy
riausybės programos įgyvendi
nimui, rašo “Lietuvos rytas”.

Rems narystę ES
Belgijos ambasadorius Lie

tuvai Louis Engelen balandžio 
12 d. seimo pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui tvirtino, jog 
Lietuva dar šiais metais Helsin
kio susitikime bus pakviesta de
rėtis dėl narystės Europos są
jungoje. ELTOS žiniomis, jis 
pritarė seimo pirmininko nuo
monei, kad Ignalinos atominės 
elektrinės greitas uždarymas 
neturi būti išankstinė sąlyga de
rybų pradžiai.

Ambasadorius taip pat tei
gė, kad yra užmezgęs ryšius su 
seimo Lietuvos ir Belgijos drau
gystės grupe, ir po Belgijos par
lamento rinkimų birželio mėne
sį bendradarbiavimas paspartės.

Naujas aplinkos ministeris
ELTA praneša, kad prezi

dento Valdo Adamkaus pasira
šytu įsaku balandžio 8 d. nau
juoju aplinkos ministeriu pa
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Problemų sprendimas konkrečiais darbais mažina rūpesčius
Laimingo gimtadienio, Lietuva!

Istorija parodė, kad Lietuva pasirinko teisingą kelią
Baltieji silpnėja, spalvotieji stiprėja

Net geresniuose pramonės darbuose juodaveidžiams - pirmenybė
Slegiantys švietimo rūpesčiai

Daugiau dėmesio skiriama lavinimui, mažiau asmenybės ugdymui
Čiurlioniečių moksleivių koncertai Vokietijoje
Iškėlę galvas aukštyn sušuko “mes visi lietuviai”...

Vingiuotais keliais per pasaulį
Australijoje gyvenantis kun. J. Petraitis, MIC, pasakoja

Šimtas metų “Amerikai pirtyje”
Prienuose Kranto gatvė pavadinta J. Vilkutaičio-Keturakio vardu 

Lietuvos savaitraštis “Voruta”
Parama gerokai apkarpyta, leidinys sumažintas iki 8 psl.

Žmogiškumo viršūnės ir nerimas
P. Gaidos-Gaidamavičiaus filosofinę trilogiją apžvelgiant

skirtas buvęs viceministeris Da
nius Lygis. Atsižvelgta į minis
terio pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus teikimą į šį postą. 
Anksčiau remiamas kandidatas 
buvo Aplinkos apsaugos politi
kos centro vadovas Arūnas 
Kundrotas. Buvęs aplinkos mi
nisteris centristas Algis Čapli
kas atsistatydino kovo pradžioje 
kilus nesusitarimams tarp Cent
ro sąjungos ir konservatorių.

Sudarytas blokas
ELTA skelbia, kad Valstie

čių partija, Krikščionių demok
ratų sąjunga ir lietuvių tautinė 
partija “Jaunoji Lietuva” sudarė 
koalicinį bloką “Lietuvos kaimo 
sąjunga”. Šios partijos tuo sie
kia atkreipti didesnį dėmesį į 
kaimo problemas, nori konkre
čiai paremti kaimo ekonominę, 
socialinę ir kultūrinę plėtrą bei 
parodyti vienybės ir susitarimo 
naudą. Balandžio 12 d. naujai 
sudarytas LKS blokas pranešė 
ketinantis statyti savo kandida
tus 2000-jų rinkimuose įvairiuo
se Lietuvos rajonuose, tikisi 
gauti apie 15%-20% rinkėjų 
balsų.

Įsteigtas užimtumo komitetas
Kovo 24 d. Lietuvos vyriau

sybė nutarė sudaryti nuolatinį 
komitetą gyventojų užimtumo 
didinimo programoms įgyven
dinti, išklausiusi Ūkio, Sociali
nės apsaugos ir darbo ministe
rijų bei kitų žinybų ataskaitą 
apie krizės įtakos sušvelninimo 
bei rinkos apsaugos priemones. 
BNS žiniomis, komitete daly
vaus socialinės apsaugos ir dar
bo, ūkio, žemės ūkio, valdymo 
reformų ir savivaldybių reikalų 
bei finansų ministerial.

Žinovų nuomone, Rusijos 
krizės įtaka bus ilgai jaučiama 
Lietuvos darbo rinkoje. Neigia
mai paveiktos buvo, apie 100 
Lietuvos įmonių, kuriose dirbo 
maždaug 25,000 žmonių. Įmo
nės patyrė apie 150,000 litų 
nuostolių, atleista 3,500 dar
buotojų. Pernai nedarbo lygis 
sumažėjo nuo 14.3% iki 12.6%, 
o be Rusijos krizės būtų nukri
tęs dar 0.2 - 0.4%, Statistikos de
partamento duomenimis.

Pažabota nelegali migracija
Didžiosios Britanijos minis

teris pirmininkas Tony Blair sa
vo laiške Lietuvos ministeriui 
pirmininkui Gediminui Vagno
riui palankiai vertino vyriausy
bės ir teisėsaugos institucijų 
ryžtingas pastangas stabdyti ne
legalią migraciją. Pastebėta, kad 
pastaraisias mėnesiais prie
globsčio prašančių lietuvių su
mažėjo. Prieglobstis prašan
tiems nebuvo suteiktas, nes pra
šymai nebuvo pagrįsti. DB mi
nisteris pirmininkas tvirtino, jog 
Lietuva yra demokratinė šalis, 
kurioje garantuojamos ir pagal 
įstatymus įgyvendinamos pilie
čių teisės ir laisvės. RSJ
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<*> IUI Itd llAMI G(/f UMf
Gavėnios dvasinis susikaupi

mas, skirtas kunigams, įvyko š.m. 
kovo 16-18 d.d. Birštone ir Kai
šiadoryse. Susikaupimui vadova
vęs mons. K. Vasiliauskas pa
brėžė, kad šių dienų kunigui labai 
svarbu mokėti skaityti laiko ženk
lus. Kalbėdamas daug dėmesio 
skyrė meno ir kultūros žmonių 
sielovados aktualijoms. Rekolek
cijos baigtos Kaišiadorių kated
roje Mišiomis, kurių metu buvo 
paminėtas vyskupo J. Matulaičio 
konsekracijos dešimtmetis. Vys
kupą sveikino organizacijų atsto
vai, kunigai, vienuoliai ir rajono 
vadovai.

Kryžių kalno priežiūros ko
mitetas š.m. kovo 25 d. Šiauliuose 
sušaukė viešą susirinkimą, kuria
me dalyvavo to komiteto pirm, 
vysk. E. Bartulis, komiteto taryba, 
suinteresuotų institucijų atstovai 
bei pavieniai asmenys. Buvo ap
žvelgti pateikti projektai ir planai, 
svarstyti siūlymai. Numatoma 
prie Kryžių kalno pastatyti nedi
delę šventovę, Kryžiaus kelio sto
tis, įrengti automobilių aikštelę, o 
kiek toliau - parduotuvę, valgyk
lą, viešbutį ir kt. Pranciškonų pro
vincijolas B. Jurčys, OFM, ir 
Šiaulių dekanas mons. K. Jakaitis 
sakė, jog reikėtų taip planuoti ir 
tvarkytis, kad Kryžių kalnas nepa
virstų vien tik turistine vieta. Kry
žių kalnas pirmiausia turėtų teikti 
dvasinę atgaivą. Netrukus numa
toma pradėti statyti Kryžiaus ke
lio stotis ir įrengti automobiliams 
aikštelę.

“Evangelyų istoriškumas” - 
tokiu pavadinimu š.m. kovo 17 d. 
Vilniaus universitete ir Kauno 
kunigų seminarijoje paskaitą 
skaitė Italijos Milano katalikiško
jo universiteto prof. Amb. Pisoni. 
Jis pabrėžė Jėzaus buvimą tarp 
mūsų čia ir dabar. Kas įvykę prieš 
du tūkstančius metų, šiandien iš
gyvenama kaip ir anais Jėzaus iš 
Nazareto laikais. Krikščionybė - 
tai istorinis faktas. Žmogui lei
džiama gyventi pagal savo prigim
ties kilnumą ir atsiverti tam, kuris 
yra aukštesnis už jį. Kalbėtojas 
pabrėžė auklėjimo svarbą einant 
iš dabarties į praeitį. Krikščio
nybės esmę sudaro tai, kad Jėzus 
yra gyvas, ir jei gyvas, turime atsa
kyti į klausimą, kur jis čia ir dabar.

Valstybinėje Lietuvos Marty
no Mažvydo bibliotekoje Vilniuje 
š.m. kovo 17 d. atidaryta fotodo
kumentinė archeologinė paroda, 
kurioje pateikiama liudijimų apie 
Dievo apsireiškimo pasaulyje is
toriškumą. Dokumentais ir ar
cheologiniais paminklais atsklei
džiamas krikščionybės savitumas, 
jos pradžia ir plitimas. Sumany
mas tokią parodą surengti kilo 
papirusų tyrinėtojui Carsten Pe
ter Thiede iš Vokietijos. Paroda 
parengta talkinant pasaulinio gar
so mokslo įstaigoms bei muzie
jams. Pirmą kartą ji rodyta Rimi
ni mieste Italijoje 1996 m. Vėliau 
ji apkeliavo daugelį Europos 
kraštų. Parodą sudaro keturi sky

Statybininkai, baigę naująjį Vilniaus Kunigų semmanjus pwuui, 
kia raktą arkivyskupui metropolitui A. J. BAČKIUI. Nuotrauka iš Kir
che in Not” labdaros organizacijos žiniaraščio “Mirror 1999 m. 3 nr.

riai: “Palestinos žemė Kristaus 
laikais” , “Evangelizacijos keliai”, 
“Kultūrinis ir religinis konteks
tas” ir “Rašto paminklai”. Bend
ras parodos pavadinimas - “Iš 
Šventosios žemės - į visas tautas”. 
Krikščionybės 2000 metų sukak
ties proga paroda numatoma ro
dyti didžiausiuose Lietuvos mies
tuose. Parodos atidaryme, be 
gausių dvasininkų - katalikų ir 
kitų krikščioniškų konfesijų, daly
vavo Lietuvos seimo bei prezi
dentūros atstovai. Vysk. J. Boru
ta, SJ, pareiškė, kad visuomenės 
daugumai ši paroda padės užpil
dyti žinių apie krikščionybės pra
džią spragą, atsiradusią soviet
mečiu.

Dvi leidyklos - “Katalikų 
pasaulis” ir “Aidai” š.m. kovo 24 
d. Vilniaus mokytojų namuose 
pristatė savo leidinius ir negau
sius suėjimo dalyvius supažindino 
su veikla. Susirinkime dalyvavo 
vysk. J. Boruta, SJ, A. Jakšto 
spaustuvės direktorius dr. R. Ma
si, “Sandoros” vyr. redaktorė E. 
Kučinskaitė, “Naujojo židinio - 
Aidų” vyr. redaktorius P. Kimb- 
rys ir dr. P. Subačius. Vyskupas 
savo žodyje pabrėžė, kad knyga ir 
krikščionybė yra du neatskiriami 
dalykai, apžvelgė abiejų šių lei
dyklų istoriją ir jų darbuotojams 
palinkėjo vilties ir atramos Vieš
patyje sunkiais momentais. “Ka
talikų pasaulio” leidyklos vadovė 
R. Bronušienė apžvelgė leidyklos 
veiklą, išskirdama religinę litera
tūrą vaikams, dvasinę literatūrą ir 
populiariąją, paaiškino apie nu
matomas leisti knygas. “Sando
ros” vyr. redaktorė savo žurnale 
pasigedo provokuojančio atviru
mo. Dr. P. Subačius aptarė lei
dyklos “Aidai” veiklą, pastebėjo, 
kad ne visos knygos, kuriose kal
bama apie Kristų, yra krikščioniš
kos. Red. P. Kimbrys papildė vys
kupo prisiminimus, prisiminė 
“LKB kronikos” ir legalios soviet
mečio religinės literatūros įtakas, 
pabrėžė, kad “Naujojo židinio” 
tikslas - grąžinti skolą Katalikų 
Bendrijai ir krikščioniškai kultūrai. 
Po susirinkimo galima buvo įsigyti 
abiejų leidyklų išleistų knygų.

Labdaros fondo “Kirche in 
Not” mėnraštyje “Mirror” 1999 
m. 3 nr. (anglų kalba) išspausdin
ta ilgoka informacija “Pavasaris 
Lietuvoje”. Joje rašoma: “Lietuva 
- Kryžių šalis. O kiek daug išken
tėjo ta drąsi tauta Baltijos pajūry
je per komunizmo dešimtmečius! 
Dar ir dabar ji neša savo kryžių. 
Mat komunizmas atnešė ištvirki
mą, nesąžiningumą, aplaidumą, 
alkoholizmą - nesibaigiančią Gol
gotą. Ateistai sąmoningai sunaiki
no beveik visas vertybes, pavers
dami žmonių širdis tuštuma. Nau
joji laisvė neatnešė automatiškai 
tiesos - o tik galimybę ją vėl at
rasti”. Toliau rašoma apie finan
sinę paramą Vilniaus kunigų se
minarijos pastato statybai, būtent 
2,235,000 (1997-1998 m.) ir pir
mąjį seminarijos auklėtinį Vidą 
Balčių, įšventintą kunigu 1998 m.

Amerikos baltiečių laisvės lygos konferencįja įvyko 1999.III.20 Los Angeles mieste, Latvių bendruomenės 
centre. Nuotraukoje - privatus dalyvių posėdis. Stalo gale: kongresmanas John Shimkus, Lygos vicepirm. 
Angelė Nelsienė, pirm. Valdis Pavlovskis, kongresmanas Dennis Kucinich; kairėje stalo pusėje: Ann Smith, 
R. Švainauskas, dr. Z. Brinkis, Alg. Raulinaitis, stovi - M. Šepikaitė, G. Leškys, J. Kojelis, J. Matulaitis

Nuotrauka V. Štoko

Baltieji silpnėja, spalvotieji stiprėja
Žinovai numato, kad juodaodžiai valdys ne tik Ameriką, bet ir Europą

A+A
LIUDAI MALVINAI ŠILEIKIENEI 

mirus,
jos sūnui, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos 
vicepirmininkui AUDRIUI ŠILEIKAI, jo broliams - 
JULIUI ir ANTANUI, jų šeimoms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Vytautas Kamantus, PLB pirmininkas ir
PLB valdyba

A+A
seseriai STEFAI JOKUBAITYTEI 

Lietuvoje mirus,
kuopos garbės šaulį STASĮ JOKŪBAITĮ užjaučia - 

Toronto Vlado Pūtvio 
šaulių kuopa

HENRIKAS KUDREIKIS
Baltoji rasė - civilizacijos ir 

kultūros nešėją savo laiku valdė 
visą pasaulį. Šiandien vis daž
niau suskamba varpai apie bal
tosios rasės saulėlydį. Ar tai tie
sa, ar tik užsienio (anglų, švei
carų, prancūzų) spaudos muilo 
burbulas?

Kokia baltosios rasės ateitis 
JAV-se? Kas valdo Ameriką? 
Juodoji rasė sudaro 12% krašto 
gyventojų, bet čia atvykusiems 
užsieniečiams atrodo, kad jie 
sudaro 50% ar daugiau. Užten
ka tik pažvelgti į spaudą, televi
ziją, Holyvudo filmus. Valstybi
nėse, akademinėse pareigose, 
net geresniuose pramonės dar
buose juodaveidžiams - pirme
nybė. “Conservative Chronicle” 
žurnale rašoma, jog prezidento 
Clinton’o įsakymu, viename 
krašto apsaugos (Pentagon) 
skyriuje numatoma per sekan
čius dvejus metus į aukštesnes 
pareigas pakelti tik juoda
odžius. Kadangi kariniuose da
liniuose laipsniai keliami ne už 
pasižymėjimą tarnyboje, bet pri
klausymą tam tikrai rasei, bal
tieji kariuomenę palieka bū
riais. Dėl mažo savanorių stoji
mo kariuomenės vadovybė ant
rą kartą sumažino mokslo rei
kalavimus. Dabar jau priimami 
nebaigę vidurinės mokyklos. 
Tai padidins juodaodžių nuo-

Laimingo...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dėl nesuteikimo rusakalbiam pi
lietybės. Jie nekreipė dėmesio į 
tai, kad Vokietijoje gyvena be
veik du milijonai turkų be Vo
kietijos pilietybės. Vokietija yra 
didžiausias Europos sąjungai 
priklausantis kraštas.

Šiandieną Lietuva iš Vakarų 
gauna keistus reikalavimus. “Už
darykite savo branduolinę elek
tros jėgainę” - sako mums. Kai 
mes paaiškiname, kad toks stai
gus uždarymas pareikalautų ke- 
lerių metų valstybės biudžeto, jie 
nusisuka. “Nesvarbu” - sako jie.

1990 m. Lietuva atliko svar
bų vaidmenį baigti šaltajam ka
rui ir tuo prisidėjo prie Vakarų 
saugumo bei sutaupė Vakarams 
bilijonus ginklams skirtų dole
rių. Bet mes užtai negavome jo
kios padėkos. Šiandieną Vaka
rai paprasčiausiai kartoja nuo
bodžias frazes apie “atviras du
ris” į ŠAS ir ES.

Gimtadieniai yra skirti žvelg
ti į ateitį ir prisiminti praeitį. 
Mes turim apsiprasti su tuo, 
kad Vakarai į mus visada žiūrės 
truputį kreivu žvilgsniu: “Jūs 
esate specialus atvejis” - jie sa
kys. - “Jūs buvote sovietai”.

Sunku kovoti su tokia logi
ka. Bet Lietuva visa tai yra gir
dėjusi jau anksčiau iš Vakarų, ir 
Rytų. Kažkokiu būdu išsilaikė. 
Išsilaikys ir toliau.

Iš anglų kalbos vertė -
Vytautas P. Zubas

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

šimtį kariuomenėje. Karo vete
ranų sluoksniuose jaučiamas di
delis susirūpinimas: kokia bus 
Amerikos kovinio pasirengimo 
būklė.

Dėl gausių nusikaltimų 
miesto centruose baltieji masiš
kai bėga į priemiesčius, bet tai 
tik laikina iliuzija, nes Clinton’o 
administracija juodaodžiams, ku
rie perka namus baltųjų rajo
nuose, teikia didelę piniginę pa
ramą. Taip pat miestuose, kurių 
centrai yra nusikaltimo židiniai, 
juodaodžiams statomi pigūs bu
tai baltųjų rajonuose. Baltieji - 
priremti prie sienos. Žinoma, 
tai tik vidurinė ir darbininkų 
klasė. Juodaodžiai riaušėmis, 
protestais, demonstracijomis 
šiandien Amerikoje yra vyriau
sia jėga. Sporte, net tokiame, 
kur neseniai vyravo baltieji, 
kaip golfas ar lauko tenisas, jau 
įsigali juodaodžiai. Šiandien 
sportas, pagal spaudą, yra nau
joji amerikiečių religija. Sporti
ninkų žemos moralės pavyzdžius 
seka ir Amerikos baltųjų jauni
mas.

Bet tai ne viskas, Didžiųjų 
universitetų studentų vadovai 
šiandien jau ne baltieji. Juoda
odžiai ir kitos rasinės bei beidė- 
jinės mažumos lemia, kokie 
profesoriai priimtini. Vakarų 
(Europos) kultūra išstumiama. 
Juodaodžiai įsisavina Egipto ci
vilizaciją bei kultūra. Tai moko
ma jau Niujorko, Oregono vals
tijų mokyklose ir kitur.

Apie baltosios rasės likimą 
Amerikoje drįsta pasisakyti tik 
pora rašytojų. Žinoma, jie jau 
apšaukti baubais ir rasistais. F. 
Hart rašo, kad nekontroliuo
jama imigracija greit pakeis 
Amerikos rasinę sudėtį. Žurna
listas Pat Buchanan rašo, jog 
baltieji sudaro tik 2% dabar
tinių ateivių. Dešimtys tūkstan
čių kas mėnesį atplaukia iš Ki
nijos, Pietų Korėjos, Filipinų, 
Vietnamo ir kitų Azijos kampų. 
Neatsilieka juodaodžiai ir iš 
Haiti, Kubos, Jamaikos, Afri
kos. Nelegaliai vien tik į Kali
forniją per mėnesį įsmunka per 
50,000 meksikiečių ir kitų lo
tynų. Clinton’o administracija 
po vienerių metų jiems visiems 
duoda Amerikos pilietybę, ne
patikrinus jų praeities. Tuo bū
du įsiveržia visos Pietų Ame
rikos kraštų kriminalinis ele
mentas.

F. Hart tvirtinimu, už 40 
metų (2040 m.) juodieji, azijie
čiai ir lotynai sudarys Amerikos 
gyventojų daugumą. Baltieji tai 
mato šiandien. Ar jie taip leng
vai perduos krašto valdymą tau
tinėms mažumoms, sunku pasa
kyti, bet jau dabar kampuose 

MEDŽIOTOJŲ IR ŽUKLAUTOJŲ KLUBO NARIUI

A+A
KĘSTUČIUI BUDREVIČIUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą velionies giminėms ir 

artimiesiems reiškia jo artimi draugai -

R. Gertus V. Lukas
A. Kazilis S. Mackevičius
R. Kudirka J. V. Šimkus
A. Langas A. Vaičiūnas

J. Zenkevičius

knibžda iki dantų ginkluotos 
vad. “milicijos”. Jie atlieka slap
tus karinius manevrus. Ar tai 
reiškia naują civilinį karą?

Koks likimas laukia baltųjų 
Kanadoje? Girdėjau amerikie
čių pasikalbėjimus: užėmus juo
daodžiams Ameriką, bėgsim 
Kanadon. Tai gali būti tik kita 
baltųjų iliuzija. Nekontroliuoja
ma Kanados imigracija gali 
kraštą, kaip ir Ameriką, pavers
ti naująja Brazilija, kur maišosi 
rasės, kur civilizacija pasižymi 
tik paskutinių žemės miškų nai
kinimu. 1948 m. pvz. Toronte 
buvo tik apie 2000 juodaodžių. 
Kiek jų ir azijiečių šiandien? 
Plėšimai ir žudynės. Užtenka 
pavartyti dienos spaudą.

Europos šiandien jau nega
lima pažinti. Žurnalistai tvirti
na, kad tai natūralus tautų 
kraustymasis. Lietuvos spaudo
je skaitau mūsų tautiečių-turis- 
tų bendrus įspūdžius: Belgijoje 
- kiekvienam žinsgnyje juoda
odžiai (iš Kongo), Olandijoje - 
azijiečiai, Prancūzijoje - juoda
odžiai ir arabai, Anglijoje - juo
daodžiai ir azijiečiai... Turėda
mas visą parą laiko, slampinė
jau Kopenhagos gatvėmis. Kas 
trečias ketvirtas žmogus - azi
jietis. Tai vad. “politiniai pabė
gėliai”, iš tikrųjų - turto ieško
tojai. Į Europos kraštus jie ver
žiasi masiškai. Juos visus pri
ima. Pvz. Danijoje moka jiems 
mėnesinę 2000 dol. pašalpą, ly
giai kaip ir krašto bedarbiams.

