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Kai ranka ranką plauna
Sovietų Sąjunga kariniu požiūriu buvo galinga 

valstybė. Sakoma, kad buvusi ir tvarka, kurios dabar Lie
tuvoje ne vienas pasigenda. Tai kodėl ta tvarka ir toji ga
lybė taip staiga žlugo?

POLITOLOGAI, sociologai, ekonomistai, įvairių ly
gių valstybininkai ne kartą jau aiškino ir skelbė 
pagrindines priežastis, dėl kurių viskas pasikeitė. O 
sykį pokalbyje eilinis tų pokyčių stebėtojas pasakė: sovie

tinė imperija žlugo, nes joje visi vogė ir melavo. Štai tokiu 
teiginiu paliesta ir kita medalio pusė - moralinis klausi
mas, kuris kažkaip lyg atšokęs nuo šiuolaikinių valstybės 
valdymo normų, nors tikrai nėra pasibaigęs su Romos im
perijos žuvimu. Kad žema moralė griauna žmonių gyveni
mus ir valstybes, rodos, neužtektų tik žinoti. Vadovams 
pirmiausia reikėtų tai įvertinti ir klausimo nenustumti į 
paskutinę vietą, nes blogasis paveldas įsišaknija sparčiau, 
negu vykdomos krašte reformos ar kuriama demokratija. 
Kad Sovietų Sąjunga griuvo, kad Lietuva paskelbė nepri
klausomybę ir kad kažkas bando ją stiprinti, - toli gražu 
nereiškia, kad pasikeitė žmonės, jų buvę tarpusavio santy
kiai, senos draugystės, artimos giminystės, pagaliau ir 
įprastas gyvenimo būdas. Todėl dažnam, jei anuomet bu
vo galima ką nors “sukombinuoti” iš valstybinio ūkio, jei 
galima buvo pajusti kišenėn įleistą interesanto sumelę, 
kodėl dabar negalima kiek nors pasiimti iš valstybinio 
banko ar tęsti toliau tą naudingą pajamų padidinimo pa, 
protį? Jei tada ne vienas, kai tik prireikdavo, draugus ar 
gimines užstodavo, gindavo ar sąmoningai prisimerkdavo, 
kad “ranka ranką plautų” - kodėl dabar dėl kažkokios 
naujos teisėtvarkos reikia dantis sukandus tūnoti? Juk 
per naktį nė vienas kitonišku netapo. Kitoniškas gal ir ne
begali būti. Užtat kas iš tokios demokratijos, kuri tik 
draudžia, bet nieko nebeduoda? Galimas dalykas, kad 
panašiai galvojantiems buvo nesunku suprasti vieno kan
didato į prezidentus priešrinkiminį šūkį: “Esame nusipel
nę geresnio gyvenimo”. Kas tie “esame” - klausimas kitas.

PASIGIRSTA priekaištų, kad Lietuva piešiama per 
daug tamsiais brūkšniais. Kai kurie net ir išeivijos 
spaudoje pasigenda šviesesnių vaizdų ar minčių. Ži
noma, toks įspūdis gali kai kada ir susidaryti. Tačiau atsi- 

mintina, kad negerovių kėlimas nėra juodinimas, o tik 
pastabos, kad reikalai taisytųsi. Tylėti - reikštų į visa nu
moti ranka. Joks sąžiningas savo kraštą mylintis žmogus 
to daryti negalėtų. Viešai ar neviešai, jei kam kas užkliū
va, tas ir pasakoma. Tai laisvo žodžio ir laisvo nuomonių 
reiškimo privilegija demokratinėse šalyse. Stebintiems 
Lietuvos gyvenimą pastaruoju metu itin užkliūva valdi
ninkija. Štai Vytautas Rubavičius savaitraščio “Literatūra 
ir menas” (1997.XI.8) vedamajame rašo, kad yra išaugin
tas tam tikras valdininkijos sluoksnis, kuris nebeįsivaiz- 
duoja, jog “reikėtų kada nors gyventi iš atlyginimo”. To
liau: “Korupcija yra persmelkusi visą valdininkijos sluoks
nį, o pilietis, susidūręs su valdininkais, gali patirti visą sa
vo padėties beviltiškumą”. Nurodoma, kad įstatymai gina 
valdininkų interesus, bet “visiškai negina žmonių, kurie 
kreipiasi į valdininkus”. Spauda pateikianti daugybę “pa
sibaisėtinos pareigūnų savivalės” pavyzdžių, bet netekę 
girdėti, kad tie pareigūnai “būtų teisme atsakę už savo 
veiksmus”. 'Tai ne prasimanymai ir ne juodinimas savo 
krašto. Taipgi nėra išgalvojimas, kad vyriausybė pakėlusi 
teisėtvarkos pareigūnams atlyginimus norėjo kaip nors 
stabdyti baisų kyšininkavimą ir tikėjo, kad daugiau gavę 
sąžiningiau dirbs. Neseniai paaiškėjo, kad šis bandymas 
jokių geresnių rezultatų neatnešė, o tik dar labiau su
pykdė žmones. Tokia vidaus politika - geriau papirkti, o 
ne reikalauti, atrodo, veržiasi iš to paties paveldo vers
mių. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

Į KANADOS ĮVYKIAI

Svajonės
Astronautė Julie Payette ge

gužės 27 dieną erdvėlaiviu “Dis
covery” iškeliavo į savo ilgame
čių svajonių karalystę. Jau bū
dama 10 metų Julie troško kada 
nors keliauti po erdves, pavaikš
čioti po mėnulį, stebėti žemę iš 
kelių šimtų kilometrų aukščio. 
Po 25 metų ji tapo jauniausia iš 
kanadiečių erdvių . keliautoja. 
Gimusi Montrealio priemiesty
je, vidurinė iš trijų vaikų, ji di
džiuojasi savo prancūziška kil
me (net kolegas amerikiečius 
verčia ištarti savo vardą kvebe-, 
kiškai - “Žiuly”). Dar 16 metų 
būdama gavo stipendiją studi
juoti Wales, “United World In
ternational College”. Vėliau 
studijavo inžineriją McGill uni
versitete, irgi gavusi stipendiją 
už gerą mokslą, kurį baigė ba
kalauro laipsniu. Vėliau atliko 
griežtųjų mokslų (“Applied cicn- 
ce”) magistratūrą Toronto uni
versitete. Čia bestudijuodama 
dainavo pagarsėjusiame “Tafel- 
musik” (instrumentalistų ir dai
nininkų grupė propaguojanti 
baroko laikų muziką) chore. 
Muzikali - gabi dainininkė, gro
ja fleita, pianinu; poliglote - 
moka šešias kalbas; pajėgi atle
tė, dalyvavo triatlono varžybo-

išsipildė
se; prityrusi pilotė, skraido kari
niais reaktyviniais lėktuvais. 
Baigusi studijuoti inžineriją dir
bo “Bell Northern Research” 
laboratorijoje (balso atpažinimo 
kompiuteriu projekte) Mont- 
realyje, iš kur 1992 metais pasi
siūlė “Canadian Space Agency” 
į antrą grupę keturių Kanados 
astronautų ir buvo priimta. 
1996 metais persikėlė į Hous
ton, TX, intensyviam astronau
tės apmokymui. Raudonplaukė, 
atletiškai nuaugusi ir visada be
sišypsanti Julie (tai yra - “Žiu
ly”) bus 35-ta moteris erdvėse. 
“Discovery” su 7 astronautų įgu
la išbus kelionėje 10 dienų ir 
pagrindinė jo misija tęsti toles
nę statybą tarptautinės erdvių 
stoties ir aprūpinti tą stotį rei
kalingomis medžiagomis. Erd
vių stoties statyba planuojama 
užbaigti 2004 metais ir ji kai
nuos apie $100 bilijonų.

