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Motinų rūpesčiai - visų reikalas
Vienas brangiausių žodžių kalboje yra motina. Jis 

dažniausiai yra pirmutinis, nes ir ji - pirmutinė, su kuriuo 
vaikas turi ryšį. O tas ryšys yra gilus ir sudėtingas. Motinys
tė yra visiems žinoma sąvoka, tačiau kaip ir į kitas esmines 
gyvenimo vertybes, į jas kartais žvelgiama per trumpai ar
ba net trafaretiškai. Todėl Motinos diena yra ypatingo dė
mesio verta šventė, primenanti ne tik savo motinas, bet ir 
jų milžinišką atsakomybę bei per jas pinamą kartų tęsti
numą.

IDEALIAME pasaulyje motinystė yra šventas ir svar
bus pašaukimas. Vaikų fizinis ir dvasinis auklėjimas, 
su juo susijęs rūpestis yra pagrindinis dalykas, api
mantis naujos kartos paruošimą gyvenimui, jos pasaulėžiū

ros formavimą, ateitį statysiančių asmenybių ugdymą. Ta
čiau gyvenimo tikrovėje, šiandienos Vakarų pasaulyje, ap
linka turi stulbinančiai didelę įtaką, dėl kurios motinystė ir 
vaikų auklėjimas yra nukentėję - į juos kreipiama mažiau 
dėmesio, menkinama jiems priklausoma svarba. Dėl įvai
rių ekonominių ir sociologinių priežasčių per pastaruosius 
pora dešimtmečių motinystė yra tapusi nebe natūrali mo
ters gyvenimo dalis, bet sąmoningai pasirenkamas tarps
nis, kuris turi taikytis prie kitų gyvenimo aplinkybių bei 
darbų, o ne atvirkščiai. Darbo, profesijos įsigijimas yra ne
ginčytinai realus šių dienų reikalavimas moterims. Tačiau 
labai retai prisimenama, jog motinos net “normaliose” šei
mose dirba dvigubą darbą. Klausimas, kurio painiavose 
dažnai pasimetama, nėra - ar moteris turi teisę spręsti, bet 
apie visuomenės-aplinkos spaudimą motinoms daryti tai, 
kas šiuo laiku “priimtina”. Juk šiandienos visuomenė klau
sia “kuo užsiimi?” ir mandagiai nukreipia pokalbį kitur, jei 
atsakoma “auklėju savo vaikus”. Dėl materialinių gėrybių 
pamišusi visuomenė diktuoja, kad vaiko savijautai kenkia
ma, jei jis neturi tam tikros firmos batų arba naujausio sti
liaus kelnių. O vaikas skundžiasi pirmiausia motinai. To
kia galvosena, skleidžiama televizijos programose, yra sun
kiai atsveriama bei išvengiama.

MOTINA, pirmoji išmokiusi kalbėti vaikus, dau
giausia rūpinasi ir toliau su jais palaikyti ryšius. 
Todėl, lietuvės motinos užduotis išeivijoje yra 
dar opesnė. Daugumai šiuo metu naują kartą auginančių 

aplinka ir joje vartojama kalba nebėra svetimos. Deja, per 
greit ateina laikas rinktis tarp dialogo ir kalbos. Taip pat 
tenka prisidėti prie visuomeninio darbo, norint vaikams iš
laikyti jų lietuvybės ugdymui naudingas organizacijas. Lai
minga sukūrusi idealią šeimą su lietuviškai kalbančiu vyru, 
kuris tolygiai vertina lietuvybės išlaikymą, televizijos pro
gramų ribojimą, pasidalinimą namų ruošos darbais... Ta
čiau tikrovė dažnai savaip gyvenimą suklosto. Visuomenės 
institucijų pareiga, užuot ją palikus motinoms'ir jų šei
moms, būtų lengvinti jų naštą, sudarant palankias sąlygas 
bei stipendijas vaikams mokytis lietuvių kalbos ir burtis su 
lietuvių kilmės jaunimu. Didelę paramą ir jaukumą šei
moms gali suteikti močiutės. Motinos dienos proga svarbu 
prisiminti, kokie laimingi turintys jas arti, tas ypatingas 
moteris, lemties išmestas į naujus krantus, įsikūrusias ir iš
laikiusias tiek daug svarbių vertybių. Jos lieka mums pa
vyzdžiu, sąžine, paguoda ir kraujo ryšiu su Tėvyne. Moti
nos išeina visiems laikams, bet šiame pasaulyje jos lieka tol, 
kol gyvi jų vaikai. RSJ

“Žalgirio mūšis” Vilniuje
Garsusis dailininko Mateikos paveikslas atgabentas iš Varšuvos muziejaus k 
ir rodomas Vilniuje. Jame išryškintas Vytautas Didysis kaip pagrindinis 
mūšio vadas. Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos prezidentai

KANADOS ĮVYKIAI

Vėl susirinko parlamentas
Nauja Ontario parlamento 

sesija, pradėta karalienės atsto
vės Hilary Weston kalba “iš ka
rališkosios klasės”, kurioje buvo 
paskelbti nauji valdančios kon
servatorių partijos planai. Iš tų 
naujų pažadų rinkinio paminėti
ni: žadama tęsti mokesčių su
mažinimą, geriau sutvarkyti 
sveikatos aprūpinimo sistemą, 
kad ji būtų visiems lygiai priei
nama ir tobulai visus aptarnau
tų, griežčiau bausti kriminali
nius nusikaltėlius, įstatymais su
mažinti senų žmonių piktnau
džiavimą, padidinti įstatymu 
Vaikų pagalbos organizacijos 
(“Children’s Aid Societies”) tei
ses spręsti apleistų vaikų likimą, 
siūlyti įstatymą bausti tas val
džias ir jų agentūras, kurios ne
pajėgia balansuoti savo biudže
to, pravesti įstatymą, nelei
džiantį valdžiai kelti mokesčių 
be balsuotojų leidimo. Taip pat 
siūloma uždėti naujus suvaržy
mus Kvebeko statybininkams 
dirbti Ontario provincijoje, kol 
Kvebekas panaikins savo pro
vincijos suvaržymus ontarie- 
čiams, ir užvesti lytinių nusikal
tėlių registraciją. Opozicinės 
partijos kritikavo šiuos planus 
kaip gana miglotas gaires be jo
kių specifinių paaiškinimų, kaip 
juos įgyvendins. Taip pat pasi
gendama jau įprastos priešrin
kiminės “dovanų kraitelės”, pa
žadų visiems palengvinti jų būk

lę. Atrodo, kad konservatoriai 
yra įsitikinę, kad jų seniau paža
dėti ir dabar vykdomi planai pa
tinka daugumai balsuotojų, to
dėl šiuo metu pažadama “laiky
tis nusistatyto kurso” vairuojant 
provincijos laivą.

Ontario konservatoriai jau 
veda intensyvią rinkiminę pro
pagandą, kuriai išleidžiama ne
mažai konservatorių partijos 
iždo pinigų ir net $100 milijonų 
mokesčiais surinktų pinigų. Te
levizijos reklamos, įvairūs lanks
tinukai siuntinėjami į visus na
mus apie provincijos finansines 
išlaidas sveikatos tarnybai, švie
timo sistemos tobulinimą, pui
kią bendrą ekonominę būklę. 
Visose reklamose giriamas 
premjeras už tobulą vadovavi
mą, ir karts nuo karto pasigirsta 
kritika provincijos liberalų va
dovui, kad jis neva “nepriaugęs 
provincijos tvarkymui”. Mažai 
dėmesio kreipiama į naujuosius 
demokratus, kurie apklausų an
ketose toli atsilikę nuo liberalų 
(kurie šiuo metu veda) bei kon
servatorių. Įdomu paminėti, 
kad 1989 metais valdę liberalai 
buvo kritikuojami už $750,000 
išlaidas 8.5 min. “video” prog
ramai, kurioje reklamavo Onta
rio ateities perspektyvas (“Sha
re the Vision”). Naujieji de
mokratai savo valdžios laikotar
piu 1995 metais buvo aštriai kri-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Tu jau seniai baltų beržų pavėsy 
Ramybę amžiną pavargus suradai, 
Bet mums skleidi tarsi žvaigždelė šviesą 
Ir iš anapus mus visus matai.
Aš netikėjau, kad Tu man padėti 
Dar, ir išėjus, taip dažnai gali. 
Ir nesiliovei dar visų mylėti 
Nors mes, vaikai, pasenę ir žili.
Žali beržai prie Tavo kapo šlama, 
Šaltom rasom pravirksta už vaikus.i.* 
Tu pailsėk nors čia, brangioji Mama, 
Iškentus žemės vargą ir skausmus.

Liudas Šeštokas, Miliūnų kaimas

Savaitė Lietuvoje
G. Vagnorius pasitraukė
Gautas pranešimas iš Va

šingtono, kad Lietuvos ministe- 
ris pirmininkas Gediminas Vag
norius š.m. balandžio 30 d. pasi
traukė iš pareigų. Pasitraukimo 
priežastį nurodė tą pačią dieną 
per Lietuvos televiziją pasaky
toje kalboje. Paaštrėję nesutari
mai su prezidentu V. Adamku
mi niekam nebebuvo naujiena. 
Kalboje tik pabrėžta, kad jo pa
sitraukimas bus nudingas krašto 
politiniam pastovumui ir Lietu
vos įvaizdžiui užsieniuose. Apie 
G. Vagnoriaus pasitraukimą 
trumpai paskelbė ir didžioji Ka
nados spauda gegužės 1 d. laidose.

Viltys po viršūnių susitikimo
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus, grįžęs iš Vašing
tone vykusio ŠAS/NATO viršū
nių susitikimo, buvo patenkin
tas, kad Lietuva pastebėta, pri
pažinta ir minima. Jis neabejo
ja, kad Lietuva yra viena iš ge
riausiai narystei pasirengusių 
valstybių ir 2002 m., kai ketina
ma spręsti, kas bus pakviestas 
dalyvauti antrajame ŠAS plėt
ros tarpsnyje, Lietuva turėtų 
būti viena iš pirmaujančių kan
didačių, rašo ELTA.

Susitikimo komunikate Lie
tuva nebuvo išskirta iš kitų Bal
tijos valstybių dėl objektyvių 
priežasčių. Jame turėjo būti iš
reikštas visų ŠAS valstybių suta
rimas. Prezidentas pranešė, jog 
oficialiuose pokalbiuose Va
šingtone nebuvo keliamas Rusi
jos pasipriešinimo ŠAS plėtrai 
klausimas. Jis taip pat pripaži
no, kad Rusija neturi būti izo
liuojama nuo Europos reikalų 
tvarkymo, nes tai nebūtų nau
dinga. Rusija pripažįsta, kad 
Lietuvos vaidmuo sprendžiant 
Karaliaučiaus srities problemas 
yra teigiamas.

Svarstė Ignalinos uždarymą
Balandžio 13 d. Vilniuje vy

ko Baltijos asamblėjos (BA) 
konferencija “Ignalinos AE vie
ta Baltijos jūros šalių energeti

kos strategijoje”, skelbia ELTA. 
Joje dalyvavo BA Aplinkosau
gos ir energetikos bei Socialinių 
reikalų ir ekonomikos komitetų 
nariai, Lietuvos vyriausybės, 
Energetikos instituto atstovai, 
Šiaurės šalių, Lenkijos parla
mentarai, Siaurės investicijų 
banko atstovai, užsienio amba
sadų darbuotojai. BA Aplinko
saugos ir energetikos komiteto 
pirmininkas, Lietuvos seimo na
rys Alfonsas Vaišnoras pabrėžė, 
kad konferencijoje aiškinamasi 
dėl Ignalinos jėgainės uždarymo 
galimybių, o ne dėl klausimo, ar 
ją uždaryti, ar ne. Ignalinos už
darymui pirmiausia reikėtų pa
rengti uždarymo planą, o tai už
truktų apie 5 metus.

Buvo pareikšta Šiaurės ta
rybos nuomonė, kad Europos 
atstatymo ir plėtros bankas tu
rėtų suteikti finansinę pagalbą 
uždarant Ignalinos atominę 
elektrinę. Konferencijos daly
viai kitą dieną lankėsi Ignalino
je, aptarė jėgainės saugumo bei 
ekologinius klausimus.

Kovoja su kontrabanda
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Gediminas Vagnorius 
balandžio 15 d. seimo posėdyje 
pranešė, jog viena kontrabandi
ninkų prekybos vieta atima pen
kias legalias darbo vietas. Su
stabdžius šią nelegalią veiklą, 
Lietuvoje atsirastų 100,000 dar
bo vietų. Jo teigimu, sustiprinta 
kova su kontrabanda jau davė 
gerų rezultatų. Jo teigimu, per 
dvejus metus valstybinio biu
džeto išaugimas 57% pasiektas 
ne vien dėl ekonomikos augi
mo, “didesnė biudžeto augimo 
dalis pasiekta, sumažinus nele
galų verslą ir kontrabandos 
srautus”.

Tarėsi trys prezidentai
Lietuvoje balandžio vidury

je prezidentas Valdas Adamkus 
tarėsi transporto klausimais su 
oficialiu vizitu viešėjusiu Lenki
jos prezidentu Aleksander Kwas- 

(Nukclta j 3-čią psl.)

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, Vilnius

Kultūriniame, galima saky
ti, ir politiniame mūsų gyveni
me įvykis - iš Varšuvos į Vilnių 
atkeliavo garsusis Jano Matei
kos meno šedevras “Žalgirio 
mūšis”. Paveikslas įsikūrė Tai
komosios dailės muziejuje (Že
mutinės pilies arsenale, prie 
Vilnios).

Pirmoji parodos diena - ba
landžio 14-oji. Atidaryme daly
vavo abiejų šalių prezidentai su 
žmonomis: Lenkijos - Aleksan
dras Kvasnievskis ir Jolanta 
Kvasnievska, Lietuvos - Valdas 
Adamkus ir Alma Adamkienė.

Atidarymo iškilmė
Prezidentus, daugybę esan

čių ir buvusių aukštųjų pareigū
nų prie senojo Arsenalo pasiti
ko trimitininkai, garbės sargy
bos kariai. Viduje, antrame 
aukšte, patiestas Lentvario ben
drovės “Kilimai” ilgas (300 m2) 
kiliminis takas. Juo einančius 
kaip anuomet lenkų karius į 
Žalgirio mūšį, lydėjo lenkų gies
mė “Bogorodzica Polska” ir J. 
Naujalio “Kur lygūs laukai”, at
likto Kauno valstybinio choro 
(vadovas prof. K. Bingelis). Per 
atidarymą kalbėjo Lietuvos dai
lės muziejaus direktorius R. 
Budrys, atlydėjęs paveikslą iš 
namų - Valstybinio Varšuvos 
muziejaus - direktorius F. Ruš- 
čicas (Ruszczyc). Kalbas pasakė 
ir abiejų šalių prezidentai, paro
dos globėjai - A. Kvasnievskis, 
V. Adamkus. Istorinę, meninę 
paveikslo reikšmę nušvietė prof. 
E. Gudavičius, M. Jučas ir kt. 
Pirmasis pabrėžė: “J. Mateikos 
šedevras - ne tik mūsų bendros 
istorijos atspindys, bet ir naujų 
lietuvių - lenkų santykių simbo
lis”. O antrasis pasidžiaugė, kad 
Žalgirio mūšis - tai mūsų tautos 
legenda, kurioje svarbiausią vaid
menį atliko du lietuviai: Vytau
tas ir Jogaila; legenda nepa
miršta - ji buvo perduodama iš 
kartos į kartą.

Dailininkas - čeko sūnus
Dailininkas J. Mateika 

(1838-1893), čeko, muzikos mo
kytojo, sūnus, nuo vaikystės lin
ko į istorinę tematiką. Tokie 
darbai, kaip “Stančikas” (1862). 
“Skargos pamokslas” (1864 m., 
Skarga - pirmasis Vilniaus uni
versiteto rektorius). “Liublino 
unija” (1869), “Batoras prie Ps
kovo” (1871), “Sobieskis prie 
Vienos” (1883) ir kt. pelnė jam 
plačią šlovę Europoje. (Paryžiu
je buvo suteiktas garbės legiono 
ordinas, pačioje Lenkijoje gavo 
lenkų meno karaliaus vardą bei 
karališkąjį skeptrą).

Didingasis paveikslas
Įspūdingiausias, didingiau

sias šios srities dailininko pa
veikslas - “Žalgirio mūšis”, su
kurtas 1878 m. Medžiagą jam 
rinko nuo 1855 m. - gilinosi į 
mūšio istoriją, ano meto gink
lus, šarvus, išvaikščiojo mūšio 
lauką, ne vieną muziejų.

Didingų matmenų (4,26 x 
9,83 m) drobė perteikia išgarsė
jusio viduramžių Europoje vadi
namojo tautų mūšio žūtbūtines, 
paskutines akimirkas. Centre - 
Vytautas, įkvėptas pergalės re
gėjimo - koks kalaviją laikan
čios rankos mostas, kokia jėga, 
koks akių spindėjimas; visai ki
toks netoliese didysis kryžiuočių 
ordino magistras Ulrichas fon 
Jungingenas, jau prieš pat žūtį - 
besiginantis, krintantis nuo pies
tu stojančio žirgo.

Atlydėję paveikslą lenkų 
muziejaus restauratoriai tempė 
drobę ant diuraliuminio porė- 
mio labai atsidėję, rūpestingai, 

kone 10 valandų. (Varšuvoje, 
nuimdami nuo porėmio, stengė
si net nekalbėti, kad oro virpėji
mas, drėgmė neveiktų drobės). 
Baigę tempti, įrėmino į žalvario 
rėmus.

Didžiojo tautų mūšio pa
veikslo nuotaiką stiprina čia pat 
rodomi ano meto ginklai, šar
vai, kariuomenės dalinių vėlia
vos, atvežti iš Lenkijos kariuo
menės muziejaus, taip pat su
rinkti iš mūsų muziejų - Kauno, 
Šiaulių, Trakų, Rokiškio, Tel
šių, Šv. Petro ir Povilo švento
vės (du būgnai aptempti oda, 
įspūdingoji iždo skrynia su me
talo apkaustais, Pacų herbu).

Karo metais
Paveikslas yra Valstybinio 

Varšuvos muziejaus turtas. Per 
Pirmąjį pasaulinį karą jis buvo 
išvežtas apsaugai į Maskvą, o 
per Antrąjį - į Liubliną. Tuo
met vokiečiai už informaciją 
apie paveikslo saugojimą buvo 
paskyrę nemažą sumą, bet išda
vikų neatsirado. Nuo 1945-ųjų - 
jis vėl savo namuose, Valstybi
niame Varšuvos muziejuje, iš 
kurio pajuda labai retai. Šį kar
tą paveikslas pasiekė Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštystės sostinę 
Vilnių, kurio katedroje “ilsisi 
Žalgirio didvyris, pergalingai 
vadovavęs mūšiui, didysis Lietu
vos kunigaikštis Vytautas, kar
žygiškai pavaizduotas didelio 
talento dailininko Jano Matei
kos” (V. Gasiūnas).

Apsauga
Paveikslas apdraustas 3 mil. 

JAV dolerių. Be policijos dar
buotojų, Arsenale jį saugo mū
sų muziejuose esanti moder
niausia signalizacija. Lankytojai 

Garsiojo dail. J. Mateikos paveikslo “Žalgirio mūšis” parodos 
atidaryme Vilniuje - Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS ir 
Lenkuos prezidentas ALEKSANDER KWASNIEWSKI

Nuotr. P. Meduko iš “Lietuvos žinių”

Šiame numeryje
Motinų rūpesčiai - visų reikalas

Motinystė yra tapusi nebe natūrali moters gyvenimo dalis
“Žalgirio mūšis” Vilniuje

Iš Varšuvos j Vilnių atkeliavo garsusis meno šedevras
Lietuva ir Pilsudskis

Demokratija vargino šį užsidariusį ir nekantrų žmogų
Rusijos grasinimai baltiečiams

ŠAS generolai jau domėjosi Lietuvos aviacijos baze
Savo senelių pėdsakų ieškant

Lietuvoje labai pastebimas noras pataikauti skaitytojams
Kanados lietuvių katalikų centras

Pranešimai vaizdžiai parodė, kad parapijos atlieka svarbų vaidmenį
Žmogiškumo viršūnės ir nerimas

Sudrausminti svyruojančiai mūsų prigimčiai tarnauja askezė 
Taip rašė Lenkijos atstovas

Vokiečiai siūlė gen. St. Raštikiui užimti Vilnių

įeina pro tikrinimo vartus; vidu
je įrengtos vaizdo kameros. 
(Nei filmuoti, nei fotografuoti 
neleidžiama).

Paskutinė parodos diena 
Vilniuje - liepos 15-oji. Tai Žal
girio mūšio diena. Jau dabar 
norinčių apžiūrėti yra daugiau 
nei 5000. Bilietų kainos suaugu
siems - 6 Lt, moksleiviams, 
pensininkams, studentams - po 
3 Lt. Labai svarbu, kad kuo 
daugiau paveikslą pamatytų 
moksleivių, pajustų M. Jučo mi- 

< nėtos legendos esmę - pergalę 
prieš vergiją, tamsą. Neatsitikti
nai garsioji mūsų krepšininkų 
komanda pasirinko šį vardą, 
neatsitiktinai dar visai neseniai 
pirmoji raidė (Ž) buvo rašoma 
ant tvorų, sienų. Rašoma kaip 
įkvėpimo ženklas, ateities, lais
vės siekimas. Tegyvuoja Žalgi
rio dvasia ir šiandien!

Dailininko J. Mateikos paveikslo 
“Žalgirio mūšis” fragmentas — 
VYTAUTAS DIDYSIS
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Su dėkingumo žiedais

Lietuva ir Pilsudskis VYTAUTAS P.ZUBAS
Britų žurnalisto požiūris ir Lietuvių enciklopedijos informacija

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Su gegužės žiedais ir pava
sario pražydusiais žingsniais ar
tėja Motinos diena, skirta pa
gerbti motinoms, mūsų gyvybės 
tęsėjoms, mūsų dvasios formuo
tojoms, mūsų gyvenimo krypties 
lėmėjoms. JAV Filadelfijos mies
tas buvo pirmasis Motinos die
nos “pionierių”, pradėjęs Moti
nos dieną 1908 metais. Vėliau, 
1914 metais, JAV kongresas ir 
senatas visoms valstijoms oficia
liai paskelbė, kad pirmas gegu
žės sekmadienis yra skiriamas 
motinoms pagerbti, Motinos 
diena labai išpopuliarėjo ir yra 
minima ne vien šeimose, bet ir 
organizacijose bei šventovėse. 
Nepriklausomoje Lietuvoje toji 
šventė buvo įvesta 1929 metais, 
nutarus Motinos dieną švęsti 
pirmą gegužės sekmadienį. Mo
tinų pagerbimo šventė paplito 
visame pasaulyje, o užsienio lie
tuvių telkiniuose ji yra ypatingai 
gražiai minima ir lituanistinėse 
mokyklose, ir lietuviškose para
pijose, ir jaunimo organizacijo
se. Vietinės gėlininkystės pla
čiai reklamuoja gėles, o kitos

• Žmonės sunyksta; kai nebe- 
apšIVelka šventadienio drabužiais 

(Carlyle) 

MYLIMAM TĖVELIUI
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JULIUI PAULAUSKUI 

minis,
jo dukrą ŽIBUTĘ VAIČIŪNIENĘ, žentą VAIDOTĄ, 
vaikaičius, sūnų ROMĄ su šeima bei visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

R. A. Jonaičiai R. A. Rygeliai
R. M. Rusinai N. A. Simonavičiai
A. Šimonėlienė D. J. Valaičiai

ir jų šeimos

PADĖKA
A+A

VYTAUTAS KAIRYS
mirė 1999 m. vasario 28 d., palaidotas 1999 m. kovo 3 d. 

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ont.

Esame labai dėkingi klebonui kun. Juvenaliui 
Liaubai, OFM, už jo jautrius ir paguodžiančius žodžius 
lankant Vytautą ligoninėje, už sukalbėtą Rožinį prie kars
to, už gedulines Šv. Mišias Aušros Vartų šventovėje ir pa
lydėjimą į kapines. Dėkingi vargonininkei-solistei Dan
guolei Radtkienei už gražų giedojimą ir Mindaugui Gab
riui už įspūdingą smuikavimą per Mišias.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pa
žįstamiems už aukas Šv. Mišioms, “Pagalbai Lietuvos vai
kams” ir Lietuvos “Vaikų dienos centrams”, už atsiųstas 
gėles, pareikštas užuojautas spaudoje, raštu, asmeniškai ir 
už telegramas iš Lietuvos ir Amerikos.

Ypatingai dėkojame visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, lankiusiems velionį laidotuvių namuose, 
Šv. Mišiose ir nepaisant blogo oro, lydėjusiems Vytautą į 
amžinojo poilsio vietą. Ačiū labai Danutei ir Bernardui 
Mačiams už paruoštus skanius pietus, ir visoms ponioms 
už iškeptus pyragus ir tortus. Ačiū taip pat Tėvynės 
sąjungos atstovui P. Šidlauskui už tartą atsisveikinimo 
žodį kapinėse.

Ypatingai dėkoju savo seserims ir giminėms, kurie 
padėjo man išgyventi visą širdgėlą, būnant Vytui ligoninė
je ir iki dabar -

Nuliūdusi žmona Eugenija, brolis Jonas, 
vaikai - Vita, Edvardas ir Oksana, Virginija ir Ričardas, 

Jurgis (George) ir Audronė, vaikaičiai -Aleksutė ir Motiejukas

parduotuvės skatina motinas 
apdovanoti gardumynais ir įvai
riomis kitomis gėrybėmis.

Ypatingos pagarbos užsitar
nauja užsienio lietuvių motinos, 
per daugelį metų po svetimu 
dangumi išlaikiusios lietuvybę 
savo šeimose, jaunajai kartai 
perdavusios lietuviškas tradici
jas, kaip pvz. Kūčių patiekalus 
ir papročius bei vašku margina
mus margučius.

Užsienio lietuvių šeimose 
gegužės mėnuo yra dar ir tuo 
ypatingas, kad baigiasi mokslo 
metai ir vietinėse, ir lituanisti
nėse mokyklose. Prasideda rū
pestis apie vasaros atostogas. 
Dauguma lietuvių tėvų planuoja 
savo vaikus siųsti į lietuviškų 
jaunimo organizacijų stovyklas, 
kuriose mūsų prieaugis bend
rauja lietuviškoje aplinkoje, dai
nuoja lietuviškas dainas, žaidžia 
lietuviškus žaidimus. Tai ne 
vien malonumas vaikams, bet ir 
praktiškas pareigos atlikimas, 
juose palaikant lietuvišką dvasią 
kaip gyvą mūsų kultūros ele
mentą.

Te Aukščiausias laimina vi
sas motinas, te įkvepia vaikams 
pagarbos ir meilės jausmus, te 
stiprina viltį, kad lietuvybė išliks 
gyva, nors ir toli nuo Tėvynės.