Europos sąjungai jau šian
dien vadovauja internacionalis- 
tai-kosmopolitai. Vos tik per
ėmė Vokietijos valdžią Schroe- 
der’is, paskelbė, kad 4 milijo
nams turkų bus suteikta Vokie
tijos pilietybė. Apie tiek yra ir 
svetimtaučių iš įvairių Afrikos 
bei Azijos kraštų. Amerikiečiai 
vežė vergus iš Afrikos, europie
čiai prisivežė milijonus juoda
darbių. Vieną dieną europie
čiai, kaip ir amerikiečiai, sumo
kės žiaurią kainą.

Žurnalistas F. Hart spėja, 
kad kažkoks nežinomas ele
mentas skatina ir aprūpina pini
gai, bei nurodo jiems kelionių 
maršrutus bei tinkamas valsty
bes, kurios be didelių tikrinimų 
priima “politinius pabėgėlius”.

Europiečiai šiandien rengia 
puotas, džiaugiasi puikiu gyve
nimu. Dora, religija - “praeities 
liekanos”. Tūkstančiai atsisako 
mokėti tikybinius mokesčius. 
Seneliai ir vaikai dar lanko pa
maldas. Pagal Nostradamus - 
azijiečiai užims Europą. Ar tai 
įvyks, nežinia, bet jau matyti, 
kad ta linkme einama, ypač dėl 
to, kad baltųjų šeimos mažėja, o 
kitų - gausėja.

AtA
STEFAI JOKUBAITYTEI

Lietuvoje mirus,
broliui STASIUI JOKŪBAIČIUI ir jo šeimai nuošir
džią užuojautą reiškia -

Aldona, Mečys Pranevičiai
Elena Ališauskienė

A+A
GENOVAITEI GRAJAUSKIENEI 

mirus,
jos vyrą BRONIŲ, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Jonas ir Ona Gustainiai

MYLIMAI ŽMONAI

A+A
GENOVAITEI GRAJAUSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
liūdesyje palikusiam jos vyrui BRONIUI GRAJAUS
KUI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Aldona, Vytautas Kvedarai ir šeima

AtA
kun. ANTANUI PRAKAPUI, OFM, 

mirus,
jo brolius - STASĮ ir JONĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame -

Bronius ir Emilija Rakauskai

MYLIMAI MAMYTEI IR MOČIUTEI

A+A
MARIJAI KARASIEJIENEI 

mirus,
sūnui JUOZUI, dukroms - GENUTEI ir STASEI 
su šeimomis bei visiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškiame -

dr. Ramūnas ir Silvija Sapliai su šeima 
Prima ir Bronius Sapliai

A+A
MARIJAI LUNGIENEI 

Lietuvoje mirus,
jos broliui, Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebo
nui kun. JUVENALIUI LIAUBAI, OFM, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

KLB Hamiltono apylinkės valdyba 
Hamiltono Katalikių moterų draugija 
A. Stulginskio kuopos ateitininkai 
Medžiotojų ir žūklautojų Giedraičio klubas 
Dramos teatras “Aukuras” 
“Širvintos-Nemuno” tuntų skautai-tės 
Tautinių šokių ansamblis “Gyvataras” 
DLK Algirdo šaulių kuopa

mailto:tevzib@pathcom.com
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Lietuviškoje Vilnijos mokykloje
Prieš pat Antrąjį pasaulinį 

karą lenkų okupuotame Vil
niaus krašte jau nebuvo nė vie
nos mokyklos, kurioje būtų dės
toma lietuvių kalba, nors 1922 
m. pradžioje vien Švenčionių 
apskrityje veikė lietuviška gim
nazija ir 63 mokyklos, Vilniuje 
ir apskrityje - gimnazija, moky
tojų seminarija ir 75 pradinės 
mokyklos.

Kai 1939 m. spalio mėn. į 
Vilnių įžengė Lietuvos kariuo
menė, netrukus ir Vilnijoje bu
vo atidarinėjamos gimnazijos, 
pradinės mokyklos, kuriose bu
vo dėstoma lietuviškai. Pokario 
metais vėl atidaryta daug len
kiškų bei rusiškų mokyklų, nors 
ir lietuviškų mokyklų skaičius 
pamažu augo.

Štai Pabradės valsčiuje tuo
jau po karo atidaryta vien rusiš
kos mokyklos, kiek vėliau ir ke
lios lenkiškos. Pirmoji lietuviška 
pradžios mokykla Pabradėje 
atidaryta tik 1955 m. Ji veikė 
prie rusiškos mokyklos ir I-IV 
klasėse tada mokėsi tik 12 mo
kinių. 1957 m. rugsėjo 1 d. Pa
bradėje pradėjo veikti jau sep
tynmetė, o 1959.IX.1 ir vidurinė 
lietuviška mokykla. Taigi šiemet 
rudenį Pabradės lietuviška vidu
rinė mokykla jau minės savo 
darbo 40 m. sukaktį.

Iš pradžios lietuviškoje sep

Hamiltono lietuviai pensininkai giliai liūdi, amžinybėn 
išlydėję savo klubo narę

a.a. GENĘ GRAJAUSKIENĘ
ir nuoširdžiai užjaučia jos vyrą BRONIŲ bei visus 
artimuosius -

Pensininkų klubas

PADĖKA

A+A
VINCAS IGNAITIS

mirė 1999 m. vasario 18 d. Toronte. Palaidotas 
vasario 20 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebo
nui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, ir visiems kuni
gams už aukotas gedulines Mišias, ypač kun. Eugenijui Jur- 
gučiui, OFM, už lankymą namuose ligos metu, maldas prie 
karsto laidotuvių namuose ir palydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Dėkojame karsto nešėjams už jų patarnavimą ir 
solistei D. Radtkienei už giedojimą per Mišias. Ačiū už 
nuoširdžius atsisveikinimo žodžius, taip aiškiai apibūdinu
sius velionies įnašą lietuviškai veiklai, V. Piečaičiui kalbėju
siam Kanados lietuvių fondo vardu, ir A. Vaičiūnui - Ka
nados Lietuvių Bendruomenės vardu.

Gili padėka visiems giminėms, artimiesiems ir 
draugams už išreikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir spau
doje. Dėkojame visiems gausiai apsilankiusiems laidotuvių 
namuose, užprašytas Mišias, gėles ir aukas surinktas M. 
Povilaitienės ir D. Keršienės “Vaikų tėviškės namams” 
Lietuvoje, Kanados lietuvių fondui ir “Tėviškės žiburiams”.

Dėkojame B. Stanulienei už gražiai paruoštus 
pietus ir ponioms už suneštus pyragus. Ačiū visiems prisi- 
dėjusiems prie laidotuvių ir palydėjusiems velionį į amžino 
poilsio vietą.

Liūdesyje likę -
žmona Irena, dukros - Gražina, 

Aldona ir Linas Čepai, 
sūnus Kymantas su šeima

tynmetėje, o paskui ir vidurinė
je mokykloje mokėsi labai ne
daug mokinių, bet Lietuvoje at
kūrus nepriklausomą valstybę, 
mokinių skaičius sparčiai pra
dėjo didėti. Šiemet lietuviškoje 
Pabradės mokykloje mokosi jau 
daugiau kaip 500 mokinių, dir
ba 42 mokytojai. Įdomu, kad 
lietuvių tautybės mokinių čia tik 
20%, visi kiti iš mišrių šeimų, 
nemažai mokinių yra ir iš len
kiškų, rusiškų ar kitų tautybių 
šeimų.

1990 m. mokyklai suteiktas 
“Ryto” vardas. “Rytas - tai ka
talikiška lietuvių švietimo drau
gija, veikusi Vilniaus krašte 
1913-1938 m. Pabradės “Ryto” 
vidurinė mokykla pasiryžusi tęs
ti katalikiškas tradicijas lietuviš
kose mokyklose: čia nuo 1992 
m. veikia ateitininkų kuopa, ku
riai 1994 m. suteiktas “Rasos” 
vardas. JAV lietuviai A. ir J. 
Čingos paskelbė konkursą ge
riausiai ateitininkų kuopai Lie
tuvoje išaiškinti. Konkursas bai
gėsi neseniai, ir jos sąlygas ge
riausiai įvykdė Pabradės ateiti
ninkų “Rasos” kuopa, kurią 
globoja mokytoja Leokadija 
Kušeliauskienė.

Vidurinės “Ryto” mokyklos 
40-tis tegu veda šią mokyklą į 
naujus laimėjimus.

V. Alekna, Vilnius

Mirus iš Rudnios kilusiam 
Vilniaus krašto lietuvių sąjun
gos išeivijoje nariui a.a. Broniui 
Mackevičiui, 45 Kanados lietu
viai vietoj gėlių surinko 705 dol. 
Vilniaus krašto lietuviškoms 
mokykloms. Tai didelė auka. 
Mokytojai ir “Vilnijos” draugi
jos nariai aptarė, kaip tą para
mą paskirstyti.

Povelykiniu laikotarpiu 10- 
tyje Rytų Lietuvos šventovių 
pradėtos laikyti šv. Mišios už 
velionį. Jose dalyvavo gretimų 
lietuviškų mokyklų mokiniai ir 
mokytojai. Šv. Mišios pirmiau
sia buvo užprašytos 6-se Vil
niaus krašto parapijose, kur nė
ra lietuviškų pamaldų. Kai kur 
jos įvyko pirmą kartą istorijoje: 
Turgelių, Butrimonių (čia daly-
vavo ir Tabariškių, Gerviškių 
mokyklos), Šumsko, Norviliš- 
kių, Pelekų, Rodūnios švento
vėse. Bus atnašaujamos Mišios 
ir velionies gimtinės apylinkėse, 
dalyvaujant mokykloms, kurios 
prisimintos testamente: Rud
nioje, Pelesoje, Gervėčiuose. 
Senojoje Vilniaus Šv. Mikalo
jaus šventovėje Mišiose dalyva
vo “Vilnijos” draugijos suvažia
vimo dalyviai. Visos mokyklos 
turėjo nekrologą apie a.a. B. 
Mackevičių, spausdintą “Tėviš
kės žiburių” kovo 16 d. nume
ryje.

“Vilnijos” suvažiavimas
Balandžio 17 d. Vilniaus

Karaliaučiaus kraštas - griūva'ntys senieji trobesiai
Nuotr. M. Purvino, 1994 m.

Įvykiai ir žmonės j-p-kedys,
A. a. kunigo Ričardo Mikutavičiaus nužudymas, Vilniaus universiteto rektoriaus 

atviras laiškas Lietuvos prezidentui ir kiti pastebėtini dalykai
Ryšium su kun. R. Mikuta

vičiaus dingimu 1998 m. liepos 
1 d. sklido įvairiausių gandų: tu
rėjęs užsienio banke sąskaitą ir 
pasitraukęs į užsienį; gaujos pa
grobtas, bet gal dar gyvas, jau 
nužudytas. Pagaliau paaiškėjo, 
kad tai slaptos gaujos darbas.

1995 m. į Kauno vyr. polici
jos sekretorės vietą buvo priim
ta Liucija Bolotovienė. Šių me
tų kovo mėn. viduryje Kaune 
buvo padaryta visa eilė kratų. 
Kęstučio gt. L. Bolotovienės 
motinos bute buvo rasta žymi 
dalis kun. R. Mikutavičiaus pa
vogtų vertingų paveikslų.

Ryšium su tuo suimta gau
ja, kurią sudarė rusai, kai kurie 
su sulietuvintom pavardėm, iš
skiriant Daujotienę, kuri buvo 
ištekėjusi už ruso, bet išsiskyru
si. Tardymą iš policijos ir pro
kuratūros perėmė Saugumas. 
Mat praėjus dviem savaitėm po 
kun. R. Mikutavičiaus pagrobi
mo prie Karmėlavos Nemuno
pakrantėje rastas vyro lavonas. 
Nei policija, nei prokuratūra to 
lavono pilnai neištyrė ir skubo
tai palaidojo pažymėdami, kad 
“asmenybė nenustatyta”. Tik 
vėliau, rūpestingai ištyrus, pa
aiškėjo, kad tai a.a. kun. R. 
Mikutavičiaus kūnas.

Rektoriaus straipsnis
Vilniaus universiteto rekto

rius Rolandas Pavilionis parašė 
atvirą laišką (kuriame laikrašty
je? Red.), maždaug “TŽ” pusla
pio dydžio prezidentui Valdui 
Adamkui. Siame laiške rekto
rius klausia prezidentą: “kur ei
name, prezidente?” Sieksninia
me laiške rektorius išvardija: 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741 
66 Mmco Avė., Toronto Ont., M8 V1R3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

miesto savivaldybės salėje įvyko 
“Vilnijos” draugijos suvažiavi
mas. Jo tikslas - paskatinti val
džią spręsti svarbiausias Rytų 
Lietuvos problemas, prieš Lie
tuvos ir Lenkijos seimų atstovų 
posėdį suformuluot Lietuvos 
pusės siūlymus, perrinkti “Vil
nijos” draugijos tarybą.

Rytų Lietuvos problemos 
kyla dėl to, kad Vilniaus, Šal
čininkų rajonus valdo lenkų rin
kimų akcija, o etninius pakraš
čius - svetimos valstybės. Piet
ryčių Lietuvos savivaldybės ne
steigia mokyklų, darželių valsty
bine kalba ir išlaiko daugiausia 
lenkiškas švietimo bei kultūros 
įstaigas, trukdo numatomai ad- 
ministracinei-teritorinei refor
mai.

Po pusmečio paminėsime 
Vilniaus ir dalies jo krašto grį
žimo Lietuvai 60-ąsias. metines. 
Vyriausybė dar nepatvirtino mi
nėjimo komisijos. Baigus Šalči
ninkų rajono autonomininkų 
bylą, vilkinamos Vilniaus rajono 
autonomininkų, “Armijos kra- 
jovos” žudynių bylos. Neatsteig- 
ta Regioninių ir etninių reikalų 
komisija.

Suvažiavimo proga išleistos 
dvi knygos - “Etninių žemių lie
tuviai darbartinėje Baltarusijo
je” ir “Armija krajova Lie
tuvoje” (t. 2).

Kazimieras Garšva

kultūros smukimą, ūkinį atsili
kimą, tautos nykimą, kalėjimų 
perpildymą, “liumpenais” pa
verstus mokytojus ir universite
tų dėstytojus. “Leidome Lietuvą 
padaryti Vakarų sąvartynu, ne 
protas, ne kultūra, ne mokslas, 
ne padorumas, o pinigas, politi
ka ar valdžios postas, geriausiu 
atveju krepšinis tampa apsoliu- 
čiu visuotinai skelbiamu lietuvio 
idealu, aukščiausiu gyvenimo 
tikslu ir didžiausia jo vertybe...”

Tame laiške iškeltos Lietu
vos blogybės, silpnosios jos. pu
sės, bet jeigu autorius dėl viso 
to kaltina prezidentą V. Adam
kų, einantį prezidento pareigas 
vos vienerius metus, - šauna 
pro šalį, skaitytojo neįtikina. 
Tai daug sudėtingesnis klausi
mas, liečiąs ne vien politiką. Be 
to, pažymėtina, kad to laiško 
autorius R. Pavilionis yra kan
didatavęs į prezidentus, bet ga
vęs vos keletą nuošimčių balsų.

Šiaulių delegacija Olandijoje
Šiaulių ir Olandijos Esten 

Leuro miestai jau devyneri me
tai yra užmezgę draugystės ry
šius. Ta proga Šiaulių miesto 
delegacija, vadovaujama mero 
A. Lenkausko, apsilankė Esten 
Leuro mieste. Grįžęs meras 
Lenkauskas pasakojo, kad jie 
Olandijoj buvo sutikti kaip “žyd
šaudžių tautos atstovai”! Mat 
Olandijos laikraštis “BN De 
Stern” išvakarėse, prieš Šiaulių 
delegacijos atvykimą, paskelbė 
straipsnį “Bendraujančių mies
tų skeletai”, kuriame rašoma, 
kad per Antrą pasaulinį karą 
Lietuvoje buvo išžudyta apie 
220,000 žydų, Šiauliuose - 
35,000 ir kad tose žudynėse da
lyvavo 3 milijonai lietuvių! Šį 
laikraščio šmeižtą lietuvių dele
gacijai parodė Olandijos miesto 
meras.

Iš paskelbtos informacijos 
Lietuvoje nematyti, ar Šiaulių 
meras protestavo prieš tokį iš
puolį, tik pažymėta, kad apie tai 
jis informavo Lietuvos prezi
dentą V. Adamkų.

Vatikano radijo rūmai Palazzo Pio aikštėje. Iš šių rūmų transliuojama ir lietuviškoji programa

Slegiantys švietimo rūpesčiai
Apie juos kalbėjo Amerikoje apsilankiusi Lietuvos švietimo ir mokslo 

viceministerė dr. Gražina Paliokienė
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

1999 m. kovo 7 d. Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte susiti
kime su liet, visuomene kalbėjo 
Lietuvos švietimo ir mokslo vi
ceministerė dr. Gr. Paliokienė. 
Šį susitikimą rengė Krikščionių 
demokratų partijos rėmėjų 
sambūris, kurio pirmininkas yra 
sol. Jonas Vaznelis. Pastarasis 
pasveikino susirinkusius ir pa
kvietė dr. Oną Daugirdienę su
pažindinti su viešnia.

Gr. Paliokienė yra gydytoja, 
veikli Lietuvos medikų sąjun
goje, yra LKDP valdyboje ir tos 
partijos moterų sekcijos pirmi
ninkė, nuo 1998 m. spalio mėn. 
viceministerė švietimo ir moks
lo ministerijoje, kur darbuojasi 
socialinėje ir sveikatos srityje.

Vicemin. dr. Gr. Paliokienė 
dėkojo už visa tai, ką užsienio 
lietuviai davė Lietuvai. Jos žmo
nės to niekada nepamirš.

Viceministerė sakė esanti 
atsakinga už socialinius reika
lus, mokymo sąlygų sudarymą 
asocialiem vaikams, už jų užim
tumą, papildomą ugdymą, 
mokslą, sportą.

Kalbėdama apie Lietuvos 
mokyklas, ji pateikė daug duo- 

Geležinkeliai
Generalinis direktorius S. 

Labutis pranešė, kad pastaruoju 
metu geležinkelių pelnas suma
žėjo 18% ir padarė išvadą: “Siū
lysime pabranginti traukinių bi
lietus”. Šias eilutes rašantis yra 
išvažinėjęs Lietuvą skersai ir iš
ilgai. Pavyzdžiui, traukinys Vil
nius-Klaipėda visada turi apie 
30% tuščių sėdimų vietų. Kodėl 
nesumažinti vagonų skaičiaus ir 
nepanaudoti kitų taupymo prie
monių?

Bolševikinės statulos
Jau šioje skiltyje buvo mi

nėta, kad prie Druskininkų 
Grūto miško parke įsteigtas 
bolševikinis “didvyrių” muzie
jus. Iš Tauragės, Gaurės mieste
lio atvežtas Lenino biustas, ga
mintas skulptoriaus B. Bučo, Sa
lomėjos Nėries vyro. Iš Kauno 
dviem sunkvežimiais atgabentas 
Lenino paminklas ir du NKVD 
steigėjo Felikso Dzeržinskio 
biustai, “Keturi komunarai”, me
morialinio ansamblio komjau
nuoliams dalys, Vinco Mickevi
čiaus-Kapsuko paminklas.

Visas “muziejus” užima net 
200 ha plotą, į kurį bus suvežta 
bolševikinės skulptūros iš visos 
Lietuvos. Iš jų net 35 yra įtrauktos 
į “saugotinų skulptūrų sąrašą”.

Prieš tokį “muziejų” prieš
tarauja ypač dauguma dzūkų, 
kurių tarpe žuvo daug vadų ko
voje už Lietuvos laisvę. Ar ne
atsiras to “muziejaus” sprogdi
nimai, žinant dzūkų charakterį?

Kurdų vėliava
Per “Žalgirio” ir Turkijos 

“Ulker” krepšinio komandų 
rungtynės Kaune keli jaunuoliai 
iškėlė kurdų vėliavą, norėdami 
remti laisvės siekiančius kurdus. 
Tarp žiūrovų buvęs Turkijos 
ambasadorius pareiškė protes
tą, ir policija surašė protokolą 
34 metų amžiaus Raimundui Jo- 
kinčiui. Pastarasis atsidūrė teis
me, bet teisėjas jį išteisino, nes 
kaltinamasis pareiškė norėjęs 
paremti pavergtą kurdų tautą. 

menu - kokių ir kiek mokyklų 
yra, kiek mokinių jose mokosi ir 
nesimoko. Siekiama, kad Lietu
vos piliečių išsilavinimas būtų 
pripažintas pasaulyje. Bendrojo 
lavinimosi mokykla yra 12 me
tų, 3-jų pakopų: 4-6-2. Ji pasi
džiaugė, kad tarptautiniuose 
konkursuose Lietuvos mokiniai 
skina laurus, bet yra ir liūdnų 
dalykų - didėja jaunuolių nusi
kalstamumas. 1998 m. dvigubai 
daugiau nusikaltimų padarė ne
pilnamečiai. Yra tūkstančiai ne
simokančių vaikų iki 16 metų 
amžiaus. Apleisti vaikai kelia 
ypatingą rūpestį.

Kodėl taip yra? Kalbėtoja 
sakė, kad daugiau dėmesio yra 
skiriama lavinimui, o mažiau - 
asmenybės ugdymui. Be auklėji
mo susilauksime to, ko norime. 
Žmogaus asmenybės ugdymas 
reikalauja didžiausio dėmesio. 
Buvo manoma, kad šis ugdymas 
turi tekti šeimai. Bet kai šeima 
atsiduria sunkiose sąlygose, kyla 
įvairių problemų.

Lietuvoje oficialiai yra apie 
150,000 alkoholikų, bet jų yra 
žymiai daugiau. Dažnai vaikai 
auga smurto ir asmens pažemi
nimo sąlygomis. Jie mato iš
kreiptą šeimos vaizdą. Lietuvoje 
yra daug skurdžiai gyvenančių 
šeimų. Vaikai nelanko mokyklų 
dėl socialinių priežasčių. Vis 
mažiau dėmesio šeima skiria 
vaikų auklėjimui.

Iš kitos pusės, yra atvejų, 
kai turtas nustelbia viską ir tam
pa gyvenimo vertybe. Tokiose 
šeimose irgi yra nusikaltėlių, 
nes šeima vaikais nesirūpina. 
Lietuvoje yra 118,000 šeimų, 
kurios turi tik motiną. Apie 
10,000 vaikų prižiūri tik tėvas. 
Yra šeimų, kurių negalima va
dinti šeimomis.