CRTC (“Canadian Radio ir 
Telecommunications Commi- 
sion”), komitetas, kuris regu
liuoja radijo, televizijos ir tele
fono ryšių tarnybas, nutarė ne
sikišti į Interneto paslaugų tvar
kymą. Internetas, per 10 metų 
išsivystęs iš nedidelio uždaro 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Vaizdai iš Toronto “Gintaro” ansamblio metinio koncerto Anapilio salėje 1999 m. gegužės 9 d. Šoka, 
dainuoja, ploja bei žingsniuoja ir maži, ir dideli. Dešinėje (viršuj) akordeonu pritaria muz. N. Benotienė, 
apačioje - kaimo kapela (R. Melkienė, T. Pabrėža, V. Ramanauskas ir J. Balaišis) Nuotrs. R. Puterio

PRANEŠIMAS IS LENKIJOS

Lietuvos ir Lenkijos parlamentarai Krokuvoje
Abiejų valstybių seimų narių grupės svarstė bendrus rūpesčius, priėmė kai 

kuriuos nutarimus, tik nežinia, ar jie bus vykdomi
Gegužės 14 - 16 d.d. Kroku

voje įvyko Lietuvos ir Lenkijos 
seimų grupės IV sesija. Nors 
programoje daugiausia dėmesio 
buvo numatyta skirti lietuvių- 
lenkų kultūrinio bendradarbia
vimo klausimams, svarstomos 
buvo taip pat tautinių mažumų 
- lietuvių Lenkijoje ir lenkų 
Lietuvoje problemos.

Kultūra ir kiti klausimai
Lietuvių ir lenkų parlamen

tarai, dalyvaujantys grupės veik
loje, susitiko ketvirtą kartą, bet 
pirmą kartą daug dėmesio buvo 
skiriama kultūrinio bendradar
biavimo klausimams. Nenuosta
bu, kad šią temą nutarta gvil
denti senoje Lenkijos sostinėje, 
kurioje yra daug įvairių simbo
lių, liudijančių lietuvių ir lenkų 
istorijos sąsajas. Apie lietuvių ir 
lenkų kultūrinį bendradarbiavi
mą bei jo perspektyvas kalbėjo 
ne tik politikai, bet ir į posėdį 
pakviesti svečiai - lietuvių ir len
kų kultūros pasaulio atstovai.

Ir vieni, ir kiti, kalbėdami 
apie kultūros reikšmę dviša
liams santykiams, atkreipė dė
mesį į disproporciją, pristatant 
lietuvių kultūrą Lenkijoje, ir 
lenkų kultūrą Lietuvoje pasta
rosios naudai.

“Mes su pavydu žiūrime į 
Lenkijos instituto veiklą ir tiki
mės, kad Lietuvos vyriausybė 
paseks šiuo pavyzdžiu ir įsteigs 
analogišką Lietuvos kultūros 
institutą Varšuvoje. Ketvirta
dienį mūsų delegacija seime su
sitiko su lenkų Lietuvoje ben
druomenės ir įvairių organizaci
jų atstovais ir aptarėme jų kul
tūrinės veiklos problemas. Kaip 
paprastai, dauguma tų proble
mų yra susijusios su finansavi
mo stoka, tačiau esu įsitikinęs, 
kad tokia nauja ryški lenkų ben
druomenės Lietuvoje kultūrinė 
iniciatyva, kaip Vilniaus kame
rinis orkestras, kurį sudaro len
kai atlikėjai ir kurio vienu iš va
dovų yra Zbignevas Semeno- 
viez, turėtų susilaukti Lietuvos 
valdžios institucijų paramos”. 
Taip savo pranešime kalbėjo 
Lietuvos delegacijos pirminin
kas Andrius Kubilius.

Grupė priėmė nutarimą dėl 
bendradarbiavimo kultūros sri
tyje. Viena iš jo nuostatų ragina 
abiejų šalių vyriausybes remti 
nevalstybines, religines ir visuo
menines organizacijas lenkų 
tautinės mažumos Lietuvoje ir 
lietuvių tautinės mažumos Len
kijoje kultūros raidą. Tokia for
muluotė teikia ir Lenkijos lietu

viams vilties, kad nebus užmirš
tama ar ignoruojama jų veikla.

Su liūdesiu tenka konsta
tuoti, kad Lietuvos pranešėjo 
Vilniaus universiteto lenkų ka
tedros prof Algio Kalėdos refe
rate, kuriame apžvelgiama buvo 
lenkų kultūros sklaida Lietuvo
je ir lietuvių kultūros sklaida 
Lenkijoje, paminėta daug reikš
mingų ir visai trečiaeilių Lenki
jos organizacijų, kurios darbuo
jasi lietuvių kultūros labui Len
kijoje. Deja, net neužsiminta 
apie keliasdešimties metų Len
kijos lietuvių nuveiktą darbą 
(Dariaus ir Girėno didvyriško 
žygdarbio atminimo puoselėjimą 
iki pat Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo, net už Lenkijos 
ribų pagarsėjusį Punsko etnogra
finį muziejų, veikiantį visuome
niniais pagrindais, dešimtis leidi
nių, šimtus koncertų ir t.t.).

Abiejų pusių problemos

Tautinių mažumų ir kultū
ros komisija turėjo daugiausia 
darbo. Nutarimo projekte dėl 
1994 m. balandžio 26 d. Lietu
vos respublikos ir Lenkijos res
publikos draugiškų santykių ir 
gero kaimyninio bendradarbia
vimo sutarties vykdymo vertini
mo bei dėl grupės priimtų nuta
rimų įgyvendinimo projekte 
daugiausia dėmesio buvo skiria
ma tautinių mažumų klausi
mams. Lenkams rūpėjo ap
drausti tokius savo tautiečių 
Lietuvoje reikalus, kaip vardų ir 
pavardžių rašymas pagal gimto
sios kalbos taisykles, greitesnis 
žemės grąžinimas, ir švietimo 
klausimai (pvz. lenkų kalbos 
grąžinimas į privalomų brandos 
egzaminų sąrašą).

Lietuvos parlamentarai siūlė 
įtraukti j nutarimą ir Lenkijos 
lietuviams svarbiausias proble
mas: ]ietuviško švietimo Seinuo
se rūpesčius, Punsko pasienio 
užkardos problemos sprendimą.