VYTAUTAS P. ZUBAS

“Jei tauta perdėtai rūpinasi 
savo didvyriais, tai ženklas, kad 
jos siela sutrikusi, reikalinga pa
guodos”. Taip pradeda straipsnį 
apie Lenkijos praeitį Londono 
“The Economist” 1998 lapkri
čio 21 nr. Sunkiais pokario de
šimtmečiais po Maskvos padu 
prispausti lenkai sėmėsi stipry
bės iš maršalo J. Pilsudskio. Jis 
1918 m. sukūrė nepriklausomą 
Lenkijos respubliką iš griūvan
čių Austrijos, Vokietijos ir Ru
sijos imperijų lenkiškų sričių.

Jaunystėje Pilsudskis pri
klausė socialistų pogrindžiui ir 
buvo įkalintas Sibire už atenta
to ruošimą prieš carą Aleksan
drą III. Vėliau, kaip jis pats sa
kė, išlipo iš raudonojo tramva
jaus “Nepriklausomybe” vadina
moje sustojimo vietoje. Didžiau
sia jo nuodėmė komunistų akyse 
buvo ta, kad 1920 m. jo va
dovaujami lenkų daliniai prie 
Varšuvos sustabdė bolševikų ar
mijas, nešančias revoliuciją į Vo
kietiją ir likusią Vakarų Europą.

Komunistų pastangos išdil
dyti Pilsudskį iš žmonių atmin
ties nepasisekė. Jo kultas augo 
pogrindyje ir net katalikų šven
tovių prieangiuose galėjai pirkti 
Pilsudskio paveikslėlių, nors gy
vas jis nebuvo tikinčiųjų drau
gas. Tik po 1989 m. oficiali Len

Maskvos katalikų klebonas
Kun. Viktoras Voronovičius, Maskvos Šv. Petro ir Povilo 

parapijos klebonas, apsilankęs Romoje
Jis gimė 1963 m. spalio 22 

d. Gudijoje. Jo tėvas buvo gu
das, o motina - pusiau lenkė, 
pusiau lietuvė. Gimnaziją lankė 
Gardine. Kai buvo 15 metų am
žiaus, jų šeima apsigyveno Vil
niuje. Čia jis lankė prekybos 
kursus, o po to buvo pašauktas į 
sovietų kariuomenę ir išsiųstas į 
karą Afganistane. Po dvejų me
tų sugrįžęs į Vilnių ėjo restora
no viršininko pareigas, nes yra 
geras virėjas.

Ten padirbėjęs įstojo Kau
no kunigų seminarijon, kurią 
baigęs buvo įšventintas kunigu 
1991 metais Kaišiadorių vysku
pijai. Vilniuje jis buvo susipaži
nęs su kun. Tadu Kondrusevi- 
čiumi, kuris vėliau buvo paskir
tas vyskupu Gudijoje, o 1991 m. 
- arkivyskupu europinei Rusijos 
sričiai ir įsikūrė Maskvoje.

Sovietmečiu Rusijoje buvo 
atviros tik dvi katalikų švento
vės - viena Leningrade, o kita 
Maskvoje. Maskvoje veikusi Šv. 
Liudviko šventovė ir dabar te
bėra Prancūzijos ambasados nuo
savybė. Joje sovietmečiu net 30 
metų darbavosi lietuvis kun. 
Mažeika, kuris ten ir palaidotas. 
Dar ir šiandien jis ten visų yra 
labai gerbiamas.

Prieš sovietinius laikus 
Maskvoje buvo dar kitos dvi 
katalikų šventovės: Šv. Petro ir 
Povilo bei Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo. Jos abi sovietų^bu- 
vo paverstos gamyklomis. Šiuo 
metu yra atgauta tik Nekalto 
M. Marijos Prasidėjimo švento
vė, kuri reikalinga didelių re
montų, nes joje buvo įrengti net 
keli įmonės aukštai. Ten jau 
atnašaujamos Mišios, bet nėra 
lėšų atnaujinimui. Šv. Petro ir 
Povilo šventovei irgi reikėtų 
didelių remontų, bet ji dar nėra 
sugrąžinta katalikams. Arkivys
kupas yra įsikūręs kukliame 3 
kambarių bute.

Kun. Viktoras darbuojasi 
Maskvoje kaip Šv. Petro ir Povi
lo parapijos klebonas, nors pa
rapija dabar yra prisiglaudusi 
Šv. Liudviko šventovėje. Mask
voje yra priskaitoma iki 70,000 
lotynų apeigų katalikų. Šv. 
Liudviko šventovėje sekmadie
niais atnašaujamos net aštuone- 
rios Mišios, į kurias atsilanko 
po maždaug 500 žmonių. Savai
tės dienomis didžiausias darbas 
yra katekizavimas ir paruošimas 

A+A
VILIMUI VINCENTUI LIAUBAI 

iškeliavus į amžinybę,
jo brolį kleboną kun. JUVENALĮ LIAUBĄ, OFM, 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono ir Niagara pusiasalio
“Tėvynės sąjungos” valdyba

kija stengiasi jį pagerbti ir net 
buvę komunistai neatsilieka. 
Praėjusių metų lapkričio 8, tris 
dienas prieš 80-tą Lenkijos ne
priklausomybės sukaktį, prez. 
Kwasniewski, buvęs komunis
tas, lydimas Pilsudskio dukters 
ir Varšuvos burmistro, padėjo 
vainiką prie didžiulės naujos 
Pilsudskio statulos prie Belve
derio rūmų, kur kadaise marša
las gyveno.

Tai antras Pilsudskio pa
minklas Varšuvoje. Tačiau mi
nia, atėjusi į 40 minučių truku
sią paminklo atidarymo iškilmę, 
buvo nedidelė, gal 400 žmonių. 
Atsiliepimai spaudoje taip pat 
buvo taupūs ir net kritiški. Ben
dras įspūdis: lenkai pagaliau 
jaučiasi saugūs savo krašte ir 
patenkinti demokratine san
tvarka nebemato reikalo toliau 
laikytis įsikibę į “Marszalek” at
minimą.

Niekas neneigia svarbaus 
Pilsudskio vaidmens Lenkijos 
istorijoje. Po Lenkijos padalini
mo lenkai gyveno trijų imperijų 
valdose ir 1914-18 m. kariavo 
trijose armijose. Kai dauguma 
lenkų laukė išlaisvinimo kovo
dami Rusijos pusėje, Pilsudskis 
su savanorių legionais to paties 
vylėsi Austrijos-Vokietijos pu
sėje. Tačiau 1917 m. atsisakęs 
prisiekti ištikimybę Vokietijos 
kaizeriui, Pilsudskis buvo įka-

Kun. VIKTORAS VORONOVI
ČIUS, Šv. Petro ir Povilo parapi
jos klebonas Maskvoje

suaugusiųjų Krikštui. Norintieji 
priimti Krikšto sakramentą, turi 
lankyti atitinkamas pamokas 
vienerius metus. Jas lanko šim
tai žmonių. Taip pat vyksta ir 
vaikų katekizacija.

Dabar europinėje Rusijos 
dalyje yra net 116 plačiai išsi
sklaidžiusių parapijų, kurios vis 
auga ir todėl kelia Ortodoksų 
bendrijos neapykantą. Ortodok
sų dėka buvo išleistas valdžios 
įstatymas, kuris pripažįsta tik 
keturias oficialias religijas: or
todoksų, musulmonų, budistų ir 
žydų. Katalikai laikomi nauja 
evangelistų sekta ir yra varžomi. 
Santykiai tarp katalikų ir orto
doksų, užuot gerėję, vis blogėja.

Kun. Viktoras dvejus metus 
praleido Romoje, studijuoda
mas Orientalinėje kolegijoje ir 
įsigijo “magna cum Įaudė” li
cenciatą iš Rytų teologijos. Šiais 
metais jis vėl atvyko į Romą 
porai mėnesių Kanonų teisės 
studijoms.

Maskvoje gyvena jau kelios 
kartos lietuvių. Vieni yra sukūrę 
mišrias šeimas ir jų vaikai jau 
nebedalyvauja lietuviškoje veik
loje. Kiti, nors atitolę, bet dar 
daug kur save laiko lietuviais, 
laikosi lietuviškų papročių. Per 
didesnes lietuviškas šventes jie 
susirenka į lietuvių draugijos 
namus netoli Lietuvos ambasa
dos ir ten kun. Viktoras jiems 
atnašauja Mišias. Jis pats dar 
tebėra Lietuvos pilietis ir daž
nai lankosi Vilniuje, kuriame 
daug metų yra praleidęs. Jis 
moka net aštuonias kalbas: gu
dų, rusų, ukrainiečių, lietuvių, 
italų, vokiečių, lenkų ir šiek tiek 
anglų. V.S. 

lintas Magdeburgo tvirtovės ka
lėjime. Vokietijai karą pralai
mėjus, 1918 m. lapkrityje Pil
sudskis grįžo į Varšuvą kaip 
kankinys už Lenkijos laisvę ir 
sugebėjo, Lenino žodžiais ta
riant, “paimti valdžią, kuri sklan
dė gatvėse”.

Pilsudskio bandymas sukur
ti federaciją su Lietuva, Gudija 
ir Ukraina nepavyko ir beveik 
pražudė neseniai atgautą nepri
klausomybę pažadindamas Ru
sijos bolševikų “Drang nach dem 
Westen”. Pilsudskio vardas ir 
šiandieną nemėgstamas Lietuvo
je, kurios sostinę Vilnių lenkų 
legionieriai užėmė 1920 m. kaip 
dovaną “mylimam vadui”, kuris 
ten mokėsi ir užaugo.

Pilsudskio nepalankumas de
mokratijai, kurią jis pašaipiai 
vadino “seimokratija”, stebina 
šių dienų demokratinę Lenkiją. 
Net jeigu ir sutiktume su min
timi, kad 1918 m. lenkai nebuvo 
paruošti demokratinei santvar
kai (gal ir nepriklausomybei), 
populiaraus ir mėgstamo vado 
nepalankumas deryboms ir kom
promisui nepadėjo demokrati
nėms idėjoms bręsti. Demokra
tija ir jos institucijos vargino šį 
užsidariusį ir nekantrų žmogų. 
1926 m. jis bandė kariniu per
versmu išspręsti didėjančias 
Lenkijos problemas ir įvedė “va
dovaujamą demokratiją”, kuri 
po jo mirties 1935 m. privedė 
kraštą prie liūdnai pagarsėjusio 
“pulkininkų režimo”.

Net ir šių dienų kritiškos 
kartos laikais mokantis lenkų 
kalbą neatsispiria magiškiems 
Pilsudskio oratoriniams sugebė
jimams. Jo kalbų jėgos pavyz
džiu gali būti 1928 m. kalba 
legionieriams Vilniuje. Gal ge
riau būtų buvę, jei susimąsčiusi 
bronzinė figūra prie Belvederio 
rūmų būtų buvęs rašytojas.

Ką rašo Lietuvių 
enciklopedija?

“Pilsudskiai - sena dar pa
goniškos Lietuvos laikus sie
kianti giminė, kuri tada vadino
si Giniotais (Gineičiais?). Vie
nas jos atstovas dalyvavo 1413 
m. Horodlės suvažiavime. 16 a. 
Stanislovas Giniotaitis (Ginia- 
towicz) nuo Pilsudų dvaro (Tau
ragės aps., Skaudvilės vis.) gavo 
Pilsudskio vardą” (221., 537 psl.).

“...XX a. giminė išgarsėjo 
Lenkijos diktatoriumi Jozef Pil
sudski. Jo tėvas (agronomas), 
taip pat Juozapas, gyveno Pa
šušvio dvare. Vedęs garsios že
maičių giminės Mariją Bilevi- 
čiūtę, paveldėjo visą eilę dvarų: 
Suginčius, Tenenius, Zulavus ir 
kt. Ligi 1864 gyveno Teneniuo
se (Tauragės aps.). Už aktyvų 
dalyvavimą 1863 m. sukilime 
dalis dvarų buvo konfiskuota ir 
Pilsudskiai persikėlė į Zulavus, 
Pabradės vis., Švenčionių aps. 
Dvarui sudegus, 1879 apsigyve
no Vilniuje” (22 t., 537 psl.).

“Juozapas Pilsudskis (1867- 
1935), Lenkijos valstybininkas 
ir maršalas, vaidinęs neabejoja
mai vieną svarbiausių vaidmenų 
1918 m. atkuriant nepriklauso
mą Lenkiją ir dažnai tiesiogiai, 
o kartais tarpiškai vadovavęs ir 
lėmęs lenkų tautos likimą iki 
pat savo mirties. Savo kilme ir 
politine ideologija buvo tikras 
gente lituanus natione polonus 
pavyzdys. Jis siekė atkurti isto
rinę Lenkiją su autonominėmis 
Lietuva, Ukraina, gal ir Gudija. 
Iš čia ir jo konfilktas su atgims
tančia Lietuva” (22 t., 538 psl.).

Nuotaikos šiandieną
Gimusiam ir užaugusiam ne

priklausomoje Lietuvoje lietu
vių genties Kanados ar kito 
krašto piliečiui J. Pilsudskio 
“gente lituanus natione polo
nus” ir jo sentimentai gimtajam 
kraštui gal lengviau suprantami, 
kaip kam nors kitam. “The Eco
nomist” pastaba, kad “lenkai 
pagaliau jaučiasi saugūs savame 
krašte” tinka ir Lietuvos poka
rio kartai, kuri sudaro 70% 
gyventojų. 19-20 š. sąvartos po
litines ir ideologines kovas tęsia 
greitai tirpstanti vyresniųjų kar
tos mažuma.

wizamam
U Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus. 
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Dail. J. Mateikos paveikslo “Žalgirio mūšis” parodos atidarymo 
iškilmėje Vilniuje - Lietuvos prezidento žmona ALMA ADAMKIENĖ ir 
Lenkuos prezidento žmona JOLANTA KWASNIEWSKA

SPAUDOS BALSAI

Rusijos grasinimai baltiečiams
Maskvos dienraštis “Izves

tia” š. m. kovo 30 d. laidoje ra
šo: “Rusija negali pasikliauti 
Baltijos kraštų parama, kad Ju
goslavijos ŠAS (NATO) bom
bardavimo politika būtų pa
smerkta, tai pasidarė aišku, kai 
šiuo klausimu oficialiai pasisakė 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos va
dovai, palaikę stiprius ŠAS smū
gius suvereniai valstybei. Rusijos 
ir Baltijos kraštų santykiams, 
kurie ir be to buvo ne be debe
sų, gresia visiškas apsiniauki- 
mas nepasitikėjimo ir įtampos 
debesimis. Juo labiau, kad trijų 
kraštų vadovybės yra pasiruošu
sios pasiųsti į šį regioną karius, 
jeigu ŠAS programos ‘partne
rystė už taiką’ rėmuose papra
šys pagalbos ir karinės paramos. 
Lietuva gali pasiųsti iš Vytauto 
Didžiojo vardo Kauno batalio
no 20 kareivių, o Latvija - ke
lias dešimtis žandarų. Tokį ‘pa
lankumą’ galima paaiškinti ne 
kuo kitu, kaip tik didelėmis Vil
niaus, Rygos ir Talino pastan
gomis įgyti palankumą ŠAS, į 
kurią, kaip žinoma, veržiasi Bal
tijos kraštai. (...)

Po tokios draugiškos virš 
Jugoslavijos lėktuvų antskry
džių paramos darosi aišku, kad 
Rusija su dviguba energija prie
šinsis Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos įstojimui į ŠAS. Po šios ju
goslaviškos patirties ateityje jos 
gali tapti patogiu tiltu gali
miems agresyviems ŠAS veiks
mams prieš Rusiją. ŠAS gene
rolai jau domėjosi Lietuvos 
aviacijos Zoknių (prie Šiaulių) 
baze. Anksčiau čia buvo stam
besnis Sov. Sąjungos aviacijos 
kompleksas su aerodromu, ga
linčiu priimti ‘Buran’ tipo lėktu
vus, su angarais, sandėliais ir 
kitokiais pagrindiniais įrengi
mais. Šiuo metu lietuviai kariš
kiai nori visa tai perimti iš civili
nių rankų. Nėra jokių garantijų, 
kad Zokniai nebus išnuomoti 
ŠAS - tokie planai jau plevena 
ore. Tokiu būdu, kaip besireikš- 
tų karo veiksmai, ŠAS bombar
davimai sudavė rimtą smūgį ru- 
sų-baltiečių santykiams. Pasi
keitimų geresne kryptimi gali
ma tikėtis tik tolimesnėje pers
pektyvoje”.

Tas pats laikraštis š.m. kovo 
26 d. laidoje rašo, kad Lietuva 
labiau negu kiti du Baltijos 
kraštai stengiasi įtikti ŠAS-gai: 
“Lietuva, Latvija ir Estija ben
drai pareiškė, kad palaiko ŠAS 
Jugoslavijoje veiksmus. Akty

AtA
VILIMUI VINCENTUI LIAUBAI 

mirus, jo broliui Hamiltono Aušros Vartų parapijos kle
bonui kun. JUVENALIUI LIAUBAI, OFM, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

Hamiltono pensininkų klubas

A+A
LIUDAI ŠILEIKIENEI 

mirus,
sūnus - AUDRIŲ, JULIŲ, ANTANĄ ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Ona ir Bronius Sergančiai
Aldona ir Antanas Sergančiai

Nuotr. P. Meduko iš “Lietuvos žinių”

viausiai ŠAS poziciją rėmė Lie
tuva, kuri kitaip negu Latvija ir 
Estija galvoja, kad šiais metais 
balandžio mėn. ŠAS valstybių 
viršūnių susitikime gali būti pa
kviesta į šią sąjungą”.

Punsko problemos
“Kurier Wilenski” š. m. ko

vo 26 d. laidoje rašo, kad kovo 
24 d. Lenkijos ambasadą Vil
niuje piketavo apie 50 studentų, 
reikalaudami iškeldinti lenkus 
pasienio apsaugos kariškius iš 
užimtų patalpų Punske. Amba
sadorė Eufemia Teichman pi
ketuotojams pareiškė: “Manau, 
kad viskas yra gerame kelyje, 
įvyko Aukščiausios pasienio sar
gybos vadovybės, Polesės vaiva
dos, Punsko valsčiaus ir lietuviš
kų organizacijų susitikimas. An
trą kartą jie susitiks kovo pabai
goje - Punsko valsčiaus viršaitis 
nurodys kitą (sargybinei) vietą. 
Tikiuosi, kad ligi Jono-Pauliaus 
II lankymosi šis galvos skaus
mas bus išgydytas”. Vienas iš pi
keto organizatorių nebuvo taip 
optimistiškai nusiteikęs: “Nors 
gerais žodžiais tikime, tačiau no
rėtume, kad tuos žodžius sektų 
veiksmai. Maloniai kalbėjo pre
zidentai, parlamentų vadovai, ta
čiau ligi šiol be rezultatų”.

Šį pavasarį Šv. Tėvas Jonas- 
Paulius II lankysis netoli Puns
ko esančiame Vygrių miestelyje. 
Lenkų administracijai nebūtų 
malonu, jeigu TV ekranuose 
pasirodytų teisybės ieškančių 
punskiečių plakatai.

Nesutarimai viršūnėse
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š. m. balandžio 23-25 
d. laidoje rašo: “Nors Lietuvos 
seimas trečiadienį (bal. 21 d.) 
valdančios konservatorių parti
jos balsų dauguma pareiškė pa
sitikėjimą premjerui Gediminui 
Vagnoriui, prezidentas Valdas 
Adamkus davė suprasti, kad jis 
ir toliau laukia jo atsistatydini
mo. (...) Šis pasisakymas reiš
kia, kad prezidentas ketina pa
sinaudoti jam priklausančia 
konstitucine teise ir pasirašyti 
kabineto šefui nepasitikėjimo 
dekretą. Seimas slaptu balsavi
mu paprasta balsų dauguma tu
rėtų priimti arba atmesti prezi
dento siūlymą. Turint galvoje 
jėgų santykį parlamente, kon
servatorius premjeras turėtų 
išsilaikyti savo pozicijoje”.

Viršūnių nesantaikos į vie
šumą iškėlimas kenkia Lietuvos 
įvaizdžiui užsienyje. J. B.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Kanados raginimas Lietuvai
Valstybės gynybos ministerio A. Eggleton’o š.m. balandžio 9 d. 
laiškas (vertimas) generaliniam Lietuvos garbės konsului

Hariui Lapui

Savo senelių pėdsakų ieškant
Gimęs Pietų Afrikoje žymus rašytojas, universiteto profesorius DAN 
JACOBSON panūdo ieškoti savo senelių pėdsakų Lietuvoje. Apie savo kelionę 

parašė knygą, kurios pagrindinės mintys čia trumpai atpasakojamos

GERBIAMASIS p. LAPAI,
Dėkoju Jums už š.m. vasa

rio 17 d. laišką apie Lietuvos 
pasirengimą stoti į Šiaurės At
lanto sąjungą (ŠAS/NATO) se
kančiame plėtros etape. Atleis
kite už pavėluotą atsiliepimą.

Malonu buvo skaityti apie 
konkrečius Lietuvos padarytos 
pažangos pavyzdžius. Šaltajam 
karui besibaigiant, Kanada bu
vo viena iš pirmųjų valstybių, 
remiančių Vidurio ir Rytų Eu
ropos atsistatančių kraštų stoji
mą į Sąjungą, užmojį išplėsti ir 
sustiprinti Atlanto krantus sie
jančią organizaciją. Čekijos, 
Vengrijos ir Lenkijos v priėmi
mas buvo itin svarbus ŠAS rai
dos žingsnis.

Madride įvykusioje viršūnių 
konferencijoje 1997 m. buvo 
pripažinta Baltijos valstybių pa
žanga, stiprinanti bendradarbia
vimą ir pastovumą tame regio
ne. Vašingtone rengiamos SAS 
50-mečio iškilmės sudarys pro
gą Sąjungos narėms ne tik pasi
džiaugti praeities darbais, bet ir 
žvelgti į bendrą tikslą, siekiant 
užtikrinti laisvę bei taiką vienin
goje ir klestinčioje Europoje.

Nors Sąjunga dar nėra pa
dariusi sprendimo dėl sekančio 
plėtros žingsnio, Kanada steng
sis užtikrinti, kad Vašingtone

Naujoje Šv. Juozapo parapijoje Vilniuje kun. KĘSTUTIS RALYS su 
klierikais - pirmosios Velykos laikinoje koplyčioje-mokykloje

Naujas projektas Vilniuje
BRANGUS TAUTIEČIAI,

Sveikinu Jus visus, gyvenan
čius toli nuo tėvynės Lietuvos. 
Mano rūpesčiu N. Daugėliškyje 
buvo pastatyti vaikų ir senelių 
parapijiniai globos namai, kur 
ne vienas rado prieglobstį. Da
bar kai kurie jų studijuoja, mo
kosi. Nemažas našlaičių būrys 
gyvena šeimose, kur taip pat jau 
kai kurie išskleidė sparnus gyve
nimui.

Tačiau vargo ir skurdo slam- 
pinėjančių gatvėse vaikų gyveni
me Lietuvoje daug. Pilni šiukš
lynai besirausiančių vaikų. Tai 
visų mūsų naujos ir laisvos Lie
tuvos žaizda.

Arkivyskupo A. J. Bačkio 
naujai paskirtas Vilniaus-Pilai- 
tės parapijos klebonu, vėl pra
dėjau panašios veiklos kelią - 
pasiryžau pastatyti šiame rajone 
nedidelę šventovę su parapiji

P A D Ė KA
A+A

GENOVAITĖ GRAJAUSKIENĖ, 
mirė 1999 m. balandžio 7 d.

Nuoširdi padėka gerb. klebonui kun. J. Liaubai, 
OFM, už Rožinio kalbėjimą ir maldas koplyčioje, at
laikytas gedulines Mišias ir palydėjimą į amžinojo poilsio 
vietą.

Dėkoju parapijos chorui už gražų giedojimą, au
kojusiems šv. Mišioms už a.a. Genovaitės vėlę Lietuvos 
našlaičiams, Vaikų dienos centrui, Kanados lietuvių fon
dui. Dėkoju P. Šidlauskui už pareikštą užuojautą konser
vatorių ir pensininkų klubo vardu, už atsiųstas gėles bei 
užuojautos atvirukus.

Ačiū labai karsto nešėjams; p.p. Mačiams už 
paruoštus pusryčius, ponioms už pyragus ir visiems, kurie 
prisidėjo prie a.a. Genovaitės laidotuvių -

Liūdintis vyras Bronius Grajauskas

vyksiančiame viršūnių susitiki
me būtų padaryta pažanga šia 
linkme. Norėtume matyti aiškų 
kvietimų tvarkaraštį sekančiam 
stojimų etapui ir pagalbos pro
gramą valstybėms besiruošian
čioms tapti narėmis. Kanadai 
Sąjungos plėtra yra įvykdymas 
politinio pažado, kuris buvo pa
reikštas Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybėms ŠAS steigimo 
metu.

Kanada pripažįsta pažangą, 
kurią yra padariusi Lietuva ir 
kitos valstybės, besistengiančios 
tapti demokratinėmis visuome
nėmis su rinkos ekonomija. Jū
sų vyriausybės pasiryžimas įgy
vendinti reformas yra akivaiz
dus. Aiškiai matyti, kad toji už
duotis pareikalaus ilgalaikio iš
tvermingo lietuvių įsipareigoji
mo. Mes ir toliau raginame Lie
tuvą ir kitas valstybes, užsimo
jusias įsijungti į Sąjungą, panau
doti visas bendradarbiavimo bei 
pasiruošimo galimybes, kurias 
teikia Euro-Atlantinė bendra
darbiavimo taryba ir Bendradar
biavimo taikos labui programa.

Dar kartą dėkoju, kad pasi
dalinote savo pažiūromis su ma
nimi.

Nuoširdžiai Jūsų -
Arthur C. Eggleton

niais našlaičių globos namais 
bei jaunimo centru, kad vaikai 
iš šiukšlynų sugrįžtų į jaukius 
namus, į naują gyvenimą, toliau 
galėtų eiti laimingu ir teisingu 
gyvenimo keliu.

Kreipiuosi į visus, kuriems 
rūpi jaunoji Lietuvos karta. Pa
lengvinkime vaikų dalią, prisi
dėdami prie šio 2000-mečio 
projekto dosnia auka.

Aukas siųsti man į Vilnių 
čekiu arba banko perlaida; 
Amerikoje - Lietuvių katalikų 
religinę šalpą, nurodant Šv. 
Juozapo parapijai Vilniuje, ad
resuojant: 351 Highland Boule
vard, Brooklyn, New York 
11207. Aukos bus nurašomos 
nuo pajamų mokesčio.