Yra daugybė priežasčių, ko
dėl tai yra. 50 metų trukęs nu
žmoginimas šiandien rodo re
zultatus. Daugybei vaikų mo
kykla yra vienintelė auklėjimo 
institucija. Viena viceministerės 

A+A
MARIJAI LUNGIENEI 

mirus Lietuvoje,
liūdesyje likusį brolį, Hamiltono Aušros Vartų para
pijos kleboną kun. J. LIAUBĄ, OFM, užjaučia -

Hamiltono pensininkų klubas

KLUBO NARIUI

A+A
KĘSTUČIUI BUDREVIČIUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo giminėms bei arti
miesiems Lietuvoje ir Kanadoje -

Medžiotojų ir žūklautojų klubas “Tauras”

A+A 
MAGDALENAI KRILAVIČIENEI 

mirus,
jos vyrui PRANUI, sūnui ROMUI ir dukrai DAINAI 
su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Bronius ir Emilija Rakauskai

užduočių yra sustiprinti ugdo
mąją mokyklos reikšmę, už
imant vaikus, kurie niekam ne
reikalingi.

Apie asmenybės ugdymą be 
ideologijos negalima kalbėti. O 
šiuo metu vis daugiau įsigali ta 
pati materialistinė ideologija, 
persimetusi iš kairės į dešinę, 
kai žmogus yra niekas, svarbu 
tik tai, ką jis turi. Vakarų pa
saulyje yra įsigalėjusi krikščio
niškų vertybių sistema. Lietuvos 
mokykla turi tai įvesti į savo 
auklėjimo sistemą.

Norinti sumažinti socialinę 
atskirtj, jau laikas įvesti ir socia
linio mokymo elementus į mo
kyklą. Socialinio ugdymo pro
grama padėtų vaikui įgyti su
pratimą, kaip gyventi šeimoje, 
mokykloje, bendruomenėje, 
kaip siekti savo tikslo ne
skriaudžiant kitų. Siekime, kad 
kiekvienoje mokykloje būtų 
moksleivių organizacijos. Svar
bu saviraiška, sportas. Svarbu 
užimti vaiką. Tada nebus pro
gos nusikaltimams.

Kalbėtoja paminėjo, kad sa
vivaldybėse krikščionys demo
kratai dirba socialinėje ir švieti
mo srityse. Yra katalikiškų mo
kyklų, prieglaudų, darželių, ku
riuose dažniausiai dirba krikšč. 
demokratai. Tas darbas savo re
zultatus tikrai duos! Savo parti
joje turiu daug padėjėjų ir esu 
jiems už tai dėkinga.

Viceministerė išsamiai atsa
kė į daug klausimų apie tautinį 
auklėjimą, vadovėlius, mokyklų 
nelankančius vaikus, religinį 
auklėjimą, jaunimo organizaci
jas - ateitininkus, skautus ir kt.

Viceministerė Čikagos apy
linkėse aplankė lituanistines 
mokyklas Jaunimo centre ir 
PLC Lemonte. Kalbėjo Beverly 
Shores, Indiana, LB Vasario 
16-tos minėjime, aplankė vieną 
amerikiečių mokyklą Oak 
Lawn, IL, kur susipažino su ne
įgalių vaikų mokymu, lankė ir 
kalbėjo ir kt. JAV lietuvių telki
niuose.
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SKURDO STATISTIKA
Statistikos departamento duo

menimis, skurdo rodikliai pasta
raisiais 6 metais mažai keitėsi, ra
šo ELTA. Pagrindinės skurdo 
priežastys - vaikų skaičius šeimo
je, gyvenimas ir ūkininkavimas 
kaime, nedarbas ir menkas išsila
vinimas. 1997 m. skurdo tyrimo 
duomenimis, skurdžiausiai gyve
na socialinę pašalpą gaunančios 
šeimos, iš jų - 71% gyvena tik iš 
pašalpų. Skurstantieji kaltina val
džią, jog ji nesudaro sąlygų dirbti 
ir neužtikrina pakankamo darbo 
užmokesčio. Vis tik statistika ro
do, kad Lietuvoje 1996 m. 18% 
gyventojų turėjo pajamų mažiau 
negu 226.2 Lt., 1997 m. mažesnes 
kaip 246.6 Lt. pajamas gavo 16. 
3%, o 1998 m. tik 13.2% turėjo 
pajamų mažiau kaip 258.9 Lt. 
Pernai Lietuvoje buvo 2.9% žmo
nių z gyvenančių žemiau skurdo 
ribos.

SEKASI SALDAINIŲ GAMYBA

Lietuvių saldainių fabrikas 
“Rūta” gamina apie 80 saldainių 
rūšių per savaitę - maždaug 40 
tonų, praneša “Lietuvos aidas”. 
Prieš Velykas buvo gaminama 
daugiau įvairių tuščiavidurių figū
rų negu pernai. Per porą šių metų 
mėnesių gamyba padidėjo 50%. 
“Rūtos” gaminiai perkami Estijo
je, Latvijoje, Rusijoje, taip pat 
domisi Švedija, Kuveitas ir Liba
nas. Ruošiamasi dalyvauti paro
dose Maskvoje bei Čikagoje.

VOKIEČIAI VALDYS TERMINALĄ

Su Vokiečių uosto krovos 
bendrove “BLG container” Klai
pėdoje balandžio 9 d. buvo pasi
rašyta sutartis, pagal kurią “Via- 
chemos” vadovaujamos instituci
jos įsteigta bendrovė “Vialogas” 
perdavė talpintuvų terminalo ir 
Tarptautinės jūrų perkėlos valdy
mo teises. Klaipėdos talpintuvų 
terminalą operuoja “Viachemos” 
privatizuota Klaipėdos jūrų krovi
nių firma “Klasco”, kuri nuomoja 
iš valstybinio uosto direkcijos ter
minalui reikalingą žemę. Vokie
čių bendrovė valdys visą Talpin
tuvų terminalo ir Tarptautinės jū
rų perkėlos veiklą, spręs rinkoda- 
ros problemas, plėtos terminalų 
įjungimą į tarptautinius krovinių 
koridorius, rašo ELTA. Manoma, 
kad sausio pabaigoje atidarytame 
Klaipėdos talpintuvų terminale 
šiais metais bus perkrauta dau
giau kaip 30,000 talpiklių.

ĮSTEIGTAS labdaros fondas
Lietuvos prezidento žmona 

Alma Adamkienė įsteigė labda-

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, 
ar tik dėl infoi 
apie namus, 
mius, ūkius, 
Wasagos, Si 
ir Collingwoo 
linkėsc krcii

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

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 

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch

KULNO SKAUSMAI
> PĖDOS SKAUSMAI
»■ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
> NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
> ĮAUGĘ NAGAI
> VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
> SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

ros ir paramos fondą, kurio tiks
las yra pradėti ir teikti globą bei 
materialinę paramą socialiai rem
tiniems vaikams ir jaunuoliams. 
Kaip praneša ELTA, fondo pir
mininke bus A. Adamkienė, o 
valdybos nariai - prezidento pa
tarėjo žmona D. Mieželienė, 
LIFE festivalio direktorė R. Va
nagaitė, verslininkai A. Pemkus ir 
A. Zuokas. Numatoma remti Lie
tuvos kaimo vaikus steigiant kai
mo mokyklose ugdymo klases po 
pamokų bei organizuoti vaikų už
imtumą ir lavinimą. Taip pat kai
mo jaunimas, galintis ir norintis 
studijuoti, bet neturintis išteklių, 
bus skatinamas ir remiamas. Kai
mo vaikų rėmimui ir švietimui 
bus paskirti 75% rėmėjų paauko
tų lėšų, 15% - labdaringai veik
lai, o nenumatytiems atvejams - 
10%.
PAŽYMĖJIMAI PIENO ĮMONĖMS

Keturioms Lietuvos pieno 
įmonėms Europos sąjungos komi
sija suteikė tarptautinius veteri
narinės kokybės kontrolės pažy
mėjimus, skelbia ELTA. Biržų 
akcinės pieno bendrovės Medei- 
kių fabrikas, Marijampolės pieno 
konservų Kalvarijos fabrikas, AB 
“Žemaitijos pienas” padalinys 
“Šilutės Rambynas” ir Širvintų 
rajono “Sūrmenos pienas” galės 
eksportuoti savo gaminius į ES 
valstybių rinkas. Pažymėjimus tu
ri jau 14 Lietuvos pieno įmonių.

“MOKSLAS TAIKAI”
“Mokslas taikai” yra ŠAS 

(NATO) programa remti Rytų 
Europos ir buvusios Sovietų Są
jungos mokslininkų darbus, skir
tus taikos bei kariuomenės reik
mėms. Lietuva pernai pateikė 17 
projektų, iš kurių keturi Lietuvos 
mokslininkų darbai įvertinti tei
giamai. Jau vienas iš jų, Vilniaus 
universiteto prof. K. Jarašiūno 
darbas, susijęs su naujais puslai
dininkių junginiais, yra įtrauktas į 
finansuojamųjų projektus. Apie 
kitus bus sprendžiama dar šiais 
metais, rašo “Lietuvos aidas” (nr. 
59). Lietuva turės padengti eina
mąsias išlaidas, o ŠAS mokės už 
priemones ir medžiagas.

BANDOMI SAUGIKLIAI
Kovo pabaigoje Ignalinos ato

minėje elektrinėje prasidėjo ban
dymai vokiečių gamybos “Castor” 
saugiklių, j kuriuos kraunamas 
vartotas branduolinis kuras ir ve
žamas į specialią saugyklą. Kaip 
rašo “Lietuvos aidas”, Ignalinos 
elektrinė yra pirmoji pasaulyje 
atominė jėgainė, kuri, vartojusi 
sovietinio stiliaus RBMK reakto
rius, tą kurą saugos “sausuoju” 
būdu Vokietijos gamybos talpyk
lose, kurių iš viso bus šešiasde
šimt. Dabar vartotas branduolinis 
kuras Visagine yra laikomas spe
cialiuose baseinuose, kurie jau 
beveik užpildyti.

MARGUČIŲ PIRAMIDĖ

Balandžio 5 d. Vilniaus etni
nės veiklos centro ir UAB “Vil
niaus parkai” surengtoje šventėje 
“Velykos Vingio parke” buvo pa
statytas rekordinis ir neįprastas 
statinys - margučių piramidė. 
Daugiau kaip 6 valandas užtruko 
net su žiūrovų pagalba pastatyti 
4.5 metrų aukščio piramidę, ku
riai 20,000 kiaušinių nupirko Lie
tuvos žemės ūkio bankas iš “Vie
vio paukštyno”. Juos išvirti Vil
niaus universiteto studentų val
gykloje užtruko 28 valandas. RSJ

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

Kun. EDIS PUTRIMAS iš Toronto, laikęs pamaldas bei vadovavęs dvasiniam susikaupimui Edmontono 
lietuviams Lietuvių Namų koplytėlėje 1999 m. kovo 4 d.

Edmonton, Alta.
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

įvyko vasario 20 d. Edmontono 
Lietuvių Namuose, kur susirinko 
apie 70 suaugusių asmenų ir 12 
vaikų švęsti šios brangios Lietuvos 
šventės. Po skanios vakarienės, pa
ruoštos Helen Papley ir jos padė
jėjų, prasidėjo minėjimo programa, 
paruošta Ritos Gallagher. Progra
moje - šventės reikšmė, deklamavi
mas, dainavimas lietuviškų dainų, 
papasakojimas įspūdžių, kuriuos 
patyrė Jean Luke su savo sūnum jų 
pirmo apsilankymo proga Lietuvo
je. Įdomu buvo ir tai, kad pro
gramoje dainavęs lietuviškas dainas 
kvintetas (2 moterys ir 3 vyrai), tu
rėjo tik vieną asmenį, kuris mokėjo 
lietuvių kalbą. Po oficialios dalies 
dalyviai dar ilgokai bendravo.

REKOLEKCIJOS. Kovo 13- 
14 d.d. aplankė Edmontono ir 
apylinkės lietuvius kun. E. Putrimas 
iš Toronto ir vadovavo rekolekci
joms Lietuvių Namų koplytėlėje. 
Sekmadienį po Mišių ir trumpo 
pasivaišinimo sumuštiniais, saldu
mynais ir kavute, kun. E. Putrimas 
išvyko į Kalgarį, kur jo laukė tau
tiečių būrys. Edmontono lietuviai 
džiaugėsi, kad kun. Putrimas jų ne
pamiršta, nors kartą per metus juos 
aplanko. Šiais metais jis ketvirtą 
kartą aplankė Edmontono lie
tuvius.

METINIS SUSIRINKIMAS. 
Lietuvių Namų akcininkų (Cana
dian Lithuanian Society of Ed
monton) ir visų kitų, kurie prisi
deda prie išlaikymo lietuvių veiklos 
Edmontone, metinis susirinkimas

Bedfordo, N.H. seselių benediktinių “Regina Paeis” vienuolyne seselių 
skaičius nesulaikomai mažėja. Per vienerius metus buvo palaidotos trys 
seselės. 1998 m. gegužės 22 d. mirė 92 m. seselė Alfonsą Eidimtytė; tų pačių 
metų birželio 17 d. mirė 91 m. sės. Agnietė Čižaitė, o šių metų balandžio 4 
d., Velykų popietėje, mirė 89 m. seselė Kazimiera Petkevičiūtė.
Prie seselės Kazimieros karsto vie
nuolyno koplyčioje buvo atna
šautos Mišios, o sekančią dieną - 
Bedfordo šventovėje, Benediktinų 
kolegijos abatas Mathew Levy, su 
trimis kunigais atnašavo iškil
mingas Mišias su pamokslu, per 
kurį buvo smulkiai atpasakotas se
selės Kazimieros gyvenimo kelias 
nuo pat pasitraukimo iš Lietuvos. 
Seselė Kazimiera bus palaidota 
Lietuvoje.

Šiuo metu vienuolyne gyvena se
selės Laurencija ir Gertrūda. Bu
vusioji vyresnioji sės. Rafaelė Ši
monytė rado prieglaudą vyskupijos 
Mount Carmel slaugos namuose, 
Manchesteryje, N.H.

rAIKYS 
BALTIC IXILIIIIM

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

siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.

• Prašom neruošti per sunkių dėžių. 

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

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Leonas Balaišis (Montrealio raj.) (514) 366-8259 
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156 
Bernardas Mačys (905) 632-4558
Andrius Usvaltas (519) 773-8007

įvyko kovo 14 d. Buvo valdybos 
pranešimai (pirmininko, iždininko, 
namų prižiūrėtojo, šalpos, parengi
mų ir kitų). Finansiškai Lietuvių 
Namai gerai laikosi, tik gaila, kad 
lietuvių skaičius vis mažėja. Kadangi 
valdyba yra išrinkta dvejiems metams, 
tai šiemet rinkimų nebuvo. V.K.

Hamilton, Ont.
KLKM DR-JOS HAMILTO

NO SKYRIAUS v-bos narių posė
dis įvyko š.m. sausio 27 d. Amalijos 
Gedrienės namuose. Aptarta, kas 
nuveikta, ir numatyti darbai arti
miausioje ateityje. Vienas iš svar
besnių darbų yra tradicinio Užga
vėnių blynų baliaus suruošimas. Ši 
graži vakaronė populiari visuose 
lietuvių telkiniuose. Nenorime atsi
likti ir mes. Tai yra vienintelis ren
ginys, kurio pelnas nesiunčiamas į 
Lietuvą, o paliekamas skyriaus rei
kalams. Posėdžiui pasibaigus buvo
me maloniai nustebintos svetingos 
šeimininkės puikiomis vaišėmis. Iš
ėjome dėkingos šeimininkei už ma
lonų vakarą.

KLKM dr-jos skyriaus valdyba 
yra dėkinga Leonui Klimaičiui, ku
ris savo motinos, a.a. Pranės Dalie- 
nės trejų metų mirties sukakties 
proga paaukojo “Vaiko tėviškės na
mams” $5000 (JAV). Tai ne pirmo
ji dosni auka, gauta iš šio kilniaus 
asmens. Sakoma, kad kiekviena nu
šluostyta našlaičio ašara tampa per
lu geradario dvasios lobyne. Dėko- 
damos už pagalbą Lietuvos našlai
čiams, mes linkime poniai ir Leo
nui Klimaičiams, kad gerumas sup
tų juos ir jų artimuosius visur ir vi
sada, D.G. s

A. a. sesuo AGNIETĖ ČYŽAITĖ, 
benediktinė, buvusi Kauno vienuo
lyno vyresnioji, gyvenusi “Regina 
Paeis” vienuolyne JAV-se, mirusi 
1998 m. birželio 17 d.

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

asmuo gali gaut tik 31 kg be muito.
• Prieš atvažiuodami ar norėdami 
daugiau informacijos prašom skambinti

A.a. G. GRAJAUSKIENĖS at
minimui “Vaiko tėviškės namams” 
$20 aukojo G. Repčienė.

A. a. Genovaitės Grajauskie
nės atminimui Kanados lietuvių 
fondui aukojo po $20: A. P. Armo- 
nai, Z. Čečkauskas, S. P. Kanopai, 
G. J. Krištolaičiai, L. K. Meškaus
kai, A. Petraitienė, P. Žulys, A. 
Deksnienė, I. P. Zūbai.

Už aukas dėkoja KLF
A. a. Genovaitės Grajauskie

nės atminimui aukojo “Vaiko tėviš
kės namams”: $25 - V. M. Kaz
lauskai, V. Kėžinaitis; $20 - A. 
Prunskus, A. D. Garkūnai; $10 - R. 
Choromanskis. Tremtinių vaikams 
aukojo $30 - O. St. Žvirbliai.

HAMILTONO LIETUVIŲ GIED
RAIČIO klubo valdyba priėmė klubo 
sodybos programą sezono lai
kotarpiui. Numatytos penkios ge
gužinės: birželio mėn. 27 d. - M.M. 
klubo, liepos mėn. 24 d. - “Talkos” 
kr. kooperatyvo, rugpjūčio mėn. 8 
d. - M.M. klubo, rugpjūčio mėn. 22 
d. - Tėvynės sąjungos ir rugsėjo 
mėn. 12 d. - M.M. klubo sezono 
veiklos uždarymas

Visuotinis klubo narių susirin
kimas bus birželio mėn. 6 d., 1 
v.p.p. Nariai, susimokėję metinį na
rio mokestį, po susirinkimo bus pa
vaišinti klubo valdybos narės E. 
Bajoraitienės iniciatyva pagamin
tais valgiais. Oro sąlygoms leidžiant 
sodyboje sekmadieniais po pietų 
vyksta šaudymas j molinius “paukš
čius”. Šaudymo sekcijos vadovas V. 
Svilas bent du kartus per metus 
suorganizuoja varžybas šaudymo 
sporto mėgėjams. Tada kviečiami ir 
kitų klubų šaudymo sporto mėgėjai 
išbandyti savo jėgas. Toks renginys 
numatytas balandžio 25 d. J.K.

HAMILTONO DLK ALGIR
DO ŠAULIŲ KUOPOS metinis na
rių susirinkimas įvyko balandžio 18 
d. Kuopos vadas K. Deksnys pa
sveikino visus susirinkusius, prisi
minė kuopos mirusiuosius ir pa
kvietė kleboną kun. Juvenalį Liau- 
bą, OFM, sukalbėti invokaciją. Vi
sų pritarimu susirinkimui pirminin
kauti pakviestas P. Kanopa ir sek
retoriauti - A. Petraitienė. Buvo iš
klausyti visų valdybos narių prane
šimai ir revizijos komisijos aktas. 
Kuopos finansinė būklė labai gera, 
narių skaičiumi viena iš gausiausių 
Kanadoje, nors susirinkime atsilan
kė tik 21 narys. Nors šaulių gretos 
retėja, bet aktyviųjų narių entuziaz
mas labai didelis. Atsižvelgiant į fi
zinį kuopos narių pajėgumą nutarta 
ir toliau vykdyti šauliškus įsiparei
gojimus. Susirinkimui prašant, bu
vusi valdyba sutiko likti kitai ka
dencijai. Valdomųjų organų sudėtis 
papildyta, išrinkus naujus asmenis į 
trūkstamas vietas. Hamiltono šau
lių kuopos valdyba: pirm. K. Deks
nys, pavaduotojas - J. Krištolaitis, 
sekretorė - A. Petraitienė, iždinin
kas - A. Jusys, sporto vad. - A. Po- 
vilauskas, vėliavos tarnyba - J. De
veikis, S. Senkus, V. Bruzgis. Revi
zijos komisija - M. Jonikas, J. Po- 
vilauskas, G. Melnykas. Moterų 
šaulių vadove perrinkta K. Deks
nienė. Kuopos gegužinę - “Joni
nes” numatyta ruošti Giedraičio 
klubo sodyboje birželio 20 d. Susi
rinkimui pasibaigus, visi dalyvavu
sieji buvo pavaišinti sesių šaulių pa
gamintais skanumynais. J. K.

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

JA Valstybės
Lietuvių klubo kultūros būre

lis St. Petersburge kovo 4 d. suren
gė Lietuvos valstybinės operos ir 
baleto solistų E. Kaniavos, V. No
reikos ir VI. Prudnikovo koncertą. 
Solistai lankėsi JAV-se pakviesti 
lietuvių radijo vedėjų - R. Kezio 
Niujorke ir R. Lapo Čikagoje. St. 
Petersburge koncertas vyko naujai 
įrengtoje “Palladium” salėje. Pir
moje programos dalyje koncerto 
dalyviai gėrėjosi puikiai solistų at
liekamomis dainomis, operečių bei 
operų arijomis. Fortepijonu palydė
jo vietos lietuviams gerai žinoma 
pianistė M. Douglas. Antrąją pro
gramos dalį sudarė pynė iš estradi
nės muzikos, liaudies dainų ir ope
rečių ištraukų, palydima Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro. 
Koncerte dalyvavo per 300 asmenų, 
tarp jų ir vietinių amerikiečių. Pasta
rieji priekaištavo, kodėl nebuvo rek
lamos, būtų galėję dalyvauti ir dau
giau žmonių. Koncerto pabaigą ly
dėjo entuziastingas plojimas, daly
viai nenorėjo solistų paleisti nuo sce
nos. Už koncertą visi buvo dėkingi 
Lietuvių klubo kultūros būreliui.

Argentina
Argentinos lietuvių organizaci

jų ir spaudos taryba Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį minėjo ko
vo 7 d. Aušros Vartų parapijoje, 
Buenos Aires mieste. Padėkos Mi
šias aukojo klebonas kun. C. Ugur- 
te ir kun. A. Lubickas. Per pamal
das giedojo lietuvių choras. Po Mi
šių minėjimas vyko parapijos salėje. 
Buvo įneštos Argentinos ir Lietu
vos vėliavos, sugiedoti šių valstybių 
himnai. Minėjimui vadovavo F. 
Mahne. Kalbą pasakė prof. E. Par
šelis, Argentinos katalikų universi
teto vicerektorius, iškeldamas lietu
vių tautos nueitą kančios kelią. 
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos gar
bės konsulas inž. A. Rastauskas, 
kviesdamas visus vieningai darbuo
tis dėl lietuvybės išlaikymo Argenti
noje. Poeziją skaitė E. Ožinskienė, 
“Argentinos lietuvių balso” leidėja. 
Mišrus choras “Daina”, vadovauja
mas naujo ateivio iš Lietuvos H. 
Urbono, visus dalyvius savo daino
mis nukėlė į Lietuvą. Padėkos žodį 
tarė Lietuvių organizacijų ir spau
dos tarybos pirm. J. Brazaitis. Po to 
vyko parapijos moterų paruoštos 
vaišės.