Po ilgų, karštų diskusijų su
rastas kompromisas, kuris pa
tenkino abi šalis. Nutarime 
konstatuojama: “... sprendžiant 
pasienio užkardos dislokavimo 
Punsko valsčiuje klausimą, turi 
būti atsižvelgiama į valstybės 
interesus ir vietos bendruome
nės nuomonę”. Dėl tautinių 
mažumų švietimo abi šalys suta
rė: “... būtina išlaikyti ligi šiol 
buvusį lenkų kalbos Lietuvoje ir 
lietuvių kalbos,Lenkijoje moky
mo mastą, taip pat tautinės ma
žumos gimtąją kalbą brandos 
egzaminuose bei įsteigti gimna

zijos klases lietuvių dėstomąja 
kalba Seinuose”.

Plečiant Vilniaus miestą
Sklandžiai ir be prieštaravi

mų priimtas nutarimas dėl Lie
tuvos ir Lenkijos bendradarbia
vimo integruojantis j Europos 
sąjungą ir SAS (NATO).

Lietuvos seimo delegacija 
painformavo lenkų parlamenta
rus, kad prieš vykstant į Kroku
vą laikinai einanti Lietuvos 
premjero pareigas Irena Degu
tienė atšaukė Gedimino Vagno
riaus nutarimą dėl prijungimo 
prie Vilniaus miesto kelių gy
venviečių, kur gyvena nemažai 
lenkų. Prieš Vilniaus ribų išplė
timą protestavo kai kurie Lietu
vos lenkų sąjungos veikėjai. Jų 
poziciją palaikė ir Lenkijos pre
zidentas Aleksandras Kwas
niewskis, kuris gegužės 12 d. pa
skambinęs Lietuvos prezidentui 
Adamkui pareiškė nerimaująs 
dėl tokio Lietuvos vyriausybės 
nutarimo. Pasak Kwasniewskid, 
tai gali pakenkti tarpvalstybi
niams santykiams. Lenkų parla
mentarai neslėpė pasitenkini
mo, išgirdę, kad minėtas Vag
noriaus nutarimo vykdymas at
šauktas. Lenkijos seimo vice- 
maršalka Jan Krol sakė esąs įsi
tikinęs, kad Gediminas Vagno
rius neteko prezidento Adam
kaus pasitikėjimo dėl to, kad 
priėmė nutarimą dėl Vilniaus 
miesto ribų išplėtimo, neatsi
žvelgiant į lenkų tautybės gy
ventojų nuomonę.

Bendra premija

Lietuvos-Lenkijos seimų gru
pės nusprendė įsteigti kasmeti
nę premiją už ypatingus laimėji
mus abiejų tautų kultūrinio 
bendradarbiavimo srityje. Ji tu
rėtų būti skiriama literatūros ir 
meno autoriams, šių kūrinių lei
dėjams, mokslininkams, kurių 
darbai yra reikšmingi abiejų 
tautų santykiams. Laureatams 
bus skiriama piniginė premija 
kartu su statulėle bei diplomu.

Lenkai atsivežė statulėlės 
projektą, kurį paruošė lenkų 
skulptorius Andrzej Strumillo. 
Statulėlė vaizduoja ąžuolą, ku
rio vienoje pusėje išdrožtas ere
lis, kitoje - Vytis. Grupės nariai 
pritarė šiam pasiūlymui, nors 
statulėlę teks šiek tiek pataisyti, 
nes žirgas pavaizduotas nuleista 
uodega. “Nesirūpinkime, kai 
ateis vakaras, tai žirgas uodegą 
pakels” - pareiškė Česlovas Jur
šėnas. »

(Nukelta į 2-rą psl.)

Europos tarybos 50-metis
Gegužės 7 d. Lietuvos sei

me buvo paminėtas Europos ta
rybos 50-metis, rašo “Lietuvos 
aidas”. Kartais vadinama “Eu
ropos demokratijos sąžine”, ji 
buvo įsteigta 1949 m. 10 valsty
bių susitarimu. Dabar tarybai 
priklauso 41 valstybė, įskaitant 
ir Lietuvą, įstojusią 1993 m. ge
gužės 14 d. Taryboje veikia 
Žmogaus teisių centras, kuris 
vadovaujasi Europos žmogaus 
teisių ir laisvių apsaugos sutar
timi.

Seimo posėdyje jos narystė 
buvo įvertinta kaip viena pirmų
jų ir pagrindinių žingsnių Lietu
vai grįžtant į Europos tautų šei
mą ir “rengiantis gilesnei euro
pinei ir transatlantinei integra
cijai”. Dalyvavimas ET teikia 
Lietuvai teisinę ir praktinę pa
galbą įtvirtinant Europos de
mokratijos ir žmogaus teisių 
normas.

Lankėsi Švedijos ministeris 
pirmininkas

Gegužės 10 d. Vilniuje vie
nos dienos vizitu lankėsi Švedi
jos ministeris pirmininkas Go
ran Persson, atvykęs atidaryti 
naujas Švedijos eksporto tary
bos patalpas. Kaip praneša 
BNS, ši valstybė siekia padidinti 
prekybos su Lietuva apimtis bei 
išsaugoti savo pirmaujančią po
ziciją investuotojų tarpe. Lietu
voje veikia 125 įmonės, kuriose 
.investuota Švedijos kapitalo, pvz. 
“Lietuvos telekomas”, pašto 
siuntų bendrovė “Baltic Logis
tic System Vilnius” bei lengvo
sios pramonės, žemės ūkio, te
lekomunikacijų įrangos, banki
ninkystės ir kitos sritys.

Praėjusiais metais Švedijos 
eksportas į Lietuvą išaugo 35% 
iki 853.3 mln. litų, o importas iš 
Lietuvos siekė 384.3 mln. litų. 
Eksporto biuro vedėjo M. Zala
toriaus teigimu, švedams Lietu
vos informacijos technologijų, 
maisto be tekstilės pramonė, 
nekilnojamojo turto rinka ir to
liau gali likti patraukli.

Susitiko su TVF nariais
Lietuvos banko valdybos pir

mininkas Reinoldijus Šarkinas 
gegužės 21 d. susitiko su Tarp
tautinio valiutos fondo (TVF) 
Antro Europos departamento 
direktoriumi D.O. Smee ir TVF 
misijos nariais. TVF atstovai ra
gino imtis priemonių mažinti 
deficitą bei laikinai nutraukti 
lėšų iš Privatizavimo fondo nau
dojimą, praneša ELTA. Buvo ap
tarti TVF vertinimai lito per- 
orientavimo prie JAV dolerio ir 
euro, valiutų valdybos ir toles
nio bendradarbiavimo klausimai. 
TVF manymu, šiemet infliacija 
Lietuvoje sieks 2.5-3%, einamo
sios sąskaitos deficitas bus iki 
10%, o bendrasis vidaus pro
duktas išaugs 4-6%. Pažymėta, 

Šiame numeryje
Kai ranka ranką plauna

Kas iš tokios demokratijos, kuri nieko nebeduoda
Lietuvos ir Lenkijos parlamentarai Krokuvoje

Lenkams rūpėjo apdrausti savo tautiečių Lietuvoje reikalus
Politinės stebėtojo pastabos

Nuo Vokietijos daugiausia priklausys priėmimas į ES-gą 
Nesutarimas ir išsiskyrimas

Rusų spauda aiškina, kodėl G. Vagnorius atsistatydino
Gimtinės eglių šviesa

Tautos atmintyje viskas tebėra gyva, neužmirštama
Dramblys porceliano krautuvėje

Tautą reikėtų lyginti ne su šakotu medžiu, bet su mišku
Pokalbis ministerių taryboje

Kokia čia gali būti diplomatija, kai tau griebia už gerklės
Katalikams draudžiama skaityti Šv. Raštą?