Iš anksto visiems dėkoju - 
Jūsų kun. Kęstutis Ralys, 

Vydūno 12 -15, 
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Švėkšnos šventovė Nuotr. V. Kapočiaus

Laisvės kovotojus pagerbiant
JERONIMAS ŠALČIUNAS

Balandžio 10-ją Šv. Vin
cento šventovėje Mišias Mari
jampolėje už žuvusius Lietuvos 
partizanus bei mirusius jų šei
mų narius atnašavo Vilkaviškio 
vyskupas J. Žemaitis, MIC. Pa
mokslą pasakė kun. J. Barkaus
kas, pabrėždamas sunkius tuo
metinės kovos išbandymus. Prie 
perlaidotų “Tauro” apygardos 
partizanų paminklo buvo nu
vežtos gėlės, nuaidėjo garbės 
salvės.

Suregistravus iš kitur atvy
kusius dalyvius įvyko mokslinė 
konferencija. Programai vado
vavo A. Sipienė.

Lietuvos nepriklausomybės 
kelią nušvietė J. Gustaitis. Da
lyvių atsistojimu pagerbta N. 
Gaškaitė-Žemaitienė gyvai kal
bėjo apie Lietuvos Laisvės kovų 
sąjūdžio 50-metį. Įdomų prane
šimą “Tauro’ apygarda laisvės, 
kovose” padarė B. Ulevičius iš 
Kauno. Tema “Laisvės kovų 
įamžinimas” plačiai kalbėjo at
naujinto muziejaus vadovė A. 
Vilutienė (Marijampolė).

Prezidento V. Adamkaus 
sveikinimą dalyviams perskaitė 
Gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimų centro atstovas K. 
Dumčius. Jis įteikė apdovanoji
mus A. Vilutienei ir dar keliems 
asmenims. KAM ministerio pa
vaduotojas E: Simonaitis pasi
džiaugė prasmingu renginiu, 
paragino ir toliau skiepyti nar
suolių pasiaukojimą. Jausmin
gai kalbėjo partizanų vado A. 
Ramanausko-Vanago dukra Auk
sė. LPKTS Marijampolės sky
riaus pirmininkas V. Raibikis 
dėkojo bendraminčiams atsto
vams, kurių dėka pagrindines 
lėšas muziejaus remontui ir per
tvarkymui skyrė miesto savival
dybė. Kartu jis pabrėžė būtinu
mą valstybės pastangomis paga
liau įrengti kančių muziejų buvu
siuose KGB rūmuose Vilniuje.

A. Vilutienė dėkojo už mo
ralinę ir piniginę paramą atgai
vinant muziejų užjūrio lietu
viams: Ž. Ir H. Šou (Anglija), 
Z. Didžpinigiui, Z. Binkiui, A. 
Balsienei, P. Pažėrai, žurnalistui 
J. Kojeliui, A. Razmienei (Lie
tuvių fondas) JAV. Dėkota ir AB 
“Statybos ritmas” (dr. G. Vilu- 
tis) bei UAB “Marijampolės 
vandenys” (dir. A. Kadišius), 
muziejaus darbuotojams, pri
jaučiantiems. Dvasią kėlė disku
tavusiųjų žodžiai, gėlės nusipel- 
nusiems.

Prieš pat “Tauro” apygar
dos partizanų ir tremties muzie
jaus atidarymą šiltai kalbėjo 
Kraštotyros muziejaus direkto

A+A
JULIUI PAULAUSKUI 

mirus,
mūsų bendradarbei, mokytojai ŽIBUTEI VAIČIŪNIE
NEI ir jos visai šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Toronto Maironio mokykla

rius A. Pileckas, vysk. J. Žemai
tis, V. Kėmeraitis, seimo pirmi
ninkas Vyt. Landsbergis. Vys
kupas pašventino muziejų. Gie
dant Tremtinių chorui, jį pir
miausia apžiūrėjo garbingiausi 
svečiai. O skambant melodi
joms “Partizanai” ir “Ąžuolai 
žaliuos” į antrąjį aukštą plūste
lėjo kiti lankytojai.

Čia pasitiko Lietuvos him
no ištraukos, partizanų malda ir 
priesaika, naudoti ginklai, ryšių 
apygardų žemėlapio - generolo 
J. Žemaičio ir jo idėjos bičiulių 
portretai. “Tauro” apygardos 
įsteigėjo kun. A. Yliaus por
tretas apkaišytas bukmedžio ša
kelėmis, pažymint .gimimo 90- 
metį. Toliau 7-nių apygardos va
dų portretai, “Geležinio vilko” 
rinktinės vėliavaį$okumentai.

Tremties salės liudija, kad 
per KGB mėsmalę perėjo 
592,000 Lietuvos patriotų. Pra
slenka kraupūs tremties vaizdai, 
kapų kryžiai. Viskas alsuoja 
meile Dievui, Tėvynei, bebai
mei aukai. Tai neįkainojama 
medžiaga auklėti jaunajai kar
tai, kuri, anot J. Čeponio, neda
lyvavo.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

niewski bei Ukrainos preziden
tu Leonidu Kučma. Trys prezi
dentai buvo Klaipėdoje vyku
sios tarptautinės konferencijos 
“Regioninė transporto integra
cija” globėjai. V. Adamkus ragi
no siekti glaudesnių ryšių tarp 
Baltijos ir Juodosios jūros re
gionų, norėtų matyti transporto 
koridorių nuo Juodosios iki 
Baltijos jūros uostų, kuris suda
rytų palankias sąlygas ekonomi
nių ir prekybos santykių bei tu
rizmo plėtrai. Valstybes siejan
tis tinklas padėtų joms įsijungti 
į tarptautinę tranzito sistemą.

Prezidento manymu, susiti
kimas su Lenkijos ir Ukrainos 
vadovais buvo itin svarbus toli
mesniam politiniam ir ekono
miniam bendradarbiavimui su 
šiais kraštais, rašo ELTA.
Ribos slaptųjų tarnybų veiklą

Kaip rašo ELTA, balandžio 
6 d. Lietuvos seimas pritarė sei
mo pirmininko Vytauto Lands
bergio projektui įstatymo, ku
riuo gali būti nutraukiama už
sienio slaptųjų tarnybų priedan
gos įmonių, įstaigų bei organi
zacijų veikla. Jame nustatyta 
nutraukimo tvarka ir skelbiama, 
jog tokių įstaigų steigimas ir 
veikla Lietuvoje yra neteisėti, 
nes yra nukreipti prieš valstybės

ŽENTĄ TENISONAITĖ, 
Belgija

Dan Jacobson gimė Pietų 
Afrikoj 1929 m. ir nuo 1954 m. 
gyvena Britanijos Londone. 
Šiandien jis yra profesorius 
“emeritus” Londono “Universi
ty College”. Rašytojas ir poetas, 
garbės daktaras “Witwaters- 
rand Universiteit van Johannes
burg”.

Žiūrėdamas į senelio at
vaizdą, kuris buvo kadaise Var
nių rabinas, sumanė vykti į Lie
tuvą ir ieškoti savo giminių pėd
sakų. Motina buvo gimusi Lie
tuvoje, tėvas - Latvijoje. Senasis 
rabinas mirė 1919 m., o našlė su 
devyniais vaikais emigravo į 
Pietų Afriką pas gimines. Tais 
laikais daug žydų iš Baltijos 
kraštų vyko į JAV ir Pietų Afri
ką. 1895-1914 m. emigravo apie 
40,000 žydų iš Latvijos, Gudijos, 
o daugiausia - iš Lietuvos.

Kodėl jis ryžosi ieškoti tėvų 
pėdsakų? Autorius taip sako: 
“Norėjau pamatyti fizinę krašto 
tikrovę, kai rimtai ėmiau pla
nuoti ten vykti. Jau iš mažų die
nų girdėti melodiškai angliškai 
skambantys skiemenys vardo 
“Lith-u-a-ni-a”, kylantys į ištęs
tą aukštą “ee” vidury žodžio, 
paskui slinkdami žemyn ir visai 
nukrisdami, visada lydimi šiurkš
čių trumpų disonansų, kaip Var
na, Keim, Trishick. Jie skambėjo 
mano ausyse kaip svetima muzika.

Kai atėjo kita mano gyveni
mo pusė, norėjau garsus pakeis
ti į daiktus, kurie buvo tikri ir 
banalūs: gatvės, pastatai, gam
tovaizdžiai, žmonės, medžiai, 
ūkiai, stotys. Kaip visa tai atro
dė? Ką atpažinčiau? Tai buvo 
tokie tiesiog paprasti klausimai, 
liečiantys ir mano motinos tėvy
nę, kurią aš norėjau pamatyti”.

“Kas galėjo kitaip būti? 
Žmonės, man ir jiems artimi, 
buvo nužudyti. (Nė vienas iš 
motinos pusės gyvenusių Lietu
voje, vokiečių invazijos metais, 
bent žinomų gyvenantiems Pie
tų Afrikoj, neišliko). Nė vienas 
dėdė, teta, pusbrolis, pusseserė 
ir dar tolimesni giminės”.

“Kraštas, kurį emigrantai 
paliko, nebuvo tik vien geogra
finė ar politinė sritis. Iškilo var
dai vietovių, šimtų tūkstančių 
vardų, susijusių su nepakartoja
ma katastrofa”.

ir visuomenės interesus.
Vyriausybė arba užsienio 

valstybių slaptųjų tarnybų veiklą 
tiriančios institucijos galės 
kreiptis j teismą dėl priedangos 
įstaigos likvidavimo, o teismas 
priims sprendimą likviduoti ją ir 
jos turtą perduoti valstybės 
nuosavybėn. Seimo pirmininko 
teigimu, tokios priedangos įstai
gos gali atrodyti kaip privačios, 
jos galėjo būti sukurtos dar 
prieš Kovo 11-ją, kad galima 
būtų “išeinant pasilikti”.

Patarė nesiskaldyti
Po Lietuvos seimo daugu

mos priimto sprendimo (balan
džio 21 d.) paremti ministerį 
pirmininką Gediminą Vagno
rių, seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis savo kalboje per 
televiziją kvietė žmones nesi
skaldyti į tuos, kurie “už Prezi
dentą” ir “prieš Prezidentą”, 
praneša ELTA. Jis ragino visas 
valstybės institucijas nepasiduo
ti pykčiui, kalbėtis tarpusavyje 
ir kuo ramiau svarstyti tikrųjų 
problemų sprendimo būdus. 
Taip pat pakvietė ministerį pir
mininką atsisakyti “akis už akį” 
stiliaus bendravime su prezi
dento institucija.

Valdymo reformų ir savival
dybių reikalų ministeris Kęstu
tis Skrebys spaudos konferenci
joje balandžio 23 d. pažymėjo, 
kad santykiai tarp prezidento 
institucijos, vyriausybės ir seimo 
turi būti sprendžiami politinio 
susitarimo būdu. Vyriausybės 
kanceliarijos ir atskirų ministe
rijų santykiai reguliuojami ad
ministraciniais dokumentais, 
kaip ir jos santykiai su seimu, 
bet nėra teisės aktų, tvarkančių 
jų ryšius su prezidento institu
cija. RSJ

Autorius bandė dar soviet
mečiu vykti į Lietuvą, bet nega
vo leidimo. Tik Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, autorius su 
sūnumi vasarą atskrido į Lietuvą.

“Pirmas Lietuvos įspūdis 
man buvo - tuštuma. Juo toliau 
į rytus lėktuvas skrido, juo ma
žiau sklypų, vis mažesnis kelių 
tinklas, mažiau Vežimų. Arimai 
perėjo į pievas, pievos į miškus, 
miškai į vandenis, o vandenys - 
į šilus bei pelkes. Kiekvienas 
perėjimas buvo tarsi mažas 
spalvos pasikeitimas. Atrodė, 
kad nieko nebuvo tuose skersai 
ir išilgai išmėtytuose kaimuose. 
Kalnų nebuvo, tiktai kalvos”.

Lėktuvas nusileido Vilniuje. 
Pačioje nepriklausomybės pra
džioje Lietuvoje žmonės nemo
kėjo svetimų kalbų. Autorius 
patyrė daug sunkumų, nes nei 
anglų, nei prancūzų, nei vokie
čių, nei ispanų kalba nebuvo ži
noma dideliame Vilniaus vieš
butyje. Net ir pats Vilnius atro
dė mažai apgyventas. Krautuvių 
vitrinos buvo varganos. Žlugus 
komunizmui, dar niekas nebuvo 
pasikeitęs.

Autorius labai įdomiai ap
rašo Vilnių, apylinkes. Vyksta į 
Kauną, bet viskas atrodė primi
tyviai. Didžiulis viešbutis tuš
čias, be svečių. Kaune jis rado 
Lietuvos žydą - vedlį. Tas jau 
mokėjo visą eilę svetimų kalbų.

Autorių traukė Varniai. Iš
nuomojo automobilį su šoferiu. 
Apie lietuvį šoferį atsiliepia la
bai gerai, buvęs padorus žmo
gus. Bet visa Lietuva po savo 
taikiai atrodančia gamta slepia 
baisią tragediją - tūkstančius 
nekaltai nužudytų žmonių. Žy
dų muziejuje Vilniuje kabo ant 
sienų klaikios padidintos nuo
traukos. Kas fotografavo tas 
baisybes? Kam? Kokiam tiks
lui? Tarp vokiečių karių yra ir 
lietuviai su raiščiais ant ranko
vių, lietuviai, kurie padėjo oku
pantui atlikti budelio darbą. 
“Gėda Lietuvai, oi gėda”! Ir 
Kauno IX forto istorija Lietuvai 
garbės nedaro.

Autoriui nėra svetimas ir 

Sovietmečiu brolis parsivežė “taksiu” iš Vilniaus oro uosto savo seserį, 
atvykusią iš Kanados. Žemiau - kartais reikia ir taip keliauti

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

humoro jausmas. Apie vieną 
lietuvišką patiekalą jis taip rašo. 
Garsus restoranas, į kurį juos 
vežė, buvo uždarytas. “Bet nuo 
to garsaus lietuviško tautinio 
patiekalo negalėjome pabėgti. 
Viena moteris paruošė tai 
mums kitoje vietoje, už kelių ki
lometrų. Valgį sudarė daug ma
žų rutuliukų iš riebios miltinogs 
substancijos. Jie buvo apdėlioti 
plonu sluoksniu lašinių spirgų. 
Kiekvieno rutuliuko vidury bu
vo tamsus branduolys, padary
tas iš medžiagos, kuri neturi pa
vadinimo, ir atrodo galėtų pra
dėti augti, jei juos pasodintum į 
žemę. Tai buvo Raseiniai”.

“Apskritai lietuvių išvaizda 
man buvo staigmena. Aš juos 
vis įsivaizdavau su plačiais klu
bais, storais sprandais, plačio
mis nosimis ir žandikauliais. 
Vietoje to jų fizinė išvaizda 
daugiausia buvo ilga, plona, 
šviesiaplaukiai ir, iš šono žiū
rint, matėsi dailios veido linijos 
ir išraiškos. Jie buvo panašesni į 
skandinavus, negu į slavus. Sa
vo rūšies unikumas, kaip ir jų 
kalba”.

Toje 275 puslapių knygoje, 
savo rūšies šeimos kronikoje, 
daug vietos skirta Lietuvai. 
Knyga labai idomi. Ją pradėjęs 
skaityti, nuo jos neatsitrauksi. 
Knyga svarbi ateinančioms kar
toms kaip liudininkė. Autorius 
pasakoja nuosekliai, ramiai ir 
be emocijų. Kaip chirurgas su 
skalpeliu prapjauna supuvusią 
praeities votį.

“Aš pakartoju: tik vienas iš 
dvidešimt žydų, kurie gyveno 
Lietuvoje 1941 metais, vokie
čiams užpuolus, išliko po ketve
rtų metų dar gyvas. Lietuvių ir 
latvių visuomenei tenka liūdnas 
faktas: nužudyta palyginti dide
lė gyventojų dalis holokauste, 
didesnė dalis, negu bet kuriame 
kitame Europos krašte”.

Dan Jacobson knygą skai
čiau nederlandų kalba. Ji vadi
nasi “Heshels Rijk. Familien- 
kronick. Amsterdam”. Vertė 
Ella Aertsen. Originalo kalba 
nenurodyta, bet numanau, kad 
anglų.
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® LAISVOJE n /YA'I II
STATYS AMBASADĄ BERLYNE

Užsienio reikalų ministerijos 
surengtą uždarą konkursą dėl 
Lietuvos ambasados Berlyne sta
tybos laimėjo Jungtinių architek
tų dirbtuvių architekto Tauro 
Paulausko vadovaujama grupė. 
Siūloma statyti penkių aukštų 
modernistinio stiliaus pastatą su 
dideliais langais ir stiklo sieno
mis. Naujo pastato statybai vy
riausybė yra skyrusi beveik du mi
lijonus litų, praneša ELTA. Am
basada bus statoma sklype, kurį 
Lietuva įsigijo tam tikslui tarpu
kario metais.

NAUJAS SKRYDIS
Skrydžių firma “Lietuva” ati

darė naują maršrutą iš Palangos į 
Kelno Bonos oro uostą. Pirmasis 
juo skridęs Vokietijos ambasa
dorius Lietuvoje Detlof von Berg 
teigė, kad Klaipėdos sritis turi 
svarbią reikšmę toje Europos da
lyje, tad šis maršrutas gali tapti 
labai populiariu verslininkams. 
Firma “Lietuva” taip pat skraidi
na keleivius į Bilundą, Budapeštą, 
Hamburgą, Kristianstadą, Oslą ir 
Prahą. Pernai jos pajamos sudarė 
daugiau kaip 31 mln. litų.

APDOVANOTI GELBĖTOJAI
Prezidento Valdo Adamkaus 

įsakymu, pasirašytu balandžio 14 
d., nurodyta, kad balandžio vidu
ryje minint Žydų tautžudystės au
kų atminimo - Holokausto die
nas, Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiu
mi apdovanojami 36 asmenys. Šie 
Lietuvos gyventojai išgelbėjo žy
dų tautybės žmones nuo nacių žu
dynių. Iš jų 25 asmenys medaliu 
apdovanojami po mirties.

SUMAŽĖJO GAMYBA
Akcinės bendrovės “Kraft Ja

cobs Suchard Lietuva” apyvarta 
sumažėjo 12% per šių metų pir
mąjį ketvirtį, palyginti su praėju
sių metų tuo pačiu laikotarpiu, 
skelbia ELTA. Bendrovės ek
sportas per tą laiką sumažėjo 
72%. Sustabdytas eksportas į Ru
siją ir Gudiją, kuris sudarė 50% 
viso eksporto. Dėl aukštų cukraus 
kainų lietuviški skanėstų gaminiai 
negali konkuruoti su įvežamais 
gaminiais.

BAJORAI ŠVENČIA SUKAKTĮ
Lietuvos bajorų karališkoji 

sąjunga balandžio mėnesį mini at
kūrimo penkmetį, praneša EL
TA. Sąjunga, vienijanti apie 800 
narių, tęsia 1928-1940 metais vei
kusios Lietuvos bajorų draugijos 
tradicijas. Sąjungos tikslas yra 
skatinti Lietuvos dvasinį atgimi
mą, pagarbą tautos istorijai, kal
bai, iškilioms asmenybėms. Ba
landžio 24 d. Vilniuje vyko šiai 
sukakčiai skirti renginiai.

NEGERĖJA PREKYBA

Šių metų pirmaisiais dviem 
mėnesiais bendras Lietuvos užsie
nio prekybos balansas liko neigia
mas, skelbia ELTA. Deficitas su
darė 779 mln. Lt. Palyginti su tuo 
pačiu praėjusių metų laikotarpiu 
importas sumažėjo 26.4% arba 
916.5 mln. Lt. Pirminiai duome
nys rodo, kad š.m. vasario mėnesį 
buvo eksportuota prekių už 905.1 
Lt., o importuota už 1.35 bin. Lt.

CfenJur^j. OFFORD 
REALTY LTD.

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

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

Angelę 
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

SULAIKYTI TERORISTAI
“Valstiečių laikraščio” žinio

mis, balandžio 7 d. Klaipėdoje 
Valstybės saugumo departamento 
ir specialiųjų tyrimų tarnybos pa
reigūnai sulaikė trijų asmenų gru
pę, gaminusią ir pardavinėjusią 
nuotolaus valdymo sprogstamuo
sius užtaisus. Grupė, kurios tiks
las buvo atlikti bet kokias teroris
tines užduotis, buvo išaiškinta į ją 
infiltravus saugumo agentą. Gru
pės vadovas J. Saganas su S. 
Christinovu ir S. Vyperalenkovu, 
bute įsirengę radiotechnikos la
boratoriją ir sprogmenų dirbtuvę, 
gamino techniškai paprastus, bet 
labai veiksmingus sprogmenis.

SPROGIMAS MAŽEIKIUOSE

Balandžio 9 d. įvyko sprogi
mas Mažeikių “Putino” prekybos 
centre, rašo ELTA. Tai antras pa
sikėsinimas į uždarosios akcinės 
bendrovės “Grūstė” turtą - prieš 
dvi savaites buvo sprogdintas 
centro sandėlis. Rajono policijos 
pareigūnai tiria įvykį, dar nenu
statė ar veikė tie patys nusikaltė
liai. Abu sprogimai įvyko naktį, 
nebuvo sužeistų žmonių.

PASIRAŠYTA SUTARTIS
Vilniuje balandžio 27 d. buvo 

pasirašyta Lietuvos banko ir Švei
carijos banknotų bei saugių doku
mentų spausdinimo įmonės sutar
tis dėl naujos laidos 100 litų 
banknoto spausdinimo. Nauji, 
gerai apsaugoti šimto litų bank
notai bus išleidžiami apyvarton 
2000 m. pirmąjį ketvirtį.

NAUJA PROGINĖ MONETA
Balandžio antrąją savaitę į 

apyvartą buvo išleista nauja de
šimties litų proginė moneta, skir
ta Kaunui, skelbia ELTA. Antroji 
moneta iš Lietuvos banko pradė
tos proginių monetų serijos “Lie
tuvos miestai” (pirmoji buvo skir
ta Vilniui) taip pat pagaminta iš 
vario-nikelio lydinio, 7,500 viene
tų tiražu. Monetoje įrašyta: “Lais
vas būdamas, laisvės neišsižadėsi”.

UNESCO VERTINA VILNIŲ
UNESCO generalinio direk

toriaus pirmasis pavaduotojas 
Daniel Janicot balandžio 12-14 
d.d. lankėsi Lietuvoje. Susitikime 
su Vilniaus meru Rolandu Paksu 
svečias pareiškė, jog UNESCO 
vadovybė labai gerai vertina sosti
nės istorinio paveldo tvarkymą, 
senamiesčio priežiūros darbus ir 
senamiesčio atnaujinimo agentū
ros įsteigimą. UNESCO ketina 
2001-siais rengti konferenciją Vil
niuje, dialogo tarp civilizacijų me
tų tema. Vilnius prieš 5 metus bu
vo įtrauktas į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą. Savo vizito proga 
D. Janicot įteikė seimo pirminin
kui Vytautui Landsbergiui oficia
lų UNESCO medalį, išleistą tos 
organizacijos įsteigimo 50-jų me
tinių proga. Jis įteikiamas asme
nims, pasižymėjusiems demokra
tijos plėtojime bei kovoje už žmo
gaus teises.

DEMONSTRAVO DARBININKAI
Kovo 30 d. prie “Lietuvos te- 

lekomo” demonstravo Lietuvos 
darbininkų sąjungos (LDS) at
stovai. Jie reikalavo panaikinti 
abonentinį mokestį ir nedidinti 
nuo balandžio 1 d. mokesčio už 
telefoninius pokalbius. Taip pat 
prašė, kad “Telekomo” paskelb
tas laidinio radijo ryšio nutrauki
mas būtų kompensuojamas radijo 
imtuvais. Bendrovės pirmininkas 
T. Paarma susitikime su žurnalis
tais tvirtino, kad mėnesinio mo
kesčio negali atsisakyti, bet tele
fono įvedimo mokestis sumažin
tas. Tarifų padidinimas planuotas 
jau nuo sausio mėn. “Telekomo” 
60% akcijų priklauso švedų “Te
lia” ir suomių “Sonera” firmoms. 
Pirmininkės A.Balsienės teigimu, 
LDS žada protestus surengti viso
se apskrityse, jeigu “Telekomas” 
bus “nepalenkiamas”, rašo “Lie
tuvos aidas”. RSJ

Braziluos lietuvių grupė Vasario 16-tosios iškilmėje padėjusi vainiką prie Laisvės paminklo Sao Paulo 
mieste, pagerbdami žuvusius už Lietuvos laisvę. Viduryje lietuvių parapijos klebonas kun. PETRAS 
RUKŠYS, SDB _______________________________

Brazilijos lietuvių choras Vasario 16-tosios iškilmėje Sao Paulo mieste

London, Ont.
IŠLEISTUVĖS RASAI ir PAU

LIUI KURAMS ruošiamos gegužės 
29, šeštadienį, Šiluvos Marijos pa
rapijos salėje Londone. Informaci
jos reikalu skambinti Stasiui Kerui 
tel. 519 652-6837 arba Andriui Pet- 
rašiūnui, sn., tel. 519 451-6493.

Rengimo komitetas

Hamilton, Ont.
HAMILTONO AUŠROS VAR

TŲ parapijos klebonas Juvenalis 
Liauba, OFM, balandžio 9 d. gavo 
žinią, kad Lietuvoje mirė sesutė 
Marija Langienė, o balandžio 28 d. 
Čikagoje mirė brolis Vilimas Liau
ba, buvęs Lietuvos kariuomenės 
karininkas. J.K.

A. a. ALBINOS KELIAČIE-

@ LIETUVIAI PASAULYJE

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d d ch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
k- ĮAUGĘ NAGAI
k- VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
> SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 

S? HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541 
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suruošėte 

mums tokį gražų mūsų vedybų 50 m. sukakties 
paminėjimą. Dėkojame sūnui Jonui, marčiai Zuzanai, 
mūsų šeimos advokatui Allan Judd, pensininkų klubui 
"Ąžuolas” ir visiems už gėles, pareikštus sveikinimus 
ir gausų dalyvavimą mūsų pamaldose. Ypatinga 
padėka AV parapijos klebonui kun. Juvenaliui Liaubai, 
OFM, už šv. Mišias ir taip reikšmingai pravestą 
sukakties iškilmę. ...... . .

Michalina ir Stasys Aleksai

Britanijos
VELYKMETIS. Išaušo gražus 

pavasario sekmadienio rytas. Štai 
Verbų sekmadienis. Visomis trans
porto priemonėmis pradėjo rinktis 
maldininkai į Šv. Kazimiero švento
vę. Daugumas jų - naujieji ateiviai 
su savo vaikais, nešini lietuviškom 
verbom arba gėlių puokštėmis. At
rodo, naujųjų ateivių vaikų tėvai 
nori, kad jų vaikai neužmirštų lietu
viškų tradicijų. Maldininkų buvo 
daug, bet dalis jų pasivėlavo visą 
valandą, nes nakties metu laikro
džiai pradėjo rodyti “vasaros laiką”.