Australija
Lietuvių tautinių šokių grupė 

“Gegutėj vasario 27-28 d.d. dalyva
vo “Pako” festivalio programoje 
Geelonge. Nors čia lietuvių ben
druomenė mažėja, bet dar sugeba 
šauniai pasirodyti ir miesto rengi
niuose. “Gegutės” šokėjai parengė 
paradui sunkvežimį, pagražindami 
jį tautinėmis puošmenomis. Aplink 
Rūpintojėlį vežime sėdėjo jauni
mas, taipgi tautiniais drabužiais pa
sipuošęs, ir senimas. Vežimo šo
nuose energingai žygiavo “Gegu
tės” šokėjai, priekyje buvo nešama 
Lietuvos trispalvė ir užrašas “Li
thuania”, palydint Geelongo choro 
“Viltis” dainininkams, taip pat pa- 
sipuošusiems tautiniais drabužiais. 
Pasitaikė gražus oras, eitynės su
traukė dideles minias žmonių. Lie
tuvių tautinių šokių grupė “Gegu
tė” pasirodė du kartus. Jaunesnieji 
šokėjai pašoko aikštėje prie miesto 
rotušės “Kalvelį”, “Lenciūgėlį” ir 
“Moksleivių polką”, o vyresniųjų 
grupė parko patalpose - “Ketvirtai
nį”, “Lenciūgėlį”, “Trepsnį” ir 
“Pliaukštuką”. Tautinių šokių gru
pei vadovauja Birutė Gailiūtė- 
Liebich.

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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Britanija
Prieš 50 metų Anglijoje buvo 

įsteigta Lietuvių sodyba, kurioje, 
kaip rašoma “Europos lietuvyje” 5 
nr., daugelis tautiečių išėję į pensiją 
galvojo apsigyventi. Bet, laikui bė
gant, keitėsi žmonių nuomonės. 
Daugelis nusipirko namus, priprato 
prie vietos ir sąlygų ir nenorėjo ki
tur keltis. Tik nedidelė tautiečių 
grupė apsigyveno sodyboje. Šiuo 
metu gyvena tik du lietuviai, du lat
viai, atkelti iš Lietuvių Namų Lon
done, ir kun. Gėryba. Buvo bandyta 
sodybą paversti senelių prieglauda 
(Nursing Home) bet nepavyko. Mat 
pati statyba netiko senelių na
mams: daug stačių laiptų, per siau
ros durys, netinkami patogumai as
meniniams reikalams. Taipogi kei
tėsi ir savivaldybės reikalavimai, to
dėl ir nebuvo gautas leidimas 
įsteigti slaugos namų. Ir toliau Lie
tuvių sodybos vadovybė kviečia lie
tuvius pensininkus apsigyventi so
dyboje, lietuviškoje aplinkumoje.

Lenkija
Dėl pasienio dalinio įkurdini

mo Punske, kaip rašoma “Aušros” 
4 nr., KLB valdybos pirm. A. Vai
čiūnas, kun. E. Putrimas, N. Liačie- 
nė, A. Rašymas, KLB jaunimo val
dybos pirm. M. Stanevičius susitiko 
Toronte, Ont., su Lenkijos seimo 
pavaduotoju J. Krol, jo patarėju A. 
Kotecki bei Lenkijos generaliniu 
konsulu Toronte W. Tycinski. Susi
tikimą organizavo Canadian Polish 
Council (Lenkų kanadiečių taryba), 
su kuria Lietuvių bendruomenė pa
laiko ryšius. J. Krol reagavo į KLB 
protesto laišką dėl pasienio dalinio 
Punske. Jis pastebėjo, kad šiuo 
klausimu yra kalbėję Lietuvos ir 
Lenkijos prezidentai. Jis vasario 14 
d. buvęs Seinuose Lietuvių kultūros 
centro atidaryme. Prof. V. Lands
bergis ir kiti Lietuvos pareigūnai 
jam įteikę protestus. Jis taipgi pri
pažino, kad buvo padaryta adminis
tracinė klaida, ir dabar ieškoma iš
eičių iš susidariusios padėties. Vie
ta pasienio daliniui parinkta netei
sėtai, nes prieštaraujama savivaldy
bės nuostatams. J. Krol taipogi pri
pažino, kad neteisingi sprendimai 
tampa tarptautine problema ir ken
kia krašto geram įvaizdžiui užsieny
je. Pažadėjo remti Lietuvos įsijun
gimą į Šiaurės Atlanto sąjungą.

Karaliaučiaus kraštas
Karaliaučiaus srityje veikia 23 

lietuviškos mokyklos, dvi sekmadie
ninės mokyklos ir pedagoginė ko
legija, ruošianti lietuvių kalbos mo
kytojus. Karaliaučiuje įsteigta gim
nazija (licėjus), kur pradinėse kla
sėse mokomieji dalykai dėstomi lie
tuvių kalba. Mokyklose darbuojasi 
36 mokytojai, dauguma jų baigę 
Lietuvoje pedagogikos universite
tus ar institutus. Kai kurie mokyto
jai atvyksta mokytojauti iš Lietuvos 
pasienio, Tauragės ir Šilutės rajonų.

Gudija
Gudijos Lietuvių mokyklos, 

kaip rašoma “Valstiečių laikrašty
je” 19 nr., visada laukia svečių iš 
Lietuvos. Neseniai vidurinę lietuvių 
Pelesos mokyklą, Varenavo rajone, 
aplankė Alytaus'^Dainavos''viduri
nės mokyklos mokiniai ir mokyto
jai. Jie susipažino su Pelesos para
pijos kaimais, bendravo su žmonė
mis, susitiko su šio krašto žinoma 
veikėja Marija Kruopiene. Pelesos 
mokyklos patalpose alytiškiai pasi
rodė su spektakliu “Marti”. Vytau
tas Bigaila, Pelesos mokyklos di
rektorius, dėkojo svečiams už atsi
lankymą, reikšdamas viltį, kad ir 
daugiau iš Lietuvos aplankys pele- 
siečius. j. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo..........7.15%
nekiln. turto 1 m.........6.200%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu
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Čiurlioniečių moksleivių 
koncertai Vokietijoje

KAZYS BARONAS, Vokietija
Jau trečią kartą mano mies

telį aplankė Vilniaus M. K. 
Čiurlionio menų gimnazijos mo
kiniai, parodydami savo mokslo 
vaisius, savo muzikinius gabu
mus. Vokiečiai nebuvo apvilti, 
nes trijų jaunų smuikininkių - 
Ievos Zygaitės, Augustės Jusio- 
nytės, Silvijos Vaitkevičiūtės, 
piano - Sonatos Alšauskaitės, 
10-mečio Biržuose gimusio Ša
rūno Meškio tarptautinių kom
pozitorių atlikti kūriniai buvo 
labai aukšto lygio. Paminėsiu 
tik keletą: L. van Beethoven, S. 
Rachmaninov, S. Prokofiev, W. 
A. Mozart ir aišku mūsiškio Ba
lio Dvariono. Savo senelio kūri
nį atliko vaikaitis muzikas ir 
šios išvykos vadovas Justinas 
Dvarionas. Mannheim’o ir Viern- 
heim’o dienraščiai pažymėjo, 
kad Lietuvos mokiniai parodė 
meninę brandą. Klausytojai pa
gerbė jaunus menininkus atsi
stojimu ir ilgu plojimu.

Malonu buvo trumpai pa
bendrauti su nauja Lietuvos 
karta, užaugusia jau atkurtoje 
nepriklausomybėje. Paklaustos 
jaunuolės ir “pipiras” Šarūnas, 
ar jie visi lietuviai - iškėlę gal
vas aukštyn ir su pasididžiavimu 
sušuko “mes visi lietuviai”, stip
riai pabrėždami žodį “lietuviai”.

Architektų menas
O kad M. K. Čiurlionio me

nų gimnazijos mokiniai jau tre

str a Travel '
& Services Inc.

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

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

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

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

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

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

čią kartą aplanko Vokietiją, tai 
nuopelnas vokiečių kalbos mo
kytojos Z. Daunorienės, kuri 
Viernheim’e tobulina savo vo
kiečių kalbą, gyvendama pas 
miesto tarybos narį M. Dewal- 
d’ą. Vokiečio ir Z. Daunorienės 
pastangomis lietuviai architek
tai įrengė pobūviams, geguži
nėms iš lietuviškos medžiagos 
gražų namelį, mėsai gruzdinti 
krosneles. Įkurtuvėse spauda 
pažymėjo gražų Lietuvos archi
tektų meną. Z. Daunorienė 
renka drabužius, avalynę, kon
servuotą maistą ir mažu auto- 
busėliu (miesto tarybos dovana 
Vilniaus gimnazijai) veža į Ge
dimino miestą. Gaila, bet birže
lio mėn. Z. Daunorienė paliks 
Viernheim’ą. Ankstyvesni kon
certai vokiečių gimnazijose, vai
kų darželiuose, jaunimo na
muose, tai didelis nuopelnas 
miestelio tarybos nario ir Z. 
Daunorienės.

Viernheim’o miestelis yra 
susidraugavęs su šiaurinės Itali
jos Rovigo miesteliu. Iš anksto 
buvo susitarta, kad vilniečiai 
pasirodys scenoje ir italams. 
Mokiniai savo meną parodė du 
kartus, sutraukdami pilnas sales 
klausytojų. Be to, gimnazijos 
autobusėliu jie aplankė Romą, 
Veneciją, ir kt. artimus miestus.

Karo nuotaikos
Atsisveikinau su mokiniais, 

pareikšdamas, kad jiems teks

Vilniaus Čiurlionio menų mokyklos moksleivių grupė, koncertavusi Vokietijoje ir Italijoje

važiuoti jau viršuje skrendant 
kariniams lėktuvams, skrendant 
iš laivų raketoms. Taip ir buvo. 
Jau kitos dienos vakarą Vokie
tijos televizija, radijas trumpai 
nutraukė programas, pranešda
mi apie ŠAS oro pajėgų strate
ginių taškų puolimą Jugoslavi
joje. Vieni vokiečiai buvo “už”, 
kiti priešinosi, prisimindami ame
rikiečių, anglų, sovietų puoli
mus per Antrąjį pasaulinį karą. 
Bet jokios panikos, jokių maisto 
atsargos pirkinių, nors Serbiją ir 
Vokietiją skiria tik pusantros 
valandos skrydis, o bombone
šiui ir to nereikia. Buvę kariai 
veteranai, susėdę užeigose ir 
gurkšnodami alų, plačiai svarsto 
1939-45 m. karą, lygindami jį su 
šiandienine technika, su nuosta
ba žiūrėdami televizijoje iššau
namas iš povandeninio laivo ra
ketas, kurios savo tikslą pasie
kia metro tikslumu.

Skirtingos pažiūros
Kristaus Prisikėlimo šven

tės dienomis vyko demonstraci
jos, suorganizuotos taikos eity
nių komiteto. Pernai visoje Vo
kietijoje dalyvių buvo tik keli 
tūkstančiai, šiemet jų susirinko 
apie 50,000. Mat prie taikos Ju
goslavijoje prisijungė serbai, neš
dami įvairius šūkius, B. Clin- 
ton’ą vadindami Adolfu, degin
dami JAV vėliavas. Keliuose 
miestuose gerokai “apsidaužė” 
Kosovo albanai ir serbai.

Ir Vokietijos koalicinėje so
cialdemokratų ir žaliųjų vyriau
sybėje juntami skirtumai, gal 
dar daugiau pačiame parlamen
te. Kariųjų pažiūrų parlamento 
narė socialdemokrate Sigrida 
Skarpelis reikalavo Vokietijos 
karių pasitraukimo iš Makedo
nijos. Tuo tarpu dalinių atsto
vas spaudai kar. Rudi Mieszies 
(Miežys) televizijoje pareiškė, 
kad jie yra toliau nuo Kosovo 
provincijos, padeda išvargu- 
siems pabėgėliams, statydami 
palapines, maitindami albanus.

Tiuringijos motina įsteigė 
“Už sūnų grįžimą iš Makedoni
jos” komitetą. Ji gerokai supyk
dė sūnelį, kuris televizijoje pa
sakė: “Neturiu jokio noro grįžti 
į Vokietiją. Esu patenkintas tar
nyba, atlieku savo pareigas”. 
Beje, pirmajame Vokietijos 
kanale iš ŠAŠ būstinės Briuse
lyje puikius ir kondensuotus 
pranešimus 5-6 kartus per dieną 
duoda Udo Leliškis.

Leidinys apie tautžudystes
Vokietijos gyventojų tarpe, 

ypač vyresnėje kartoje, jaučia
ma tam tikra baimė.

Vokietijos knygų lentynose 
pasirodė tautžudystei paskirtas 
leidinys. Autorius - H. Lang- 
heim. Jau pats knygos pavadini
mas “Žudynių laukai. Naikini
mo vietovės karo metais prieš 
Sov. Sąjungą” sako, kad rašoma 
apie tautžudystę. Autorius su 

nuotraukom daug vietos skiria 
žydų tautžudystei, paliesdamas 
Lietuvą ir Latviją. Rašydamas 
apie mūsų Šiaurės kaimynę, 
H. L. pažymi, kad po Sov. Są
jungos suirimo dingo žudynių 
gailestis, nes pvz. Latvijoje, 
imant nuošimčiais, daugiausia 
žuvo žydų. Tai bendradarbiavi
mo pasekmės vietinių gyventojų 
ir SŠ dalinių. Numatyto žudynių 
aukoms paminklo statyba su
stabdyta, nes valstybė neturi 
tam pinigų. Kaune ant pamink
linės gulsčios lentos jaunikliai 
važinėja riedučiais, o po nepri
klausomybės atgavimo pamink
le sumažintas žuvusių Lietuvoje 
žydų skaičius. Išniekintos žydų 
kapinės Lietuvoje. Išvada aiški: 
lietuviai ir toliau esą didžiausi 
antisemitai.

Bet ir Ukrainoje būklė 
esanti negeresnė. Garsi Babi 
Jar vietovė, kurioje buvo sunai
kinta beveik 100,000 žydų, tik
rai būtų užmiršta, jeigu ne 
poeto Jevtušenkos eilėraštis. 
Sovietiniais laikais vietovė buvo 
sulyginta, įrengtas pramogų 
parkas, futbolo aikštė, gruzdini- 
mui krosnelės. Apleistas netoli 
Minsko Maly Trostenec pa
minklas, kur žuvo per 200,000 
žmonių. Kauno ir Latvijos pa
minklus autorius nufotografavo. 
Išleido “Elefant Press” Berlyne 
1999 m. Knygoje 136 psl. Kaina 
36 markės (30 knd. dol.).
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Vingiuotais keliais per pasaulį
Pokalbis su kunigu JUOZU PETRAIČIU Adelaidės 

lietuvių parapijos klebonu Australijoje
KUN, J. K. AMBRASAS, SJ

Montrealio Aušros Vartų 
parapiją jiasiekė toks Adelaidės 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 
klebono kun. Juozo Petraičio, 
MIC, laiškas: “Linkėdamas Jums 
palaimingų šv. Kalėdų ir Naujų
jų metų, tikiuosi, jog visos kliū
tys bus sėkmingai nugalėtos ir 
galėsite atvykti pas mus - Aus
tralijon, kur šiuo metu yra va
sara”. Tikrai, ačiū Dievui, tos, 
regis, nenugalimos kliūtys buvo. 
sėkmingai įveiktos ir aš, nesle
piamo dėkingumo kupinas, jau 
peržengiau svetingą vienintelės 
lietuviškos parapijos, turinčios 
savo šventovę šiame tolimame 
žemyne, klebonijos slenkstį.

Didelę gyvenimo ir marijo
nų sielovados mokyklą perėjęs 
šeimininkas nuoširdžiai sodino 
prie stalo ir mielai sutiko pasi
šnekėti.

- Kur ir kokioje šeimoje 
esate gimęs?

- Gimiau mažažemio ūki
ninko šeimoje, Milgaudžių k., 
Gaurės par., Tauragės aps. Tė
vas Juozas ir mama Marijona 
Žičkutė užaugino tris sūnus ir 
vieną dukrą. Aš - vyriausiasis 
šeimoje vaikas.

- Kaip auklėjo Jus tėvai?
- Visi vaikai buvome auklė

ti drausmingai, religine dvasia. 
Nuo 4-5 metų amžiaus mama 
mus išmokė melstis ir žiūrėda
vo, ar meldžiamės rytą ir vaka
rą. Nuo 7 metų į šventovę turė
jome eiti pėsčiomis pusketvirto 
kilometro.

- Ką geriausia prisimenate iš 
savo vaikystės ir jaunystės?

- Nuo 8 metų lankiau mo
kyklą ir katekizmo pamokas. 
Tiek broliai, tiek ir aš pats nuo 
mažens turėjau ganyti gyvulius, 
skusti bulves, dirbt Idtus įvairius 
darbus namie ir laukuose. Nuo 
mažumės, gal 7-8 metų, pajutau 
norą būti kunigu. Tas troškimas 
niekad neišblėso vėliau. Pieme
naudamas panūdau netgi būti 
vienuoliu. Galvojau stoti į kapu
cinus ar kitus vienuolius. Tačiau 

nemažai prabėgo laiko, kolei 
galutinai apsisprendžiau.

- Kokiais keliais pasekėte 
kunigystę ir marijonų vienuoliją?

- 1941 m. rugsėjo mėn. įsto
jau į Telšių kunigų seminariją, 
kur mokėmės 70 klierikų. Ka
dangi karo metu buvo sunku 
susisiekti su Telšiais, gavęs se
minarijos leidimą, persikėliau į 
Kauną, kur 1942-44 m. mokiau
si ir, baigęs gimnazijos kursą, 
pradėjau filosofiją.

- Kuo pasižymėjo filosofijos 
ir teologijos studijos?

- 1944 m. sovietams grįžus į 
Lietuvą, gan netikėtai pasitrau
kiau Vokietijon ir nuostabiu bū
du pakliuvau į Eichšteto kunigų 
seminariją, kur metus toliau 
studijavau filosofiją. Tada kaip 
tik griaudėjo Antrasis pasauli
nis karas. Vokietiją drebino oro 
pavojai, krito bombos. Filosofi
jos mokslai Kaune ir Vokietijo
je man atvėrė naujus akiračius, 
kurių anksčiau net negalėjau 
įsivaizduoti. Ypatingai man pa
tiko moralinė filosofija.

- Kaip sekėsi ir kokiose šaly
se šiuos mokslus baigėte?

- Karui pasibaigus, buvau 
paskirtas į Romą, kur sykiu su

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kun. JUOZAS PETRAITIS, MIC, 
Adelaidės lietuvių parapijos kle
bonas Australijoje
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Šimtas metų “Amerikai pirtyje”
IGNAS MEDŽIUKAS

Kaip rašo Prienų rajono 
laikraštis “Gyvenimas”, 1994 m. 
minint rašytojo Keturakio 125 
m. gimimo metines Prienuose, 
netoli Kęstučio paminklo, buvo 
įtvirtinta granitinė lenta, nuro
danti, kad šioje vietoje 20 metų 
gyveno komedijos “Amerika 
pirtyje” autorius Juozas Vilku- 
taitis-Keturakis. Tą pačią dieną 
prie krašto muziejaus jo prisi
minimui buvo pastatytas koplyt
stulpis. Mokytojos Anarsijos 
Adamonienės pastangomis bu
vo suvaidintas kitas šio auto
riaus kūrinys “Šimtas margų”.

Šiemet sukanka 100 metų, 
kai buvo pirmą kartą Palangoje 
suvaidinta komedija “Amerika 
pirtyje”. Akademinis Kauno 
teatras šiuo spektakliu visuomet 
sutraukia daug žiūrovų.

Už nuopelnus Lietuvai J. 
Vilkutaitis-Keturakis 1928 m. 
buvo apdovanotas DLK Gedi
mino ordinu. 1947 m. Lietuvių 
tremtinių rašytojų draugija 
Augsburge išrinko J. Vilkutaitį- 
Keturakį savo garbės nariu.

Nors Keturakis troško nu
mirti savo Tėvynėje, bet jo no
rai neišsipildė: mirė jis 1948 m. 
rugsėjo 11 d. ir buvo palaidotas 
Augsburgo kapinėse. Po 27 me
tų jo palaikai buvo sudeginti ir 
pelenai urnoje pervežti į JAV, 
Cleveland’o kapines, kur palai
doti ir jo artimieji.

Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos Prienų skyriaus 
valdyba kreipėsi į Prienų rajono 
savivaldybės tarybą, atkreipda
ma dėmesį, kad prieš pusę am

PADĖKA
O dėkui Tau, Motut, už Tavo didžią meilę, 
Ir už skausmus nuvargintos širdies.
Tu mums davei gyvenimą ir laimę, 
Tu ir dabar prie Viešpaties už mus meldies.

AtA
MARIJA KARASIEJIENĖ

staiga iškeliavo amžinybėn 1999 m. kovo 25 d. Palaidota 
kovo 27 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississauga, Ont.

Nuoširdžiai dėkojame Anapilio klebonui prel. Jo
nui Staškevičiui už maldas laidotuvių namuose ir palydė
jimą į amžino poilsio vietą. Dėkojame vargonininkei D. 
Radtkienei ir sol. R. Paulionui už giesmes, R. Melkienei 
bei T. Pabrėžai už muzikinę palydą Mišiose.

Ačiū visiems, dalyvavusiems maldose, Mišiose ir 
palydėjusiems velionę į kapines. Nuoširdi padėka KLKM 
dr-jos Lietuvos kankinių parapijos narėms už atsisvei
kinimą šventovėje, jų pirmininkei A. Augaitienei už jaut
rius žodžius kapinėse, J. Gataveckui - atsisveikinusiam gi
minių vardu; karsto nešėjams, giminėms, draugams, pa
žįstamiems už gausų dalyvavimą laidotuvėse, pareikštas 
užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje; už gražias gėles; už
prašytas Mišias; aukas “Tėviškės žiburiams” ir "Kovai su 
vėžio liga" Lietuvoje. Ačiū J. Gurklienei už pusryčius ir 
ponioms už suneštus pyragus.

Mes mylėjome tave gyvą, nepamiršime ir po mir
ties. Liūdesyje likę -

sūnus Juozas Karasiejus ir šeima 
dukros - Stasė Zavienė ir šeima, 

Genovaitė Gaižutienė ir šeima

žiaus (1920-1940) čia gyveno ra
šytojas dramaturgas, Prienų tai
kos teisėjas, visuomenės veikė
jas Juozas Vilkutaitis-Ketura
kis, pirmosios lietuviškos kome
dijos “Amerika pirtyje” auto
rius. LKDP Prienų skyriaus val
dyba, pritardama daugelio pe
dagogų, publicistų, krašto mu
ziejaus darbuotojų minčiai dėl 
rašytojo Juozo Vilkutaičio-Ke- 
turakio vardo įamžinimo siūlo: 
Prienuose esančią Kranto gatvę 
pavadinti Juozo Vilkutaičio-Ke- 
turakio vardu.