Aiškindama Šv. Raštą Kat. Bendrija nesielgia nepriklausomai
Iškeliavo palikusi žymius pėdsakus

Atsisveikinant su Lietuvos operos soliste a.a. E. Kardeliene

kad Lietuvos bankai labai ge
rai išgyveno finansinę Rusijos 
krizę.

“Williams” investicijos
Kaip praneša ELTA, gegu

žės 21 d. bendrovė “Williams 
International” patvirtino inves
ticijų projektą Lietuvoje. Pagal 
balandžio 15 d. Lietuvos ūkio ir 
finansų ministerių bei WI prezi
dento John Bumgarner pasira
šytą sutartį, ši JAV firma įsigys 
pirmą “Mažeikių naftos” 33% 
akcijų dalį ir vadybos kontrolę. 
Taip pat ji turės teisę įsigyti pa
pildomus 33% per 7 metus po 
sutarties pasirašymo.

Bendrovė teigia, kad per 
ateinančius 4 metus į “Mažeikių 
naftą” būtina investuoti 2.8 bin. 
litų, dar 400 mln. litų skiriant 
įrenginių išlaikymui. Išlaidos 
būtų apmokamos iš MN akcijų 
išleidimo, “Williams” paskolos, 
reinvestuoto pelno ir Vakarų 
bankų investicijų. Kyla abejonės, 
ar geras sumanymas leisti WI 
įsigyti du trečdalius Mažeikių 
naftos. Yra įmanoma, kad dalį 
tų akcijų gali išpirkti Rusija. 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
Romualdo Ozolo duomenimis, 
“Williams” veikla jau yra pada
rius Lietuvai daugiau kaip 160 
mln. litų nuostolių.

Gegužės 20 d. ELTA pra
neša, kad “Mažeikių naftai” su- 
stabdytas_ žaliavos tiekimas iš 
Rusijos. Ūkio ministeris Vincas 
Babilius teigė, kad iš 600,000 
tonų naftos, nupirktos ir apmo
kėtos šį mėnesį, gauta apie treč
dalį. Spėjama, kad Rusijos fir
moms “nepatinka” JAV firmos 
atėjimas į Lietuvos naftos komp
leksą. Rusijos ambasada Lietu
voje ragina “nepolitizuoti” ūki
nės problemos ir trumpalaikių 
sutarčių pažeidimus turi sutvar
kyti pačios firmos tarpusavyje.

PB rems Lietuvą
BNS žiniomis, Pasaulio ban

ko valdyba gegužės 11 d. ap
svarstė paramos strategiją Lie
tuvai 1999-2002 metams ir pra
nešė, kad rems Lietuvos visuo
menės vystymąsi, padės išlaikyti 
krašto finansinį pastovumą bei 
rems vyriausybės siekį tapti Eu
ropos sąjungos nare. Iki 2002 
m. numatyta paskolinti Lietuvai 
iki 220 mln. JAV dolerių. PB 
padės Lietuvai ruošti bei finan
suoti socialines, sveikatos ap
saugos bei švietimo reformas.

Pranešime pažymėta pasto
vi Lietuvos politinė padėtis, ne
nutrūkstamas ekonomikos augi
mas, žema infliacija bei nuosai
ki struktūrinių reformų eiga. 
Tačiau padidėjus makroekono
mikos rizikai ir norint priartėti 
prie Europos sąjungos gyveni
mo standartų bei mažinti skur
dą “fiskaliniai pakeitimai turi 
būti derinami su struktūrinėmis 
reformomis”.
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Q RELIGINIAME GYVENIME Politinės stebėtojo pastabos
Įvykiai Lietuvoje, verti išskirtinio dėmesio

SPAUDOS BALSAI

Nesutarimas ir išsiskyrimas
Prezidentas ir premjeras skyrėsi ne tik būdu, 

bet ir politinėmis pažiūromis

Moksleivių ateitininkų pava
sario akademija Alytuje, trukusi 
visą savaitę, baigėsi š.m. balan
džio 11d. Dalyvavo daugiau kaip 
šimtas moksleivių iš visos Lietu
vos, išklausė pranešimų, diskuta
vo. Moksleivių ateitininkų sąjun
gos pirmininkas K. Bagdžius sa
kė, kad suvažiavime daug dėme
sio skirta pasirengimo šeimai 
klausimams. Dalyviai susitiko su 
Šeimos centro darbuotojais gydy
tojais V. Rudzjnsku ir N. Liobi- 
kiene, dr. A. Žygu, dr. E. Varei
kių ir kitais kalbėtojais. Suvažia
vime paminėtas ir ateitininkijos 
Lietuvoje atsisteigimo dešimtme
tis. Šiuo metu Lietuvoje Ateiti
ninkų federacija vienija 2000 
registruotų narių ir laikoma viena 
didžiausių tokio pobūdžio organi
zacijų Lietuvoje.

Lietuvos jungtinės metodistų 
Bendrijos narius, susirinkusius į 
savo konferenciją š.m. balandžio 
17 d. “Neries” viešbutyje, per 
Kauno arkivyskupijos atstovą pa
sveikino arkivyskupas S. Tamke- 
vičius palinkėdamas, kad jų Ben
drijoje skleistųsi Evangelijos dva
sia ir neštų gražių vaisių.

Didžiąja! krikščionybės su
kakčiai artėjant, Velykų laikotar
piu visoje Lietuvoje buvo pradė
tas šeimų lankymas, kurį atlieka 
kunigai ir pasauliečiai savanoriai, 
specialiai tam pasirengę. Į lanky
mą įsijungusios ir jaunimo grupės
- ateitininkai, skautai, katechetai, 
taipgi “Caritas” bendradarbiai, 
vienuoliai, vienuolės. Kauno arki, 
vyskupijoje užsiregistravo apie 
pusantro tūkstančio savanorių. 
Visoje Lietuvoje šeimas lankyti 
norą pareiškė daugiau kaip septy
ni tūkstančiai žmonių.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų 
seminarija ir buvusių Geto kali
nių sąjunga š.m. balandžio 19 d. 
seminarijos patalpose surengė 
jauno Vilniaus dailės akademijos 
auklėtinio S. Teitelbaumo darbų 
parodą “Vilnius. Žiemos ciklas”. 
Atidarymo iškilmėje dalyvavo 
Vokietijos ir Anglijos ambasado
riai, dailininkai, klierikai. Tą pa
čią dieną ten įvyko ir susitikimas 
su Holokausto memorialo ir mo
kymo centro vadovu dr. S. 
Smithu, gyvenančiu Anglijoje, 
Birminghamo universiteto profe
sore dr. I. Wollaston ir profeso
riumi dr. D. Cesarani, daugelio 
knygų autoriumi, istoriku. Susiti
kime papasakota apie Holokaus
to memorialo steigimą ir jo tikslą
- tyrinėti žydų tragediją ir jos pa
darinius, paaiškinta, kad tik san
tykyje su judaizmu galima su
vokti, ką reiškia krikščionybė, pa
sisakyta apie moralinę atsakomy
bę dėl žydų tautžudystės’Vokieti
joje, Anglijoje ir Prancūzijoje. Ši 
užsieniečių delegacija, kurią su
darė mokytojai, teologai, univer
sitetų dėstytojai, norėjo supažin

Šv. Stepono šventovė Vilniuje Nuotr. H. Paulausko

dinti Lietuvos visuomenę su savo 
tyrimais ir atradimais ir susidaryti 
vaizdą, kaip Lietuvoje suvokiama 
žydų tragedija.