Arkivyskupas dr. Jonas Vytau
tas Bulaitis, dirbantis Vatikano dip
lomatinėje tarnyboje - Nuncijus 
Albanijoje, atvyko praleisti atosto
gų pas savo brolius ir seseris gimta
jame Londone. Jis visą Velykmetį 
talkino Londono parapijai klebonui 
kun. Jonui Sakevičiui, MIC. Di
džiojo penktadienio ir šeštadienio 
pamaldose pirmavo naujieji atei
viai, labiausiai šeštadienio vakare - 
jų vaikai uoliai ruošėsi pašventinti

FIRST PLACE
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Londonas
ugnies ir vandens j laikinus savo 
namus.

Tradicinės Velykų ryto Prisikė
limo apeigos prasidėjo 8 v.r. Prisi
kėlimo eisenai vadovavo ir Mišias 
atnašavo arkivyskupas dr. J. V. Bu
laitis, dalyvaujant per 400 maldi
ninkų. Šventovė buvo sausakimšai 
pilna ir dar žmonių stovėjo ant šali
gatvio.

Antrosiose Mišiose (11 vai.) - 
kitas naujų ateivių antplūdis: šven
tovės salė buvo pilna maldininkų, 
kurių dalis stovėjo ant šaligatvio. 
Arkivyskupas dr. J. V. Bulaitis sa
kė, kad jam teko augti ir Šv. Kazi
miero šventovėje Mišioms tarnauti, 
bet nematęs tiek žmonių, kaip per 
šias Velykų šventes. Jo nuomone, 
galėjo būti daugiau kaip 800 maldi
ninkų.

“EUROPOS LIETUVIS”. Pa
galiau po penkių mėnesių nuo fi
nansinių metų pabaigos pasirodė 
Lietuvių Namų bendrovės apyskai
tos: laikotarpis 1997.XI.1 iki 1998. 
X.31. Prenumeratos gauta - 6842 
svarai, skelbimai - 300, iš viso - 
7142 svarai. Išlaidos: puslapių per
rašymas ir atspausdinimas - 2237 
svarai, redaktoriaus alga - 5460, 
kompiuterio taisymas - 1438, paš
tas ir vokai - 3191, iš viso 12326 
svarai. Nuostolis - 5184 svarai. Šis 
nuostolis bus apmokėtas iš likučio, 
kuris liko pardavus senuosius Lie
tuvių Namus Londone.

LIETUVIŲ NAMAI. Pagal pa
teiktą apyskaitą laikotarpio 1997.1. 
1 - 1998.X.31. LN Viešbutis Eakin- 
ge turėjo pajamų 43353 svarus, iš
laidų - daugiausia administracinių 
ir mokesčių, 56291 svarą. Viešbutis 
buvo nuostolingas 12938 sv. Šie 
duomenys paimti iš apyskaitos, ku
rią tvirtino Bendrovės auditorius.

S. Kasparas

TAHA*
BALTIC EXPEDITING

Sudbury Ontario J

NĖS ATMINIMUI, užjausdami vy
rą Alfonsą, sūnų Alfredą, vaikaičius 
ir visus artimuosius, vietoj gėlių 
“Pagalbai Lietuvos vaikams” auko
jo: $50 - J. A. Bušinskai; $20 - M. 
J. Gimžauskai, B. Grajauskas, O. 
Linčiauskienė, A. Petraitienė, A. 
Rimkienė; $10 - G. Agurkienė, F. 
M. Gudinskai, P. Krivinskienė, A. 
Mačiulaitienė, D. Vaitiekūnienė.

Už aukas dėkoja -
PLV komitetas

Delhi-Tillsonburg, Ont
KOVO 11-OJI, Lietuvos nepri

klausomybės atstatymo šventė, at
švęsta kovo 13 d. Į Lietuvos, Kana-
dos ir organizacijų vėliavomis pasi
puošusią Šv. Kazimiero lietuvių 
šventovę 3 v.p.p. susirinko nemažas 
būrys apylinkės lietuvių. Mišias au
kojo ir labai gražų tai progai pa
mokslą pasakė Šiaulių Sv. Ignaco 
Lojolos parapijos klebonas kun. 
Anicetas Tamošaitis, SJ, atvykęs 
švęsti savo tetos Rožės Augustina- 
vičienės 100 m. amžiaus sukaktį. 
Mišių skaitinius skaitė V. Vindašiū- 
tė, maldavimus - A. Aleliūnienė. 
Aukas nešė E. Rugienienė ir B. 
Gerčienė. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas B. Vytienės. Pa
maldos baigtos Tautos himnu. Pa
rapijos salėje kun. A. Tamošaičiui 
sukalbėjus invokaciją, apie Kovo 
11-ąją trumpai pakalbėjo KLB apy
linkės pirmininkė T. Pargauskienė. 
Rita Paulauskienė ir Jūratė Par
gauskienė paskaitė eilėraščių apie 
Lietuvą. Maironio giesme “Lietuva 
brangi” užbaigta oficialioji šventės 
dalis, o po to visi stiprinosi Katali
kių moterų dr-jos paruoštais užkan
džiais ir kavute.

KLK KATALIKIŲ MOTERŲ 
DR-JOS skyriaus visuotinis susirin
kimas įvyko kovo 1 d. parapijos sa
lėje. Jam vadovavo skyriaus pirmi
ninkė A. Ratavičienė. Po A. Aleliū- 
nienės sukalbėtos maldos buvo iš
klausyti pirmininkės ir iždininkės 
pranešimai. Aptarusios artimiau
sius savo darbus, moterys dar pa
bendravo prie kavutės. T. P.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Daytona Beach, FL, Amerikos 

lietuvių bendruomenės valdyba, va
dovaujama pirm. B. Kožicienės, su
rengė 81-rių metų Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą. Pamal
dos vyko Prince of Peace švento
vėje. Mišias aukojo kun. R. Grasso 
pasakęs ir pamokslą, kuriame iškė
lė lietuvių tautos ryžtą ir sudėtas 
aukas laisvės kovoje. Pėr pamaldas 
giedojo choras “Sietynas”, vado
vaujamas muz. A. Skridulio. Mišių 
skaitinius atliko Tėvynės sąjungos 
skyriaus pirm. K. Barūnas, aukas 
nešė svečias J. Gaila ir kat. moterų 
atstovės A. Monkienė ir O. Kreivė
nienė. Po pamaldų parapijos salėje 
minėjimas pradėtas JAV ir Lietu
vos himnais. Įvadinį žodį tarė B. 
Kožicienė, kartu supažindindama 
su pagrindiniu kalbėtoju J. Gaila, 
buvusiu PLB atstovu prie Lietuvos 
seimo. Jis savo kalboje plačiai ap
žvelgė Lietuvos ūkinį ir politinį gy
venimą. Pasak kalbėtojo, Lietuvoje 
gausybė automobilių, krautuvėse 
gerų prekių, geri keliai, daug ištai
gingų namų, bet šalia viso to ir 
daug skurdo. Tačiau yra vilčių, kad 
gyvenimas gerės, ir jau matomi 
ženklai. Meninę dalį atliko choras 
“Sietynas”, padainavęs gražių pa
triotinių dainų. K. Barūnas padek
lamavo vieną Maironio eilėraštį. 
Visiems programos atlikėjams, da
lyviams ir svečiams, atvykusioms iš 
kitur, padėkojo minėjimui vadova
vusi B. Kožicienė.

Brazilija
Sao Paulo lietuviai Šv. Kazi

miero šventę minėjo sekmadienį, 
kovo 7, Šv. Juozapo parapijos šven
tovėje. Pamaldose, kurias atnašavo 
kun. P. Rukšys, dalyvavo daug žmo
nių, ypač jaunimo. (Lietuvių skau
tai šias pamaldas organizavo ir jose 
dalyvavo). Taipogi dalyvavo ir an
samblio “Nemunas” nariai, pasi
puošę tautiniais drabužiais. Jauni
mas atliko Mišių skaitinius, nešė 
aukas ir per Komuniją Šv. Juozapo 
bendruomenės choras pagiedojo 
jaunimo giesmę “Būk su mumis”. 
Minėjimas vyko Jaunimo Namuose. 
Skautai, vadovaujami Eugenijos Ba
cevičienės ir Julijos Ūkai, sugiedojo 
Šv. Kazimiero giesmę portugališkai. 
“Nemuno” ansamblio mažosios šo
kėjos pašoko Kepurinę , o vyres
nieji kitus tautinius šokius. Po to pa
sivaišinta suneštais valgiais.
Argentina

A. a. kun. Vitas Šimanskis, 
eidamas 78-tuošius amžiaus metus, 
po dvigubos operacijos Fiorito ligo
ninėje mirė vasario 17 d. Avellane- 
dos mieste. Tą pačią dieną Aušros 
Vartų šventovėje, kurioje 1950 m. 
buvo įšventintas kunigu, atnašautos 
gedulinės Mišios. Palaidotas vasa
rio 18 d. Rosario miesto Prado ka
pinėse, kur jau ilsisi kiti jo buvę 
draugai pasauliečiai ir kunigai ma
rijonai A. Švedas ir J. Margis. Ve
lionis gimė 1921 m. rugsėjo 28 d. 
Marijampolėje. Buvo įstojęs į Mari
jonų kongregaciją, po karo studi
javo Romoje ir teologines studijas 
baigė Buenos Aires miesto kunigų 
seminarijoje. Sielovadinį darbą pra
dėjo Avellanedoje, tęsė Šv. Kazi
miero parapijoje Rosario mieste. 
Per 29-rius metus prižiūrėjo Villa 
del Dique vietovėje lietuvišką poil
sio vasarvietę. Paskutiniuosius tre
jus metus gyveno Avellanedos mies
te. Kaip rašoma laikraštyje “Laikas” 
849 nr., velionis mėgo muziką, buvo 
darbštus kunigas. Lietuoje liko gi
minės.
Australija

Dr. Karin Alexander-Aleksan-

dravičiūtė išrinkta Australijos sto
matologų (dantų gydytojų) sąjun
gos Pietų Australijos skyriaus pir
mininke. Į tokią vietą šioje organi
zacijoje moteris išrinkta tik antrą 
kartą. Tai daug pasako apie dr. K. 
Aleksandravičiūtės sugebėjimus bei 
jos įvertinimą. Ji buvo viena iš pa
grindinių organizatorių steigiant ir 
Pietų Australijos moterų dantų gy
dytojų sąjungą. Ji Adelaidėje turi 
du dantų gydymo kabinetus: vieną. 
nuosavą North Terrace, kur dirba 
kiti penki dantų gydytojai, kitą - 
pas motiną dr. Verą Aleksandravi
čienę Royston Park’e. Ji dažnai 
skaito paskaitas dantų gydytojų se
minaruose. Moka gerai lietuvių kal
bą, dar studijavo vokiečių ir japonų 
kalbas. Dr. Aleksandravičiūtė lan
kėsi ir Lietuvoje. Jai ypač patiko 
Lietuvos gamta ir senųjų miestų 
architektūra, žmonių nuoširdumas. 
Džiaugėsi, kad Lietuvoje galėjo su 
žmonėmis bendrauti lietuviškai.

Lenkija
Seinų Lietuvių kultūros centro 

“Lietuvių Namai”, pastatydinto 
Lietuvos valdžios lėšomis, atidary
mas įvyko sekmadienį, vasario 14. 
Mišias Seinų katedroje atnašavo 
Elko vyskupas W. Ziemba ir Vilka
viškio vyskupas J. Žemaitis su kitais 
dviem kunigais. Kapinėse svečiai ir 
draugijų atstovai pagerbė Lietuvos 
savanorių atminimą. Atidarymo iš
kilmės vyko koncertų salėje, nega
lėjusioje sutalpinti visų dalyvių. 
Kultūros centro perdavimo aktą 
pasirašė Lietuvos seimo pirminin
kas V. Landsbergis, Lietuvos tauti
nių mažumų ir išeivijos departa
mento generalinis direktorius R. 
Motuzas, kultūros ministeris S. Šal
tenis. Pastatas padovanotas visiems 
Lenkijos lietuviams. Priimančiųjų 
aktą pasirašė Lenkijos lietuviškų 
organizacijų pirmininkai, prade
dant Lenkijos lietuvių bendruome
nės pirm. L Gasperavičiūte. Dar 
pasirašė Lenkijos seimo pavaduo
tojas J. Krol, PLB atstovas Lietu
voje G. Žemkalnis, Elko vysk. W. 
Ziemba ir Vilkaviškio vysk. J. Že
maitis. Po to Lietuvių kultūros 
centro direktoriui A. Vilkeliui per
duotas simbolinis pastatų raktas. 
Elko ir Vilkaviškio vyskupai pa
šventino kultūros rūmus.

Punsko kaimo kapela “Klum
pė” naujajame pastate pasitiko vi
sus šventės dalyvius. Koncertų salė
je pradžioje ilgesnį žodį tarė A. Ne- 
vulis, papasakodamas Lietuvių kul
tūros centro steigimo aplinkybes. 
LLB pirmininkė L Gasperavičiūte 
įteikė atminimo raštus tiems, kurie 
daugiausia pasidarbavo steigiant 
kultūros centrą. Ji taipgi padėkojo 
visiems svečiams ir dalyviams. Lie
tuvos seimo pirmininkas V. Lands
bergis savo kalboje pažymėjo, kad 
naujieji rūmai turi platų tarptauti
nį, politinį, kultūrinį foną, kad tai 
būsianti vieta lietuvių ir lenkų 
draugystei. Lenkijos seimo pirmi
ninko pavaduotojas J. Krol tvirtino, 
kad kultūros centras būsiąs didžiu
lis Lietuvos ir Lenkijos bendradar
biavimo simbolis. Buvo perskaityti 
ir Lietuvos prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimai. Seinų krašto lie
tuvybės veikėjai A. Nevulis ir A. 
Skripka ta proga apdovanoti LDK 
Gedimino ordinais. Meninės pro
gramos dalį atliko Punsko mišrus 
choras “Dzūkija”, Klaipėdos muzi
kinio teatro solistas K. Nevulis, vie
tiniai Seinų ansambliai, šokėjai bei 
muzikantai, mokyklų moksleiviai, 
Dusnyčios etnografinis sambūris, 
Punsko kaimo kapela “Klumpė”. 
Vinco Mykolaičio-Putino ir Vinco 
Kudirkos eilėraščius deklamavo D. 
Talandytė ir J. Talandis. J. Andr.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
$12 už vieną kubinę pėdą. 
Papildomai $5 už 10 kg 
siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.

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

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

• Prašom neruošti per sunkių dėžių, daugiau informacijos prašom skambinti

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

Petras Šturmas (Toronto raj.) 
Leonas Balaišis (Montrealio raj.) 
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) 
Bernardas Mačys 
Andrius Usvaltas

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

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

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.25%
santaupas..................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 3.25%
180 dienų indėlius.................... 3.25%
1 m. term, indėlius...................3.75%
2 m. term, indėlius...................4.00%
3 m. term, indėlius...................4.15%
4 m. term, indėlius...................4.45%
5 m. term, indėlius...................4.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................... 2.50%
1 m. ind.......................................3.75%
2 m. ind.......................................4.00%
3 m. ind.......................................4.15%
4 m. ind.......................................4.45%
5 m. ind.......................................4.50%

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

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

INTERAC KORTELĖ
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Klaipėdos miesto dienraščiai
EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos uostamiestis, kuris 
yra trečias savo didumu miestas 
Lietuvoje, turi du stambius 
dienraščius - “Klaipėdą” ir “Va
karų ekspresą”. Pirmasis yra ga
na senas, einąs nuo 1945 m. tik 
kiek pakeitęs pavadinimą - nu
braukęs žodį “tarybinė”.

Dabar Lietuvoje yra gana 
daug laikraščių, kurie nežymiai 
arba visiškai yra pakeitę savo 
pavadinimus, atsisakydami so
vietmečiui būdingų vardų. Iš 
“Kauno tiesos” liko “Kauno 
diena”, “Tarybinės moters” - 
“Moters”, o iš “Komjaunimo 
tiesos” - “Lietuvos rytas”...

“Klaipėda” save vadina 
Klaipėdos apskrities ir miesto 
laikraščiu. Jis yra vienintelis 
Lietuvos dienraštis, spausdina
mas lietuvių ir rusų kalbomis, 
nors lietuvių kalba išeinančios 
laidos tiražas yra beveik 3 kar
tus didesnis už rusų. Šis dien
raštis yra pirmasis Lietuvoje, 
kuris pradėjo spausdinti spalvo
tas nuotraukas, nes anksčiausiai 
įsigijo tam reikalui pritaikytą 
spausdinimo mašiną, kurią nusi
pirko iš Čikagos apylinkėse esan
čios bendrovės.

Kai aplankiau šio laikraščio 
redakcijos, administracijos ir 
spaustuvės patalpas, jo vyr. re
daktorius Antanas Stanevičius 
(ne kartą viešėjęs ir JAV) bei 
gamybos direktorius Virginijus 
Vitkauskas, aprodė savo naują 
pirkinį iš JAV, kuris įgalina šį 
dienraštį konkuruoti su kita 
Lietuvos spauda.

“Klaipėdos” dienraščio vyr. red. ANTANAS STANEVIČIUS ir 
dienraščio gamybos direktorius VIRGINIJUS VITKAUSKAS prie 
iš Čikagos apylinkių nupirktos spausdinimo mašinos

“Klaipėda” turi visą eilę 
priedų, pradedant patiems jau
niesiems skirta “Mike”. Yra 
priedai jaunuoliams, studen
tams, sportininkams, teisėsau
gai ir kt. Pats didžiausias prie
das vadinasi “Jūra” (red. Zita 
Tallat-Kelpšaitė). Šis 16 pusla
pių priedas vadinasi jūros verslo 
savaitraščiu Lietuvai, bet nėra 
platinamas atskirai. Tai vienin
telis tokio pobūdžio leidinys 
Lietuvoje.

Įdomūs priedai: “Tavo pini
gai”, “Sveikatos ritmas”, “Gaub
lys”, “Lieptas”. Dienraštyje vie
tos skiriama ne tik Klaipėdai, 
bet ir Palangai, Neringai, Klai
pėdos, Šilutės, Skuodo rajo
nams bei visos Lietuvos proble
moms. Labai atviri ir iškalbūs 
yra Lietuvos seimo nario, socia
linių mokslų daktaro Vytauto 
Čepo ir žurnalistės Grinevičiū
tės komentarai. Šis dienraštis 
per paskutinius 2-3 metus yra 
padaręs didelę pažangą tiek 
medžiagos, tiek išvaizdos ir 
spausdinimo technikoje.

“Vakarų ekspreso” pastogėje
Jeigu “Klaipėda” yra senas 

leidinys, tai “Vakarų ekspresas” 
palyginti naujas: jis gyvuoja tik 
nuo 1990 m. Jį leidžia “Brolių 
Tomkų” leidykla, o vyr. redak
torius - Gintaras Tomkus. Jame 
viešėti teko tik porą kartų per 
praėjusius 6 metus.

Kaip papasakojo vyr. red. 
G. Tomkus, šį dienraštį žmonės 
(skaitytojų dauguma 20-40 m. 
amžiaus) mėgsta dėl jo trumpų 
žinių ir neilgų straipsnių. “VE”

With THE MOST1" international savings plan:

• Enjoy new, low international rates to over 
240 destinations for only $4.95 a month

• Call to anywhere in Canada for 15? a minute
• Call to anywhere in the U.S. for 22<t a minute
• Call when you want - any day, any time

Save even more with By-The-Second Billing 
and FREE Short Calls!

After the first minute, you pay by the second; 
and calls 10 seconds or less are FREE*.
The savings can really add up!

Call for more low international rates.

C.I.S. $1.19 a minute
Estonia $0.66 a minute
Latvia $1.49 a minute
Poland $0.62 a minute

Switch to Sprint Canada today!

1-800-966-0816
24 hours a day, 7 days a week 

www.sprintcanada.ca

^Sprint
Canada

‘Get an answering machine or a wrong number and hang up within 10 seconds, and you don't get charged. Rates applicable to serviceable areas only. 
™, ®; Sprint Canada. THE MOST, and the Sprint Canada logo are trade-marks of Sprint Communications L.P., used under licence by Sprint Canada Inc., 

© Sprint Canada Inc., 1999. Sprint Canada services are subject to the General Terms of Service, available on request or at www.sprintcanada.ca

“Klaipėdos” dienraščio priedo “Jūra’ redaktorė ZITA TALLAT- 
KELPŠAITĖ Nuotr. Ed. Šulaičio

“Vakarų ekspreso” dienraščio vyr. red. GINTARAS TOMKUS savo 
darbo kabinete Klaipėdoje Nuotr. Ed. Šulaičio

yra mažesnės apimties nei 
“Klaipėda”, tačiau stipriai kon
kuruoja prenumeratų ir rekla
mos davėjų srityse. Dabar ir 
Lietuvoje labai pastebimas no
ras pataikauti skaitytojams, 
nors tai dar nereiškia, kad laik
raščio populiarumas rodo ir jo 
kokybę. Dažnai gali būti net 
priešingai. Tačiau tai yra preky
binis triukas “pagauti” skaityto
jus ir tokiu būdu ne vien tik už
sitikrinti egzistenciją, bet ir 
daugiau uždarbio.

Šio dienraščio vyr. redakto
rius G. Tomkus su savo štabu 
yra įsisavinęs vakarietišką patir
tį kaip patraukti į save jaunesnį 
skaitytoją. Tas laikraščiui ga
rantuoja geresnę ateitį. “Klai
pėdos” dienraščio vyr. red. A. 
Stanevičius pažymėjo, kad jo 
tvarkomas laikraštis turi skaity

international rates ever!
Lithuania

tojų užsienyje, norėtų jų ir dau
giau. Norintieji užsiprenume
ruoti jį Šiaurės Amerikoje, turi 
siųsti 200 JAV dol. čekį: “Klai
pėda”, Šaulių g. 21, 5800 Klai
pėda, Lithuania. Jiems dienraš
tis bus siuntinėjamas oro paštu 
(gaunamas per 5-6 dienas).

Porą metų šiame dienrašty
je dirbo čikagietė žurnalistė 
Snieguolė Zalatorė (Zalatoriū- 
tė), kuri anksčiau yra rašiusi ir 
JAV lietuvių spaudoje. Dabar ji 
darbuojasi Prahoje (Čekijoje) 
išeinančiame anglų kalba verslo 
laikraštyje.

Kaip pažymėjo “Vakarų ek
spreso” redaktorius G. Tomkus, 
jo laikraštis užsienio lietuvių 
nepasiekia. Nelabai domėjosi 
užsienio prenumeratomis. In
formacijos dėlečpateikiame ir 
šio dienraščio adresą: Herkaus 
Manto g. 2, 5800 Klaipėda, Li
thuania.

minute

Kanados lietuvių katalikų centras
Tai junginys, apimantis parapijas, misijas ir organizacijas. Jo suvažiavimai vyksta kas 
treji metai. Čia aprašomas suvažiavimas įvyko šių metų balandžio 17 dieną Hamiltone

ANGELIKA SUNGAILIENĖ

Šio junginio suvažiavimas, 
šaukiamas kas treji metai, įvyko 
1999 m. balandžio 17 d.v Jauni
mo centre, Hamiltone. Šv. Mi
šias atnašavo Aušros Vartų pa
rapijos klebonas kun. Juvenalis 
Liauba, OFM, ir pasakė įspū
dingą tai progai pritaikytą pa
mokslą. Koncelebravo Londono 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
K. Kaknevičius.

Pirmininkas J. Andrulis, pra
dėjęs suvažiavimą, savo praneši
me nušvietė centro veiklą pa
skutinių trejų metų laikotarpy
je. Centras, kreipdamas ypatin
gą dėmesį į religinį atgimimą 
Lietuvoje, stengiasi padėti tikin
tiesiems įvairiose apaštalavimo, 
katekizacijos ir katalikiško švie
timo bei auklėjimo srityse. Šia
me labdaros darbe didžiausią 
vaidmenį atlieka Kanados lietu
vių parapijos, kartą per metus 
suorganizuodamos Tikinčiosios 
Lietuvos dieną ir paskirdamos 
surinktas aukas religinei jos šal
pai. Dosnumu pasižymi Delhi, 
St. Catharines, Londono, Ana- 
pilio-Mississaugoje ir Toronto 
Prisikėlimo parapijos. Retkar
čiais įsijungia Montrealio ir 
Winnipego lietuvių parapijos.

Centras tebesirūpina kas
metinių lietuvių pamaldų orga
nizavimu Kanados kankinių 
šventovėje Midlande. 1997 me
tų rudenį Centras pasiuntė svei
kinimą Šventajam Tėvui, šven
tusiam savo kunigystės 50 metų 
jubiliejų, už kurį gavo padėką 
su popiežiaus palaiminimu. Me
cenato prelato Juozo Prunskio 
premija krikščioniškai-tautinei 
veiklai paremti (iš kapitalo pa
lūkanų skiriama $1000 kas me
tai asmeniui ar grupei, pasižy
mėjusiai krikščioniškoje veiklo
je) pirmą kartą nukeliavo į Lie
tuvą asmeniui, dirbančiam su 
gatvės vaikais, antroji buvo 
įteikta Toronte.

Baigdamas pranešimą, pir
mininkas padėkojo visiems pa
rapijų klebonams, tarybų ir or
ganizacijų atstovams už bendra
darbiavimą.

Iždininko V. Tasecko pra
nešimas rodė, kad paskutinių 
trejų metų laikotarpyje Centras 
labdarai Lietuvoje (parama ka
talikiškoms auklėjimo ir mokslo 
institucijoms, spaudai, vargšų 
šalpai, šventovių atstatymui), 
perdavė $115,631.81. Iš Lietu
vos ateina šiltos padėkos gera
širdžiams Kanados lietuviams.

Revizijos komisija, suside
danti iš D. Garkūnienės, E. Gu-

Ryšiai ar susijungimas?
Vokietijoje leidžiamas “Das 

Ostpreussen Blatt” dažnai paskel
bia straipsnių, liečiančių ir Lietu
vą. Neseniai to laikraščio 14 nr. 
Herbert Ploetz iškelia aktualų, 
sprendimo laukiantį Karaliau
čiaus srities klausimą. Straipsnio 
antraštė “Friedliche Rueckgewin- 
nung” (taikingas atsiėmimas) - 
tartum iškaba, kas yra daroma ar 
siūlymas, ką reikėtų daryti? Rašo
ma, kad vienas pamirštų ir netei
singų Jaltos konferencijoje pada
rytų sprendimų - teritorinis rusų 
įsispraudimas (Enklave) į Kara
liaučiaus sritį, paliktas diskutuoti
nu klausimu. Taigi ir Lietuvoje 
nuolat galvojama, kas turėtų atsi
tikti su šia kaimynine sritimi. Ry
goje leidžiamas anglų kalba laik
raštis “The Baltic Times”, skirtas 
visoms trims Baltijos valstybėms, 
svarsto Lietuvos ryšius su Kara
liaučiumi, primena sąvokų “ties” 
(angį.), “Bindungen” (vok.) - ry
šių ir “union” arba “Verbindun- 
gen” - susijungimo skirtingumus, 
tartum Lietuva nežinotų, ko iš 
tikrųjų norinti?