Rašte, kurį pasirašė Pranas 
Morkūnas, LKDP Prienų sky
riaus valdybos pirmininkas, sa
koma:

“Žmonių, kurie savo dar
bais praturtino mūsų tautos is
toriją, vardai turėtų būti daž
niau minimi visuomenėje, kad 
laiko tėkmė jų nenuneštų į už
mirštį ir apie juos žinotų atei
nančios kartos. Todėl jų vardus 
būtina įamžinti, suteikiant gat
vei ar aikštei pavadinimą”.

Šia proga pažymėtina, kad 
Aldona Ambrazienė-Vilkutaity- 
tė yra įsteigusi “Žiburio” gim
nazijoje savo tėvo “Amerika 
pirtyje” autoriaus Juozo Vilku- 
taičio-Keturakio fondą, iš kurio 
kasmet apdovanojami geriausiai 
moksle pasižymėję abiturientai. 
Jaunesnioji Aldonos sesuo Bi
rute Vilkutaitytė-Gedvilienė, 
dailininkė, yra praturtinusi mo
kyklos muziejų daugybe nuo
traukų, savo kūrybos skaidrių ir 
įdomių atsiminimų. Vilkutaičiai 
iš Cleveland’o, JAV, padova
nojo mokyklai 37 tomų Lietuvių 
enciklopediją, išleistą Bostone.

(Atkelta iš 5-to psl.) 

kitais seminaristais, iš viso 20 
vyrų, mokėmės seminarijoje. Į 
čia dar atvažiavo kiti 23 jaunes
ni ir vyresni kunigai mokytis 
Amžinajame Mieste. Mokslus 
eiti buvo nelengva. Visą laiką 
alkome, maistas buvo prastas. 
Gyvenome Pietų Amerikos ko
legijoje kaip įnamiai, o Vatika
nas mus išlaikydavo. 1945/46 
mokslo metais galutinai apsi
sprendžiau būti marijonu. Ro
moje atlikęs naujokyną, vėliau 
“Angelicum” universitete bai
giau filosofiją bakalauro laips
niu. 1947/48 m. bestudijuoda
mas “Angelicum” universitete, 
prieš Kalėdas gavau leidimą nu
važiuoti į Šiaurės Ameriką, kur 
baigiau teologiją marijonų ku
nigų seminarijoje netoli Čika
gos. 1952 m. gegužės 22 d. 
Joliet, Illinois, katedroje buvau 
įšventintas kunigu.

- Ką veikėte ir jautėte tada, 
kai reikėjo bėgti iš tėvynės?

- Lietuvą palikau nenoro
mis, tikėdamas, jog, karui pasi
baigus, netrukus grįšiu atgal. 
Mes visi tikėjome, jog Amerika 
mus išlaisvins iš sovietų vergi
jos, bet viskas atsitiko ne taip, 
kaip buvo laukta.

- Kokie žmonės ir [vykiai 
daugiausia turėjo įtakos Jūsų pa
šaukimui ir sielovadai?

- Niekam nedrįsau pasisa
kyti, kad noriu tapti kunigu ir 
vienuoliu. Mat būgštavau, jei 
nebūsiu priimtas, žmonės iš ma
nęs šaipysis. Todėl viską dariau 
slapčiomis. Gavęs iš Telšių atsa
kymą, kad esu priimtas semina
rijom pirmučiausia pasisakiau 
Gaurės klebonui kanauninkui 
Kazimierui Šleiviui, o tik tada 
tėvams. Kadangi nuo 12 metų 
amžiaus tarnavau Mišioms, kai 
kas mane netgi paragindavo bū
ti kunigu. Tačiau svarbiausia pats 
savo viduje jaučiau pašaukimą.

- Kokiose šalyse ir parapijose 
dirbote po kunigystės šventimų?

- Kun. Juozas Dambraus
kas, MIC, mano pirmasis klebo
nas Milvoke (Milwaukee), buvo 
iškalbus pamokslininkas, geras 
kunigas, todėl stengiausi iš jo 
pasimokyti tiek sakyti pamoks
lus, tiek ir sielovados darbo. Jis 
pats pasisiūlė pasakyti pamoks
lą 1952 m. per mano Pirmąsias 
Mišias Brukline (Brooklyn).

Trejus metus vikaravau Šv. 
Gabrieliaus parapijoje Milvoke 
(WI). Paskui buvau paskirtas 
Čikagon lietuviško laikraščio 
“Draugas” spaustuvės sekreto
riumi. Dirbau su statybos direk
toriumi marijonu kun. V. Paru
liu tada, kai buvo statomas vie
nuolynas ir spaustuvė. Šiose pa

Toronto vyresniųjų lietuvių choras su vadove muzike Lilija Turūtaite 
(sėdi) ir apsilankiusiu Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu

“Dainos” choras Toronte
Vienas iš dainos vienetų yra 

Toronto lietuvių pensininkų 
choras “Daina”. Prieš penke
rius metus pensininkai, nepaisy
dami gyvenimo saulėlydžio, su
sibūrė j vienetą ir gimė choras 
“Daina” su vadove muz. Lilija 
Turūtaite. Su jos didele meile 
lietuviškai dainai, choras pasi
reiškia įvairiomis progomis: 
“Vilnius Manor” pensininkų
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reigose išbuvau neilgai - tiktai 7 
mėnesius, nes buvau paskirtas į 
Šv. Petro parapiją Kenošoj 
(WI). Praslinkus metams, kai 
kun. Jonas Jančius, MIC, tapo 
mūsų provinciolu, buvau paskir
tas mūsų provincijos sekretoriu
mi. 1963 m. išsiųstas į Argenti
ną, kur trejus metus vikaravau 
Šv. Kazimiero parapijoje, Rosa
rio mieste, o paskui klebonavau 
Avellanedoje, Buenos Aires prie
miestyje. Ten išgyvenau 17 me
tų. 1983 m. trumpam buvau pa
siųstas į Adelaidę. Mat kun. Al
binas Spurgis buvo susirgęs ir 
operuotas. Išbuvęs tris mėne
sius Australijoje, grįžau Argen
tinon. Tačiau netrukus marijo
nų generolas mane paskyrė kle
bonu Adelaidėn, kur atsiradau 
1984 m. liepos 18 d. Taigi šie
met, 1999 m., sukaks 15 metų, 
kai esu Australijos žemėje.

- Ko iš tų pirmųjų dienų ir 
metų pasimokėte?

- Pirmiausia pasimokiau 
punktualumo, nes Argentinoje 
jo labai trūkdavo, todėl pats 
stengdavausi visur būti pavyz
dingas ir punktualus.

- Kaip atsidūrėte Argentinoje?
- Kai buvau sekretoriavęs 

trejus metus provinciolui, iš 
kun. Juozo Margio, MIC, gavau 
kvietimą atvykti Argentinon. 
Tačiau nei provinciolas, nei ge
nerolas man neleido ten va
žiuoti - liepė eiti 6 metus sekre
toriaus pareigas. Tiktai 1963 m. 
vėlei galėjau dirbti sielovados 
darbą Argentinoje.

- Nors jūsų generolas norėjo 
Jus paskirti į Australiją, bet kodėl 
į ją pakliuvote tiktai po tiekos ar- 
gentiniškos sielovados metų?

- Tiesa, kad vysk. Česlovas 
Sipovičius, marijonų generolas, 
norėjo mane paskirti į Adelaidę 
1963 m., bet marijonų provin
ciolas perkalbėjo generolą, kad 
būčiau siunčiamas Argentinon, 
nes į Australiją nesunku buvo 
rasti kandidatą, o į Argentiną 
niekas nenorėjo keliauti.

- Kaip įsikūrėte ir nuo ko 
pradėjote savo veiklą šiame toli
mame Pietų Kryžiaus ženklu pa
žymėtame žemyne?

- Dėl tam tikrų susiklosčiu
sių aplinkybių Australijoje pra
džia išties nebuvo lengva. Mat 
būtina naujoje vietoje priprasti 
prie sąlygų. Tačiau dabar vis
kas klojasi gerai.

- Ant Jūsų rašomojo stalo 
matau redaguojamą ir leidžiamą 
dvisavaitinį parapijos žiniaraštį 
dviem pavadinimais. Gal papa
sakotumėte jo trumpą istoriją ir 
ką jame rašote?

klubo renginiuose, pasiekia ir 
tolimesnius lietuvių telkinius - 
Hamiltone, Londone, Delhi, 
Vasagoje. Choras yra dėkingas 
už finansinę paramą Toronto 
lietuvių pensininkų klubui, Ka
nados lietuvių fondui, “Para
mos” kooperatyvui ir Prisikėli
mo parapijos kredito koopera
tyvui, Toronto lietuvių visuome
nei, kuri chorą įvertina ir remia 
gausiu atsilankymu į koncertus.

Šiuo metu ruošiamės kon
certui, kuris įvyks š.m. gegužės 
2 d., 4 v.p.p., Toronto Prisikėli
mo parapijos salėje. Koncerto 
programa bus iš dviejų dalių. 
Pirmoje - lietuvių liaudies dai
nų pynė, antra - lietuvių muzi
kų harmonizuotos dainos.

Tad iki malonaus susitiki
mo. V.P.

- Ilgokai čia buvo leidžiami 
du žiniaraščiai: “Šventadienio 
balsas” (44) ir “Adelaidės lietu
vių žinios” (36 metus). Vytauto 
Neverausko pastangomis abiejų 
leidinėlių atstovai po trijų po
sėdžių 1995 m. nutarė abu šiuos 
žiniaraščius sujungti. Šitaip nuo 
1996 m. pradžios leidžiamas 
jungtinis leidinėlis, kurio religi
nius straipsnius, didžiųjų šven
čių vedamuosius man reikia ra
šyti, o kitus rašinius bendromis 
jėgomis parengia kiti.

- Ar buvote Lietuvoje ir ko
kie Jūsų, taip pat Jūsų parapijos 
ryšiai su gimtuoju kraštu ir savo 
vienuolija?

- Lietuvoje lankiausi tiktai 
vieną kartą 1994 m. ir išbuvau 6 
savaites. Tėviškėje gyvena mano 
brolis Jonas, užauginęs tris sū
nus ir tris dukras. Ta pačia pro
ga sutikome ir iš Amerikos at
važiavusį brolį Petrą, jo žmoną 
ir seserį Antaniną. Taigi po 50 
metų tėviškėje visi keturi susi
tikome. Nepamirštu gimtosios 
Gaurės parapijos, kurios šven
tovę komunistai 1970 m. sude
gino. Dabar ten statoma mūrinė 
šventovė, kurios stogą šiemet 
gal spės uždengti, todėl kiek 
įstengdamas prisidedu prie šių 
darbų.

Prašiau, kad Lietuvos mari
jonai sutiktų globoti Adelaidę, 
o aš pasisiūliau prisirašyti prie 
Lietuvos marijonų ir toliau 
dirbti Australijoje kaip Lietuvos 
marijonų narys. Dar negavau 
atsakymo į savo pasiūlymą, bet 
marijonų generolas, neseniai 
apsilankęs Adelaidėje, mane ir 
toliau paliko vietos sielovadai.

- Kokios gyviausios sielova
dos sritys, lietuviškos religinės 
tradicijos ir papročiai išliko iki 
mūsų dienų Jūsų parapijoje? 
Koks, Jūsų supratimu, parapijos 
likimas laukia po 20-30 metų?

- Kiek galima, čionai palai
kome religinius ir tautinius pa
pročius, šventes. Gaila, kad jau
noji karta jau laikosi šio krašto 
papročių ir tradicijų, šneka an
gliškai. Iškeliavus amžinybėn 
vyresniajai kartai, reikia manyti, 
jog čia gimusieji tautiečiai vis 
dėlto toliau dirbs lietuvišką dar
bą, bet kalbės angliškai, kaip 
jau yra atsitikę Š. Amerikoje, 
Argentinoje, Brazilijoje ir kitur, 
kur jaunoji karta, dirbdama lie
tuvišką darbą, tėvų kalba sun
kiau šneka, todėl bendrauja to 
krašto, kuriame gyvena, kalba.

- Kokiose šalyse Jus labiau
siai sužavėjo žmonių dvasingu
mas?

- Žmonių dvasingumo pa
vyzdžių pastebėjau įvairiuose 
kraštuose, sakysime, Argentino
je, kur katalikybė yra gan pa
viršutiniška. Vis dėlto, nuvykęs į 
tautinę jų šventovę Luhaną 
(Lujan), mačiau jaudinančio pa
maldumo atvejų, gyvo tikėjimo 
asmenų. Manau, kad panašių 
reiškinių galima pamatyti Lur- 
de, Fatimoje, Medjugorėje ir ki
tur, kur man, deja, nėra tekę 
lankytis.

- Jūsų nuomonė apie savo 
parapijiečius, su kuriais susidū
rėte per bemaž penkiasdešimtį 
kunigystės metų?

- Š. Amerikoje, Argentino
je, Australijoje dirbau ne tik su 
lietuviais, bet ir kitais vietiniais 
žmonėmis. Kiek įstengiau, mė
ginau nuoširdžiai visiems pasi
tarnauti, nors Argentinoje ne
syk susidūriau su melagiais, ap
gavikais ir išnaudotojais. Išties 
2002-aisiais metais man sukaks 
50 metų, kai esu kunigas. Labai 
džiaugiuosi, kad išsiplildė mano 
vaikystės dienų troškimas.

- Kaip atrodo artėjąs XXI 
amžius Jūšų, kunigo, vienuolio 
marijono ir lietuvio akimis?

- Į artėjantį XXI amžių 
žvelgiu pasitikėdamas Dievo 
Apvaizda. Tikiu, kad žmonija 
atgims dvasiškai, dings nūdienė 
dvasinių pašaukimų krizė. Ar
gentinoje, kur buvo didelis dva
sinių pašaukimų stygius, pasku
tiniu metu kunigų seminarijos 
perpildytos klierikų. Marijonai 
šiame krašte irgi jau turi kelis 
jaunus kunigus. Gaila, kad šia
me krašte, kiek žinau, nėra nė 
vieno lietuvių jaunuolio kunigų 
seminarijoje.

• Žmogus be religijos yra keleivis be 
tikslo, klausėjas be atsakymo, ko
votojas be pergalės, mirštantis be 
naujo gyvenimo. ŠV. AUGUSTINAS

“Vorutos” savaitraščio steigėjas, leidėjas ir vyr. redaktorius JUOZAS 
VERCINKEVIČIUS prie savo darbo stalo Vilniuje Ntr. Ed. Šulaičio

Vaizdai iš “Vorutos” savaitraščio rinkimo skyriaus su dalimi jo 
darbuotojų Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuvos savaitraštis “Voruta ”
EDVARDAS ŠULAITIS

Šalia gausybės mūsų tėvy
nėje Lietuvoje išeinančiųjų lei
dinių, pasivadinusių įvairiais la
bai žinomais ir mažiau girdėtais 
vardais, gana tyliai eina savait
raštis “Voruta” (Mindaugo pi
lis), kuris šiemet įžengė į savo 
11-sius gyvavimo metus. Dar 
nedaug mūsų tautiečių užsieny
je apie šį laikraštį yra girdėję, o 
dar mažiau jį skaito. Gal dėl jo 
vardo, o gal dėl įrašo, kad tai 
“Lietuvos istorijos savaitraštis” 
(mūsų tautiečiai istorijos kra
tosi).

Šis leidinys yra tikrai aktua
lus, įdomus ir tie, kurie kartą jį 
paima į rankas, nori ir toliau jį 
skaityti. Jis domina ypač Š. 
Amerikoje įsikūrusius tautie
čius, nes beveik kiekviename 
numeryje yra rašoma apie čia 
gyvenančius tautiečius ar jų ren
ginius. Taip pat jo puslapiuose 
dažnai bendradarbiauja ir Š. 
Amerikoje gyvenantieji mūsų 
plunksnos žmonės.

Šių metų sausio 30 d. “Vo
rutos” laidoje vilnietis Viktoras 
Alekna plačiai rašė apie “Tėviš
kės žiburių” laikraščio red. prel. 
Praną Gaidą, ryšium su 85-ju jo 
gimtadieniu. Kiekviename nu
meryje pasirodančiame “Voru
tos kalendoriuje” bent trumpai 
pristatomi lietuviai sukaktuvi
ninkai, nepaisant kada ir kur jie 
būtų gyvenę ar mirę. Taip pat 
šis laikraštis neatlaidžiai gina 
Vilniaus krašto, Seinų ir apskri
tai Lenkijos lietuvių rūpesčius, 
nesibijo šiuo reikalu išsakyti vi
są tiesą. To kažkodėl nedaro 
dauguma Lietuvos spaudos.

Laikraščio tiražas nėra di
delis, nesivaiko sensacijų, ne
spausdina provokuojančių nuo
traukų. Jis turi tik apie 3,000 
skaitytojų. Išsiversti nėra leng
va. Iki šių metų pradžios kiek 
didesnę paramą laikraštis buvo 
gavęs iš Spaudos, radijo ir tele
vizijos rėmimo fondo. Nuo 1999 
m. ši parama, kaip ir daugeliui 

PADĖKA
Mano dienų vainikas, nupintas iš jaunystės 
džiaugsmo, iš saulėlydžio, vienatvės ir skausmo, 
iš padėkos už dovanotą ilgą kelionę, 
jau padėtas po Tavo kojų, Viešpatie.

MYLIMAI ŽMONAI

AtA
GENOVAITEI JANČIUKIENEI,

1999 m. kovo 11d. iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dė
koju Winnipego lietuvių Šv. Kazimiero parapijos klebo
nui prel. Justinui Bertašiui už gedulines Mišias ir palydė
jimą į amžino poilsio vietą.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams. Reiškiu gilią 
padėką visiems, kurie atsilankė į laidotuves palydėti 
mano žmoną į amžino poilsio vietą. Nuoširdus ačiū už 
užprašytas Mišias, gėles ir už aukas “Kovai su vėžio liga”. 
Dėkoju Viki Daubaras, Martai Bagdonas, Kazei ir 
Geniui Kalasauskams, man padėjusiems liūdnu ir sunkiu 
laiku.

Vytautas Jaučiukas

kitų mažesnių leidinių, buvo ge
rokai apkarpyta. Tad nieko kito 
neliko, kaip sumažinti puslapių 
skaičių: vietoje 12 puslapių (o 
su reklaminiu priedu - 16) da
bar sumažinta iki 8 puslapių. 
Taip sumažėjęs leidinys vargu 
ar galės spausdinti įvairesnius 
rašinius, kurie galėtų dominti 
gausesnį skaitytojų būrį.

Vyr. redaktorius, o kartu ir 
laikraščio steigėjas bei leidėjas 
Juozas Vercinkevičius (Trakų 
miesto gyventojas) tikisi, kad 
šio savaitraščio finansiniai rei
kalai dar pagerės ir vėl bus ga
lima grįžti prie didesnės laikraš
čio apimties. Jis stengiasi, kad 
daugiau dėmesio “Vorutai” ro
dytų Š. Amerikoje gyvenantieji 
mūsų tautiečiai. Š. Amerikoje 
jau yra šiek tiek šio laikraščio 
skaitytojų, bet jų reikėtų žymiai 
daugiau. Prenumerata nėra 
brangi: JAV oro paštu tik 50 
dol., o Kanadoje - 70 kan. do
lerių.

Praėjusią vasarą viešint tė
vynėje teko aplankyti bet 8 laik
raščių ar žurnalų redakcijas, ku
riuose daugiau ar mažiau bend
radarbiauju. Jų tarpe malonu 
buvo užsukti ir į “Vorutos” re
dakciją, įsikūrusią pačiame Vil
niaus centre - A. Jakšto g. 9. 
Čia teko susipažinti ir su kitais 
šio leidinio darbuotojais ir pa
justi vyr. redaktoriaus Vercin- 
kevičiaus ryžtą tarnauti gauses
niam skaitytojų ratui visame pa
saulyje.

“Vorutos” leidykla leidžia ir 
istorinio pobūdžio knygas. Man 
įsiminė kun. V. Aliulio knyga “Pa
lūšės bažnyčia ir parapija” ir kun. 
Napoleono Norkūno “Rešku
tėnų parapijos istorija”. Planuo
se yra ir kitos knygos ir jų, be 
abejonės, vis daugės.

Norisi kviesti mūsų tautie
čius susidomėti “Vorutos” sa
vaitraščiu ir leidžiamomis kny
gomis. Adresas: “Voruta”, A. 
Jakšto 9,2600 Vilnius, Lithuania.



Žmogiškumo viršūnės ir nerimas
Atsiliepiant į Prano Gaidos-Gaidamavičiaus filosofinės trilogijos 

antrąją ir trečiąją dalį
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
KUN. VACLOVAS ALIU LIS, MIC, 

Roma
Šio laikraščio puslapiuose 

neseniai apžvelgėme TŽ redak
toriaus veikalą “Išblokštasis žmo
gus”, išspausdintą. jo “Raštų” 
tome (Vilnius, “Mintis”, 1996, 
p. 1-233). Pripažinome, kad tai 
yra giliamintė studija apie žmo
gaus, t.y. mano, tavo, mūsų, 
būklę daiktų ir žmonių pasauly
je. Kokį pavidalą gali šioje ap
suptyje įgyti pats žmogaus as
muo, tam skirtas antras veikalas 
“Milžinas, didvyris, šventasis” 
(“Raštai”, p. 235-395). Toje pat 
knygoje, p. 397-574, mums pa
teikiamas ir trečias veikalas 
“Didysis nerimas” - apie slap
tingas mūsų prigimties ir ant- 
prigimčio jėgas, kurios žadina 
polėkį j aukštumas, viršūnes, 
deja, ne visada tikras ir ne vi
sada sėkmingai.

Gyvename trejose plotmėse
Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio “Piramidžių sona
tos” vaizdais Autorius pavaiz
duoja tris pagrindines mūsų bū
ties plotmes: vitalinę, dvasinę ir 
religinę. Iš prigimties, auklėji
mo ir savo apsisprendimo mes 
galime pasinešti kuo labiau iš
puoselėti pirmosios ar antro
sios, ar trečiosios srities galimy
bes, atitinkamai siekdami tapti 
ar milžinais (galiūnais) ar didvy
riais, ar šventaisiais. Rašytojai 
filosofai savo kūriniuose parodo 
ryškių kiekvienos šių kategorijų 
žmonių tipų, tuo tarpu tikrovėje 
kiekvienas savyje nešiojamės 
stipresnių ar silpnesnių potrau
kių ir postūmių išreikšti save vi
sose trijose mūsų būties plot
mėse. Kuriai sričiai leisime sa
vyje vyrauti ar kuria linkme sa
ve ugdysime, pagal tai daugiau 
ir pažengsime ar tai galios, ar 
taurumo, ar šventumo keliu.

Asmens pilnatvei reikia vi
sumos. Asmens brandai esti 
nuostolinga ištisai pasinerti ku
rios vienos plotmės vertybėse, 
užmirštant kitas dvi. Vitalinė 
mūsų būties pakopa turėtų būti 
atrama bręsti dvasiniam tauru
mui, o šios abi - religiniam pa
šventinimui. Šitaip nusakome jų 
svarbos laipsnius, bet ne laiko 
seką. Kūno, valios ir proto pajė
gumas, elgesio kilnumas, ben
dravimas su Dievu turėtų būti 
vienu metu nuosekliai bei dar
niai puoselėjami nuo pat kūdi
kystės ir per visą amželį.