Šiaurės Italuos mieste Ver- 
banijoje balandžio pabaigoje - 
gegužės pradžioje įvyko konfe
rencija tema “Europinės minties 
įvairovė - naujoji parama katali
kiškajai publicistikai”, kurią ren
gė Tarptautinė katalikų spaudos 
sąjunga. Šioje konferencijoje da
lyvavo du atstovai iš Lietuvos: 
viena iš “Bažnyčios žinių” redak
torių Asta Petraitytė ir žurnalo 
“Sandora” redakcijos narys Val
das Mackela. Po konferencijos at
vykę į Romą ir apsilankę Vatika
no radijo studijoje jie papasakojo 
apie “Bažnyčios žinias” ir “San
dorą” bei apie katalikų žurnalistų 
konferenciją Verbanijoje.

Lietuvos seime įvyko konfe
rencija, kurioje buvo aptariamas 
naujo Lietuvos šeimos kodekso 
projektas. Šio kodekso skirsnis 
“Dirbtinis apvaisinimas” sukėlė 
gan aktyvią katalikiškos - krikš
čioniškos pakraipos organizacijų 
reakciją. Rengiant paskutinę re
dakciją nebuvo atsižvelgta į kata
likiškos visuomenės pastabas ir 
palikta visa eilė straipsnių, kurių 
praktinis taikymas, šių organizaci
jų atstovų įsitikinimu, “pažeidžia, 
ignoruoja ir neigia tiek krikščio
niškosios, tiek bendražmogiškos 
etikos fundamentalius principus”.

Reaguojant į tai, Lietuvos 
seimo Šeimos ir vaiko reikalų ko
misijai nusiųstas gegužės 7 d. pa
reiškimas, pasirašytas 24 visuo
meninių, akademinių, kultūrinių 
organizacijų bei medicinos įstaigų 
vadovų. Jame pabrėžiama, jog iš 
įvairių dirbtinio apvaisinimo bū
dų moraliai priimtinas yra tik in 
vivo apvaisinimas sutuoktinio 
sperma. Pareiškimo autorių teigi
mu, manipuliacijos žmogaus em
brionu ar pasitelkiant donorą (ne 
sutuoktinį) pažeidžia vaiko teises, 
žmogiškąjį orumą ir griauna pa
čius šeimos institucijos pagrindus.

2000 metų krikščionybės su
kakties renginių planas buvo ap
tartas Vilniaus arkivyskupijos Jau
nimo centre š.m. balandžio 24 d. 
Susirinko beveik visų jaunimo or
ganizacijų atstovai - 15 jaunuolių 
iš 104 arkivyskupijos parapijų. 
Sukakties komiteto programų ko
ordinatorė sės. Igne Marijošiūtė 
paaiškino jubiliejaus kilmę ir pras
mę, pasiūlė pagalvoti, ką kiekvie
nam asmeniškai reiškia jubiliejus. 
Jaunuoliai grupelėse svarstė Jau
nimo centro pasiūlytą sumanymą 
sukaktį paminėti pradedant kiek
viena parapija, Lietuva ir paga
liau įsijungiant į viso pasaulio 
Jaunimo dienos šventimą. Jauni
mo centro vadovė B. Švedaitė sa
kė, kad jau š.m. rugsėjo 11d. nu
matoma organizuoti renginį jau
nimui siekiant pritraukti kaip ga
lima daugiau dalyvių iš visos Lie
tuvos.

Lietuvos kariuomenės karininkai, dalyvavę 49-tajame “Tėviškės žiburių” spaudos vakare 1999 m. balandžio 
10 d. Anapilio salėje (Mississauga, Ont.) Iš kairės: pik. Arvydas Pocius, mjr. Ričardas Valunta, mjr. 
Rimantas Surys, kpt. Saulius Vitkus, vyr. Itn. Vidmantas Žilakauskas, vyr. Itn. Gintaras Striupaitis, vyr. Itn. 
Aidanas Andziulis Nuotr. B. Tarvydo

J. P. KEDYS, Vilnius

Sveikintinas žingsnis Ame
rikos, kuri ŠAS (NATO) įstei
gė, jai vadovauja ir pradėjo Ser
bijos puolimą. Visai kitaip pa
saulis būtų susitvarkęs, jeigu 
Amerika būtų paskelbusi karą 
Sovietų s-gai, kai ši 1948 m. pa
skelbė Berlyno blokadą.

Dabartinis karas Serbijoje 
ir praėjusieji JAV karai su Viet
namu ir Somalija rodo, jog JAV 
gali kariauti tik ore! Karą lai
mėti oriniais bombardavimais, 
kaip Serbijos atvejis įrodė, kad 
net visiems ŠAS nariams darosi 
sunku.

Mat prezidentas Clinton’as 
gerai žino, kad pradėjus tankų 
puolimą ir neišvengiamai žuvus 
keliems amerikiečių kovoto
jams, dalis Amerikos visuome
nės, ypač juodieji, išeitų į gat
ves! Dėl to, atrodo, kad šis SAS 
karas baigsis ne pergale, bet 
“sutartimi” su Miloševičiumi, 
kuri tikros laisvės Kosovo gy
ventojams neatneš.

Krepšinis ir doleriai
“Lietuviai Europos krepši

nio čempionai!” Tokiais ir pa
našiais šūkiais “Žalgirio” krep
šinio komanda buvo sutikta 
Kaune, kai grįžo su laimėta tau
re. Kai vyko šios žaidynės, ne
buvo lietuvių spaudoje minima, 
jog “Žalgirio” komandoje žai
džia ne vien lietuviai, bet ir du 
Amerikos juodukai! Tik kai grį
žusius žaidėjus sutiko preziden
tas Adamkus su žmona, tai vie
nas iš tų juodukų abu Adamkus 
savo ilgom rankom iš džiaugs
mo apkabino.

Taigi čia iškyla jau tautinis- 
politinis klausimas. Ar mes dar 
remsime krepšinio komandą, 
sudarytą iš lietuvių kilmės žai
dėjų, ar pereisime prie pusiau 
mišrios komandos? Tuo atveju 
laikraščių antraštės, kad “lietu
viai” laimėjo Europos krepšinio 
čempionatą yra klaidingos. Ant
ras ne mažiau svarbus dalykas - 
ar verta skirti milijonus dolerių 
vien krepšiniui?