Toliau primenamas 80-mečio 
proga Mažosios Lietuvos dr-jos 
padarytas 1918 m. lapkričio 30 d. 
pareiškimas, kuriuo skelbiamas to 
krašto susijungimas su Lietuva. 
“Mažoji Lietuva” suprantama 
kaip šiaurės rytų Rytprūsių dalis 
su Klaipėda, Labguva, Gumbine,
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dinskienės ir T. Pargauskienės, 
rado, kad iždo knygos ir atsi
skaitymo dokumentai vedami 
kruopščiai ir tvarkingai.

Delhi Šv. Kazimiero parapi
jos pranešimą skaitė T. Par- 
gauskienė. Šiuo metu parapijoje 
yra penkiasdešimt šeimų. Pasto
racijos darbą atlieka prel. J. 
Staškevičius. Parapijiečiai gra
žiai bendradarbiauja su apylin
kėje gyvenančiais lietuviais 
evangelikais. Jie dalyvauja kata
likų pamaldose ir renginiuose. 
Visas Delhi-Tillsonburgo lietu
vių bendravimas vyksta šios pa
rapijos ir katalikių moterų 
draugijos veiklos rėmuose. Tel
kiamos lėšos parapijos išlaiky
mui, “Vaiko tėviškės namams”, 
Šv. Kazimiero kolegijai Romo
je, vargšų valgykloms ir kitiems 
labdaringiems tikslams. Parapi
jos tarybos pirmininkas yra Pra
nas Pargauskas.

St. Catharines Angelų kara
lienės misijos pranešimą padarė 
S. Zubrickienė. Šiai misijai pri
klauso per 200 asmenų iš St. 
Catharines, Niagara Falls, Port 
Colborne ir Welland apylinkių. 
Klebonas kun. K. Butkus, 
OFM. Negausūs, bet pamaldūs 
parapijiečiai dosniai remia Tel
šių kunigų seminariją, Kryžių 
kalno Žemaitijoje priežiūrą, 
įvairias katalikiškas mokyklas ir 
pavienius asmenis Lietuvoje 
piniginėmis aukomis, kompiute
riais, rašomosiomis mašinėlė
mis ir drabužiais.

Londono Šiluvos Marijos 
parapiją (apie penkiasdešimt 
šeimų) aptarnauja klebonas 
kun. K. Kaknevičius. Kartą per 
metus vyksta rekolekcijos, tra
dicinės gegužinės ir birželio mė
nesių pamaldos. Veikia moterų 
būrelis, pensininkų klubas, cho
ras. Renkamos aukos religinei 
šalpai, Šv. Kazimiero kolegijai 
Romoje. Parapijos tarybos pir
mininkas - A. Petrašiūnas.

Vasagos misijai vadovauja 
prel. J. Staškevičius. Trumpame 
pranešime jis pastebėjo, kad mi
sijos finansinė veikla sujungta 
su Anapilio parapijos Missis- 
saugoje. Misija turi komitetą, 
kuriam pirmininkauja A. Ka- 
napka. Veiklus katalikių mote
rų būrelis, kuriam pirmininkau
ja A. Vitkienė, dirba bendrai su 
kitų grupių moterimis.

Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos klebono kun. J. Liau- 
bos pranešimas rodė, kad per 
400 šeimų naudojasi religiniais 
patarnavimais. Parapijos salėje 
ir Jaunimo centre renkasi apie 
aštuoniolika lietuvių organizaci-

Įsručiu, bet be Karaliaučiaus. Su
kaktuvinėje Lietuvos nepriklauso
mybės šventėje plevėsavo ne tik 
geltona-žalia-raudona vėliavos, 
bet ir istorinės, dabartinės Mažo
sios Lietuvos spalvos žalia-balta- 
raudona.

Vilniuje Lietuvos seimo at
stovas St. Buškevičius garsiai 
skelbė: “Mes atgavome Vilnių ir 
Klaipėdą, atgausime ir Karaliau
čių”. Pastarasis miestas buvo pri
statytas kaip Lietuvos kultūros 
lopšys. Kalbėtojas priminė pirmo
sios knygos ir kitų leidinių pasiro
dymą. “Baltic Times” toliau pa
stebi, kad dėl ekonominės krizės 
Rusijoje Lietuvos ūkinė parama 
Karaliaučiaus sričiai esanti reikš
minga. Pasak Lietuvos seimo na
rio S. Pečeliūno, sutartį dėl sienos 
su Rusija (t.y. Rytprūsiais), savai
me suprantama, Lietuva pripažįs
tanti, tačiau kultūrine prasme no
rėtų atsiimti Mažąją Lietuvą, ku
rioje gyvena 20,000 lietuvių. S. 
Pečeliūnas, ten besilankydamas, 
susidarė įspūdį, kad dėl humani
tarinės pagalbos draugiški atsilie
pimai apie Lietuvą geresni negu 
apie lenkus ir vokiečius, tačiau 
dėl krašto ateities turės pasisakyti 
visi gyventojai, kurių tarpe lietu
vių tėra keturi nuošimčiai. Pasi
girsta pareiškimų ir dėl to krašto 
vokiškos praeities. (Straipsnį pa
rinko ir atsiuntė Le. Kro.). Snk.
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jų. Tarybos sudėtin įeina 20 as
menų, kurie rūpinasi rinkliavo
mis, salių administracija, re
montu. Tarybos pirmininkas - 
J. Krištolaitis, finansinius doku
mentus tvarko J. Stankus. Para
pija dosniai aukoja religinei šal
pai ir įvairiems labdaros tiks
lams Lietuvoje. 1998 metais pa
rapija išleido penkiasdešimties 
metų jubiliejinį leidinį, kuriame 
vaizdžiai aprašyti charakerin- 
gesni jos gyvenimo momentai ir 
žmonės.

Lietuvos kankinių parapijos 
Mississaugoje išsamų praneši
mą padarė tarybos pirmininkas 
R. Paulionis. Veikia socialinių 
reikalų, jaunų šeimų, kultūrinė, 
jaunimo sekcija, Anapilio mote
rų būrelis ir katalikių moterų 
draugija. Parapijoje vyksta gy
vas religinis ir visuomeninis ju
dėjimas: šventės, parengimai, 
minėjimai, meno parodos, kapi
nių lankymas. Sutelkiamos 
stambios sumos religinei Lietu
vos šalpai, našlaičiams, sene
liams, šventovių atstatymui ir 
beturčių valgykloms. Praėjusiais 
metais iškilmingai atšvęsta pa
rapijos 70 metų sukaktis. Kle
bonas prel. J. Staškevičius, šalia 
tiesioginio darbo Anapilyje, dar 
aptarnauja Delhi parapiją ir 
Vasagos misiją.

Prisikėlimo parapijos To
ronte veiklą apibūdino tarybos 
pirmininkė B. Čepaitienė. Esa
ma per 700 šeimų. Tėvų pran
ciškonų vadovaujamoje parapi
joje klebonauja kun. A. Simana
vičius, OFM. Yra ir pasauliečių 
kunigų. Jiems talkina parapijos 
taryba, susidedanti iš dvidešimt 
septynių asmenų. Veikia aštuo- 
nios labai energingos sekcijos: 
religinė, visuomeninė, jaunimo, 
jaunų šeimų, labdaros, rinklia
vų, ekonominė ir stovyklos prie
žiūros. Iškilmingai atšvęsta 45 
metų parapijos sukaktis. Dvasi
niam gyvenimui pagilinti suor
ganizuota Šv. Rašto skaitymo ir 
diskusijų būreliai “Atgaivink”. 
Šiuo metu Prisikėlimo parapija 
ruošiasi naujos šventovės staty
bai ir parapijos perkėlimui į kitą 
miesto rajoną.

KLK moterų dr-jos praneši
me centro valdybos pirmininkė 
A. Sungailienė išvardino skyrius 
su jų pirmininkėms: Montrealy- 
je - G. Kudžmienė, Delhi - A. 
Ratavičienė, Hamiltone - R. 
Choromanskytė, Mississaugoje 
- A. Augaitienė, Prisikėlimo 
Toronte - I. Vibrienė. Laikantis 
ilgametės tradicijos, moterų dr- 
ja pirmiausia dirba savai parapi
jai. Kai kuriose vietovėse mote
rys yra pagrindinė grupė, savo 
veikla jungianti visą plačią apy
linkę. Išplėtusi labdaros veiklą, 
draugija visos Kanados mastu 
globoja tris šalpos fondus Lietu
vai: vaikų kaimą “Vaiko tėviš
kės namai”, Tremtinių grįžimo 
fondą ir Caritas. Centro valdy
bos dvasios vadovas yra prelatas 
J. Staškevičius. Suvažiavimas 
šiltai sutiko pirmininkės padėką 
Hamiltono kredito kooperaty
vui “Talka”, jos pirmininkui J. 
Stankui už Tremtinių grįžimo 
fondo parėmimą ir valdybos na
rei M. Povilaitienei už didelį pa
sišventimą labdaros darbe.

Visi pranešimai vaizdžiai 
parodė, kad parapijos atlieka 
nepamainomai svarbų vaidmenį 
lietuvių religiniame, tautiniame, 
socialiniame gyvenime. Per jas 
teikiama dvasinė ir finansinė 
pagalba beatsikuriančiai tikin
čiajai Lietuvai viršija visas pir
mykštes pastangas.

Po pranešimų prasidėjo gy
vos diskusijos apie centro lab
daros kryptis ir kaip sudominti 
ir pritraukti jaunimą į katalikiš
ką veiklą.

Registraciją tvarkė E. Gu- 
dinskienė. Užsiregistravo 32 
KC nariai ir svečiai.

Šiuo metu Kanados lietuvių 
katalikų centro vadovybę suda
ro: parapijų ir misijų klebonai - 
kun. K. Butkus, OFM, kun. K. 
Kaknevičius, kun. J. Liauba, 
OFM, kun. A. Simanavičius, 
OFM, prel. J. Staškevičius ir N. 
Pradėtosios M. Marijos vienuo
lijos seselių atstovė, centrali
zuotų organizacijų bei parapijų 
atstovai pasauliečiai - J. And
rulis, V. Bireta, B. Čepaitienė, 
dr. J. Čuplinskienė, R. Choro
manskytė, D. Garkūnienė, R. 
Jonaitienė, J. Karasiejus, G. 
Karasiejus, F. Mockus, T. Par- 
gauskienė, A. Sungailienė, V. 
Taseckas, V. Valaitienė. Parei
gomis pasiskirstys pirmajame 
posėdyje.

http://www.sprintcanada.ca
http://www.sprintcanada.ca


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

antrąją ir trečiąją dalį

6 psl. • Tėviškės žiburiai • 1999. V. 4 • Nr. 18 (2565)

Pastabos ir nuomonės
Trys aktualūs rašiniai

KUN. VACLOVAS ALIULIS,.MIC. 
Roma

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Titanai - Dievo kaltintojai
Graikų mitologija pasakoja 

apie titanus - galiūnus ir didvy
rius, kurie kėlę maištą prieš die
vus, kam tie blogai tvarką pa
saulį, pavydį žmonėms šviesos ir 
t.t. Žymiausias - jų Prometėjas, 
skaudžiai Dzeuso nubaustas, 
bet nenusilenkęs jam. Taip ir 
toliau titanais vadinami galiū
nai, kurie “rūpinasi nebe savo 
kaltumu, bet Dievo” (302).

Ir didvyris, ir titanas žiedžia 
save laisvės atmosferoj. “Vienas 
tampa didelis, nes realizuoja už 
save aukštesnes vertybes, antras 
tampa titaniškas, nes atsisako 
nusilenkti bet kokiam idealui, 
aukštesniam už save. Pirmajam 
laisvė yra kelias į atsivėrimą 
idealui, antrajam - į apsvaigi
mą. Savo apsvaigime titanas pa
sipriešina ne tik visokiai prie
vartai, bet ir visokiam įsiparei
gojimui. Pirmojo laisvė lieka 
įprasminta siekiamuoju tikslu, 
antrojo - nuprasminta nuolati
niu neigimu. Didvyrio laisvė yra 
kuriamoji, o titano - griauna
moji, nes ji reiškiasi nuolatiniu 
neigimu” (304'1.

“Pastaruoju metu titaniška
sis žmogus iškyla ne tiek tie
sioginiu maištu prieš Dievą, 
kiek savęs neribotu išaukštini
mu. Jis yra daugiau paveiktas 
abejingumo, ir Dievo idėja jam 
tapo mažiau deginanti. Užuot 
tiesiogiai metęsis sukiliman 
prieš Dievą, jisai stengiasi vi
som išgalėm apsieiti be Jo. (...) 
Titanui rūpi dabar ne esamo 
pasaulio prasmę atskleisti, 
jaudintis dėl jo kančių, bet duo
ti jam savo prasmę. (...) Anot J. 
P. Sartre’o, ‘gyvenimas neturi 
prasmės a priori... Jūsų reikalas 
duoti jam prasmę, ir vertybė yra 
ne kas kita, kaip prasmė, kurią 
jūs pasirenkate’” (306). Šitoks 
radikalus ateizmas vedasi su sa
vim bet kokios objektyvios mo
ralės neigimą, todėl yra be galo 
pavojingas.

Manau, įžvalgus skaitytojas 
iš čia surinktų ryškiųjų teksto 
nuotrupų gali susidaryti bendrą 
Autoriaus klostomą dvasinį pa
veikslą. Ištisiniame tekste jis 
dėstomas daug nuosekliau, ir 
tegu šie trupinėliai paakins im
tis pačios knygos. Dar kartą pri
simename, kad veikale aprašo
mi tipai grynu pavidalu iškyla 
tik literatūroje. Savyje ir kituose 
gyvenimo kelyje sutinkamuose 
žmonėse galime pamatyti “vis
ko po truputį”. Vienokie ir kito
kie prigimties ir nusistatymo 
bruožai tai sušvinta, tai pritems- 
ta. Vis dėlto galiausiai kuris 
nors tipas ima viršų. Jau pra
dines jo apraiškas pastebėję, ži
nosime, ko galima tikėtis toliau.

Šventieji - Dievo žmonės
“Kaip milžinas jaučiasi per 

daug vienašališkas savo turimoj 
fizinėj-vitalinėj jėgoj ir ieško 
pilnesnio savęs praturtinimo 
dvasinėse vertybėse, taip ir did
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vyris jaučiasi toli gražu ne viską 
pasiekęs ir ieško dar didesnės 
pilnaties. (...) Vien etinėm pas
tangom, kad ir didvyriškom, 
žmogus nepajėgia pralaužti kie
to prigimties lanko ir pasiekti 
būties pilnaties. Jisai yra pana
šus į mikliai, drąsiai plaukiančią 
žuvį giliuose vandenyse, ant ku
rios krinta gausūs saulės spin
duliai. Žuvis priartėja prie pat 
paviršiaus, jaučia naujos, ne
įprastos šviesos buvimą, tačiau 
nepajėgia šokti aukštyn. Žuvis, 
žinoma, neturi pretenzijų to
kiam šuoliui, tačiau žmogus, at
sidūręs tarsi povandeninio naro 
būklėje, neiškenčia nekilęs aukš
tyn. Jį ne tik dusina oro stoka, 
bet dargi vilioja nauja šviesa, 
nes turimoji prigimtinė šviesa 
tėra mažytis žiburėlis, kurio toli 
gražu neužtenka beieškant ga
lutinio uosto. Reikia, kad su
švistų tolimo uosto švyturys 
stipriom šviesom ir taptų di
džiuoju žmogaus kilimo ženklu” 
(319-320).

Tyčia išrašiau ilgą citatą, 
kad šiuo deimančiuku galėtų 
pasiskonėti ir tie, kurie neturės 
knygos. Ją sklaidantieji panašių 
minties ir stiliaus grynuolių ap
tiks ne vieną dešimtį.

Tęsdamas palyginimą su 
švyturiu, kurio šviesa ne tik ke
lią rodo, bet ir traukia, Autorius 
sako: “Kristuje dieviškoji tikro
vė atsiskleidžia lyg tas didysis 
švyturys, kurio paskleistuose 
šviesos spinduliuose naujai pra
regi žmogus”. Ne tik praregi, 
bet ir tampa nauju žmogumi, 
nes “tapti Kristaus sekėju reiš
kia priimti ne vien Jo skelbia
mas tiesas, pritarti Jo mintims 
bei reikalavimams, bet ir įsigy
venti Jo asmenin, Jo dieviškai 
žmogiškon tikrovėn, kuri pakelia 
žmogų naujan buviman” (321).

Mūsų Evangelijos skelbi
mas ir religinis auklėjimas tur
būt todėl dažnai teduoda silpnų 
vaisių, kad per daug sutelkia
mas į moralizavimą, o per ma
žai įveda į tikėjimo bei malonės 
gyvenimą. Kalame vaikams, jau
nimui, suaugusiems: “Būkite 
dori, būkite dori, būsite išgelbė
ti”. Tada tie, kurie jaučiasi do
rai gyveną, nebemato reikalo 
įaugti į Kristų. “Aš doras, ko 
dar iš manęs reikia?!” Tikybos 
dėstymas Lietuvos mokyklose 
įrašytas “dorinio ugdymo” rub
rikoje, bet būtų didelė klaida, 
jeigu tik imtume lenktyniauti, - 
ar etikos, ar tikybos dėstymas 
geriau paveiksiąs jaunimą dorai 
elgtis. Religinis tikėjimas bei 
gyvenimas su Kristumi - tai iš 
viso nauja gyvenimo perspekty
va, malonės pašventintas buvi
mas, ne tik tie patys visiems ži
nomi moralai, sustiprinti dieviš
kuoju autoritetu, amžinu atpil
du ar amžina bausme!

Autorius įspūdingai nušvie
čia, kaip krikščionis gali siekti 
šventumo, besidarbuodamas įvai
riausiose srityse, “nuolatos įkve
piamas naujai kovai ne tik pra
laimėjimo, bet ir laimėjimo at
vejais” (325). Pateikia dviejų li
teratūrinių herojų pavyzdžius - 
kuklią tarnaitę Babetę (K. Ster- 

nas, “Ugnies stulpas”), per klu
pimus ir audras šventuman iš
kopusią Kristiną (Sigrida Und- 
set, “Kristina, Lauranso duktė”), 
- ir mes pajuntame kuo šventasis 
lenkia didvyrį (328-329).

Pakeliui neiškęsiu nepami
nėjęs, kaip Paskalis su meilia 
ironija įspėja Tamstą ir mane 
dėl didžiosios pagundos, kuri 
tyko didvyriškumo ir šventumo 
siekėjų: “Žmogaus širdyje tuš
tybė yra taip įsišaknijusi, kad 
net kareivis, vežikas, nešikas gi
riasi ir nori turėti savo garbin
tojų; ir filosofai jų nori, ir tie, 
kurie rašo prieš, nori būti giria
mi gerai parašę, ir tie, kurie 
skaito, giriasi skaitę; ir aš, rašąs 
šiuos žodžius, taip pat galbūt 
turiu šių pagundų, o galbūt ir 
tie, kurie skaitys...” (ten pat). 
Kaip manai, mielasis Skaityto
jau, - ar tėvas Vaclovas nesigar- 
džiuoja, taikliai išžvejojęs prela
to Prano Gaidos deimančiukus? 
O Pats tikrai gali pasidžiaugti 
savo sveika nuovoka, - juk visa 
tai nuo seno išmanai, tik Auto
rius aiškiau pasakė, o recenzen
tas išpešiojo...

Toliau mūsų Autorius nu
šviečia kelio į šventumą ryšį su 
didvyriškumu, o tuo keliu einan
tį asmenį kaip Kristaus nešėją ir 
Dievo liudytoją aplinkai tiek 
eilinėse situacijose, tiek kraštu
tinėje: kankinystėje. “Dabarties 
persekiotojai (...) pastebėjo 
žmonijos istorijoj, kad žudymai 
šventųjų nesunaikino, todėl da
bar ėmėsi naujo bandymo, sie
kiančio sunaikinti ne tik fizinį, 
bet ir dvasinį - moralinį pavida
lą, ypač pastarąjį. Jie siekia 
dabar nuimti krikščioniui ne tiek 
galvą, kiek jos aureolę" (340, m. 
pabr. - V.A.). Sovietiniai perse
kiotojai labai stengdavosi kita
minčius ir rezistentus arba už
verbuoti, arba sukompromituoti.

“Ne visuomet šventasis yra 
priekalas, atlaikąs tik kitų smū
gius. Yra atvejų, kai ir jis turi 
smogti, kad sulaikytų blogį; yra 
atvejų, kai jis turi vyti lauk iš 
šventyklos pirklius su rykšte 
rankoje; yra atvejų, kai jis turi 
pakelti balsą ir vanote vanoti 
besireiškiančias ydas. Bet ir šis 
smogimas eina iš tos pačios my
linčios širdies” (343), todėl ne
niekina asmenų.

Sudrausminti svyruojančiai 
mūsų prigimčiai tarnauja aske
zė, kuri neturi tapti pati sau 
tikslu. Žmogaus perkeitimą at
baigia į asketines pastangas įsi
liejusi malonė, iškelianti jį virš 
prigimtinių galimybių ir priarti
nanti prie dieviškosios tikrovės, 
tačiau tai įvyksta ne stebuklu, o 
malonės įsijungimu į prigimtinę 
tikrove (362).

Šventumas ne tik sukilnina 
pavienius asmenis, jis svarbus 
visuomenei. “Dabartis yra rei
kalinga šventųjų, kurie, nesi- 
blaškydami tarp kraštutinumų, 
būtų pajėgūs įleisti šaknis dvasi
nėse gelmėse ir savo veikla išsi
tiesti žemės tikrovėje. Tuo būdu 
jie kartu su visais krikščionimis 
veiksmingai sudvasins, atnaujins 
bei perkeis pasaulį ir paruoš ke
lius Dievo karalystei, pradėtai 
su Atpirkimu” (375).

Palaimintasis nerimas
“Žvilgsnis ieškančio žmo

gaus širdin”, - taip pavadino 
prelatas filosofas paskutinę sa
vo trilogijos dalį. Ir ką jis randa 
toje širdyje? Begalybės ilgesį! 
Protas ieško vis daugiau, vis 
platesnių bei gilesnių žinių, ga
liausiai tokių, kurios galėtų pa
grįsti gyvenimą. Valia nepaliau
jamai vis siekia gėrio, “net ir 
pakaruoklis, griebdamasis vir
vės” (B. Paskalis, 413). Meno 
kūryba savo esme yra veržima
sis iš kasdienybės, siekimas ne 
pojūtinę tikrovę pagauti, bet 
nepojūtinę apipavidalinti; ge
riausiai tai sekasi ekspresionis
tiniam menui ir gotikai, bet ne 
vien jie to siekia (419, 425).

Šitaip mūsų Autorius, pasi
telkdamas daugelio mąstytojų, 
kūrėjų ir savo paties įžvalgas, 
įveda mus amžinojo žmogaus 
nerimo erdvėn. Ar visi žmonės 
jį patiria? Autorius sako, jog jis 
glūdi kiekvienoje sieloje, mažų 
mažiausiai bent snūduriuojantis 
kaip daigas žiemą. Jeigu aš to 
nejaučiu, jei man gana gardaus 
valgio šaukšto ir migio, tai, ma
tyti, prasti yra manojo žmogiš
kumo reikalai... Ši knyga gali 
padėti man pabusti pačiam ir

(Nukelta j 7-tą psl.)

Amerikos baltiečių laisvės lygos konferencijoje Los Angeles mieste da
lyvavę - kongresmanas DENNIS KUCINICH su buvusiu Latvįjos kon
sulu AIVARU JERUMANIU Nuotr. A. Jerumanio

Taip rašė Lenkijos atstovas
Artėja 60 metų Antrojo pasaulinio karo sukaktis. Tai 
karas, kuris sudrebino pasaulį, ypač Europą, ir palaidojo 
Lietuvos nepriklausomybę. Apie jo pradžią savo 
atsiminimus yra parašęs tuometinis karinis Lenkijos 
atstovas Lietuvoje. Juose atsispindi ir Lietuvos rūpesčiai

KAZYS BARONAS, Vokietija

Lenkijos karinis atstovas 
Lietuvoje pik. Leonas Mitkie- 
viez savo atsiminimuose 
“Wspomnienia kowienskie” ra
šo apie prasidėjusį Lenkijos- 
Vokietijos karą (psl. 230-244). 
Jų ištrauką pateikiu “TŽ” skai
tytojams, nes karas prasidėjo 
1939 m. rugsėjo mėnesį. Taigi 
1999 m. - 60 metų.

“Rugsėjo 1 d., 7 v.r., Lenki
jos radijas pranešė, kad švintant 
vokiečių kariuomenė peržengė 
Lenkijos sieną. Bombarduota 
Varšuva ir kiti Lenkijos miestai. 
Oficialių pranešimų metu iš ra
dijo aparato girdisi žodžiai - 
“skelbiu oro pavojų Varšuvai”, 
ir tuoj pat kažkoks neutralus, 
ramus, balsas, skelbia skaičius ir 
“nadehodzi, nadehodzi” - atei
na, ateina žodžius. Apie 8 v.r. iš 
atidarytų Putvinskio g-vėje lan
gų girdimas karas. Visi sužino
jo, kad Lenkija jau kariauja su 
Vokietija, ir tai pirmoji antraja
me pasauliniame kare.

10 v.r. nuvykau į Lietuvos 
generalinį štabą. Priimtas buvau 
labai nuoširdžiai. Lietuvos kari
ninkai, kuriuos sutikau štabe, 
stengėsi (taip man atrodė) iš
reikšti savo simpatijas lenkų ka
riuomenei. Pik. K. Dulksnys 
nuoširdžiai pasveikino mane, 
sakydamas, kad mūsų kovose su 
vokiečiu užpuolėju visos Lietu
vos visuomenės, ypač Lietuvos 
kariuomenės, širdys ir jausmai 
yra Lenkijos pusėje.

Rugsėjo 2 d. d. Britanijos 
pasiuntinys Preston bei Prancū
zijos karinis atstovas Pichon 
pranešė man, kad Chamberlai- 
ne, Deladier, Mussolini stengia
si sulaikyti Hitlerį ir privesti jį 
prie pasitarimų stalo. Pasekmės 
- Prancūzija ir Anglija dar ne
paskelbė karo Vokietijai. Jau 
dvi dienas kovojame vieni. Kur 
dingo sutartys?