Su mūsų Autoriumi ir jo 
pristatomais kitais mąstytojais 
apžvelgdami ryškiuosius visų 
trijų sričių ar plotmių tipus, 
daug ką atrasime savyje ir daug 
ką geriau suvoksime pasaulyje.

Galios žmonės - milžinai
Mūsų Autorius į pirmąją 

žmogaus raiškos plotmę, fizinę 
bei materialinę, įtraukia ne tik 
kūno jėgos išvystymą, bet ir visų 
jo vitalinių sugebėjimų sklaidą, 
kuri pasižymi fizine, ekonomine, 
technine bei valdymo galia.

Senovės Graikijos išminčiai 
žmogaus idealu laikė kalokaga- 
thia - grožį su kilnumu (kalės 
kai agathos - gražus ir geras), jų 
olimpiados būdavo rengiamos 
dievų garbei (žr. p. 247). Kaip 
toli nuo šio idealo nusiritome 
mes, XX amžiaus pabaigos žmo
nės, kada sportas pavergtas biz
nio, kada profesiniam sportui 
parinktas jaunimas lavinamas 
vienpusiškai, pergalės apgaulin
gai siekiama vartojant dopingą, 
o olimpiados kartu būna paleis
tuvystės šventės (saujomis dali
jami prezervatyvai). Lietuvos 
sportui daro garbę tokie vyrai 
kaip Arvydas Sabonis ir Šarū
nas Marčiulionis, kurie savo 
šauniais laimėjimais siekia gar
sinti pasaulyje savo Tėvynę, o 
nemenkus honorarus investuoja 
į švietimą ir pan.

Lauksime iš auklėtojų ir 

Kauno taikomosios dailės mokyklos mokinių darbai - gėlių kompo
zicijos bei puokštės

žiniasklaidos, kad visuomenės 
akyse sugrąžintų kūnui Kūrėjo 
jam skirtąjį kilnumą: “Vitalinių 
vertybių sąrangoj kūnas, jo svei
kata yra gyvybinės reikšmės 
pradas. Jis yra subtilus sielos 
bendrininkas, jos veiklos ir ben
dravimo įrankis, jos išraiška. Jis 
geba išreikšti ne tik kasdienius 
žmogaus rūpesčius, bet ir meni
nius, net religinius” (246). Tai 
sunkus uždavinys, nes nuo Re
nesanso laikų tolydžio stiprėja 
vitalinio šėlimo, visų vadžių at
leidimo tendencija; kai kur vėl 
iškilo rasės kultas, kai kur artė
jama prie pramoninio žmonių 
gaminimo, paneigiant asmenų 
orumą ir šeimos ryšius.

Ekoniminis žmogus sumaišė 
vertybes, priemonę pavertė 
tikslu: ir žmonės, ir teisybė bei 
menas, ir šioks toks dorumas ar 
nedorumas - viskas pelnui! Vis
kas turi būti išreikšta pinigu ir 
skaičiais (255). Reikia nuolat 
skubėti, kad kas kitas nepra
lenktų ir nesužlugdytų. Pramo
nės monopolijos sumania pro
paganda bei reklama kuria ne
mąstančią vartotojų visuomenę 
ir taikosi jai viešpatauti. Deja, 
tai kolosas molinėmis kojomis. 
Jokių varžtų nepripažįstančios 
finansinės spekuliacijos kart
kartėmis priveda prie didžiulių 
krizių, o gamtos išteklių plėšrū- 
niškas vartojimas artina pasau
liui ekologinę katastrofą.

Techninis žmogus yra lėkš
tas, tik išsimokslinęs, bet ne iš
silavinęs. Siekia vis tobulesnė
mis mašinomis apvaldyti tikrovę 
ir sukurti žmogui kuo įvairesnių 
patogumų, tačiau nevertina eti
kos, o tai reiškia žmogaus paže
minimą (257-261). Turime įsisą
moninti, kad ne viskas moraliai 
leistina, kas techniškai įmano
ma, kitaip technikos galybė atsi
suks prieš žmogų.

Vitalinėje plotmėje išauga 
ir valdovinis tipas. Tai žmonės, 
geidžiantys valdyti ir įsakinėti, 
mėgstantys rūstauti. Jų kelias 
gali būti nusėtas lavonais ar ki
taip sulaužytais žmonių liki
mais. Mūsų amžiaus istorijoje 
pažįstame Hitlerį, Staliną, Pol 
Potą, lietuvių literatūroje - Vin
co Krėvės Šarūną. “Valdovinis 
žmogus, jei jis reiškiasi plačiuo
ju valstybiniu mastu, kaip tik ir 
veda ne į kultūrą, o į barbariją” 
(269). Jis labai kenčia pats ir 
sėja kančias kitiems. Siauresniu 
mastu mėgina visuomenę ar ku
rias nors jos dalis valdyti įvairūs 
vadukai, apsisiautę būreliu pa
taikūnų. Šitaip mezgasi ir dra
mos despotiškų tėvų (kartais ir 
motinų ar garsiųjų uošvių), taip 
pat auklėtojų bei kunigų, kurie 
nori būti mylimi patys nemylė
dami.

Tauruoliai - didvyriai
Lietuvos alpinistų pažiba 

Vladas Vitkauskas, užnešęs Lie
tuvos trispalvę į visų žemynų 
aukščiausiuosius kalnus, vado
vavosi dėsniu: “Jeigu pajėgi pa
siekti, tai ir privalai!” Atsimenu 
jo pasakojimą “Lietuvos aide”, 
kaip, iš viršūnių žiūrint, smulku 
ir menka atrodo daugybė daly
kų, dėl kurių žmonės varžosi ir 
pjaunasi, - dėl kokio turtelio ar 
galios laiptelio. Didelio ryžto, 
ilgų pastangų reikalavo tie žyg
darbiai, kurių jis ėmėsi dėl dva
sinės aukštumų traukos ir Tėvy
nės garso, jame tad galime ma
tyti įkūnytą didvyrį Prano Gai
dos teikiama prasme.

Didvyris nėra tas pat, kas 
fizinės jėgos, pinigo ir valdžios 
galiūnas (milžinas). “Taurusis gy
vena idėjomis, kurios sudaro jo 
dvasios turinį, nors nėra kraštu
tinis idealistas, kojomis nesie
kiąs žemės utopininkas. Jis gy
vena idėjomis, kurios siekia 
grubią tikrovę nuskaidrinti ir 
kurios gyvenime palieka savo 
pėdsakus. Visose srityse jis ieš

ko ryšio su vidiniu žmogaus po
lėkiu aukštyn. (...) Gyvenimo 
tragizmą jis pergyvena kaip ir 
visi kiti, tačiau ir čia jis mato 
perlų. Kentėjime jis brandina 
savo idėjas, kad pažertų jas ki
tiem kaip perlus, išgriebtus iš 
dumblino jūros dugno”(281).

Tauruolio ir didvyrio prie
šingybė yra buržujus. “Didvyris 
neieško saugios vietos savo in
teresams apsaugoti ir drąsiai su
tinka pavojus. (...) Suprantama, 
šitoks nusiteikimas visiškai prie
šingas buržujinei dvasiai, kuri 
ieško asmeninio saugumo visur. 
Ji įsismelkia net religinėn sritin, 
kur ji pirmiausia nori rasti už
tikrintą saugią vietą pomirtinia
me gyvenime. (...) Į religines 
institucijas ji žiūri kaip į amži
nybės užtikrintojas, kuriomis 
užtenka parodyti vieną kitą ge
ros valios mostą, ypač piniginės 
atnašos forma. Ji vengia aukos 
dvasios ir tragiškų situacijų” 
(288-289).

Autorius cituoja O. Bohn- 
hoferį: “Didvyriškumas yra išsi
laikymas beveik prarastose gė
rio linijose, gėrio, apsupto tūks
tančių blogio galimybių”. Ir tę
sia: “Tasai išsilaikymas, ta dide
lė dvasinė ir fizinė įtampa turi 
esmingai krypti dorinio gėrio 
link; kitaip negali būti nė kalbos 
apie didvyriškumą. Net ir di
džiausia įtampa, nuostabiausia 
drąsa, jeigu ji nėra metama gė
rio kovon, nėra didvyriška. To
dėl šv. Tomas Akvinietis paste
bi, kad dorybės didumas negali 
būti matuojamas kliūčių sunku
mu, o gėrio didumu” (292). Mei
lės įkvėptas ir ištvermingomis 
pastangomis įgytas lengvumas 
daryti gera nesumažina gėrio 
vertės.

“Didvyris, būdamas tikro
vės žmogus, kartu yra ir ben
druomenės žmogus. Nors jis visa 
galva stovi aukščiau, bet jis stovi 
savųjų bendruomenėj. Jis išau
ga iš jos ir per ją. Jo tikrovė yra 
ne kas kita, kaip žmogiškoji 
tikrovė, kurią jis savo pajėgiais 
pečiais kelia aukštyn. (...) Did
vyris, keldamas bendruomenę, 
kuria istoriją, o bendruomenė, 
dalyvaudama didvyrio žygiuose, 
kuria legendas. Didvyris yra ta 
spyruoklė, kuri kelia bendruo
menės gyvenimą viena ar kita 
linkme” (299-300).

Atrodytų, tik dėkokime did
vyriams, kiek įmanydami jais 
pasekime, bet ar to pakaks ne
ramiai žmogaus sielai? “Auko
damasis bendrajam labui, did
vyris tesulaukia pagarbos, kuri, 
Aristotelio . manymu, yra di
džiausia išorinė vertybė. Tiesa, 
ši pagarba nėra tuščiavidurė, ji 
yra pelnyta kaip laimėjimo at
pildas, kuris yra kartu ir didvy
rio laimė. Bet tai ir viskas: su 
garbe ir baigiasi didvyrio kelias. 
(...) Užmiršimas bei išnykimas 
iš žmonių atminties yra didvyrio 
mirtis. Ir niekas skaudžiau did
vyrio nepaliečia, kaip sudilimas 
bei išėjimas iš gyvenimo” (311). 
Vis dėlto daugybę didvyrių iš
tinka šitoks likimas. Frontuose 
ir lageriuose tūkstančiai didvy
rių žūdavo niekieno nepastebėti 
ir neįvertinti, tik jausdamiesi at
likę pareigą. Lenkiame jiems 
galvas ir tariame: jeigu nėra am
žinybės, pasaulyje viešpatauja 
baisus neteisingumas!

Turintieji trupinėlį krikščio
niškos vilties, tarsime, kad dori
nėmis vertybėmis vadovavęsi 
didvyriai bus gerai įvertinti tei
singojo Dievo. Apskritai jie 
mums atrodo kone kaip šven
tieji. Autorius sako: “Didvyrio 
žingsniai artėja antgamtinėn nau
jo pasaulio sritin ir nutyla ties 
josios riba, tarsi laukdami atsi
veriant naujo pasaulio. Ties ta 
nauja aušra sustoja didvyris su 
visais savo laimėjimais ir laukia 
dieviškosios būties atsiskleidi
mo. (...) Be galutinės prasmės 
ir pats didvyriškumas darosi per 
daug blankus, apviliantis, nepil- 
naprasmis. Tiktai gyvūnui lemta 
apsiriboti grandine ir žeme, o 
žmogaus širdyje, juoba didvyrio, 
glūdi polėkis, kurio humaniz
mas nepasotins” (315-316). Di
deli didvyrio užmojai ir vidinis 
tvirtumas spendžia jam išdidu
mo pinkles.

Didvyriui prieš akis iškyla 
“dvi perspektyvos, kurių viena 
veda į žmogų, kopiantį Dievo 
sostan ir norintį maištingai jį 
užimti, antra - į visatos Viešpa
tį, kurio artumoje žmogus su- 
dievėja. Iš tų perspektyvų išne
ria du tipai, kurie gundo didvyrį 
pasukti į vieną ar kitą avantiūrą, 
būtent titanizmą ar šventumą” 
(301). (Bus daugiau)

Kelionė
Pavasariai žieduoti 
ir žmogaus, ir gamtos. 
Gyvenimas audringas 
ant žemės prigimtos...

Visi mes nešam kryžių 
ant sulenktų pečių,

Eilėraštis ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

Pavasarinis koncertas Toronte
SLAVĄ ŽIEMELYJE

Š. m. balandžio 11 d. Hum- 
bercrest šventovėje Toronte įvy
ko prancūzų kompozitorių kū
rybos koncertas. Dalyvavo solis
tė - sopranas iš Australijos Na- 
relle Martinez, fleitistė Susan 
Kutertan, smuikininkas Atis 
Bankas ir akompaniatorė Ilona 
Beresnevičienė (Beres).

Solistė Martinez pradėjo 
koncertą su Ernest Chausson ir 
Georges Bizet kūryba. Ji turi 
gražų ir striprų balsą. Kyla abe
jonė, ar Humbercrest šventovė 
yra tinkama stiprių balsų dai- 
ninkams. Stiprus balso garsas 
buvo trukdomas labai garsios 
akustikos, net žodžių nebuvo 
galima suprasti.

Solistė pasirodė taip pat ir 
su fleitiste Susan Kutertan. Jos 
atliko kompozitoriaus Camille 
Saint-Saens “Une flute Invisi
ble” ir Jules Massenet populia
rią “Elegie”. Girdėjome solistę 
programos antroje dalyje atlie
kančią Charles Gounod ariją iš 
operos “Faust” ir Jules Mas
senet “II ėst doux, ii ėst bon” iš 
operos “Herodiate”.

Fleististė Susan Kutertan

Ačiū tau
Tau dėkoju, Dieve, 
už lelijos žiedą, 
už strazdelio giesmę 
lipos šakose.
Už rasos lašelį, 
kai žole nurieda, 
už gerumo grūdus, 
sėtus mumyse.

Padėkoti noriu 
net už ašarėlę, 
už patirtą skausmą, 
viltį kančioje, 
ilgesį neramų, 
tyrą džiaugsmo gėlę, 
kad kasdien žydėtų 
meile širdyje.

Ačiū Tau už saulę, 
kad brandina duoną, 
už takelio vingį, 
pievą prie namų, 
už baltuolį beržą 
gimtoje pakluonėj, 
už tą tylą šventą, 
kai širdy ramu.

Ačiū Tau už viską, 
ką davei, ką duodi, - 
Tu žinai, ko reikia, 
kai labai sunku. 
Atitolink, Dieve, 
negandą tą juodą, 
kol dar lemta eiti 
žemišku taku.

Janina Štrimaitienė- 
Marcinkevičienė 

mus dienos pilnos norų, 
svajonių ir vilčių...

Mes einam į rytojų 
su šypsenom veiduos, 
kol laikas mūs gyvybes 
šiai žemei atiduos...

turi gerą akademinį išsilavini
mą. Ji yra koncertavusi su “Klas- 
sische Philharmonic Bonn” ir su 
“Deutsche Kammerakademie”. 
Dar solo pagrojo Benjamin Go- 
dard’o “Idylle” ir “Allegreto”. 
Antroje programos dalyje atliko 
Jules Massenet “Meditation” iš 
operos “Thais” ir G. Bizet 
“Carmen Fantaisie”. Fleita yra 
švelnus instrumentas, ypač Su
san Kutertan rankose. Preciziš
ki, nesulieti perėjimai, profesio
nalus išbaigimas.

Smuikininkas Atis Bankas, 
Toronto lietuviams pažįstamas 
ir girdėtas koncertuose. Akade
minius mokslus baigė Lietuvos 
muzikos akademijoje ir Mask
vos Čaikovskio muzikos koncer- 
vatorijoje. Nuo 1982 m. groja 
Toronto Simfoniniame orkest
re. Priklauso “Adirondack 
Chamber” ansambliui Niujorke. 
Direktorius Kanados kamerinės 
akademijos orkestro. Direkto
rius “Muskoka Lakes” muzikos 
festivalio. Profesorius Toronto 
muzikos konservatorijoje ir To
ronto universitete.

Pirmoje koncerto dalyje 
Atis Bankas pasirinko impresio
nistinio laikotarpio atstovo 
Claude Debussy kompozicijas - 
“Beau Soir” ir “Le plus que 
Lent”. Impresionalizmas turi 
savitą stilių, kurio pradininkas 
yra Debussy. Nepažiūrėjus nė į 
programą, buvo galima pasaky
ti, kad A. Bankas groja Debussy 
kūrybą. Taip pat jis gražiai at
liko Camille Saint-Saens “Ron
do Capriccio”.

Antroje programos dalyje 
A. Bankas pagrojo kompozito
riaus Francis Poulenc smuiko ir 
pianino sonatą “Allegro con 
fuoco”, “Intermezzo” ir “Presto 
tragico”.

A. Banko grojimas pasižymi 
švariu tonu, technika ir inter
pretacija, išgaunančia retai gir
dimą muzikinį junginį.

Visiems akompanavo Ilona 
Beresnevičienė. Neabejoju, kad 
visi programos atlikėjai buvo 
patenkinti jos akompanavimu.

Koncerto programa buvo 
ne per ilga, gerai suorganizuota, 
visų labai gerai atlikta ir įdomi. 
Publikos išprašyti visi kartu at
liko F. Poulenc švelnių garsų 
kūrinį, prisimenant kompozito
riaus šimtąjį gimtadienį.

Atsiųsta paminėti
FILATELISTŲ DRAUGIJOS 

“LIETUVA” ŽURNALAS, nr. 1998- 
2 (224); iliustruotas leidinys lietu
vių ir anglų kalbomis, 88 psl. ir vir
šeliai. Vyr. redaktorius Jonas Va- 
riakojis, 3715 West, 68,h St., Chicago, 
IL 60629; administracijos adresas: K 
Rožanskas, 3450 West, 62nd St., 
Chicago, IL 60629, USA Žurnalas 
siuntinėjamas dr-jos nariams ar ki
tiems, užsimokėjusiems nario mokestį.

Poetas Mykolas Karčiauskas 
š.m. kovo 15 d. atšventė savo am
žiaus 60-metį, kuris buvo pažymė
tas nauja, “Danieliaus” leidyklos 
išleista jo poezijos knyga “Grįžke- 
lis”. Pasak autoriaus - tai ne su
grįžimo kelias į gimtinę, bet kryž
kelė, “kur visada esi matomas iš 
dviejų pusių - ateinantis ir nuei
nantis”. Kaip rašo Elta (1999.III. 
17), naujojoje knygoje sudėta 
apie 100 eilėraščių ir jų ciklų 
fragmentų. Poetas gimė 1939 m. 
kovo 15 d. Žvirgždėje, Pasvalio 
raj. Vilniaus universiteto teisės 
fakultetą baigė 1966 m. Išleido ei
lėraščių rinkinius: “Klevo me
dus”, “Balti yra takai”, “Žvirgž- 
dės poema”. Rašė ir vaikams. Vi
sada buvo labai jautrus savo gim
tinės mylėtojas. “Net su žeme su
lygintos sodybos vietoje po kiek 
metų pagriovy išauga kokia gėlytė 
- tarsi stebuklas”, - sako sukaktu
vininkas.

Aa. Danutė Daukantaitė-Lem- 
bertienė (1938-1999), Bostone 
MA, gimusi lietuvaitė, sukūrusi 
šeimą su inž. Vitalių Lembertu 
(poeto Prano Lemberto sūnum), 
buvo Lietuvą mylinti ir jai pade
danti. Išaugino lietuviškai sąmo
ningas dvi dukreles: dr. Audrą 
(mokslininkę) ir Brigitą, sulaukė 
ir keturių vaikaičių. Velionė po 
sunkios ligos mirė Santa Monica, 
CA. Liko liūdintys tėvai - Anta
nas ir Emilija Daukantai, brolis, 
vyras Vitalis ir jo motina Monika, 
bei daugybė draugų, nes Danutė ir 
Vitalis gražiai su visais sugyveno.

Antanas Gasperaitis, meno
tyrininkas ir literatas, suredagavo 
ir išleido įdomią knygą apie gar
siausius uteniškius kultūrininkus- 
poetus, rašytojus, kunigus... Kny
ga pavadinta “Tave papuošt žadė
jom”, pagal Antano Miškinio pos
mą. Išleido Utenos literatų klu
bas “Verdenė”. Inf.

Tarptautinė muzikos šventė 
“Vilniaus festivalis” šiais metais 
prasidės birželio 2 d. koncertu 
Svč. Mergelės Marijos Dievo Mo
tinos ėmimo į dangų šventovėje ir 
baigsis liepos 6 - Lietuvos valsty
bės dieną. Lietuvos valstybinės fil
harmonijos gen. direktorius Gin
tautas Kėvišas, pasisakydamas 
šventės programos reikalu, pabrė
žė, kad rengėjai pasiryžę išsaugoti 
pagrindinius užmojus. Kaip EL
TOS pranešime rašoma, progra
moje turės būti atliekamas spe
cialiai užsakytas naujas kūrinys, 
turės būti pristatoma XX šimt. 
muzika, taipgi lietuvių kompozi
torius ir lietuvis atlikėjas. Šiame 
festivalyje rengėsi dalyvauti ir 
garsusis smuikininkas bei dirigen
tas lordas Yehudi Menuhinas, 
staiga miręs kovo 13 d. Jo diri
guojamas koncertas buvo numa
tytas birželio 5 d. Jis įvyks, deja, 
be jo, o tik jo garbei skirtas.

Rabindranat-Tagore ir Tyruolis
“Paklydę paukščiai”

ALĖ RŪTA

Nobelio premijos laureatas 
(1913) Indijos poetas-rašytojas 
ir filosofas Rabindranat-Tagore 
(1861-1941), tarp gausios savo 
kūrybos parašė 1916 m., keliau
damas į Japoniją, ir naujo pobū
džio filosofinių epigramų rinki
nį “Paklydę paukščiai”. Ten 
reiškiama gilesnė gamtos pras
mė, žmogaus santykiai su ja, 
išryškinama pagarba meilei, mo
teriai, grožiui, dainai, muzikai ir 
viskam, kas kilnu. Epigramose 
ryškus optimizmas, pavyzdžiui: 
“Aš palieku tavo duris kaip 
draugas, mano žeme”. Arba: 
“Paskutinis mano žodis tebūnie 
- pasitikiu tavo meile”.

Suteikiant autoriui Nobelio 
premiją, pareikšta: “Už poezijos 
prasmingumą ir kilnumą, grožį 
ir naujumą, kurie jo paties vers
toje į anglų kalbą poetinėje kū
ryboje puikiai įsilieja į Vakarų 
šalių grožinę literatūrą”.

Tai, atrodo, tinka ir dabar, 
po beveik šimtmečio.

Šio epigramų rinkinio ver
tėjas į lietuvių kalbą - dr. Al
fonsas Šešplaukis-Tyruolis. Jis 
pats poetas (ir mokslininkas), 
daugelio knygų, studijų auto
rius, poezijos antologijų sudary
tojas. Jo vertimų yra daug iš 
vokiečių, anglų bei kitų kalbų.