Paveikslas ir politika
“Žalgirio mūšio šedevras 

atvažiavo į Vilnių”. Šis paveiks
las yra tapytas čekų menininko 
Jano Matejkos milžiniško 50 
kvadratinių metrų dydžio dro
bėje. Jis kelionės metu iš Varšu
vos buvo apdraustas net 3 mil. 
dolerių. Jo atvežimas, grąžini
mas ir trijų mėnesių rodymas 
žmonėms yra susijęs su didžiu
lėmis išlaidomis. Dėl didelių iš
laidų ir ypač dėl politinių prie
žasčių šio prieš vokiečius nu
kreipto paveikslo dabar dar ne
buvo reikalo rodyti, kol Lietuva 
nėra priimta į ES!

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE 

* ~

Mums gerai yra žinomi len- 
kų-vokiečių santykiai. Lenkai su 
šiuo paveikslu bando rodyti vo
kiečių istorinį imperializmą, 
nors jie patys tokie yra santyky
je su Lietuva! Vokietijos amba
sadorius Vilniuje apie šį lenkų 
paveikslo rodymą viską praneša 
Berlynui. Nuo Vokietijos, tik ne 
nuo Lenkijos, daugiausia pri
klausys priėmimas į ES.

Bylos išvados
Kunigo Mikutavičiaus byla 

parodė, kad visa Lietuvos teisė
sauga - teismai prokurorai, tar
dytojai ir policija iš dalies yra 
kriminalinių gaujų įtakoje. Taigi 
visų pirma būtina išvalyti nuo 
nepatikimų asmenų visas minė
tas įstaigas. Prieš trejetą mėne
sių skirti 3 mil. litų kovai su 
gaujom ir pastangos surasti Pa
nevėžio prokuroro Sereikos žu
diką nepadėjo!
Karo akademija ir kitataučiai

Lietuvos karo akademija 
paskelbė naujų kandidatų į kari
ninkus priėmimo sąlygas. Akade
mijos rektoriaus pavaduotojas 
pik. Jonas Juodka, be kitų žinių 
apie kandidatus į šią akademiją 
paminėjo, kad į šią akademiją 
bus priimama 10% kitataučių! 
Nepriklausomoje Lietuvoje 1918- 
1940 m. buvo vengiama priimti 
kitataučius. Buvo net nuostatos, 
kad karininkas turėjo gauti lei
dimą vesti kitatautę žmoną! Da
bartinės Karo akademijos įsilei
dimas 10% kitataučių yra durų 
atvėrimas nepatikimam elemen
tui į Lietuvos kariuomenę.

Lenkijos lietuviai
Nors tarp Lietuvos ir Len

kijos jau yra pasirašyta apie 70 
įvairių draugiškumo sutarčių, 
bet Lenkijos lietuviai randa dar 
daug tautinių nuoskaudų. Len
kijoj dar galioja 1944 m. komu
nistinis įstatymas, pagal kurį be

Reiškiu gilią užuojautą gerbiamam Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos klebonui JUVENALIUI 
LIAUBAI, OFM, Lietuvoje mirus a.a. SESUTEI 
ir po keleto dienų a.a. BROLIUI Čikagoje -

Aleksas Žulys, 
Druskininkai

Lietuvos ir Lenkijos...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Sienos apsauga
Sekantį kartą grupė rinksis 

Lietuvoje ir nagrinės švietimo 
klausimus. Ar iki to laiko pa
vyks įgyvendinti tai, ką nutarė 
IV grupės sesija? Lenkijos lie
tuviams aktualiausia problema 
šiuo metu yra Punsko sveikatos 
centre prieš gyventojų, vietos 
bendruomenės bei valsčiaus ta
rybos nuomonę įsikūręs pasie
nio postas. Punsko valsčiaus ta
ryba bei Lenkijos lietuvių ben
druomenė, neneigdamos Lenki
jos valdžios pastangų stiprinti 
sienos su Lietuva apsauga, ma
no, kad užkarda neturėtų būti 
Punsko miestelyje, kadangi ke
liasdešimties pasieniečių su šei
momis atkeldinimas pakeistų 
šios mažos gyvenvietės (turin
čios tūkstantį gyventojų) tautinę 
struktūra.

Punsko lietuvius remia ne
mažai autoritetingų Lenkijos 
politikų (Jacek Kuron, piliečių 
teisių gynėjas). Atsižvelgti į Lie
tuvių bendruomenės nuomonę 

jokių išimčių turi būti visur var
tojama tik lenkų kalba. Visose 
Lenkijos mažumų mokyklose tų 
mažumų istorija ir geografija 
dėstoma tik lenkų kalba. Dabar 
visi antilietuviški lenkų straips
niai skirti suniekinti lietuvių 
protestui prieš Punsko užkardą.

Paroda Vilniuje
2009-taisiais metais pasauli

nė paroda Vilniuje. Meras R. 
Paksas Briuselyje pateikė “Vil
nius Expo 2009” pasaulinės pa
rodos planą. Šios parodos pa
skirtis: “Šiuolaikinė demokrati
ja ir tradicijos”. Ši paroda ren
giama ryšium su Lietuvos vardo 
paminėjimu prieš 1000 metų 
pirmą kartą pasaulinėje istorijoje.

Politinė nesantaika
Prezidento nepasitikėjimas 

Premjeru išaugo į politinę ne
santaiką. Pirmiausia neatsirado 
labai norinčių šiai aukštai, bet 
labai sunkiai vietai. Pirmas pa
siūlymas Darbo ir socialinės ap
saugos ministerei Irenai Degu
tienei buvo priimtas tik laikinai, 
kol prezidentas suras kitą kan
didatą.

Antras pasiūlymas Rolan
dui Paksui iššaukė skilimą Tė
vynės s-gos partijoj. G. Vagno
riaus šalininkai buvo nusistatę 
prieš ėjimą į vyriausybę - leisti 
ją sudaryti pačiam prezidentui. 
Partijos pirm. V. Landsbergis 
siūlė premjero vietą palikti kitai 
partijai, bet priimti pasiūlymą 
vadovauti atskiroms ministeri
joms. Šis įvykis truko arti dviejų 
savaičių, palikdamas valstybę be 
valdžios. Iš dalies klaida buvo ir 
prezidento, kai jis pareiškė 
premjerui nepasitikėjimą, netu
rėdamas visiems priimtino kan
didato į premjero vietą.

Rašant šias eilutes naujos 
vyriausybės sudarymas tebuvo 
svarstomas partijų užkulisiuose, 
ieškant išeities iš keblios būklės.

ragina ir Vilnius. Punsko vals
čiaus taryba pasienio užkardai 
steigti siūlo kitą vietą - Smalė- 
nų gyvenvietę, už kelių kilomet
rų nuo Punsko. Lenkijos vidaus 
reikalų ir administracijos minis
terijos atstovai įtikinėja, kad 
Punskas - tai vienintelė tinka
ma vieta užkardai, atitinkanti 
valstybės interesus. Iš sveikatos 
centro išsikelti pasieniečiai su
tinka tik su sąlyga, jei valsčiaus 
taryba nurodys jiems kitą vietą 
gyvenvietės ribose.