Vakar gavau generalinio 
štabo šifruotą pranešimą. Jame 
sakoma, kad vokiečiai turi aiš
kią persvarą artilerijoje, šarvuo
čiuose bei karo aviacijoje. Vo
kiečiai pralenkia mus pėstinin
kų ginkluote bei technišku ap
rūpinimu. Didžioji Vokietijos 
kariuomenės dalis yra Lenkijos 
fronte, palikta nedidelė uždan
ga prie Prancūzijos sienos. Vo
kiečių smūgiai, kaip rašoma 
pranešime reiškiasi dviejuose 
sparnuose: pietuose - Krokuvos 
ir Čenstakavos srityje, šiaurėje - 
Pamaryje prie Bydgoščio. Liku
siame fronte vokiečių spaudi
mas yra silpnesnis.

Sunkiai išgyvenome rugsėjo 
2 d. Iš Lenkijos pasiekdavo mus 
aliarmuojančios žinios. Ir čia 
veikė propagandinė vokiška 
mašina, skelbianti Lenkijos są
jungininkų išdavystę. Tuo tarpu, 
Anglijos bei Prancūzijos pasiun
tinybės nuolat skambino man 
klausdamos, ar gavome kiek ži
nių iš Varšuvos, ar fronte vieš
patauja tyla, ar sulaikytas vokie
čių puolimas.

Tą dieną Kauno lenkų gim
nazijos koplyčioje buvo atna
šautos šv. Mišios lenkų ginklo 
pergalės intencija. Mišiose daly
vavo visa kauniškė polonija, 
mokiniai ir mes, pasiuntinybės 
nariai. Nuotaika buvo labai rim
ta, o giedant himną daugelis 
karčiai verkė.

Rugsėjo 3 d. Ji atnešė 
mums kiek geresnes nuotaikas. 

Pietų metu Varšuvos radijas 
pranešė, kad D. Britanija ir 
Prancūzija paskelbė Vokietijai 
karą. Apie 5 v.p.p. klausėme už
sienio reikalų min. J. Becko kal
bos. Deja, jo balsas buvęs dus
lus, užkimęs ir nerviškas, be 
ankstyvesnės jam būdingos 
dirbtinės frazeologijos. Varšuva 
džiaugėsi. Buvo girdimi sostinės 
gyventojų balsai prie Prancūzi
jos ir Anglijos ambasadų. Deja, 
vėlų vakarą pasiekęs mus gene
ralinis štabo pranešimas buvo 
labai liūdnas: vokiečiai supa Si
leziją, užimta Černstakava, vo
kiečiai bombarduoja visą Lenki
jos teritoriją (rugsėjo 3 d. kelios 
bombos krito Vilniaus Užupyje, 
Paupio g-vės pabaigoje, netoli 
lietuvių Mačiukų namo, K.B.). 
Dideli civilių nuostoliai, sužalo
tos geležinkelio linijos ir stotys, 
gerokai pavėlins mūsų mobili
zaciją ir transportą.

Rugsėjo 4 d. Pranešimai, 
pasiekę Lenkijos pasiuntinybę 
Kaune aiškiai rodė, kad mūsų 
frontui gresia visiška katastrofa. 
Mūsų pėstininkų divizijos bei 
kavalerijos brigados nepajėgia 
atlaikyti gausių šarvuotų vokiš
kų divizijų. Traukiamės visu 
frontu. Vokiečių pranešimai sa
ko, kad Lenkijos jėgos yra visiš
kai sumuštos.

Rugsėjo 5 d. Gavau specia
lų generalinio štabo pranešimą. 
Maršalas Rydz-Smigly nutarė 
nukelti visą mūsų frontą į Bugo- 
Narevo-Nidos-Dunajeco liniją. 
Padėtis labai kritiška. Vokiečių 
veiksmai, sprendžiant iš prane
šimų, vyksta labai planingai.

Rugsėjo 7 d. Neveikia Var
šuvos radijo stotis, tačiau Vil
niaus radijas pranešė, kad po
pietinės žinios bus skelbiamos iš 
sostinės. Užimta Krokuva. Vo
kiečiai oficialiai pranešė, kad jie 
atidavė pagarbą mršl. J. Pilsuds
kiui, pastatydami prie kriptos 
garbės sargybą. Priešpiet mane 
aplankė karinis atstovas Pichon 
ir kalbėjo apie aiškiai pasikeitu
sias Lietuvos gyventojų nuotai
kas, ir tai mūsų nenaudai. Aiš
kiai pastebima padidėjusi Vo
kietijos įtaka. Prancūzo nuomo
ne, padėtis čia labai ir labai 
komplikuojasi.

Mūsų nuostoliai, kaip sako 
vokiečių pranešimai, yra labai 
dideli. Šimtai tūkstančių belais
vių, užmuštų. Dideli nuostoliai 
karinės medžiagos srityje.

Keičiasi nuotaikos Lietuvo
je. Aiškiai pastebimas klastin
gas lietuvių džiaugsmas: išdidi ir 
poniška Lenkija (taip manė 
daugumas lietuvių) pralaimi, 
nors taip pat girdimi ir priešingi 
balsai. Lietuvos spauda laikosi 
gan neutraliai, su draugiškumo 
šešėliu sąjungininkams. Gavau 
pranešimą, kad vokiečiai (pik. 
Just.!) siūlė gen. St. Raštikiui 
užimti Vilnių. Tačiau jis katego
riškai atsisakė. Juk turiu jo gar
bės žodį, kad Lietuva nekariaus 
su Lenkija. Jeigu Vokietija pa
lies Lietuvos teritoriją - lietu
viai bus mūsų sąjungininkai.

(Bus daugiau)

r-sAMocniA-J Knygų rišykla 
tįj “SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

IGNAS ŠĄJAUKA
“TŽ” 1999 m. II nr., 3 pu

slapy yra trys aktualūs rašiniai. 
J. P. Kedžio “Paskelbtas karas 
nusikaltėliams”, Tado Dantos 
“Žvakė, kuri mane pravirkdė” 
ir Jono Dailidės “Ne keršto, o 
teisingumo ieškant”. Labiausia 
sudomino J. P. Kedžio rašinys.

Jis rašo, kad ryšium su Pa
nevėžio prokuroro nužudymu 
ministeris pirmininkas paskel
bęs nusikaltėliams karą. Kitoje 
pastraipoje rašoma, kad iš laiš
kų vagiami pinigai, ir 1995 m. 
valdžia nutarusi šią vagystę pa
remti, t.y. uždraudė siųsti pini
gų laiškuose. Tokiu būdu išeitų, 
kad nusikaltimas tik žmogžu
dystė, vagystė - nebenusikalti- 
mas. Čia tai jau nauja filosofija 
ar kaip ją pavadinti? Šiaulių 
muitininkai iš laiškų išėmę įvai
rios valiutos už 13000 litų ver
tės. Kiek kituose paštuose išim
ta, nerašoma, bet kad imama, 
pats patyriau Zarasų pašte.

Siunčiau sergančiai moterė
lei 20 JAV dolerių registruotu 
laišku. Už juos ligonė nusipir
kusi vaistų ir pagerėjusi. Antrą 
siuntą siunčiau paprastu laišku, 
maniau ne tarybinė santvarka ir 
laiškai bus saugūs, o registravi
mo mokestį 8 dolerius skirsiu 
šelpiamiesiems. Šiuokartu tai 
moterėlei “stebuklas” nebeįvy
ko - gavo laišką keistai juoste
lėm užklijuotą ir piniginės per
laidos jame nebebuvo.

Vagis nori pasinaudoti tur
tu. Iš šios moterėlės pavogtais 
pinigais nepasinaudojo - buvo 
vardinė perlaida ir jos negalėjo 
iškeisti. Išvada tokia: tu kentėk, 
bet tau pagalbos teikt neleisim. 
Tai KGB-istinis metodas.

Kartais randu spaudoje 
minčių, kad reiktų pritraukt tu
ristų ir per juos gaut svetimos 
valiutos. Bet kuo blogesnė va
liuta, ateinanti laiškais? Čia ne
be vien lietuvių valdžios reika
las. Mes ten turime gimines ir 
kitus artimuosius ir mūsų parei
ga vargstantiems padėti, o val
džia tam užkerta kelią.

Iš J.P. Kedžio šešių punktų 
minėtinas dar vienas, tai “Kur
dų kova”. Jų esą apie 20 milijo
nų. Gyveną įvairiose valstybėse, 
daugiausia, apie 6 milijonus, 
Turkijoje ir negali gaut ne tik 
savivaldos, bet ir savos mokyk
los ar laikraščio. Jų prispaudėją 
yra ŠAS(NATO) narė Turkija. 
Lietuva ašarodama stengiasi pa
tekt į tą ŠAS, tai ar nesulauks 
panašios globos kaip kurdai?

Tado Dantos rašinys ‘‘Virk
danti žvakė”. Panašių rašinių ir 
knygų esu perskaitęs nemažai. 
Perskaitai, atsidūsti ir viskas. O 
Lietuvos smaugėjas toliau savo 
darbą varo - pasaulį tikina, kad 
Lietuvą gelbsti - jai padeda. Se
na mano mintis: reiktų, kaip 
Danta ir tūkstančiai Lietuvos 
kankinių, kančias parodyti pa
saulio žmonėms, kad jie sužino
tų, kas tie, save skelbią gerada
riais, per žmonės ir kokią “gera
darystę” jiems ruošia. Taip pa
darius būtų galima tikėtis pa
saulio pabudimo ir patiems 
lengviau atsikvėpti. Tačiau ne
suprantama, kodėl lietuviai apie 
tai nenori galvot, net pasiūlytą 
mintį ironiškai atmeta.

Trečias minėto puslapio ra
šinys, tai Jono Dailidės “Ne 
keršto, o teisingumo ieškant”. 
Būtų teisinga demaskuoti savo 
tautos persekiotojus, bet kas tą 
kaltę bešališkai ir teisingai nu
statys? Pats Dailidė sako, kad 
Lietuvoje tebejaučiama dest

PADĖKA
AtA

VINCAS RADZEVIČIUS
mirė 1999 m. kovo 17 d. Toronte, Ont.

Nuoširdus ačiū klebonui prel. J. Staškevičiui už 
maldas prie karsto, atlaikytas gedulines Mišias ir maldas 
kapinėse. Dėkoju visiems giminėms ir draugams, atėju
siems atsisveikinti su velioniu koplyčioje, atsiuntusiems 
gėles, užprašiusiems Mišias, aukojusiems “Tėviškės žibu
riams” ir “Sibiro tremtinių grįžimo” fondui.

Nuoširdus ačiū visiems už pareikštas užuojautas 
spaudoje, raštu ir žodžiu. Ypatingai nuoširdžią padėką 
reiškiu ponams Matulaičiams už jų didelę pagalbą man 
tvarkant laidotuvių reikalus. Ačiū M. Pranevičiui už pada
rytas laidotuvių nuotraukas, karsto nešėjams už jų patar
navimą, solistams R. Paulioniui ir D. Radikienei už įspū
dingas giesmes šventovėje, J. Gurklienei už gražiai pa
ruoštus pietus ir draugėms už pyragų stalą.

Nuliūdus - žmona Stasė ir giminės Lietuvoje

ruktyvi KGB veikla. Jei tokie 
destruktyvininkai sugebėjo įlist 
į valdžią, jie stengsis lįsti ir į to
kias komisijas ir ten veiklą pa
kreipi sau naudinga linkme pa
našiai kaip laiškų kontroliavi
mas. Bet ir tylėti ilgiau negali
ma. Gal tiktų ir toks būdas. 
Renkami įvairūs valdžios parei
gūnai ir jiems pareiškiamas pa
sitikėjimas. Reikia sekt jų veiklą 
ir, matant neteisingus ėjimus, 
stabdyt. Tam reikalui reikėtų 
sudaryti instituciją, kurioje visi 
galėtų reikšti savo mintis ir iš 
visų rinktis geriausias. Priminti- 
nos kariuomenės, kuriose de
mokratijos nėra - viskas įsaky
mo būdu, bet vis dėlto ieškoma 
minčių. Dalinio vadas gauna 
įsakymą ir susidaro vykdymo 
planą, bet vis tiek teiraujasi ka
reivių, kaip jie tą uždavinį vyk
dytų? Teiraujasi todėl, kad gal 
kas turėtų geresnį planą, negu 
jo sudarytas. Gamyklose už pa
siūlymus net premijos moko
mos. Manau tas tiktų ir valsty
bės reikaluose.

Šiuo atveju, jei būtų suda
roma nusikaltėliams nustatyt 
komisija, reiktų didelio atsargu
mo, kad ji įsismaginusi neap
kaltintų visų buvusių komunistų 
sąrašuose. Kaip KGB infiltruo
davo savus agentus į partizanų 
eiles, taip lietuviai patriotai ga
lėjo įeit į komunistų eiles, kad 
pagal galimybes lietuvius gel
bėtų.

Epizodėlis iš vokiečių oku
pacijos laikotarpio. Tai buvo 
1942 m. Vilniuje, Algirdo gat
vėj, gyvenau su broliu. Jis gavo 
šaukimą eit į vokiečių kariuo
menę. Šaukimas įdomus: “Pri
valai eit savanoriu”. Nu ką gi, 
jis savanoriškai išvažiavo į kai
mą - į savo tėviškę. Po skirtos 
šaukimo datos atsilankė lietuvis 
policininkas, ieškodamas šau
kiamojo. Kai pasakiau nežinąs 
kur brolis yra, jis šyptelėjo, bet 
po pauzelės rimtai pasakė: 
“Dabar mes turim daug ko ne
žinoti” ir paaiškino, kad nesto
jusieji į kariuomenę naktimis 
bus gaudomi. Jų neradus įkai
tais bus imami giminės. Prie vo
kiečių būsią priskirti ir lietuviai 
policininkai. Galįs būt ir jis pri
skirtas, privalės gaudyt. Todėl 
žinok ką daryt. Jei žinai tokių, 
pranešk jiems. Išeidamas patak
šnojo per pistoleto kabūrą ir 
perspėjo tokiais žodžiais: “Prisi
mink, prieteliau, jei apie tai 
praneši vokiečiams, tai prieš 
mane sušaudant suspėsiu tau 
kulką paleist”. Žinojau brolio 
metų šauktą ir nestojusį, nuėjau 
pranešt. Pasirodo, jis jau buvo 
policijos įspėtas.

Taigi, šalia išdavikų buvo ir 
savo gyvybėmis rizikuojančių 
savus gelbėt. Tokių galėjo būt ir 
bolševikmečiu. Todėl reikalin
gas didelis atidumas. Būtų labai 
gerai, jei visi lietuviai tiek išei
vijoje, tiek Lietuvoje nebūtų pa
syvūs, bet visi galvotų, kalbėtų, 
rašytų, kaip mums visais atve
jais gelbėtis. Iš tūkstančių min
čių gal atsirastų auksinė.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais
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Valerija Vilčinskienė, Lietuva

Dar vis maloniai prisimenamas Los Angeles, CA, “Spindulys”, koncertavęs 
Mississaugoje, Ont. 1999 m. balandžio 10 d. “Tėviškės žiburių” 49-tojo 
spaudos vakaro metu didžiojoje Anapilio salėje. Nuotraukoje “Spindulio” 
vadovai: iš kairės mokytoja S. BARYSIENĖ, muzikos vadovas V. RALYS ir 
vyr. vadovė D. VARNIENĖ Nuotr. B. Tarvydo

Mama
Paliesk
Mano galvą - 
Seniai bejutau 
Tavo meilę, rūpestį, gerumą, 
Tavo'darbus, žodžius 
Dėlioju, skaitau, 
Vaikystės pilis 
Jais išaugo į rūmą...

Nuostabi,
Sušvitėjus širdies gerumu, 
Ateini prie manęs 
Per palaukę, 
Tavo meilę širdim 
Už rankelės imu, 
Palaima nušvintančios 
Laukiu...

Paliesk mano galvą - 
Maldauju, prašau, 
Žinau -
Rankelės pavargo... 
Gyvenimą nešiu - 
Dovaną tau, 
Laimę, ašarą, 
Lopytą, margą...

Atsiliepk,..
Atsiliepki, - 
Ramybės pastigau 
Pavargusią galvą 
Priglaust... 
Kai apsunksta 
Lig ašarų ilgas 
Palaukėm, kalneliais 
Takelis žmogaus...

Palytėki, - 
Nyku, tuščia, šalta, 
Į naktį ledinę 
Žvaigždelė nukris... 
Išduoda apdilusią, 
Geliančią kaltę 
Šventa išdavikė - 
Širdis...

Priglauski
Kaip motina glaudžia 
Išklydusius vėjais 
Vaikus, 
Pamešusius dalią, 
Padykusią, skaudžią 
Į mielus, belaukiančius 
Tėvo namus...

Atsiliepk -
Šitaip niekas nešaukia, 
Šitaip niekas 
Nemyli žmogaus,

Randai be pagiežos
VYTAUTAS DYVAS

Romualdo Kisieliaus “Lai
ko randai”, eilėraščių rinkinys, 
turi 116 psl. Tai didoka poezijos 
knyga su 90 eilėraščių.

Viską, su kuo žmogus gyve
nime prasilenkia, šiame rinkiny 
sutiks. Ir žiemą, ir pavasarį, ir 
dilgėles, ir tulpes. Prasilenks 
meilė su laime ir skausmu, 
džiaugsmas su nepasitenkinimu, 
tėvynės ilgesys su auka. Ir, žino- 
jama, jaunystė, “kai pavasaris 
atvėrė savo langus ir duris”, ir 
laikai, “kai vasara žydėjo”, ir la
bai rimtos mintys, kada “prie 
žemės juodos prisiglausim”. 
Autorius jaučia, kad motina 
“viską žino apie mus”, prisime
na močiutę, pamokiusią, kad 
“skausmą jaučia ir gėlė”. Jis 
siunčia Dievui žinią apie savo 
meilę žmonai. Eilrėraščiuose 
kai kur užtinkama ironija. Tai 
lyg pipirėliais nubarstyta viena 
kita pėda, ypač įminta senatvė
je. Ironijai skirtas visas pasku
tinis rinkinio skyrius. (Žvilgs
niai per stiklinę akį). Štai pavyz
dys: “Žmonės nori būti teisingi, 
bet ant žemės daug tiesų: tiesa 
mano, tiesa tavo, pagaliau tiesa 

Šitaip niekas 
Širdim nepriglaudžia 
Po meile, 
Platybėj dangaus...

Meldžias močiutė
Į širdį 
Gyvenimas beldžias 
Vaikų, 
Anūkų bėda...
Meldžias močiutė, 
Meldžias, 
Pati
Pavirtus malda...

Dėlioja
Po mintį, po darbą, 
Palaima
Apglėbia visus, 
Gyvenimo 
Geliantį vargą, 
Gerumo, 
Ramybės žodžiu...

Į širdį 
Gyvenimas beldžias 
Šviesia
Amžinybės žaizda... 
Meldžias močiutė, 
Meldžias...
Pati
Pavirtus malda...

Iš Tavo gerumo
Iš Tavo gerumo 
Prasideda upė, 
Gyvenimo saulė 
Pakyla rausva, 
O meilė vaikystę 
Linguoja ir supa 
Beaugančia sielos 
Malda...

Iš meilės Tavosios 
Gyvybė ateina, 
Sušyla daigeliai, 
Gležnučiai, maži, 
Apginsi gyvybę 
Gyvenimo kaina - 
Tu žemėja - 
Viską gali...

Iš Tavo gerumo 
Prasideda upė, 
Gyvenimas vaiko 
Šviesus, 
Tavasis takelis 
Kalnely suklupo, 
Palaiminęs 
Mūsų metus...

visų” (psl. 110).
R. Kisieliaus eilėdara yra 

tradicinė, vietomis užkritusi dirb
tinumo ir naivumo dėmelėmis. 
Jis rašo eilinio žmogaus paste
bėjimus bei jausmus eiliniam 
žmogui. Kalba ramiai, be pagie
žos, be pykčio (net laiko randų 
nejausdamas), be stiprių emoci
jų. Filosofai ir kiti “išrinktieji” 
žodžio stebuklų nesuras. Pa
prastasis autoriui pritars: ir aš 
taip manau bei jaučiu. Štai tei
saus, paprasto jausmo ir gero 
eiliavimo pavyzdys:
Pas mus vėl sugrįžo 
Pavasaris naujas, 
Sužydo ir gėlės
Ir žemė, ir kraujas... (psl. 10)

Yra kūrėjų, skraidančių ir 
gerais, ir blogais aitvarais. Yra 
eilėraščių, skiriamų tik poezijai. 
Yra pavydžių poetų, kurie rašo 
tik sau. O kiti savo pastebėjimų 
ir išgyvenimų, tartų eiliuotu žo
džiu, neslepia nei nuo draugo, 
nei nuo priešo, nei nuo nepa
žįstamo. Romualdas Kisielius 
yra atviro žodžio žmogus.

Romualdas Kisielius, LAIKO 
RANDAI. Eilėraščiai. Vilnius, 
Pradai, 1999 m., 116 psl.

Torontietės ALDONOS VAITONIENĖS sukurtos lietuviškos lėlės, aprengtos tautiniais drabužiais iš įvairių 
Lietuvos sričių • Nuotr. J. Tamulaičio

Žmogiškumo viršūnės ir nerimas
(Atkelta iš 6-to psl.) 

geriau suprasti tuos žmones 
mano aplinkoje, kurie tam neri
mui jautresni. Užuot juos tram- 
dęs, verčiau mėginsiu solidari
zuotis su jais ir užsikrėsti tuo 
kilninančiu veržimusi.

Rašytojų romantikų ir Rai- 
nerio Marijos Rilkės, Friedri- 
cho Nietzsches, Levo Tolsto
jaus, Haldoro Kiljano Laxnesso 
ir Augusto Strindbergo pavyz
džiai Autoriui padeda atskleisti 
tą faktą, kad didžiojo, gerojo 
nerimo šaknys galiausiai yra re
liginio pobūdžio, o ne Sigmundo 
Freudo išaukštintasis erosas ar 
libido. Jeigu Prelatas imtų reng
ti naują šio veikalo leidimą, pui
kiausiai galėtų papildyti Ericho 
Frommo, Viktoro Franklio ir 
kitų naujesniųjų mintimis ir 
gyvenimo pavyzdžiais.

Nepabaigiamos įtampos
Daugiau ar mažiau įsisąmo

ninę religinę savo nerimo pri
gimtį, žinome kryptį, bet tai dar 
nereiškia visiško aiškumo. Visa
da lieka galimybė suabejoti, rei-

Leono XIH fondo užmojai
BRANGŪS LIETUVIAI,

Mūsų broliai Lietuvoje savo 
auka ir ryžtu išsilaisvino iš šios 
žiaurios okupacijos. Tačiau dar 
ilgas kelias į laisvės, paremtos 
asmens iniciatyva, atsakomybe 
ir teise, įgyvendinimą. Lietuva 
pasirinko demokratiją, kuri tėra 
vienintelis kelias į asmens laisvę 
ir žmogaus teisių apsaugojimą. 
Šiuo keliu lietuviai gali žengti 
tik pakilę iš sovietinio amoralės 
ir paklusnumo liūno, tik per 
dvasinį, moralinį ir ekonominį 
atgimimą. Turime Lietuvoje 
daug idealistų, kurie renkasi 
tinkamas priemones šiam tiks
lui siekti. Šių priemonių tarpe 
yra žodžio laisvė ir priemonių 
pasirinkimo teisė, t.y. laisvė 
skelbti savo idėjas ir burtis su 
savo bendraminčiais. Tai įvyk
doma tiktai per spaudą, radiją ir 
televiziją, tik organizuojant par
tijas ir kitas socialines bei ideo
logines grupes. Todėl galime 
džiaugtis, kad Lietuvoje atsiku
ria tokios organizacijos, kad 
skleidžiamos laisvės ir žmogaus 
orumo idėjos per spaudą ir ki
tomis priemonėmis.

Tačiau šių priemonių žymi 
kontrolė dar tebėra buvusios 
sovietinės sistemos nomenkla
tūrininkų rankose. Todėl užsie
nio lietuvių pagalba šioje srityje 
nemažiau reikalinga, kaip ir 
mūsų praeities parama Lietuvos 
kovai už laisvę. Viena iš tokių 
priemonių teikti šiai pagalbai 
yra Popiežiaus Leono XIII fon
das, kuris jau prieš daugel metų 
yra įregistruotas JAV valdžios 
kaip ne pelno siekianti korpora
cija, kuriai skiriamos aukos at
leidžiamos nuo federacinių mo
kesčių. Sukauptas kelių dešim
čių tūkstančių kapitalas ir kelių 
asmenų testamentuose skirti 
palikimai sudaro pagrindą šiam 
fondui. Leono XIII fondas kvie
čia visus lietuvius aukoti šiam 
fondui, kad galėtume remti Lie
tuvoje krikščioniškos ideologi
jos spaudą, kitas priemones in
formacijai skleisti ir paremti 
įvairias šios srities programas, 
organizuojamas Lietuvoje, skirti 
stipendijas studentams, norin
tiems giliau susipažinti su de
mokratija ir su krikščioniškais 
socialiniais principais.

Šiuo laišku kviečiame pa
skirti auką Fondui ir organizuo
ti Fondo židinius savo gyvena
muose lietuvių telkiniuose. 

kalas kovoti su savimi - savo ais
tromis ir išdidumu, maišto prieš 
Dievą pagunda, likiminės bai
mės kančia, savos dievybės sau 
pačiam kūrimo trapumas. Po 
šiuos laukus su Autoriumi 
sklandydami, mes praturtėsime 
kelių didžiausiųjų pasaulinės li
teratūros kūrinių idėjų analize, 
daugelio ryškių asmenybių rai
dos pažinimu. Per kelias mąs
laus skaitymo valandas galėsime 
bendriausiais bruožais aprėpti 
tai, ką iškilūs mąstytojai išgyve
no per pastaruosius porą šimtų 
metų, kam Autorius paskyrė 
galbūt mėnesius ar metus, kad 
tuos minties lobius surinktų ir 
mums paklotų.

Kadangi “esame žmonės, ir 
niekas mums nesvetima, kas 
žmogiška”, savaime ne kartą 
stabtelsime ir tarsime: “Juk čia 
ir aš! Čia ir mano sielos istorijos 
puslapiai!” Kad geriau joje susi
voksime ir paskatų teisingiems 
tolesniems žingsniams rasime, 
tai ir bus Autoriui geriausias 
atpildas.

Visos gautos aukos kartu su 
aukotojų pavardėmis bus skel
biamos spaudoje, nebent kuris 
nors aukotojų nurodytų, kad jis 
nenori, jog jo pavardė būtų skel
biama. Aukų vajui kiek pažen
gus, bus išleista knyga su auko
tojų sąrašu. Kas aukotų bent 
$500.00 prašomas atsiųsti savo 
biografiją ir nuotrauką, kad bū
tų galima tai įtraukti į šią au
kotojų knygą.

Turime jau kelis aukotojus, 
paaukojusius ne mažiau kaip po 
tūkstantį dolerių. Pirmojo šimto 
tokių aukotojų vardai bus įrašy
ti į planuojamą aukotojų knygą 
kaip Fondo vajaus pradininkų 
vardai.

Aukas prašoma siųsti: Pope 
Leo XIII Fund, 7125 S. Motzart 
St. Chicago, IL 60629, USA.