Rašytojas Tyruolis, kaip ori
ginalus poetas ir puikus vertė

Miko ir Kipro Petrauskų 
premiją įsteigė Ignalinos rajono 
savivaldybė. Premija bus skiriama 
už šio krašto kultūros puoselė
jimą per muziką, dailę, literatūrą, 
choreografiją, krašto tradicijų bei 
kultūros propagavimą spaudoje, 
radijuje, televizijoje ir kt. Tuo bū
du premijai gauti kandidatai gali 
būti įvairių sričių darbuotojai bei 
atskiros grupės. Premija bus įtei
kiama kasmet gruodžio mėn. ko
kio nors didesnio renginio metu. 
Premijos dydis asmeniui 1250 li
tų, grupei - 1875 litai. Kandida
tus atrinks atskirų sričių žinovų 
komisija. J. Baltakis “Lietuvos ai
de” (1999.III.26) primena, kad 
abu broliai Petrauskai yra gimę 
Ignalinos krašte. Palūžėję stovi 
M. Petrausko atminimui pastaty
tas paminklas, o Ceikiniuose, kur 
gimė Kipras Petrauskas, prie gim
tojo namo pritvirtinta memoriali
nė lenta. Pačioje Ignalinoje viena 
gatvė pavadinta M. ir K. Petraus
kų vardu.

Lietuvių kultūros centras 
Seinuose iškilmingai atidarytas 
š.m. vasario 14 d. Iškilmės prasi
dėjo Mišiomis bazilikoje, kur da
lyvavo vyskupai, kunigai, Lietuvos 
seimo pirm. V. Landsbergis ir 
Lenkijos seimo vicepirmininkas J. 
Krulis, daug kitų aukštų pareigū
nų ir 2000 tikinčiųjų. Buvę pa
gerbti 1918-1920 m. pietų Suval
kijoje žuvę Lietuvos kariai. Į patį 
centro iškilmingą atidarymą suėjo 
apie 1000 žmonių, kurie žiūrėjo 
kaip buvo perkirpta juosta, klau
sėsi kalbų, kurios buvo verčiamos 
į lenkų kalbą. “Voruta” (1999.11. 
20) pastebi, kad “sienos nebuvo 
aprašinėtos, bet labai daug kartų 
gesdavo šviesa”... Iškilmių kultū
rinis bruožas - lietuvių ansamblių 
muzikiniai pasirodymai, “Aušros” 
leidyklos spaudinių platinimas. 
Centre įsikūrė Lietuvos konsula
tas, mokykla, viešbutis, parduotu
vė; pastate yra 250 vietų salė, 30 
vietų kavinė, patalpos organizaci
jų veiklai. Centro statyba Lietuvai 
kainavo daugiau kaip 9 milijonai 
litų.

Tarptautinė 2000 metų pami
nėjimo programa yra organizuo
jama JAV-bėse. Manoma, kad 
prie jos vertėtų prisijungti ir Lie
tuvai. Tai pareiškė Lietuvos am
basadorius Vašingtone Vyt. Saka
lauskas š.m. kovo 29 d. susitikime 
su Lietuvos kultūros ministeriu S. 
Šalteniu. Programoje tiktų muz. 
Gintaro Rinkevičiaus vadovauja
mo valstybinio simfoninio orkes
tro ir kokio nors gero choro jung
tinis koncertas. Kaip “Lietuvos 
aidas” (1999.III.31) rašo, susitiki
mo metu buvo svarstoma galimy
bė Lietuvai skirti kultūros atstovą 
JAV-bėse. Tokie atstovai šiuo 
metu jau dirba Prancūzijoje ir 
Švedijoje. Snk.

jas, pernai buvo apdovanotas 
metine Lietuvių rašytojų drau
gijos premija - už jo viso gyve
nimo kūrybą; premijos buvo jis 
jau seniai nusipelnęs. Šio nedi
delio nemirtingos kūrybos rin
kinėlio vertimas ir išleidimas 
lietuvių kalba - dar vienas geras 
Tyruolio darbas.

Rabindranat-Tagore, PAKLYDĘ 
PAUKŠČIAI. Iš anglų kalbos 
vertė Afonsas Tyruolis. Daili
ninkas - Gediminas Pempė. 
Redaktorė - Virginija Germa- 
navičienė. Kauno kultūros rū
mų knygyno salono leidinys nr. 
11, 1998 m. Leidėjų adresas: 
Vytauto pr.- 79-1, LT 3000, 
Kaunas. Tiražas - 2000 egz.
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RISIKELIMO
pARĄPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 3.30%
180-364 d. term.ind.................. 3.50%
1 metų term, indėlius................3.75%
2 metų term. Indėlius................4.10%
3 metų term. Indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................4.35%
5 metų term, indėlius................4.55%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.50%
1 metų GlC-met. paiūk............. 4.10%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.35%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.60%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.80%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 3.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd..... 4.10%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd..... 4.35%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.60%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd..... 4.80%
Taupomąją sąskaitą iki............ 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.lkl..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Neklln. 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 
mortglčlus Iki $725,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičlus 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
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

LEDAIS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

(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

LePAGE
nu n iiiiiiiii i mi min

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

V/SA/S NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

Prisikėlimo parapijos sporto klubo “Aušros” “Molekulių” bronzos medalių komanda Nuotr. R. Puterio

KANADOS ĮVYKIAI
, ■ ■ ■ ______•______________ - _________ ■_________ _________________

LIETUVIŲ
KREDITO TTTT
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Peel rajono policija Missi- 

ssaugos mieste ir apylinkėse per 
15 balandžio mėnesio dienų 
trukusį automobilių saugos dir
žų naudojimo patikrinimą suga
vo net 1,760 vairuotojų neprisi- 
rišusių diržais. Buvo patikrinta 
15,270 automobilių. Praeitų 
metų spalio mėnesį policija irgi 
pravedė panašų tikrinimą, bet 
šių metų patikrinimas parodė, 
kad 37% daugiau vairuotojų ne
silaiko taisyklių. Nubaustieji 
vairuotojai turės sumokėti $105 
pabaudą ir gaus du baudos 
(“demerit”) taškus. OPP ser
žantas P. Carter pareiškė, kad 
“važiuojant greitkeliais 100 km/ 
vai. ar didesniu greičiu neprisi
rišę diržais vairuotojai ir kelei
viai gali staiga pavirsti skraidan
čiais objektais, bet kažkodėl 
žmonės vis dar nenori prisirišti.”

Ontario ir Kvebeko provin
cijų premjerai kadaise buvo su
sitarę netrukdyti statybininkams 
varžytis dėl statybos projektų 
šiose provincijose. Tas susitari
mas buvo dalis bendro visų 
premjerų priimto principo su
mažinti skirtumus tarp provin
cinių įstatymų ir reikalavimų, 
kad kanadiečiai galėtų būti kuo 
mažiausiai apsunkinami persi
keldami gyventi iš vienos pro
vincijos ar teritorijos į kitą. Ta
čiau Kvebeko provincija to susi
tarimo nesilaikė ir neįsileido 
Ontario statybininkų bei rango
vų. Pritrūkęs kantrybės, M. 
Harris paskelbė, kad Kvebeko 
rangovai ir statybininkai nega
lės dalyvauti Ontario provinci
joje valdiškų statybos projektų 
varžybose. Tas iššaukė reakciją 
Kvebeko statybininkų unijose ir 
jie net mėgino blokuoti tiltus, 
vedančius iš Hull į Otavą. Ta
čiau, atrodo, Kvebeko premje
ras savo suvaržymų pakeisti ne
nori ir tarp-provincinė statybos 
kaktomuša pasiliks ilgesniam 
laikui.

Imigrantai gydytojai, kurių 
daugelis atvykę į Kanadą ne
gauna darbo savo profesijoje, 
susiorganizavo į “Foreign Trai
ned Doctors Association” ir 
pradėjo varstyti politikų duris, 
kad palengvintų sąlygas gauti 
darbą savo srityje. Nors Ontario 
provincijoje yra nemažas gydy
tojų ir chirurgų stygius ne tik 
mažai apgyvendintose vietovė
se, bet ir miestuose, imigran
tams tėra duota 24 pozicijos li
goninėse atlikti praktiką (“resi
dence”), kuri yra būtina sąlyga 
pradedant dirbti medicinos pro
fesijoje. Tas skaičius buvo nu
statytas 1986 metais ir nuo to 
laiko daug kas pasikeitė. FTDA 
siūlo pakelti tą skaičių iki 100. 
Daugiau kaip 200 imigrantų gy
dytojų kasmet paduoda prašy
mus praktikai atlikti. Kol kas 
vilties pakeitimams maža, nes

• Visa išeivijos lietuviškoji 
spauda sunkiai verčiasi. Reikia 
paramos ir “Tėviškės žiburiams”. 
Kas galite, paremkite juos auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata 
testamentiniu palikimu.

tik Ontario gydytojų sąjunga 
(“Ontario College of Physicians 
and Surgeons”) gali daryti to
kius pakeitimus. Politikų galia 
šiuo atveju gana ribota.

Mokesčiai, ypač šiuo metu, 
yra opi tema, nes laikas atsiskai
tyti su valdžia už 1998 metus. 
Pagal statistiką, kanadiečiai 
moka didesnius asmeniškų pa
jamų mokesčius (13.9%) už 
amerikiečius (10.7%), italus 
(10.8%), vokiečius (9.4%) ar 
britus (9.3%). Skaičiai duoti 
kaip nuošimčiai valstybių bend
ro vidaus produkto. Palyginant 
Kanados provincijų apmokesti
nimus, šį sykį kaip nuošimčius 
šeimų uždarbių vidurkio, Kve
bekas stovi aukščiausiai (34. 
9%), po to seka Britų Kolumbi
ja (33.2%), Ontario (32.7%), 
Manitoba ir Saskatchewan (32.2 
ir 32.5%), o paskutinėje vietoje 
Newfoundland (28.4%).

Toronto viešojo transporto 
(TTC) streikas truko tik dvi 
darbo dienas. Premjeras jau 
grasino sugrąžinti streikuojan
čius darbininkus įstatymo keliu, 
bet Naujųjų demokratų partijos 
vadovas Howard Hampton už
bėgo jam už akių ir sugebėjo su
vesti darbininkų unijos bei TTC 
vadovybę pasitarimams, kurių 
metu buvo nutarta sugrąžinti 
streikuojančius darbininkus at
gal į darbą ir derybas vesti ar
bitražo būdu. Unijos nariams 
garantavo TTC pasiūlytą 6% 
algų pakėlimą per sekančius 3 
metus, o arbitražo teisėjas nu
spręs galimą tolimesnį algų pa
kėlimą. Tuo būdu unija laimėjo 
tiek, kad arbitražo teisėjas bus 
pasirinktas abiejų pusių susita
rimu, bet ne valdžios paskyri
mu. Paskutiniu laiku streikuoja 
darbininkai, kurie uždirba paly
ginus neblogai, daugiau kaip 
$50,000 per metus, bet jiems 
nusibodo ilgametis algų užšal
dymas, kai ekonomistai giriasi 
puikiu ekonomijos stoviu ir re
kordiniais metinio pelno lygiais.

Jugoslavijos konfliktas jau 
iki šiol Kanadai kainavo $32 mi
lijonus už amuniciją, kariuome
nės dalinių ir jų apginklavimo 
bei kovos lėktuvų perkėlimą. 
Dar vieną milijoną išleido tram
dydami serbų demonstrantų iš
sišokimus ir padarytą žalą To
ronte prie JAV konsulato. ŠAS 
jau atrodo artėja prie sprendi
mo panaudoti pėstininkus Ko- 
sove, nes aviacijos antpuoliai 
neatneša norimų rezultatų. Ka
nados parlamentas gana akty
viai diskutuoja tą galimybę ir 
mėgina nustatyti taisykles, kaip 
tokiu atveju elgtis. Ministeris 
pirmininkas vis dar nori, kad tik 
vyriausybė spręstų pėstininkų 
panaudojimą, gi parlamentarai 
spiriasi, kad tai būtų pravesta 
balsavimo keliu. G.K.

Žinios iš Lietuvos
- “Žalgiris” Europos krepši

nio klubų karalius. Stipriausia Lie
tuvos krepšinio komanda balandžio 
22 d. (14:22) Miunchene (Vokieti
ja) iškovojo Eurolygos taurę, baig
mėje įveikdama pernykščius Euro
lygos krepšinio čempionus Boloni
jos “Kinder” (Italija) 82:74. Po perga
lės Europos klubų čempionams skir
tas “Sidabrinis krepšys” buvo įteiktas 
“Žalgirio” kapitonui D. Maskoliūnui. 
Istorinę “Žalgirio” pergalę Kaunas 
kartu su visa Lietuva šventė per visą 
naktį o kitą dieną apie 10,000 
tūkstančių minia žalgiriečius sutiko 
Karmėlavos oro uoste.

- Alytaus “Alitos” klubas Lie
tuvos krepšinio lygos varžybų dėl 5- 
8 vietų serijoje 2:1 nugalėjo Pane
vėžio “Kalnapilį”. Pirmas rungtynes 
Alytuje 75:65 laimėjo “Kalnapilis”, 
antras Panevėžyje 65:56 “Alita” ir 
trečias 91:66 - Alytuje “Alita”.

- Gegužės 28 - birželio 6 d.d. 
Lietuvos moterų krepšinio rinktinė 
Lenkijoje kovos dėl teisės žaisti 
Sidnio (Australija) olimpinėse žai
dynėse. Lietuvės žais B grupėje 
Poznanėje, kur jų varžovės bus 
Lenkijos, Italijos, Jugoslavijos, Če
kijos bei Bosnijos ir Hercegovinos 
rinktinės.

- Žydrūnas Ilgauskas nežais 
Lietuvos rinktinėje šią vasarą vyks
tančiame Europos čempionate. Jis 
nesitiki, kad ligi to laiko sugis lūžęs 
pėdos kaulas. Tačiau jis norėtų 2000- 
aisiais atstovauti Lietuvai Sidnio 
(Australija) olimpinėse žaidynėse.

- Tarptautinės sportinių šokių 
federacijos (IDSF) pasaulio varžy
bose Lenkijoje šių metų Lietuvos 
čempionai Robertas Maleckis ir In
ga Sirkaitė iš Kauno klubo “Dilek- 
sa” Lotynų Amerikos šokių progra
moje užėmė antrąją vietą. Kita pora 
- Vaidotas Škimelis ir Inga Pupelytė 
iš Kauno - “Kaspino” pusbaigmėje 
pasidalijo 11 - 13-ąja vietomis.

- Tarptautinės plaukimo fede
racijos (FINA) paskelbtame pasau
lio plaukimo 25 m baseine aukš
čiausiai iš Lietuvos plaukikų yra 
įvertintas Darius Grigalionis, 50 m 
nuotolio nugara sąraše užima 7-ąją, 
100 m nugara - 9-ąją vietas.

- Arvydas Sabonis - didžiausią 
įtaką pasaulio krepšiniui padaręs 
NBA užsienietis. Taip nusprendė 
oficialios “Interneto” svetainės lan
kytojai. Apklausoje, kurioje dalyva
vo 3960 žmonių “Portland Trail 
Blazers” vidurio puolėjui A. Sabo
niui teko 27,1% balsų. Antrąją vie
tą užėmė 1993 m. tragiškai žuvęs 
kroatas Kražen Petrovič (17,7%).

- Ženevoje Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) prezi
dentas Artūras Poviliūnas įteikė 
LTOK atkūrimo dešimtmečio meda
lį ilgamečiam Lietuvos misijos vado
vui Šveicarijoje ambasadoriui Narci
zui Prielaidai. Medalis buvo įteiktas 
už nuopelnus Lietuvos olimpiniam 
judėjimui ir didelę pagalbą atkuriant 
LTOK, pripažinimą Tarptautiniame 
olimpiniame komitete. V.P.

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
3.45% už 1 m. term. Indėlius
3.65% už 2 m. term, indėlius
3.80% už 3 m. term. Indėlius
3.90% už 4 m. term, indėlius
4.10% už 5 m. term, indėlius
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.70% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.90%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.05% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.15% už 4 m. GIC Invest, pažym.
4.35% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.70% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
3.90% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind.
4.05% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind.
4.15% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
4.35% 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.).

XllkfrltP® DRAUDIMAS
” IIIUlUlU 4555 Hurontario St., Mississauga, ° wJKlJ " 
You’re in good hands. Ont. L4Z 3M1

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

planas sujungia namo ir automobilio Namų tel.: 416 621-1261

draudimą, sumažina Jūsų įmokas “Cell”: 416 825-4503

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

WALTER V. DAUGINIS
INNURANC B - DRAUDIMAI

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

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

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

Faksas 416 620-7584

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................6.05%
2 metų....................6.30%
3 metų....................6.50%
4 metų....................6.65%
5 metų....................6.70%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard TtPLUS
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 trečlad. 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

SuWut
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

JSSL ALGIS
MEDELIS

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

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

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

Nuo birželio 1 d. įsigalioja vasaros kainos. Bilietai dabar parduodami 
pradedant............................................................................... nuo 1095 dolerių.

Skrendam per PARYŽIŲ, LONDONĄ, FRANKFURTĄ, HELSINKĮ, 
arba per kitus Jums tinkamus miestus.Teiraukitės! Užsisakykite jau dabar!

Pigiųjų bilietų lėktuvuose yra neperdaugiausia!
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus tele

fonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Asmeniškai susitikti galima 
QUEEN TRAVEL įstaigoje trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai., arba kitu Jums 
tinkamu laiku iš anksto susitarus. Reikalui esant atvažiuosiu ir į Jūsų namus.

ALGIS MEDELIS

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

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183 
___________ ALGIS ar STEFA MEDELIAI___________  
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JUSU GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!



Tel.: 416 530-1070

i P f rDantų 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)

I &

-

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)

Toronto Maironio mokykloje Kovo 11-tosios proga lankėsi Lietuvos 
seimo vicepirm. A. KUBILIUS ir kalbėjęs lituanistinių kursų moki
niams. Šalia jo - mokinys S. SIMONA VIČIUS Ntr. N. Benotienės

Himnas chameleonams
Telefonas

2373 Bloor Street West 4-) 5 763-5677
(Prie Jane St.)

HUMORESKA

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Ak, tas žmogaus chame- 
leoniškumas! Čia, žiūrėk, prieš 
gerą dešimtmetį partiniuose 
biuruose, plenumuose sėdėjo, iš 
aukštų tribūnų “supuvusį kapi
talizmą” keikė, čia dabar (vėl iš 
aukštų tribūnų!) “buvusius” 
(tarsi jie patys “nebuvę”!...) į 
šuns dienas deda, visokiausius 
epitetus jiems klijuoja...

Ne, ne visi tokie... Vieni 
buvo “buvę” todėl, kad kitaip 
negalėjo, taip sakant, iš rei
kalo... Kiti - iš vidinių įsitiki
nimų...

Ir tie “vidiniai” vėl tapo “vi
diniais”, padarę 180° posūkį. 
Tokie tikriausiai ir tą raudoną 
knygelę - partbilietą kur nors 
užkišę tebesaugo. Neduok, Die
ve ( o gal - duok, Dieve?), jei 
vėl tektų pasisukti ištiestinio 
kampo dydžiu!... Va, ir ištrauki 
tą “raudoną”, pakiši kur rei
kia... Vėl aukštos tribūnos, vėl 
pilni valdiški loviai...

Tik jau nemalonu, kad tą 
valstybinį himną reikia kaitalio-

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

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

ti... Juk, žiūrėk, betrenkdamas 
“tarybinę Lietuvą liaudis sukū
rė”, jau ir V. Kudirkos “Tautinę 
giesmę” buvai pamiršęs. O da
bar, beplėšiant “Lietuva, Tėvy
ne mūsų”, jau iš galvos baigia 
išdulkėti “tarybinę Lietuvą liau
dis”...

Nenusiminkite, gerbiamieji 
ponai-draugai!.. Radau išeitį!... 
Aš jums sukūriau naują himną, 
tinkantį visiems laikams. Teisin
giau pasakius, nesukūriau, o su
jungiau abu tuos himnus į vie
ną, tai yra “pagimdžiau” hibridą 
Nagi, pasiklausykite...
Tarybine Lietuva, Tėvyne mūsų, 
Už savo ateitį tu - didvyrių žeme, 
Kur Vilnius senasis, iš praeities 

tavo sūnūs
Ten klesti, stiprybės semias.

Na, argi ne puiku?... Ir prie 
šios, ir prie anos pakraipos 
tinka...

Tiesa, kol kas tam hibridui 
teparašiau pirmą posmą. Bet jei 
jums jis priimtinas, universalu
sis himnas, kaip mat bus “pa
gimdytas”. Man tai nieko ne
reiškia... Ir iš jūsų honoraro ne
prašysiu. Didžiausias atlygini
mas man bus tada, kai iš jūsų 
lūpų girdėsiu sklindant univer
salųjį himną - juk tada jau be 
vargo galėsiu atskirti, kas yra 
kas” Stepas Miltenis,

Raseiniai

I Ž) SKAITYTOJAI PASISAfiOl
KANČIOS DĖL VYRO

Rašo buvusi mokytoja:
“Karo metu jūs bėgot iš Lie

tuvos, mes - iš Kauno. Atsidūriau 
Jonišky - tėviškėje. Pas mano tėvus 
atbėgo trys moterys tik su krepše- 1 
liais. Iš jų viena kažkur vėliau prisi
glaudė, kita - nuėjo “slidžiais ke
liais”. Visos bėgo dėl savo vyrų. 
Trečioji buvo palikusi 3 savo mažus 
vaikus pas mamą, o pati - primušta 
saugumiečių - atbėgo pas mus. Ją 
mušė ir mušė, sukruvino, vis klausė 
kur vyras (manė, kad partizanas, o 
iš tikro, pabėgo j užsienį). Po kiek 
laiko jos mamą su trim mažiukais 
išvežė į Komiją. Ten jos mama ir 
mažiausia dukrelė mirė, kitus vai
kelius valdžia patalpino į prieglau
dą. Sužinojusi adresą, ši moteris, su 
draugų pagalba (surinkom jai mais
to, drabužių), vienai moteriai, kuri 
mokėjo rusiškai, palydint išvažiavo 
į Sibirą. Nuvykusi pasakė, kad ji 
vaikų “krikšto motina” ir prašė ati
duoti jai vaikus. Jai atidavė jos du 
ir dar - vienuolika kitų vaikų, ku
riuos grįžus į Lietuvą pagal atsimi
nimus ir dokumentus išdalino arti
miesiems. Marija, Lietuva

Aukojo “T. žiburiams” 
$255 - K. Simbelis; $150 - Lietuvos 
kankinių parapijos katalikių mote
rų draugijos skyrius; $55 - V. Urbo
nas; $50 - V. Užgiris, S. Rakštienė; 
$38 - S. Kneitas; $33 - E. Sakas-Slu- 
der; $25 - K. Gaputis; $17 - V. Rut
kauskas, J. Šimkus; $10 - J. Baužys, 
J. Kiaulėnas, A. Šmulkštienė; $7 - 
J. Užupis; $5 - E. Baltrus, S. Dač- 
kus, O. Merkis; $2 - P. Druskis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$55 - M. Dambrauskas; $52 - A. 
Staškevičius, A. Žiobakas, S. Vash- 
kys, E. Schachow, P. Šukys, P. 
Pranckevičius, J. Baužys, E. Dal- 
motas, A. Dobilas, Z. Kaulius, J. 
Kiaulėnas, J. Lelis, A. Mankus, D. 
Mitalas, I. Bumelis, M. Rimkus, A. 
Vitkus, J. Zabieliauskas, B. Jony
nas; $50 - B. Dundzys, L. Hirsch, E. 
Jaškus, L Vadauskienė, V. Vadaus- 
kas, A. Skaistys.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - S. Rakštienė, dr. A. Vyš
niauskas; $62 - M. Rusinas, dr. R. 
Stas, G. Sirutis, A. Šmulkštienė, A. 
Usvaltas, dr. R. Zabieliauskas, S. 
Rukša, K. Kaminskas, E. Sakas- 
Sluder, S. Kneitas. ■

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

Wost Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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.