Dauguma valsčiaus gyven
tojų mano, kad pasienio užkar
dai ne vieta miestelyje, juolab, 
kad čia susitelkęs Lenkijos lie
tuvių kultūrinis gyvenimas. Lie
tuviai bijo, kad pasienio postas 
paspartins jų asimiliaciją ir ne
tolimoje ateityje teks susidurti 
su tokiomis problemomis, ku
rias tenka spręsti Seinų lietu
viams. Netrukus paaiškės, ar 
Lenkijos vykdomoji valdžia pa
sirengusi ieškoti kompromiso ir 
šį klausimą spręsti Lietuvos- 
Lenkijos parlamentarų nutari
mo dvasia. Z.M.

Niujorko rusų dienraštis 
“Novoje Ruskoje Slovo” š.m. 
gegužės 7 d. laidoje aiškina ko
dėl Gediminas Vagnorius atsi
statydino iš Lietuvos min. pir
mininko pareigų: “Tai buvo 
antras Vagnoriaus atsistatydini
mas. Pirmą kartą jis paliko 
premjerystę 1992 m., o po ket- 
verių metų grįžo į valdžią ir išsi
laikė joje du kartus ilgiau - be
veik trejus metus. Ir pirmu ir 
antru atveju jis išėjo ne savo va
lia. Premjerą į nemalonią padėtį 
pastatė jo nesugyvenamas, at
kaklus būdas. Tačiau reikalas 
glūdi ne tik ambicingo premjero 
būde. Nesutarimai tarp prezi
dento ir vyriausybės galvos kilo 
ne tiek dėl asmeninių antipati
jų, kiek dėl skirtingų pažiūrų į 
politinius, ekonominius ir socia
linius klausimus. Vagnorius lai
kėsi griežtų administracinio val
dymo principų - valdžios teisės 
tvarkyti ekonomiją, verslus, ku
riuose matė piktybinius mokes
čių vengėjus o prezidentas pa
laikė laisvą iniciatyvą, valstybės 
nesikišimą į visuomenės reika
lus, laisvą nuo valdininkų vyra
vimo ir t.t.”.

Tautinės mažumos
“Kurier Wilenski” 1999.IV. 

20: Tadeusz Wrona (Lenkijos 
seimo narys) pareiškė, kad len
kų parlamentarai daugiausia 
dėmesio skyrė lenkų kalbos 
brandos egzaminuose klausi
mui, stojamųjų egzaminų j 
aukštąsias mokyklas teksto ver
timui, parūpinimui ir finansavi
mui vadovėlių lenkų kalba len
kiškoms mokykloms. Lenkijoje 
tautinės mažumos vadovėlius 
gauna nemokamai (?J.B.). Taip 
pat nebuvo aplenkti teritorijos 
administracinio padalijimo ir 
žemės grąžinimo Vilnijoje rei
kalai.

Toronto “Gazeta” 1999.V. 
13: Vilniaus rajono savivaldybė, 
kuriame daugumą sudaro len
kai, trečiadienį (V.12 d.) pasi
priešino lietuvių valdžios spren
dimui atplėšti iš šio prie sosti
nės esančio rajono septynis 
valsčius ir prijungti juos prie 
Vilniaus. Savivaldybės taryba 
pareikalavo palikti dabartines 
Vilniaus rajono ribas. (...) Pre
zidentas Kwasniewski antradie
nį (V. 11) pasikalbėjime telefo
nu su Adamkumi išreiškė savo 
susirūpinimą dėl šio lietuvių 
valdžios užmojo, kuris pagal jį 
“galėtų pakenkti abiejų valsty
bių santykiams”.

Krokuvos “Tygodnik Pow- 
szechny” 1999.TV.il: Mažųjų 
įstatymo ruošimas ir ta proga 
vykstančios diskusijos rodo, kad 
dar vis Lenkijos politinių 
sluoksnių galvosenoje yra aps
čiai anachronizmų. Savo galuti
niame pavidale įstatymas paro

Lietuvos ambasada Romoje Nuotr. V. Staškevičiaus

dys, ką lenkų politiniai sluoks
niai yra pasiruošę duoti ne len
kų tautybės Lenkijos piliečiams. 
Ar bus pasiruošę duoti tiek, 
kiek reikalauja lenkų mažumai 
Lietuvoje bei Gudijoje? Ar pvz. 
leis Silezijos vokiečiams dvikal
bius užrašus, kokių reikalauja 
lenkams Vilnijoje? Ar leis var
toti gudų kalbą Balstogės vaiva
dijoje, kaip reikalauja lenkų 
kalbos Lietuvos Vilniaus bei 
Šalčininkų rajonų įstaigose?

Veiks pogrindyje?
“Novoje Ruskoje Slovo” 

š.m. gegužės 5 d. laidos pirma
jame puslapyje rašo: “Lietuvos 
sostinės teismas atmetė Lietu
vos tautinės vienybės sąjungos 
skundą dėl teisingumo ministe
rijos atsisakymo oficialiai įre
gistruoti šią aiškiai profašistinę 
organizaciją, kuri nuo 1997 me
tų septynis kartus bandė įsire
gistruoti kaip teisėtai veikiantis 
politinis-visuomeniškas sąjūdis. 
Teismo sprendime sakoma, kad 
organizacijos įstatai ir veiklos 
programa ‘aiškiai rodo profašis
tines nuotaikas, o organizacijos 
vėliavoje ir herbe - fašistinė 
svastika’. Organizacijos vadovas 
Mindaugas Murza pareiškė: 
‘Teismo sprendimas nesustab
dys sąjūdžio veiklos, mes veiksi
me pogrindyje ir iš ten keršysi
me lietuvių tautos priešams! Ši 
organizacija turi 300-400 narių 
20-40 metų amžiaus. Jos štabas 
yra Šiaulių mieste”. Murzos 
vadovaujama organizacija rusų 
spaudoje palyginti dažnai mini
ma, lyg ji turėtų Lietuvos visuo
menei reikšmingą įtaką.

Tik Lietuvoje
Toronto lenkų savaitraštis 

“Związkowiec” š.m. gegužės 13 
d. laidoje rašo: “Vietinis Vil
niaus) radijas ‘Virš Neries’ yra 
vienintelė už Lenkijos ribų radi
jo stotis, siunčianti programą 
lenkų kalba per visą parą, yra 
antroji mieliausiai klausoma 
Vilnijos radijo stotis ir trečioji 
ar ketvirtoji populiarumo atžvil
giu Vilniaus mieste. (...) Lietu
vos seimo buvusio nario C. 
Okinczyc’o iniciatyva įsteigtos 
radijo stoties kasdien šimto ki
lometrų spinduliu apie Vilnių 
klausosi beveik 7% visų Lietu
vos radijo stočių klausytojų. Jo
kia vietinė lietuvių radijo stotis 
nesugebėjo iškovoti tokios pozi
cijos. Lietuvoje veikia iš viso 26 
radijo stotys, bet tik šešios api
ma visą kraštą.