Su aukšta pagarba ir dėkin
gumu -

Dr. Č. Masaitis, 
Fondo tarybos pirmininkas 

Dr. Pranas Ironis Jokubka, 
iždo sekretorius

/— —N At siųsta paminėti 
te g

Vytautas Antanas Dambrava, 
SEPTYNI ŽODŽIAI. Religiniai 
mąstymai. Trečioji laida. Autorius 
šią knygelę parašė ispanų kalba. Ji 
susilaukė trijų laidų 1989, 1991 ir 
1993 metais. Paskatintas tokios 
sėkmės, autorius išvertė ją lietuvių 
kalbon. Dailininkė - Jūratė Juozė- 
nienė. Viršelis - Raimondo Paknio. 
Išleido “Dienovidis” (Pilies 23a, 
Vilnius 2001). Tiražas - 2000. Vil
nius, 1999 m., 82 psl.

VISAS ŠVENTASIS RAŠTAS 
VIENOJE KNYGOJE. SUTIKTU
VĖS. Šiame leidinėlyje - vysk. P. 
Baltakio sveikinimas, sutiktuvės 
Vilniuje, išvardinti talkininkai, re
cenzijos “Drauge” (A. Klimo), “Tė
viškės žiburiuose” (kun. V. Aliulio, 
MIC), pokalbis su Šv. Rašto vertėju 
prel. A. Rubšiu (“TŽ”). Leidinėlį 
sudarė Salomėja Narkėliūnaitė, 
spaudai parengė Kęstutis K. Mik- 
las, išleido Lietuvių katalikų religi
nė šalpa. New York, 1999 m., 24 psl.

KRIVŪLĖ, dvimėnesinis žur
nalas, leidžiamas Lietuvių sielova
dos delegatūros Vokietijoje 1998 
gruodis - 1999 sausis nr. 2-1 (68). 
Redaguoja kolektyvas. Atsakingasis 
redaktorius - prel. Ant. Bunga, 
techninė redaktorė - dr. Barbora 
Vileišytė. Adresas: Mons. A. Bun
ga, Hauptstrasse 10, 88167 Maier
hofen b. Isny, Germnay).

UNIVERSITAS VYTAUTI MAG
NI, Vytauto Didžiojo universiteto

Išsipildymas ir praradimas
Religinio nerimo pirmiau

sia skausmingam, paskui palai
mingam išsipildymui skirtas 
priešpaskutinis veikalo skyrius, 
kuriame nebe literatūros ar filo
sofijos veikalai nagrinėjami, o 
apžvelgiami ryškių asmenybių 
gyvenimo bei ieškojimų keliai. 
Matome, kaip racionalizmas su 
agnosticizmu - noras viską šaltu 
protu pasverti ir netikėjimas gi
liausios tiesos pažinimo galimy
be - ne vieną sustabdo prie 
paties išsipildymo slenksčio. Ir 
kaip laimingas yra šv. Augusti
nas, drįsęs pamilti, nepaisyda
mas aistrų ir abejonių. Tokia 
pati palaima laukia ir mūsų, 
kurie juo paseksime.

Mūsų laisvė teikia mums 
svaigią galimybę patiems išdi
džiai pasirinkti tragiką, tariamai 
likviduoti problemas prasmės 
neigimu, absurdo teigimu arba, 
mažų mažiausia, slopinti esminį 
nerimą kasdienybės poreikiais ir 
išsiblaškymais.

Recenzentui būtų maloniau 
užbaigti šią ilgoką, tačiau ne iš
samią, apžvalgą kuo optimistiš
kesne perspektyva, bet tebus 
Autoriaus valia: jis nedailina gy
venimo ir vainikuoja savo trilo
giją tiesiog didžios tiesos kons
tatavimu:

“Užverčiant paskutinį pus
lapį, galutinai išryškėja žmogaus 
polėkis Dievop, einąs iš pačios 
jo būties sąrangos. Jis gali būti 
pridengtas, užslopintas, suklai
dintas, prievartaujamas, bet ne
gali būti sunaikintas. Kiekvienas 
pasikėsinimas į jį sukelia giliai 
aidintį nerimą, besireiškiantį 
įvairiausiomis formomis ir liudi
jantį išsipildymo troškimą. Net 
kraštutiniame Dievo praradime 
šis nerimas liudija radimo gali
mybę ir netiesiogiai šaukiasi iš
sipildymo bei tokios tikrovės, 
kurioje prasideda pilnatis ir ku
rioje kenčiantis nerimas tampa 
dinaminio pamilimo bei žavesio 
nerimu. Juo gyvena visos religi
jos ir jų neigėjai” (573).

Viešpatie, sustiprink mūsų 
sielose atvirumą Tavo kvieti
mui, Tavo meilei!

Viešpatie, suteik gražiausią 
palaimą ir naujų jėgų stropiajam 
savo darbininkui, mąsliajam mū
sų Autoriui Redaktoriui!

(Pabaiga)

laikraštis, 1999 m. nr.l (44) ir 1999 
m. nr. 2 (45). Redaktorė - Nijolė 
Kreimerienė. Adresas: Laisvės ai. 
53, kamb. 214, Kaunas 3000. Šiam 
laikraščiui jau penkeri metai.

JOURNAL OF BALTIC STU
DIES, vol. 30, nr.l, 1999 m. pavasa
ris, leidinys anglų kalba, 84 psl. ir 
viršeliai. Red. Thomas Salumets; 
administracija: AABS Business 
Office, 3465 East Burnside St., 
Portland, OR, USA. Metinė prenu
merata asmeniui $25 (JAV).

SANTARA, kultūros žurnalas, 
31. Išeina 6 kartus per metus. Lei
dykla - “Santaros” leidykla. Vyr. 
redaktorius - Romualdas Norkus. 
Tiražas. - 1000 egz. Adresas: “San
tara”, Gedimino 10, Kaunas 3000. 
Šiame numeryje išspausdintas ilgo
kas Noros Kulpavičienės straipsnis 
“Praeities palikimas”. Jame autorė 
aprašo lietuvių kūrimąsi Kanadoje 
ir jų įsteigtą muziejų-archyvą Ana
pilyje, kuriam vadovauja istorikė 
dr. Rasa Mažeikaitė. Įdėta ir jos 
nuotrauka bei pokalbis su ja apie 
muziejaus-archyvo sandarą, turi
mus rodinius, parodas, jo išlaikymą.

SALEZIEČIŲ ŽINIOS, vie
nuolijos veiklos leidinys, 1999 m. 1 
nr. Išeina kas trys mėnesiai. Gau
siai iliustruotas spalvotomis nuo
traukomis. Vyr. redaktorius - kun. 
Pranas Gavėnas, atsakingoji redak
torė - Marija Katiliūtė. Adresai: 
Jurgiškių 4, Alytus 4580, Lithuania.
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Dailininkė Ona Dokalskaitė- 

Paškevičienė, kviečiama Vilniaus 
dailės akademijos direktoriaus 
Budrio, šią vasarą vyks į Lietuvą, 
kur jos dailės kūriniai rugsėjo 
mėnesį bus išstatyti parodoj - dai
lės akademijoj. Dailininkė žada 
didžiumą savo paveikslų padova
noti Lietuvai.

Prel. Jonas A. Kučingis iš 
Los Angeles, CA, Lietuvoje gar
sėja savo pamokslų knygomis. Jau 
džiugiai buvo tenai sutikta jo kny
ga “Šventiniai ir proginiai pa
mokslai”, ir netrukus po to Lietu
vą pasiekė antroji, pavadinta 
“Dievo Žodžio tarnyboje”. Apie 
pastarąją gana išsamiai parašė 
Aug. Urbonas “Šilalės artojo” 
1999 m. kovo 16 d. laidoje, 
straipsnį pailiustruodamas Alg. 
Ambrozos nuotraukomis. Knygą 
išleido “Logos” leidykla 1998 m. 
Didelės apimties knyga (797 psl.) 
su Telšių vyskupo A. Vaičiaus pra
tarme, anot straipsnio autoriaus, 
“tarsi suplonėja - norisi, kad ji 
nesibaigtų”. Tarnyba Dievui, tėvy
nei ir žmogui pamokslų rinkinyje 
taip patraukliai ir giliai išdėstyta, 
kad ji “jaučiama kiekvienoje eilu
tėje, kiekviename žodyje”.

Pirmosios lietuviškos knygos 
sukaktuvinįiį metų pabaigai skirtą 
tarptautinę mokslinę konferenciją 
Maskvoje 1998 m. lapkričio 18-19 
d.d. surengė Lietuvos ambasada 
ir Rusijos mokslų akademijos sla
vistikos institutas. Dalyviai savo 
pranešimuose gerai įvertino seną
ją Lietuvos valstybę. Konferenci
jos pranešimus numatoma išleisti 
atskira knyga. Kaip skelbia “Gim
toji kalba” (1999 m. kovo mėn. 
nr.), š.m. sausio 8 d. įvyko pasku
tinis Pirmosios knygos minėjimo 
komisijos posėdis, kuriame pri
statytas lietuvių ir anglų kalba iš
leistas leidinys “Pirmosios lietu
viškos knygos sukaktis”. Ta proga 
Martyno Mažvydo premija įteikta 
žymiajam knygotyrininkui Domui 
Kaunui. Apie komisijos veiklą iš
samiai rašo B. Genzelis laikrašty
je “Literatūra ir menas” (1999.1.16).

“Tauro” apygardos partiza
nų ir tremties muziejus Marijam
polėje buvo iškilmingai atidarytas 
š.m. balandžio 10 d. Kaip ELTA 
rašo (1999.IV.15), iš dviejų kuk
lių kambarėlių išsiplėsta į penkis 
kartus didesnį plotą, nebeatpažįs
tamai pasikeitusį. Muziejaus lan
kytojai gali pamatyti daugybę 
nuotraukų, asmeninių daiktų, 
partizanų ginklų bei kitų brangių 
relikvijų. Prisimintina, kad parti
zanų “Tauro” apygarda buvo 
įkurta 1945 m. rugpjūčio 15 d. Ji 
kovų istorijon įėjo savo pastango
mis centralizuoti partizanų veiklą. 
Ant. Baltušis-Žvejas 1947 m. sau
sio 15 d. sukvietė partizanų vadų 
pasitarimą, kuriame nutarta at
kurti Bendro demokratinio pasi
priešinimo sąjūdžio (BDPS) pre
zidiumą. Užmegzti ryšiai ir su iš
eivijos organizacijomis - Juozas 
Lukša buvo pasiųstas į Vakarus. 
Paskutinis “Tauro” apygardos 
partizanas Justinas Balčius-Pluto
nas žuvo 1957 m.

Lietuvos operos solistė IRENA MILKEVIČIŪTĖ, š.m. kovo mėnesį atlikusi 
Zuzanos vaidmenį Mussorgskio operoje “Chovanščina” septyniuose spek
takliuose “Metropolitan” operos teatre Niujorke. Minėtąjį vaidmenį ir kitų 
operų pagrindinius vaidmenis ji atlieka įvairiuose Europos teatruose. 
“Chovanščina” operos pastatyme dalyvavo ir sol. VACLOVAS DAUNORAS
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A. a. Mykolas Morkūnas, pla
čiai žinomas čikagietis spaustuvi
ninkas, pastaruoju metu gyvenęs 
Three Oaks, MI, š.m. balandžio 
15 d. mirė, sulaukęs 85 m. am
žiaus. Velionis gimė 1916 m. va
sario 17 d. Paislikio vienk., Biržų 
apskr. Baigęs Biržų gimnaziją 
1938 m., mokėsi Kauno kunigų 
seminarijoje, vėliau Vilniaus un
to ekonomikos fakultete. Pasi
traukęs į Vakarus, ekonomikos 
mokslus gilino Austrijos Insbru- 
cko un-te, apgynė disertaciją ir 
gavo ekonomijos mokslų daktaro 
laipsnį. 1948-49 m. Freiburge stu
dijavo keramiką. Persikėlęs į 
JAV, įsikūrė Čikagoje, kur įsteigė 
savo spaustuvę, kuri yra išspaus
dinusi tūkstančius įvairiausių lie
tuviškų leidinių - knygų, žurnalų, 
laikraščių, programų, metraščių 
bei gausybę smulkesnių lietuviš
kajai veiklai reikalingų spaudinių.

Nora Kulpavičienė Lietuvoje 
leidžiamame kultūros žurnale 
“Santara” (1999 m. žiema) rašo 
apie Kanados lietuvių muziejų-ar
chyvą, įsikūrusį Anapilio sodybo
je, Mississaugoje, Ont. Apžvelgu
si pokarinių išeivių įsikūrimo Ka
nadoje raidą, gerai įvertina tuo
metinių veikėjų, ypač kun. Petro 
Ažubalio, įžvalgumą ateitin ir pa
stangas veiklą sukti ta linkme. Tai 
ir buvęs vienas iš svarbiųjų moty
vų steigti muziejų-archyvą, ku
riam vadovauti buvo pakviesta iš
eivijoje užaugusi ir mokslus bai
gusi istorikė dr. Rasa Mažeikaitė. 
Pastaroji, atsakydama į straipsnio 
autorės klausimus, žurnalo skaity
tojus glaustai supažindina su mu
ziejaus-archyvo sunkia pradžia, 
tačiau būtinu naudingu darbu, 
rengiamomis parodomis, gauna
ma finansine parama. Straipsnio 
autorė toliau papasakoja apie 
muziejaus-archyvo patalpas, iš
dėstytus įdomesnius rodinius, pa
vaizduotus nuotraukomis. Iš
spausdinta ir muziejaus vedėjos 
nuotrauka.

Suomijos liaudies epo “Kale
vala” (Kalevos tėvynė) 150 metų 
sukaktis paminėta Klaipėdoje, 
kuri yra pasirašiusi bendradarbia
vimo sutartį su Suomijos miestu 
Kotka, atsiuntusiu atstovus į šį 
minėjimą. Renginys įvyko š.m. 
kovo 20-21 d.d. Klaipėdos univer
siteto Menų fakultete. Praneši
mus skaitė Lietuvos ir Suomijos 
akademikai. Kaip “Lietuvos aide” 
(1999.III.24) prisiminta, Suomi
jos tautinio atgimimo veikėjas dr. 
Elijas Lenrotas 1849 m. išleido 
antrąją papildytą ir pataisytą “Ka- 
levalos” laidą, kuri vėliau buvo iš
versta į 50 pasaulio kalbų. Pirmoji 
laida 300 egz. tiražu buvo pasiro
džiusi 1835 m. Pirmasis iš origina
lo kalbos 1922 m. “Kalevalą” į 
lietuvių kalbą išvertė žymus rašy
tojas, tautotyrininkas kun. Adol
fas Sabaliauskas-Žalia Rūta. At
skiromis dalimis vertė ir rašytojas 
Liudas Gira. Naujausią “Kaleva- 
los” vertimą 1972 m. paskelbė 
poetas J. Marcinkevičius. Lietu
voje suomių kalbos studentai gali 
mokytis Vilniaus ir Klaipėdos 
universitetuose. Snk.
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PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS 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,___

AK7TE4Z per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind.....................3.30%
180-364 d. term.ind....................3.50%
1 metų term. Indėlius................3.50%
2 metų term, indėlius................3.70%
3 metų term. Indėlius................3.80%
4 metų term. Indėlius....... ........3.90%
5 metų term, indėlius................4.10%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.50%
1 metų GlC-met. palūk..............3.75%
2 metų GlC-met. palūk..............3.95%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.05%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.15%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.35%
RRSP, RRIFirOHOSP

"Variable"...........................3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd..... 3.75%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd..... 3.95%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.05%
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.15%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd..... 4.35%
Taupomąją sąskaitą Iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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 sutarties paskolas 
Iki $15,000.

Duodame komercinius 
mortgičlus iki $750,000.

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” kOflGlė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

DEDAS REFRIGERA TIO T
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

(J 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

1111111111111111111111 
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu. 
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B. A.
Associate Broker

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

Toronto, Ont M6P 1A9

Toronto Prisikėlimo parapijos “Aušros” sporto klubo motinos - krepši
ninkės Nuotr. R. Puterio

Teniso žaidėjams
Visi yra kviečiami j šių metų 

lietuvių lauko teniso varžybas, ku
rios įvyks šeštadienį, birželio 12 d. 
nuo 11.30 v.r. iki 9 v.v. Shoreline 
Tennis Club (Jack Darling parke), 
Lakeshore Rd. (tarp Hurontario ir 
Mississauga Rd.). Laukiami jau
niai, moterys ir vyrai iš JAV ir Ka
nados. Registracijos mokestis $8. 
Prašom kreiptis į Eugenijų Krikš
čiūną iki birželio 10 d. Tel. 416 
225-4385; Faksas 416 787-9168; E- 
mail: dianejk@intelog.com Inf.

Stovykla
Stalo teniso stovykla jaunimui 

nuo 8 iki 18 m. amžiaus įvyks Camp 
Olympia (Muskoka) stovyklavietėj 
nuo š.m. liepos 4 d., sekmadienio 
iki liepos 10, šeštadienio. Prašoma 
jaunus žaidėjus ir žaidėjas kreiptis į 
stalo teniso vadovą Eugenijų Krikš
čiūną dėl smulkesnių informacijų ir 
registracijos. Tel. (416) 225-4385. 
Faksas (416) 787-9168. E-mail: dia- 
nejk@ipterlog.com

Eugenijus Krikščiūnas, 
ŠALFASS-gos teniso sekcijos vadovas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tikuojami už $6.6 milijonus kai
navusią naujų sveikatos kortelių 
reklamą (“Smile Ontario”). 
Šiuo metu dar nesigirdi triukš
mo dėl, palyginti, milžiniškų 
reklamos išlaidų iš mokesčių 
mokėtojų kišenės. Nebent pasi
girs balsavimo metu.

Pasaulinė premjera “Auk
sinio asilo” operos balandžio 
13-25 Toronte praėjo sėkmin
gai. Hummingbird salė buvo 
pripildyta per visus 6 spektak
lius. Operai libretą parašė nese
niai miręs žinomas Kanados no- 
velistas Robertson Davies, pasi
naudodamas 1,800 metų senu
mo Apulėjaus užrašytu to paties 
vardo romėnų padavimu. Muzi
ką sukūrė taip pat kanadietis 
kompozitorius, Vinipege gyve
nąs Randolph Peters, kuris 
1993 metais parašė COC To
ronte “du Maurier” teatre pa
statytą trumpą operą “Nosfera- 
tu”. Nors jis yra šiuolaikinis 
kompozitorius, bet šioje jo kū
ryboje atsisakyta (to negalima 
pasakyti apie “Nosferatu”, ku
rioje buvo girdima įvairių ne
įprastų garsų) daugelio moder
nistų naudojamų disonansų ar 
dvylikatonių skalių, kurios arba 
hipnotizuodavo, arba atstumda
vo daugelį klausytojų. Opera 
daugelyje vietų net ir labai me
lodinga; režisūra įdomi, apran
ga spalvinga, dekoracijos pa
prastos, bet gerai pritaikytos. 
Turinys nesudėtingas, bet jame 
įpinta ir “magiškų” momentų ir 
didaktinių (kaip Ezopo pasakė
čiose) elementų. Operos kūryba 
ir pastatymas kainavo $1.8 mili
jono - brangiausia iš visų COC 
specialiai užsakytų operų. Pa
grindinius vaidmenis atliko ži
nomi kanadiečiai dainininkai - 
baritonas Theodore Baerg, sop
ranas Rebecca Caine, mezzo- 
sopranas Judith Forst bei ame
rikiečiai - tenoras Kevin An
derson, bosas Raymond Aceto.

Vatikano angelų meno pa
roda atidaryta balandžio 24 
AGO (“Art Gallery of Onta

rio”) ir ji tęsis iki birželio 27. 
Parodoje išstatyta daug meno 
kūrinių, vaizduojančių angelus. 
Visi jie atgabenti iš Vatikano 
muziejų ir archyvų. Seniausias 
kūrinys iš Asyrijos siekia 3,000 
metų. Du paveikslai atlikti Ra- 
faelio (1485-1520), pora Fra 
Angelico (1395-1455) darbų, vi
sa eilė mažiau žinomų dailinin
kų kūrinių bei modernesnių an
gelų pieštų Salvador Dali (g. 
1904) ar Marino Marini (1963).

80,000 sikhų Toronte ba
landžio 25 paminėjo savo religi
nės bendruomenės įkūrimo 300 
metų sukaktį. 1699 balandžio 13 
guru Gobind Singh paskelbė 
dvasinę sikhų “Khalsa”(reiškia 
“gryną”) bendruomenę, kurios 
nariai vyrai privalo nešioti pen
kis religinius simbolius: nekirp
tus plaukus susuktus turbane, 
šukas, plieninę apyrankę, iki ke
lių siekiančias kelnes ir kirpaną 
- ceremoninį kalaviją. Visi vyrai 
jo potvarkiu vadinasi Singh (kas 
reiškia “Liūtą”), o moterys - 
Kaur (“Dievo princesė”). Įvai
riaspalviais turbanais pasipuošę 
sikhai tris valandas paradavo 
Wellington, Adelaide, Bay ir 
Yonge gatvėse ir minėjimą už
baigė “Skydome” stadione. To
ronto^ minėjimas buvo didžiau
sias Šiaurės Amerikos konti
nente ir sutraukė daug dalyvių 
iš visos Kanados bei JAV. Jame 
taip pat dalyvavo ir Ontario 
premjeras bei Toronto burmist
ras, pasipuošę spalvingais tur
banais.

Pirmieji Kosovo pabėgėliai 
jau Kanadoje. Dvi šeimos ba
landžio 27 atskrido į Torontą. 
Viena iš jų pasiliks Toronte pas 
gimines, kita keliaus į Montrea- 
lį irgi pas šeimos narius, jau se
niau atvykusius į Kanadą. Jau 
yra padavę prašymus atvykti į 
Kanadą ir daugiau, maždaug 
100 šeimų, Kosovo išvietintųjų, 
ir tikimasi, kad jie atsiras netru
kus pas savo gimines ar šeimos 
narius. Masinis išvietintųjų ga
benimas į Kanadą ar JAV vis 
dar sulaikytas nenustatytam laikui.

Gero turistų sezono šiais 
metais tikisi visa Kanada, o 
ypač Torontas. 1998 metais Ka
nada susilaukė 15 milijonų ke
liautojų iš JAV, arba 11% dau
giau negu 1997 metais. Turistų 
iš Azijos sumažėjo 18%, o iš 
Europos sumažėjo 2%. “Tou
rism Toronto” teigia, kad 1998 
metais miestan atvyko 2.2 mili
jonai iš JAV ir jie čia išleido $5. 
3 bilijonus. Šiais metais tikima
si, kad turistų iš JAV padaugės, 
nes JAV ekonomija vis dar 
klesti, Kanados doleris laikosi 
žemiau 68 centų (JAV), o To
ronto miestas pasiliko “švarus, 
saugus, žavingas ir vaišingas”.

ortas
Lauko teniso 

varžybos
Antrosios Floridos lietuvių 

kviestinio teniso žaidynės įvyko š. 
m. vasario 26 - kovo 1 d.d. Jas or
ganizavo Elvyra Vodopalienė ir 
Pranas Gvildys. Dalyvavo 41 žaidė
jas, kurių tarpe 20 buvo atvykę iš 
Lietuvos ir 5 iš Kanados. Pirmau
jančiais pasirodė - vyrų vienete 
(17-49 m. amžiaus) Vaidas Čikotas 
iš Tampos, FL; vyrų vienete (50-59 
m. amžiaus) Juozas Simokaitis iš 
Vilniaus; vyrų vienete (60 m. am
žiaus ir vyresni) Jurgis Vodopalas iš 
Gulfport, FL; moterų vienete (17- 
49 m. amžiaus) Irena Spakauskienė 
iš Vilniaus; moterų vienete (50 m. 
ir vyresnės) Nijolė Gudavičienė iš 
Kauno; vyrų dvejete (17-59 m.) - 
Vaidas Čikotas iš Tampos, FL ir 
Eugenijus Krikščiūnas iš Toronto; 
moterų dvejete - Birutė Rabikaitė 
iš Palangos ir Irena Spakauskienė 
iš Vilniaus; mišriame dvejete - Vy
tis Gudavičius ir Nijolė Gudavičie
nė iš Kauno. Inf.

EUGENIJUS ir DIANE KRIKŠ
ČIŪNAI, atvykę į antrąsias 
lietuvių lauko teniso varžybas, 
įvykusias 1999 m. vasario 26 - 
kovo 1 d.d. St. Petersburge, Fl.

Skautų veikla
• Šventą Jurgį, pasaulio skautų 

globėją, “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntai šventė bal. 25 Lietuvos kan
kinių šventovėje, organizuotai su 
vėliavomis dalyvaudami Mišiose, 
kurias atnašavo kleb. prel. J. Staš
kevičius. Pamoksle jis priminė 
skautų-čių globėją šv. Jurgį kaip ge
rą krikščionį, už tikėjimą nužudytą. 
Mišių skaitinius skaitė si. Arvydas 
Janušonis, o aukas nešė tuntinin- 
kai. “Angeliukų” choras, vadovau
jamas muz. N. Benotienės, pasi
puošęs uniformomis labai gražiai 
giedojo.

Po Mišių Anapilio salėje įvyko 
šventės sueiga. Vadovavo ps. P. 
Petrauskas, skautiškai pasveikinęs 
tuntininkus j.ps. D. Biskienę ir s. 
M. Rusiną ir pranešęs apie dalyvių 
skaičių. Buvo įneštos vėliavos. Po 
trumpo šventės reikšmės apibūdini
mo perskaityti “Šatrijos” tunto įsa
kymai, paskelbę, kad pakeltos į sl.l. 
vyr. sk. D. Bekerienė ir j vyr. si. Ilo
na Tarvydienė. Prityrusių sk. įžodį 
pravedė s.fil. N. Simonavičienė, o jį 
priėmė: a. Batūraitė, L. Bražukaitė, 
V. Narušytė, A. Radžiūnaitė, A. 
Smailytė, M. Thorn, K. Yčaitė. LSS 
vyr. skautininkės v.s. fil. R. Penčy- 
lienės įsakymu. Pažangumo žyme
niu apdovanotos psl: L. Janaitytė, 
A. Rusinaitė, T. Saplytė, V. Simo- 
navičiūtė, A. Valaitytė. Už nuopel
nus žymenį gavo ps. A. Puzerytė. 
“Rambyno” tunto DLK Vytauto 
vilkiukų dr-vėj įsigijo dailininko 
spec. V. Zubrickas, A. Valiulis, o 
siuvėjo - A. Paznekas. Visus pakel
tus ir apdovanotus tuntininkai pa
sveikino ir priminė, kad sueigos bus 
tęsiamos, o jau laikas ruoštis ir sto
vykloms.