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3
10(7(416^233-4601 “Fax (416) 233-3042

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

99

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416> 233-4601
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TO RO N T (> M MONTREAL
Anapilio žinios

- Balandžio 25, sekmadienį,
9.30 v.r. Mišiose su savo vėliavomis 
dalyvavo Tbronto “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” skautų tuntai, švęsdami savo 
globėjo Šv. Jurgio šventę. Po pa
maldų jie rinkosi į iškilmingą suei
gą Anapilio salėje.

- Balandžio 25, sekmadienį, 
Anapilio salėje 1 v.p.p. įvyko jaunų
jų talentų koncertas.

- Ateinantį sekmadienį, gegužės 
2, bus renkama arkivyskupijos įsakyta 
antroji rinkliava “Share Life”.

- Delhi apylinkėje Šv. Rašto 
naująją laidą vienoje knygoje gali
ma įsigyti šeštadieniais Šv. Kazi
miero šventovės salėje po pamaldų, 
o Vasagos apylinkėje sekmadie
niais Gerojo Ganytojo šventovės 
salėje po pamaldų. Kaina - $35.

- Gegužės 14, penktadienį,
11.30 v.r. Otavoje prie aukščiausio
jo teismo rūmų prasidės žygio už 
gyvybę eisena į parlamento rūmus. 
Žygį remia eilė senatorių ir parla
mentarų, sudariusių tam reikalui 
draugiją, kurios vadovai yra: Jason 
Kenney, Elsie Wayne ir Tom Wap- 
pel. Jie skatina kuo daugiau asme
nų tame žygyje dalyvauti ir nuolat 
mintis žmogaus gyvybės klausimais 
reikšti savo apylinkės parlamenta
rams.

- Per visą ateinantį mėnesį 
Gegužinės pamaldos sekmadieniais 
Lietuvos kankinių šventovėje bus 
po 11 v.r. Mišių.

- Mišios gegužės 2, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Eleną Vasiliaus
kienę ir Magdaleną Zenkevičienę; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. už 
Birštonu ir Dambrauskų mirusius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje - 
gegužės 1, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
Katalikių moterų draugijos miru
sias nares.

Maironio mokyklos žinios
- Maironio mokyklos kankli

ninkių ansamblis dėkoja Kanados 
lietuvių fondui už $500 auką.

- 1999-2000-ujų mokslo metų 
registracija vyks gegužės 29 - birže
lio 5 d.d. mokyklos patalpose. Svar
bu žinoti iš anksto, koks bus moki
nių skaičius ir amžius ateinančiais 
mokslo metais. Registracijos mo
kestis - $225 už vieną mokinį ir 
$250 šeimai.

- Gegužės 8 d., 11 v.r. darželių 
mokinukai kviečia savo mamytes į 
kavutę ir trumpą joms paruoštą 
programėlę.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, balandžio 25 d. 

popietėje dalyvavo 156 asmenys. 
Pranešimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN valdybos narė A. Ski- 
landžiūnienė.

- Valdybos posėdis - balandžio 
27, antradienį, 7 v.v.

- Gegužės 9, sekmadienį, Ka
raliaus Mindaugo menėje įvyks tra
diciniai Motinos dienos pietūs. Mo
tinas sutiks su gėlėmis ir vynu LN 
vyrų būrelio nariai.

- Gegužės 2, sekmadienį, 1 v. 
p.p. seklyčioje įvyks LN Socialinių 
reikalų ligonių lankymo sekcijos su- 
sirinkimas-pasitarimas. Kviečiame 
visus buvusius ir esančius lankyto
jus, taip pat naujus, norinčius ir ga
linčius įsijungti į šį kilnų dabą, gau
siai dalyvauti. Jeigu kam ši data yra 
nepatogi, prašome palikti savo pa
vardę ir telefoną LN raštinėje 416 
532-3311 arba vakarais skambinti 
L. Pocienei 416 622-4286.

- LN moterų būrelis dėkingas 
už aukas Lietuvos gen. konsului H. 
Lapui ir poniai, būrelio narei B. 
Jankauskienei, p.p. Balsevičiams iš 
Otavos ir D. B. Garbaliauskams.

- LN moterų būrelis vėl išsiun
tė siuntinį su tautiniais drabužiais 
Vilniaus krašto mokyklai.

- Slaugos namų projekto ruoša 
vyksta sėkmingai. Toronto miesto 
taryba (Metro Council) balandžio 
13 patvirtino Etobicoke miesto 
anksčiau priimtą zonos pakeitimo 
(rezoning) sprendimą. Šiuo metu 
yra ruošiami slaugos namų pastato
galutiniai planai, kurie bus pristaty
ti Ontario sveikatos ministerijai pa
tikrinti ir tvirtinti.

- Šį sekmadienį, gegužės 2, 2. 
30 v.p.p. savo kūrinius skaitys trys 
anglų kalba rašantys lietuviai auto
riai - Irena Guilford, Edita Pet
rauskaitė ir Antanas Šileika. Visi 
kviečiami dalyvauti.

- Slaugos namams aukojo 
$1000 N.N. A. a. Budrevičiaus at
minimui $50 aukojo J. ir A. Šimkai. 
Slaugos namų vajaus komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuošir
dų dosnumą ir paramą. Slaugos na
mams aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, ON M6P 1A6.

- Kultūros komisija platina 
įvairias vaizdajuostes iš Lietuvos. 
Skambinti S. Pabricienei 416 762- 
5419 arba V. Kulniui 416 769-1266.

Vaiko tėviškės namams $100 
aukojo A. Vaišvilienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienį per 10.15 v.r. 

Mišias fleita grojo Linda Fowle. 
Ateinantį sekmadienį, gegužės 2, 
per Pirmos Komunijos iškilmių 10. 
15 v.r. Mišias giedos parapijos jau
nimo choras. Vaikučiai į parodų sa
lę renkasi 9.30 v. ryto.

- Šis šeštadienis, gegužės 1, 
mėnesio pirmasis. Gyvojo Rožinio 
draugijos nariai renkasi Rožino 
kalbėti 10.30 v.r. ir į Mišias 11 v.r.

- Artėja Marijos garbei skirtas 
gegužės mėnuo. Gegužinės pamal
dos parapijos šventovėje vyks šio
kiadieniais 7 v.v., šeštadieniais Ma
rijos litanija bus kalbama po 9 v.r. 
Mišių, o sekmadieniais giedama po
11.30 v. Mišių.

- Mišios už Motinos dienos 
novenai pavestas gyvas ir mirusias 
motinas bus aukojamos gegužės 
mėnesį šiokiadieniais 8 v.r., šeš
tadieniais 9 v.r., o sekmadieniais 
10.15 v.r.

- Santuokai ruošiasi Zita Ba
cevičiūtė su Robert Coleman ir Ra
mūnė Radzevičiūtė su Danium Ju
rėnu.

- Balandžio 23 d. į amžinybę 
malda buvo palydėtas a.a. Juozas 
Pilipavičius, 84 m. Paliko žmoną 
Janiną ir dukrą Rimą su šeima. 
Lietuvoje mirė Sasio Jokūbaičio se
suo a.a. Stefa Jokubaitytė.

- Toronto arkivyskupijos ant
roji “ShareLife” vajaus rinkliava 
bus daroma šį sekmadienį, gegužės 
2, visose parapijose.

- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas, kurį organizuoja para
pijos tarybos labdaros sekcija, vyks
ta parapijos salėj šį trečiadienį ir 
ketvirtadienį nuo 10 v.r. iki 8 v.v.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
2: 8.15 v.r. už a.a. Stasį Merkelį; 9. 
15 v.r. už a.a. Joną ir Sofiją Gegu
žius; 10.15 v.r. už Motinos dienos 
novenai pavestas gyvas ir mirusias 
motinas, už a.a. Kęstutį Galbuogį, 
už a.a. Albiną Vingevičienę; 11.30 
v.r. už gyvus ir mirusius parapi
jiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 9.45 v. 

ryto su Šv. Komunija. Po pamaldų 
renkamas solidarumo mokestis.

- Parapijos choro repeticija 
pirmadienį, gegužės 3, 7.30 v.v.

- Gegužės 8, šeštadienį kvie
čiame visus į talką pavasario dar
bams, metiniam šventovės ir aplin
kos sutvarkymui. Malonėkite atsi
nešti grėblius ir kt.

- Motinos šventės iškilmingos 
pamaldos įvyks gegužės 9 d., giedos 
parapijos choras.

- Parapijos tarybos posėdis 
įvyks antradienį, gegužės 11, 7.30 v. 
v. Alfredos Mikšienės bute.

- Gegužės 15, šeštadienį, 8 v.r. 
iki 2 v.p.p. Moterų draugijos “baza- 
ras”. Įvairūs daiktai ir drabužiai bus 
priimti šventovėje penktadienį, ge
gužės 14 d. nuo 6 iki 8 v.v.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejaus-archyvo išlaikymui

Kanados lietuvių fondas paskyrė 
$6,000. Toronto Vlado Pūtvio šau
lių kuopa paskyrė $5,000 a.a. Balio 
Savicko atminimui. Taip pat muzie
jui $100 aukojo V. Stanevičienė. 
Muziejaus vadovybė yra labai dė
kinga visiems, kurie padeda išsau
goti Kanados lietuvių veiklos pali
kimą. Inf.

Sveikindama Eleną ir Kazi
mierą Gudinskus, švenčiančius 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, Telšių vyskupijos atei
tininkams Anelė Puterienė au
kojo $50. Inf.

“Volungės”, Toronto lietu
vių choro, ir Bostono etnografi
nio ansamblio “Sodauto” jung
tinis koncertas - vakaronė “Pa
parčio žiedas” praeitą šeštadie
nį, balandžio 24, Prisikėlimo 
parapijos salėje praėjo su dide
liu pasisekimu, gausiems daly
viams paliko gražių ir įdomių 
prisiminimų.

Toronto Maironio mokyklos vaikų darželyje ruošiantis užsiėmimams. Viduryje - mokytoja V. VALIULIENE

“Tėviškės žiburių” 49-tojo spaudos vakaro, įvykusio 1999 m. balandžio 10 d., viešnios ieško sąraše paskelbtų 
laimingų loterijos numerių Nuotr. B. Tarvydo

Kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS” $

METINĮ KONCERTĄ 
r//dtut "

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

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

“Gintaro ” tėvų komitetas

“Imkit mane ir skaitykit!” 
Senasis testamentas, išverstas 
prel. prof. A. Rubšio ir naujasis 
testamentas, verstas kun. C. Ka
valiausko - pirmą kartą išleistas 
lietuviškai vienoje knygoje Lie
tuvoje, jau platinamas Toronte. 
Šio šv. Rašto pristatymas įvyks 
šių metų gegužės 1, šeštadienį, 
4 vai. p.p., Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje. Visi nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti! Rengėjai - 
Prisikėlimo parap. religinė sekcija.

Kanados lietuvių fondas 
“Tėviškės žiburių” leidybą parė
mė $4,000 auka. Leidėjai nuo
širdžiai dėkoja už tokią dosnią 
paramą, išreiškiančią savosios 
spaudos įvertinimą.

“Parama” - Toronto lietu
vių kredito kooperatyvas prane
šė, kad valdybos nutarimu “Tė
viškės žiburiams” paremti pa
skirta $1,200. Leidėjai nuošir
džiai dėkoja už auką ir sėkmės 
linkėjimus.

Kanados lietuvių fondui, a.a. 
Kęstučio Budrevičiaus laidotuvių 
metu aukojo: $50 - T. V. Macas. 
Po $25 - A. S. Draugeliai, A. Kazi- 
lis, L. V. Sendžikai. Po $20 - H. E. 
Stepaičiai, N. Narkelienė, J. R. Ri
mai, D. A. Barkauskai, L. R. Gar- 
baliauskas, V. G. Butkys, R. A. Ka
lendra, S. Grizickas, J. Budrys, V. 
Z. Stanaitis, P. V. Mockus, V. V. 
Rasuliai, P. M. Kazakevičiai, E. Ba
joraitis, N. Pečiulytė, A. A. Vaičiū
nai, V. Paulionis, S. V. Aušrotai, A. 
S. Pacevičiai, V. Birštonas, O. L. 
Rimkai, L. M. Paškai, O Juodvir- 
šienė. Po $10 - D. Keršienė, T. B. 
Stanuliai, I. Paškauskienė, T. Za
leskis, B. Sapijonienė, A. E. Pūkai, 
G. Balčiūnienė, A. Ciplijauskai, S. 
Pranskevičius, V. Mackevičius, V. 
Morkūnas. KL fondas dėkoja auko
jusiems bei aukų rinkėjoms D. Ker
šienei ir M. Povilaitienei.

Ona Skėrienė “Kovai su vė
žio liga Lietuvoje” aukojo $40.

A. a. Liudos Malvinos Šilei
kienės atminimui “Kovai su vė
žio liga Lietuvoje” aukojo $20 - 
M. Vasiliauskienė; $10 - B. P. 
Sapliai. M.P.

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

M Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 
JILotCVUMl, (Liptl O S fLUtUL&He 
š.m. gegužės 9, sekmadienį, 12.30 v.p.p., 

Anapilio parodų salėje
Bilietai: suaugusiems-$15; nuo 7-12 metų-$8;

iki 6 metų - nemokamai.
Bilietus galima įsigyti sekmadieniais po pamaldų Anapilyje 
arba kreiptis į Janiną Dzemionienę tel. 905 848-5236.

Rengia - Anapilio jaunų šeimų sekcija

KLB žinios
- Metinis KLB tarybos suva

žiavimas šiemet įvyks spalio 16 d. 
Hamiltono Jaunimo centre. Šiuo 
metu ruošiama suvažiavimo pro
grama, kuri greitu laiku bus išsiun
tinėta apylinkėms.

- Užregistruota KLB “Web-si
te” - www.klb.org vardu. Progra
moje bus KLB istorija, jos darbo ži
nios, liet, organizacijos, adresai, 
specialūs įvykiai, nuotraukos. 
“Web-site” bus 3 kalbom - lietuvių, 
anglų ir prancūzų.

- A. Vaičiūnas ir R. Žilinskie
nė dalyvavo ukrainiečių namuose 
sušauktame Vidurio ir Rytų Euro
pos 7 tautų posėdyje. Ukrainiečiai 
prašo pagalbos padėti jiems rašyti 
korteles parlamentarams dėl Geno
cido muziejaus Kanadoje įsteigimo, 
o lenkai dėl lenkų karo veteranų 
pripažinimo. Šiuo metu jie traktuo
jami kaip paprasti emigrantai, tuo 
tarpu Anglijoje jie yra pripažįstami 
ir gauna karo veteranų privilegijas. 
Lenkų ir ukrainiečių bendruome
nės labai daug prisidėjo prie korte
lių parlamentarams siuntimo dėl 
Lietuvos priėmimo į ŠAS-gą (NA
TO). Inf.

Aukos Kanados lietuvių 
bendruomenei

Vasario 16-tosios proga
Oakville apylinkė: $200 - J. R. 

Žiūraitis; $100 - F. Arnold, R. V. 
Dementavičius, A. Kupitis, B. O. 
Liškauskas, L. Moorby, O. Pulkau
ninkas, prel. J. Staškevičius, H. 
Vaičeliūnas, A. Vale, Z. Vaičeliū- 
nas; $80 - P. Z. Linkevičius; $60 - 
P. J. Vegelis; $50 - V. Grabauskis, 
M. Jonušaitis, S. Kazlauskas, E. 
Sargautis; $40 - B. Bagdonas, O. 
Krivickas; $30 - L McKenna, K. 
Juodviršis; $20 - A. Ališauskas, M. 
Žemeckas. Taip pat paaukojo: $30 
- G. Sprainaitis, M. Gaivelis (Stay- 
ner); $10 - V. D. Jurevičius, P. Ži- 
būnas.

Įvairybės
Didžiausia knyga pasaulyje 

sveria dvi tonas. Jos puslapiai dar 
nėra prirašyti, bet šiomis dienomis 
ji pradės Ispanijoj, Barcelonoje, sa
vo kelionę po pasaulį. Jos puslapiai 
turi būti prirašyti europiečių apie 
dabartinį laiką. Kas save nori šitoje 
knygoje įamžinti įrašydamas savo 
mintis, turi sumokėti nedidelę su
mą pinigų “Unicef” naudai. Šia 
knyga norima suartinti viso pasau
lio žmones.

Šis World-Book-on-Tour - pro
jektas pasiekia iš karto du rekor
dus. Knyga yra 4.30 metrų aukščio 
ir 4.20 metrų pločio ir pateks į 
“Guinness Book of Records” kaip 
pati didžiausia ir kartu daugiausia 
autorių turinti knyga. Viršelio rai
dės yra 18 karatų aukso. Organiza
toriai mano, kad visame pasaulyje 
galutinai du milijonai žmonių prira
šys tuos 10,000 didelių puslapių.

Barcelonoje knyga kurį laiką 
bus iškelta Las Rambias gatvėje iki 
birželio mėnesio. Tada ji pradės sa
vo kelionę po pasaulį, pradėdama 
Paryžiumi, keliaus į Amsterdamą, 
Londoną, Romą, Ameriką, Aziją, 
Australiją ir Afriką. Po penkerių 
metų kelionė bus baigta Barcelono
je. (“De Morgen”, 1999.IV.3). Z.T.

Opera Mississauga pavasa
rį pasitinka su keturiais Puccini 
operos “La Boheme” pastaty
mais gegužės 7-11-13 d.d., 8val. 
vak. “Living Arts Centre”, 
Hammerson Hali”. Dėl bilietų 
teirautis tel. 905 306-6000 arba 
(group sales) 905 306-0060.

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

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

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).

KLB Montrealio apylinkės vi
suotinis susirinkimas įvyko balan
džio 18 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje. Valdybos pirm. Arūnas Štaš- 
kevičius pradėjo susirinkimą, pa
prašydamas atsistojimu prisiminti 
per paskutinius dvejus metus miru
sius bendruomenės narius. Džiaugs
mingai buvo priimtas jo pasveikini
mas Birutei Nagienei, gavusiai 
KLB krašto valdybos kultūrininkės 
- visuomenininkės premiją. Po to 
jis pakvietė B. Nagienę šiam susi
rinkimui pirmininkauti ir Joaną 
Adamonytę sekretoriauti. Praeito 
susirinkimo protokolą perskaitė J. 
Adamonytė, pranešimus padarė 
valdybos pirm. A. Staškevičius, iž
dininkas Bronius Niedvaras, litua
nistinės mokyklos vedėjos Astos 
Staškevičienės pranešimą perskaitė 
mokytoja Inga Giedrikienė, revizi
jos komisijos - pirm. Donatas Bal- 
trukonis. Susirinkimo dalyviai viską 
teigiamai priėmė. Diskusijose buvo 
daugiau apsistota ties klausimu, 
kaip pritraukti į bendruomenės 
veiklą per paskutinį dešimtmetį at
važiavusius į Kanadą. Tuo reikalu 
jokio nutarimo nepadaryta.

Į valdybą ir revizijos komisiją 
naujų kandidatų nepasiūlyta, todėl 
pasilieka tos pačios. Valdyba: I. 
Giedrikienė, Donaldas Giedrikas, 
Vitalija Keršulienė, Antanas Mic
kus, B. Niedvaras, Alfredas Piešina, 
Silvija Staškevičienė ir A. Staškevi
čius. Revizijos komisija - Leonas 
Balaišis, D. Baltrukonis ir Geno
vaitė Kudžmienė. Prieš susirinkimo 
pabaigą Petras Adamonis įteikė A. 
Staškevičiui gėlių puokštę už sėk
mingą ilgalaikį vadovavimą ben

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.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $42.00, 

rėmėjo - $52.00, garbės - $62.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

Vardas, pavardė.....................................................................
Adresas....................................................................................

Siunčiu prenumeratą.....................dol., auką...........dol.
'i

Laikraščio adresas:
“Tėviškės žiburiai”

2185 Stavebank Rd., Mississauga, 
Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti ‘‘Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

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

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

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų 

druomenės apylinkei. Susirinkimas 
baigtas Tautos himnu. Prie kavos 
dar buvo kalbėtasi einamaisiais rei
kalais.

Šv. Elzbietos draugija balan
džio 18 d. Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje iškilmingai paminėjo sa
vo 80 metų turiningos veiklos su
kaktį.

Bučionių šeima, kurioje yra 11 
metų aklas berniukas, prieš metus 
buvo grąžinta į Lietuvą. Tuo laiku 
visa didžioji Montrealio žiniasklai- 
da plačiai tą įvykį paminėjo. Buvo 
aiškinta, kad Lietuvoje vaikas netu
rės tinkamų sąlygų savo muziki
niam talentui išvystyti. Š. m. balan
džio 14 d. “Vision” televizijos ka
nalas parodė filmą “Aklo berniuko 
gyvenimo savaitė”. 50 minučių fil
me daugiausia buvo kalbinamas 
berniukas ir jo tėvas. Veiksmas be
veik visą laiką vyksta Bučionių bu
te, užverstame pakuojamomis dė
žėmis, besiruošiant kelionei. Filmas 
pagamintas šiais metais. Jam bai
giantis parodytas užrašas, kad sa
vaitę prieš šio filmo premjerą gau
tas iš Kanados imigracijos departa
mento leidimas Bučioniams atvykti 
ir apsigyventi Kanadoje.

A. a. Annie (Girniūtė) Šilinis, 
90 m. amžiaus, mirė balandžio 1 d. 
Palaidota Mount Pleasant Laval 
kapinėse. Liko sūnus.

A. a. John Walter Cheponis, 69 
m. amžiaus, mirė balandžio 17 d. Iš 
laidotuvių namų koplyčios balandžio 
21 d. palaidotas Mount Royal kapi
nėse. Liko žmona, dvi ištekėjusios 
dukterys ir kiti artimieji. B.S.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

VASAGOJE netoli pranciškonų 
stovyklos išnuomojamas privatus 
butas su atskiru įėjimu ir visais 
patogumais. Tinkamas 2-3 asme
nims. Gera vieta žvejojimui ir keli 
žingsniai iki paplūdimio. Skambin
ti tel. 416 531-4089 Bronei.
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