Ruošiami “Ažuolo-Gintaro” 
mokyklos kursai “Rako” stovykla
vietėj, o mūsų stovykla “Romuvo
je” vyks rugp. 1-14 d.d. Talka į 
“Romuvą” organizuojama gegužės 
1-2 d. Sueiga baigta “Ateina nak
tis” giesme.

• Kaziuko mugės metu virtuvė
je dirbo Z. Ignatavičienė, V. Puze- 
rienė, R. Rusinienė, K. ir J. Batū
ros. Jiems skautiškas ačiū. F.M.

Kelionė taksi Toronte vaka
rais ir naktimis kainuos $2 dau
giau. Šis Toronto tarybos spren
dimu uždėtas virškainis turėtų 
privilioti daugiau taksi vairuo
tojų į darbą naktimis, nes šiuo 
metu yra per mažai taksi patar
navimo. Be to, Toronto taryba 
apskritai stengiasi reformuoti 
taksi patarnavimus: apie 1,700 
automobilių yra gana seni ir tu
rėtų būti pakeisti naujais, taksi 
vairuotojai turėtų būti manda
gesni ir geriau pažinti savo 
miestą. Savininkai skundžiasi, 
kad visos reformos per daug 
kainuosią, bet taksi leidimų 
įstaiga užsispyrusi artimoje atei
tyje įgyvendinti jas visas. G.K.

LiETuv|y MM
KREDITO —T T T T,...
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių
MOKA:

3.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.30% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
3.45% 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.).

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;
- mortgičlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard HPUJS
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

Suihut
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

'tQue&rb 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 JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

mailto:dianejk@intelog.com
mailto:dia-nejk@ipterlog.com


Advokatas

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

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor Lengvai pasiekiamas autobusu
Weston, Ontario M9N 1J4 nr. 79 (Scarlett Road) nuo
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Runnymede požeminio stoties.

Advokatas

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.so..llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 102
Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

Iš kairės: Ontario parlamento narys D. SHEA, kurio pastangomis 
gauta provincinės valdžios 2.4 milijono dolerių parama lietuvių slaugos 
namų statybai Toronte, solistė A. McNEIL, slaugos namų statybos 
komiteto pirmininkas R. JUODIS Nuotr. V. Kulnio

Mažeikiečių, susitikimas
Toronto Prisikėlimo para

pijos šventovėje balandžio 18 d. 
buvo aukotos Mišios už miru
sius Mažeikių gimnazijos moky
tojus ir mokinius. Po Mišių visi 
susirinko Bronės Maziliauskie- 
nės, buvusios mokinės, bute. Ji 
visus susirinkusius pasveikino, 
prisimindama Lietuvoje likusius 
draugus ir gražiai praleistas 
gimnazijoje dienas. Buvo per
skaityti laiškai ir sveikinimai iš 
buvusių bendraklasių, gyvenan
čių Lietuvoje.

Šiemet Mažeikių gimnazija 
švenčia 80 metų sukaktį nuo jos 
įsteigimo. Buvo kalbėta, kokiu 
būdu prisidėti prie šios šventės 
čia gyvenantiems mažeikie
čiams. Adelė Abromaitienė yra 
paruošusi labai įspūdingą lietu
viškais motyvais, atviruką, pasi
rašytą pasiųs gimnazijos jubilie
jaus proga. Taipgi nutarta pra
tęsti “Tėviškės žiburių” prenu-

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 3'/a%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

meratas, kurias iki šiol užsaky
davo: Abromaitienė Adelė-Jo- 
nušaitė, Bakevičienė Regina- 
Pakalniškytė, Gataveckienė Ben- 
jamina-Jonušaitė, Maziliauskie- 
nė Bronė-Zilinskytė, Petraitie- 
nė Danutė-Žilinskaitė, Pleinys 
Jeronimas, Povilaitienė Moni- 
ka-Lukoševičiūtė, Priščepionka 
Viktoras, Skabeikis Vincas, 
Skaistienė Adolfina-Kamenkai- 
tė, Skilandžiūnienė Aldona- 
Venskutė, Stanulienė Birutė- 
Pacevičiūtė, Stankaitienė Bro- 
nė-Čajauskaitė, Tautkevičienė 
Valė-Račinskaitė, Ulbienė Re- 
gina-Priščepionkaitė, Vainutie
nė Danutė-Kengrytė, Vainutis 
Vytautas, Venslovaitienė Apo
lonija-J anulevičiūtė, Žilinskienė 
Aleksandra-Lalaitė. Laikraštis 
pratęstas iki 2000 metų balan-' 
džio mėn. Prie mažeikiečių pri
sijungė Ina Maziliauskaitė-Ka- 
vanagh, pritardama šiam gra
žiam tikslui.

Bronės Maziliauskienės ir 
dukros Inos rūpesčiu susirinku
sieji buvo labai skaniai pavaišin
ti. Visi pabendravo prisiminda
mi senus laikus gimnazijoje bei 
draugus. Susitikimas praėjo la
bai pakilioje nuotaikoje, todėl 
visi yra nuoširdžiai dėkingi na
mų šeimininkei Bronei ir jos 
dukrai Inai už tokią gražią po
pietę. Tikėkime, kad po metų 
vėl susirinksime. R.I.P.

I SKAITYTOJAI MSISAKOl
STEBĖTOJO ŽVILGSNIU...

Gerai žinau, kad J. P. Kedys iš 
Australijos yra geras stebėtojas, ko
respondentas su daugybe kitų gerų 
privalumų... Bet štai “TŽ” 1998 m. 
8 nr. jis rašo: “Lietuvių įsteigtas 
Londone prostitučių centras!” Ja
me iškelta tiesa, tik su J. P. Kedžio 
literatūriniais pagražinimais...

Byla buvo nagrinėjama aukš
čiausiame D. Britanijos teisme. Už
truko beveik keturias savaites. By
los paruošimas prokuratūroje truko 
apie penkis mėnesius. Gynybos ad
vokatai lankėsi Lietuvoje. Retkar
čiais man teko stebėti to teismo ei
gą. Visas tas “Firma” reikalas buvo 
suplanuotas Kaune. Tos panos bu
vo atsiųstos tam darbui Kaune vei
kiančios mafijos. Tokių teismų per 
metus būna po keliolika. Juose bū
na įvelti kitų tautybių žmonės. Ne
norėčiau tikėti, kad šis teismas pa
darė “skaudžią gėdą lietuvių tau
tai”, bet pakenkė D. Britanijos lie
tuviams: turime savo tarpe tokių 
nusikaltėlių žmogiškumui.

Be reikalo daromas priekaištas 
Lietuvos ambasadoriui J. V. Palec
kiui, esą turėjęs apie tą reikalą ži
noti, bet nieko nedaręs, kad toks 
centras būtų uždarytas. Tokių kaip 
ši lietuviškoji “Firma” Londone 
veikia keli šimtai. Londono policija 
gaudo tokius centrus, bet jiems ne 
visuomet sekasi. Ta lietuviškoji fir
ma išaiškėjo policijai, kai viena 
“pana” pabėgo iš “Firmos” ir krei
pėsi į policiją, prašydama “politinės 
globos”.

Ne ambasadoriaus reikalas 
vaikščioti po miesto kampus ir tik
rinti prostitucijos lizdus. Ambasa
doriaus pareigos yra kur kas svar
besnės atstovaujant savo kraštui 
atitinkamoje valstybėje. Tie trys vy
rai buvo teisiami kaip sau pragyve
nimą ir pelną darą iš prostitucijos, 
o ne kaip politiniai pabėgėliai. Poli
tinių pabėgėlių reikalus svarsto vi
sai kitos institucijos.

Dabartiniu metu D. Britanijos 
kalėjimuose yra penki lietuviai. 
Vienas vyras ir viena mergina buvo 
nužudyti. Tokia maždaug kriminali
nė statistika iš Londone šiuo mo
mentu esančių 30,000-35,000 lie
tuvių. S. Kasparas^

Londonas, D. Britanija
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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 Henlty Ine.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.

Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth. 
(Orthodontist)

Telefonas
2373 Bloor Street West ąą g 763-5677

(Prie Jane St.)

str a Travel

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

“TŽ” leidėjai

& 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 j Vilnių 

įskaitant skrydį, viešbutį, pusryčius, pervežimą (7 dienos) nuo $1,325.
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

FINNAIR
Bringi.

Canada's trusted 
experts to Finland, 
Scandinavia, Baltics 
and Northern Europe 
since C

Toronto-Helsinki 17:30 08:15'
Helsinki-Toronto 13:20 14:50 
Connections to/from Vilnius

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

Rediscover your roots, 
Vilnius from

$1.060
Departure Arrival

1968

lilies together.

•next day

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

A NEW PERSPECTIVE

http://www.finnaircanada.com
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'•I TORONTO
Anapilio žinios

- Balandžio 25, sekmadienį, 
pakrikštytas Vaido ir Birutės (Gra- 
maliauskaitės) Lūžų sūnus Lukas- 
Justinas.

- Balandžio 27, antradienį, bu
vo laidotuvių Mišios už a.a. Dalią 
Bulvičiūtę.

- Kai kurie iš mūsų vyresniųjų, 
nors dar patys ateina šventovėn, 
bet jau sunkiai vaikšto, ir jiems ne
lengva kartu su kitais ateiti Komu
nijos prie Didžiojo altoriaus. To
kius asmenis prašome sėstis pirma
jame suole prie Švenčiausiojo sak
ramento altoriaus. Kunigas ten 
esantiems Komuniją atneš.

- Gegužės 7 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Mišios, o po Mišių - šventoji 
valanda prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Motinos dienos pietūs bus 
Anapilio parodų salėje gegužės 9, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p.

- Pavasarinė kapinių lankymo 
diena šiais metais bus gegužės 30, 
sekmadienį. Kapinių lankymo die
nos Mišios įvyks kapinių koplyčioje 
3 v.p.p. Autoaikštėje bei kapinėse 
tvarką prižiūrės Toronto VI. Pūtvio 
kuopos šauliai. Mokyklinis autobu
sas kapinių lankymo pamaldoms 
važiuos nuo Islington požeminių 
traukinių stoties Anapiliu 2.30 v.p. 
p., o nuo Anapilio atgal išvažiuos 5. 
30 v.p.p. Anapilio autobusėlis tą 
sekmadienio rytą važiuos Anapilin j 
pamaldas įprasta sekmadienio tvarka.

- Mišios gegužės 9, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Moniką Jurkšie- 
nę ir Ritą Jonikaitę-MacMillan; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. už a.a. 
Igną Pakarną; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje - gegužės 8, šeštadienį, 
3 v.p.p. a.a. Feliksą Gurklį.

Išganytojo parapijos žinios
- Šeštadienį, gegužės 8, 9 v. ry

to kviečiame visus į talką pavasario 
darbams, metiniam šventovės ir ap
linkos sutvarkymui.

- Sekmadienį, gegužės 9, iškil
mingos pamaldos 9.45 v. ryto. Prieš 
pamaldas visoms motinoms bus 
įteikiamos gėlės. Pamokslo tema: 
“Šeima - Dievo dvasinė vertybė vi
suomenėje”. Giedos parapijos choras.

- Gegužės 11 d., 7.30 v.v. įvyks 
parapijos tarybos posėdis Alfredos 
Mikšienės bute.

- Gegužės 15, šeštadienį, 8 v.r. 
bus atidarytas Moterų draugijos ba- 
zaras. Įvairūs daiktai ir drabužiai bus 
priimti šventovės patalpose penk
tadienį, gegužės 14, nuo 6 iki 8 v.v.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, gegužės 2 po

pietėje dalyvavo 176 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Eugenijus 
Kutkevičius iš Sault Ste. Marie, Ire
ne and Nigel Guilford iš Rockwood 
Ont., Antanas Šileika iš Toronto. 
Pranešimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN Kult, komisijos narys 
B. Stundžia.

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

- Visi labai kviečiami atnešti 
vartotų drabužių ar daiktų į Lietu
vių Namus iki birželio 11 d. artė
jančiam Bloor gatvės bazarui, kurio 
pelnas skiriamas slaugos namų sta
tybai.

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

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

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo S. Paulaitienė (a.a. 
Vinco Paulaičio XVIII mirties 
metinių proga).

Anapilio vaikų darželiui 
aukojo: $1,500 - Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvas; 
$750 - Kanados lietuvių fondas. 
Mažųjų auklėtinių vardu už pa
ramą dėkoja vedėja.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.15 

v. Mišias vyko Pirmos Komunijos 
iškilmės, kurių metu giedojo para
pijos jaunimo choras. Pirmą Komu
niją priėmė: M. Barakauskas, V. 
Baronaitis, A. Chomyc, V. Hoszka, 
A. Jusytė, K. Pabedinskaitė, A. Pa
tašius, V. Pečiulytė, K Wilson, J. 
Žiūraitis ir V. Zubrickas. Vaikučius 
Pirmai Komunijai ruošė V. Bara- 
kauskaitė, A. Karaite, O Stanevi
čiūtė ir V. Zubrickienė.

- Gegužinės pamaldos parapi
jos šventovėj vyksta šiokiadieniais 7 
v.v., šeštadieniais Marijos litanija 
skaitoma po 9 v.r. Mišių, o sekma
dieniais giedama po 11.30 v. Mišių.

- Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Pirmą gegužės penktadie
nį po gegužinių pamaldų bus laiko
mos Mišios ir klausoma išpažinčių. 
Pirmais penktadieniais kunigai lan
ko ligonius ir senelius namuose ir 
prieglaudose iš anksto susitarus.

- Santuokai ruošiasi Marius 
Turūta ir Oksana Borodchak.

- Gegužės 4 d. palaidotas a.a. 
Stasys Dačkus, 82 m. Paliko žmoną 
Oną. Besilankanti Lietuvoje mirė 
a.a. Marcelė Liegienė, Alfonso To
toraičio sesuo. Čikagoj mirė T. Ju
venalio Liaubos, OFM, brolis Vincas.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, kurį organizavo para
pijos tarybos labdaros sekcija, už
dirbo $6,500 labdaros reikalams. 
Labdaros sekcija dėkoja visiems, 
prisidėjusiems darbu ir daiktais.

- Registracijos blankus vasaros 
stovyklom galima gauti parapijos 
raštinėje. Stovyklų tvarka: lietuviš
kai kalbantiems liepos 4-17 d.d., 
lietuvių kilmės lietuviškai nekal
bantiems vaikams liepos 18-31 d.d.

- Jaunų šeimų su vaikais sto
vykla vyks liepos 31 - rugpjūčio 7 
d.d. Stovyklą rengia ir informacijas 
teikia Lili Steer (416) 740-3689.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
9: 8.15 v.r. už prel. Praną Vaserį;
9.15 v.r. už a.a. Eleną Gegužienę;
10.15 v.r. už gegužės mėn. Mišiom 
pavestas gyvas ir mirusias motinas, 
už a.a. Vincą ir Oną Beresnevičius 
ir Ireną Jurkienę ir už a.a. Mariją 
Leikūnienę; 11.30 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Mokykloje pamokų nebus ge

gužės 22 d., nes yra ilgas savaitgalis.
- Darželiai ruošia Motinos die

nos programėlę gegužės 8 d., 11 
vai. ryto. Kviečiamos mamytės da
lyvauti.

- Nijolė Benotienė ir lituanisti
nių kursų mokiniai dalyvavo tarp
tautinėje kalbų konferencijoje To
ronte balandžio 24 d.

- Vilniaus tautinių šokių an
samblis “Ūla” koncertuos mokyk
loje birželio 5 d. Vida Valiulienė

Muziejaus archyvo žinios
- Vedėja dr. R. Mažeikaitė 

praeitą savaitę dalyvavo Kanados 
muziejininkų konferencijoje, tenai 
mūsų muziejų įregistruodama Ka
nados valdžios suorganizuotame 
muziejams skirtame puslapyje “In
ternete”. Apibūdinta muziejaus veik
la ir patarnavimai, “Internete” pa
platintos keturios Kanados lietuvių 
veiklos nuotraukos.

- Muziejaus-archyvo išlaikymui 
paskyrė: “Parama” kredito koope
ratyvas $1,500 ir Prisikėlimo par. 
kredito kooperatyvas $2,000. Mu
ziejaus vadovybė dėkoja lietuviškom 
institucijom, kurios paremia Kana
dos lietuvių veiklos įamžinimą.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vilniu
je J. V. Narai aukojo $100. Pri
sikėlimo parapijos tarybos Lab
daros sekcija apdovanojo moki
nius drabužiais. A.S.

A. a. Dalios Bulvičiūtės at
minimui “Tėviškės žiburiams” 
aukojo: $20 -A. ir S. Grigaliū
nai, Gr. Balčiūnienė; $10 - A. 
Valienė, J. Pacevičienė, M. Po- 
vilaitienė; $5 - L Kairienė, A. 
Vaičiulėnienė. Aukas surinko 
M. Povilaitienė.

Atitaisymas. “TŽ” 17 nr. KLF 
aukotojų sąraše išspausdinta N. 
Narkelienė; turi būti N. Merkelie
nė. Atsiprašome.

Jauniausia Toronto “Gintaro” tautinių šokių grupė, dalyvavusi Vasario 16 iškilmės programoje 1999.11.14 
Anapilio salėje Toronte-Mississaugoje. Metinis gintariečių koncertas “Tau, motinėle”, įvyks šį sekmadienį,
gegužės 9,4 vai. p.p. Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdžiaus

Toronto Maironio mokykla ir 
Aukštesnieji lituanistiniai kursai 

maloniai kviečia Jus dalyvauti
IŠKILMINGAME 1998-99 MOKSLO METŲ 

UŽBAIGIMO AKTE,
kuris Įvyks gegužės 28, penktadienį, 6.30 v.v.,

Prisikėlimo parapijos salėje
Bilietai gaunami Maironio mokykloje šeštadieniais arba 
pas B. Batraks tel. 905 271-1640.

Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $100 - A. Rašymas, J. 
Sonda, P. Gaputis, A. Pleinytė, 
K. J. Dubauskai, G. M. Šernai, 
G. Radtkė, J. Mališka, J. Meik- 
lejohn, B. Tamulionienė, J. Ši- 
monėlis; $50 - T. A. Šiurna, A. 
B. Juozapavičiai (p.p. K. E. Gu- 
dinskų 50-ties vedybinio gyveni
mo metų sukakties proga); $25 
- kun. V. Skilandžiūnas, J. Po- 
pikaitis, J. Baltaduonis; $20 - už 
mirusius J. Skardį, M. Armalie
nę ir A. Keliačienę - G. J. Kriš
tolaičiai. Aukojusiems dėkoja 
KLF.

Kanados lietuvių bendruo
menei $100 aukojo Pranas ir 
Irena Žemaičiai.

Edvardas ir Melita Bur- 
meisteriai “Tėviškės žiburių” 
spaudos vakaro proga “TŽ” lei
dybai paaukojo $200.

Rožės Augustinavičienės 
100 metų amžiaus pagerbimo 
proga E. Rugienienė, Tillson- 
burg, Ont., “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

Inž. Jono Kšivickio mirties 
metinių atminimui žmona Alina 
Kšivickienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $200.

Pranė Kisielienė iš Londo
no, Ont. paaukojo $1000 “Trem
tinių grįžimo fondui” Lietuvoje. 
Ši auka rodo, kad net ir po šešių 
dešimtmečių išeivijos lietuviuo
se tebėra gyvas atjautimas 
skriaudos, kurią patyrė broliai 
ir seserys tėvynėje žiauriais rusų 
okupacijos metais. Auką perda
vė A. Stepaitienė.

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

A. a. Juozo Pilipavičiaus at
minimui pagerbti “Tremtinių 
grįžimo fondui” aukojo: $20 - 
A. H. Stepaičiai, O. Svarinskie- 
nė, V. Simanavičienė, V. Jasine- 
vičienė, R. Vaišvila, A. Šiaučiū
nas; $10 - J. ir J. Valiuliai. Au
kas surinko M. Povilaitienė.

KLK moterų dr-jos 
centro vaidyba

Šį sekmadienį, gegužės 9, 4 
val.p.p. “Gintaro” tėvų komite
tas kviečia visus atvykti į Anapi
lio salę ir pasidžiaugti Motinos 
dienai skirtu koncertu “Tau, 
motinėle”.

“Dainava”, Alytaus miesto 
liaudies dainų ir šokių ansamb
lis, tarptautinės folkloro draugi
jos narys, vadovaujamas Danu
tės Plytnikienės, šią vasarą daly
vaus Tarptautiniame liaudies 
dainų ir šokių festivalyje Kana
doje. Ansamblis pasirodys ir 
Toronto lietuyiams. Koncertas 
numatytas liepos 6 d., 7.30 v.v. 
Lietuvių Namų Mindaugo me
nėje. Koncertą rengia KLB To
ronto apylinkės valdyba. Inf.

Šv. Rašto (Senojo ir Nau
jojo Testamentų) vienoje kny
goje pristatymas įvyko Prisikė
limo parapijos parodų salėje 
praeitą šeštadienį, gegužės 2, 4 
v.p.p. Dalyvavo apie 40 žmonių. 
Išklausyti pranešimai, deklama
cijos, giedotos pritaikytos gies
mės, pabendrauta, pasivaišinta. 
Knyga yra platinama parapijo
se. Jos kaina $35.

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

IEŠKOME auklės 1 metų berniu
kui, gyvenančiam Mississaugoje, 
tris dienas per savaitę - trečiadie
niais, ketvirtadieniais ir penktadie
niais. Skambinti vakarais tel. 905 
602-9231.

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

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

MAIRONIO MOKYKLA

Įvairios žinios
“TŽ” pasiekė Lietuvos kredi

to unijos (LKU) leidžiami žinia
raščiai: Pirmasis mažesnio forma
to 8 psl. išleistas 1998 m. gegužės 
mėn. Rašoma apie kai kurių kre
dito kooperatyvų įstatų pakeiti
mą, lengvatas ūkininkams. Pa
duodama kooperatyvų lygį nuro
danti statistika, iliustruota straips
neliu prisimenama konferencija 
Bratislavoje. “Kredito unijų ži
nios” 8 psl. padidinto formato iš
leistos 1998 m. lapkričio - 1999 
m. kovo laikotarpiu, pažymėtos 
nr. 1(19). Tai išsamesnis informa
cinis leidinys, paįvairintas nuo
traukom ir diagramom, rodantis 
kooperatyvų veiklos plėtotę. Tre
čias 4 psl. leidinys, pavadintas 
biuleteniu, nr. 2(17), 1998 m. rug
pjūtis, rugsėjis, spalis. Jame rašo
ma apie kredito kooperatyvų pra
dininką Kanadoje ir JAV A. Des
jardins minint pasaulinio kredito 
unijų judėjimo 150 m. sukaktį. Iš
spausdinta ir Vyt. Gruodžio, bu
vusio montrealiečio, vieno iš Lie
tuvos kredito unijų judėjimo at
kūrėjų, nuotrauka.

MONTREAL
Kun. Kazimieras Ambrasas, 

SJ, grįžo iš savo kelionės po Aust
raliją į Aušros Vartų parapiją. Jį 
pavadavęs kun. Izidorius Sadaus
kas, SDB, išskrido į Lietuvą, kur jo 
laukia naujos pareigos. Neseniai jis 
paskirtas Palemono bendruomenės 
namų direktorium ir atstovų repre
zentacijai.

Šv. Onos draugija (Aušros 
Vartų) savo susirinkime balandžio 
25 d. seselių namuose paskyrė 
$1000 įvairiai labdarai, $100 per
siuntimui angliškų knygų Lietuvos 
mokykloms ir $200 kun. Pauliaus 
Mališkos statomai šventovei Brazi
lijoje. Draugijos valdybą sudaro: 
pirm. Marija Vaupšienė, vicepirm. 
Ona Ūsienė, ižd. Nelė Rutkauskie
nė, sekr. Elvyra Burkšaitienė ir val
dybos narė Aldona Gudienė.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks gegužės 8 d., šeštadienį, 11 
vai. ryto Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Kartu bus Montrealio lituanis

tinės mokyklos mokslo metų užbai
gimas. Programą atliks mokiniai. 
Įėjimas - laisva auka. Rengėjai - 
KLB Montrealio apylinkės valdyba 
ir lituanistinė mokykla - kviečia vi
suomenę gausiai dalyvauti.

KLK Moterų dr-jos Montrea
lio skyrius kviečia nares į susirinki
mą, kuris įvyks gegužės 16 d., sek
madienį, po pamaldų seselių na
muose.

Baltų federacija rengia filate
listų ir numizmatikų parodą gegu
žės 15-16 d.d. Aušros Vartų parapi
jos salėje. Parodoje bus galima nu
sipirkti įvairių pašto ženklų, mone
tų ir kit. Norintieji dalyvauti su sa
vo rodiniais turi iš anksto tartis su 
Romu Verbyla tel. 731-3167.

A. a. Stasys Kalinauskas, 73 
m. amžiaus, mirė balandžio 22 d. Iš 
Šv. Kazimiero šventovės palaidotas 
balandžio 24 d. Liko žmona, duktė 
ir kiti artimieji. B.S.

Į T A O Montrealio lietuvių 
Į į I 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.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

REIKALINGA moteris prie dviejų 
metų mergaitės, turi gyventi kartu. 
Skambinti tel. 416 535-8519.

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.

METINĖ “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
prenumerata oro paštu - 135 
doleriai visuose pasaulio kraštuo
se, įskaitant ir Lietuvą.

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).

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

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.

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

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

Lietuvos kankinių parapijos-Anapilio vaikų choras “Angeliukai” vadovaujamas muzikės NIJOLĖS BENO- 
TIENĖS, atlikęs meninę programą Velykų stalo renginyje Toronto Lietuvių Namuose Nuotr. J. Urbono

Anapilio vaikų darželio mokinukai su viena iš mamyčių smagių užsi
ėmimų metu

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

You could be calling Lithuania right now for only$flt()() a minute!

That’s right.
WE ALSO OFFER 

CHECK OUT THESE GREAT GREAT RATES TO 
LONG DISTANCE RATES: CANADA AND U.S.

Only

minute

EVERY M1NUTE-ANY DA Y YOU CALL 
ANY TIME YOU CALL

Altline’s new flat rate service guarantees you the 
lowest long-distance charges-from Canada to

Austria $0.34
Australia $0.19
Belgium $0.25
Denmark $0.25
Poland $0.49
Germany $0.24

Italy $0.39
Romania $0.69

U.K. $0.19

(Evenings and weekends)

CANADA $0.09

U.S. $0.15

NO contract
NO monthly fee
NO hidden cost
NO hassle
NO extra numbers to dial

Lithuania and around the world.

Alllinc Communications is a 
wholly Canadian owned company. 

Since 1990, we’ve been helping 
Canadians to cut their long 

distance costs. Our full range of 
business and residential long 

distance services includes data 
lines, 800/888 numbers, calling 

cards, and Internet Service.

// LT LINE
./ cominunicalioni

All the savings - All the time
100 Adelaide Street West 
Suite 1101, Toronto, Ont.

M5H 1S3

Call us at (416) 363-8894 (Toronto) or 1 -800-567-8040 (out of town) or Fax: (416) 363-0143