“Skriaudžiami” Lietuvos len-> 
kai turi ne tik radijo stotį, vei
kiančią 7 dienas per savaitę ir 
24 valandas per parą, bet ir di
džiausią už Lenkijos ribų vei
kiančią Jono-Pauliaus II vardo 
lenkišką mokyklą - niekur ki
tur, tik Lietuvoje. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com
1999.TV.il


Minint knygnešio dieną ir tremties sukaktį Viršužiglio mokiniai ir mo
kytojai. Straipsnio autorė - priekyje, viduryje, direktorė - trečioji iš 
dešinės

Dramblys porceliano krautuvėje
Žvelgiant j praeitį ir svarstant dabartinę politinę būklę Lietuvoje

Viršužiglio pagrindinės mokyklos mokiniai spektaklyje apie knygnešius
Nuotr. A. Garmutės

Gimtinės eglių šviesa
ANTANINA GARMUTĖ
Šaltinių ištakos. Gyvybės 

šaknys. Gamtos ir žmogaus - 
stipriausieji žemėje ryšiai. Kiek
vienas susitikimas su tėviške 
jaudina širdį ir praturtina sielą 
laimės akimirkomis.

... Tolimuose vaikystės ho
rizontuose per nuostabų slėnį, 
apsuptą senų piliakalnių, žalių 
pievų ir gūdžių šilų, teka, vin
giuoja, per akmenų rėvas sūku
riuoja mūsų, lietuvių, numylėta
sis Nemunas. Kas rytas virš jo, 
kaip toje dainoje, pateka saulė. 
Girdomi prunkščia darbymečio 
pasiilgę arkliai. Pliaukši šokinė
jančios žuvytės, gaudydamos va
balėlius - tuos lengvus, virš van
dens skrajojančius savo pusry
čius. Ryto garsai. Tyla. Ramybė, 
apeliuojanti į Amžinastį. Tary
tum ne vandenys, o žili amžiai 
plaukia Nemunu. Seka legen
das. Pasakas. Paskui atplauks 
daina.

Daug gražių, balsingų dainų 
iš gretimų panemunės kaimų: 
Vizginu, Lapainios, Dabintos, 
Dobilijos, Bačkininkų, net Dar
sūniškio - virš vandens toli gir
dėti. Vakare. Dabar gi - rytme
tis. Šviesos karalystė. Saulė ku
ria stebuklingą įvairiaspalvį pei
zažą Nemuno pakrančių drobė
je ant stačių raudono molio 
skardžių. Nuo jų į patį dangų 
stiebiasi žaliosios eglių viršūnės. 
Aukštyn ir aukštyn. Kas už tų 
“virš už eglių”? Ogi Viršužiglis! 
Kaimas, su kurio vaikais anuo
met lankėme šešiaklasę Piliuo
nos pradžios mokyklą. Tos mo
kyklos jau nebėra - nupūtė karo 
vėtra. O Viršužiglio skardžiai pa
niro po vandeniu vadinamoje 
Kauno jūroje. Bet kaimas išliko. 
Žydi, žaliuoja ir ne vien eglėmis 
marių pakrantėje didžiuojasi.

Viršužiglio senoji - dabar 
jau devynmetė - mokykla minė
jo knygnešio dieną ir kitą, ne 
mažiau svarbią, Tremties 50- 
mečio datą. Mokykla - pagrin
dinis kultūros švyturys kaime. 
Tad sujudo, sukruto visas mo
kytojų būrys, vadovaujamas jau
nos ir ne mažiau energingos iš 
šių kraštų kilusios direktorės 
Janinos Sergedienės. Renginį 
nuoširdžiai ruošė (ir puikiai pa
ruošė!) lituanistė Dana Baužy
tė. Jai talkino bibliotekos vedė
ja Zita Strašinskaitė-Slabšienė. 
Medžiagą apie savojo krašto 
tremtinius surinko ir gražiai 
kompiuteriu apiformino mokyk
los darbuotoja Virginija Kerdo- 
kienė, mokinė Indrė Rimaitė ir kt.

Gausiai renginyje dalyvavo 
penktų-devintų klasių mokslei
viai, o ypač aktyviai Paulius Bo- 
veinis, Indrė Rimaitė, Aurimas 
Berteška, Jovita Stankevičiūtė, 
Agnė Raslauskaitė. Įdomiai ir 
išraiškingai mokyklos dramos 
būrelio nariai suvaidino spek
taklį apie knygnešius ir juos per
sekiojusius caro žandarus, ku
rie, patys patekę į keblias situa
cijas, prajuokino žiūrovus. Mo
kyklos dainorėliai sutartinai įro
dė, kokios artimos jiems seno
sios mūsų krašto melodijos.

Buvo paminėti iš šių vieto
vių kilę ir gyvybes už Tėvynę 
paaukoję Laisvės kovotojai -

Aliukevičius (garsusis “Saulė”), 
Pranas Varkala ir kiti partiza
nai. Jų dainas padainavo vietinė 
gyventoja Veronika Vaškevičie
nė. Tautos atmintyje viskas te
bėra gyva, nes tai, kas pačių mū
sų išjausta, išgyventa - neužmirš
tama. Gal tuo galėtų būti paaiš
kinamas ir didelis mokinių susi
domėjimas savojo krašto, savų 
šaknų praeitimi: kaip akylai jie 
žvelgė į pašnekovus ir kalbėto
jus, kiek daug jiems kilo klausi
mų ir neaiškumų!

Žiūrėdama į atvirus ir švie
sius mokinių - jaunų gentainių 
- veidus prisiminiau Sibiro 
tremtyje praleistas dienas - kar
tu su jų seneliais, netgi prosene
liais... Su jais kartu kasta drus
ka (jau ne vien valgyta!) Su jais 
į taigą malkų parsinešti keliau
ta. Kiek daug pasakė tos pavar
dės: Rimai, Raslauskai... Bene 
keturios mūsų žmonių kartos 
patyrė paskutiniosios, bolševi
kų, okupacijos žiaurumus. Pro
vaikaičiai žino tai. Provaikaičiai 
gerbia. Ir brangina dvasinį Tau
tos turtą - gyvąją atmintį.

Tikybos mokytoja Genovai
tė Garšvinskienė, pedagogė, tu
rinti 50-ties metų mokytojavimo 
stažą, gyvena Kaune ir važinėja 
dirbti į kaimo mokyklas. Ne tik 
žinias, bet ir išmintingą gyveni
mo patyrimą kaip estafetę per
duoda ji savo mokiniams:

- Mus supantis pasaulis yra 
įvairus. Jame dar daug blogio. 
Reikia atskirti pelus nuo grūdų. 
Atsirinkti. Televizijos laidas. Kny
gas. Draugus. Pasiimkite iš gy
venimo tik tai, kas gera. Blogį 
atsverkite gerumu, - kaip teigia 
mūsų kardinolas.

Puoselėti ir gerbti protėvių 
tradicijas, siekti šviesos ir tiesos 
savo mokiniams linkėjo mokyk
los direktorė Janina Sergedie- 
nė. “Jūs - mūsų vaikai, - kalbė
jo ji ne be pasididžiavimo, - 
mūsų brangiausias turtas. Rū
pestis. Jums - viskas. Lietuva”.

... O namuose už girios, ku
ris medžių viršūnes nuauksina 
besileidžianti saulė, direktorės 
laukė pats mažiausias (o iš tik
rųjų didžiausias) rūpestėlis - 
naujagimis Justinėlis. Šviesios ir 
jam ateities - laisvoje TĖVY
NĖJE!

JUOZAS KOJELIS
Nepasitikėkime nė vienu, kas yra 
negrynos sąžinės ir neturi tvirtos 

moralės.
Generolas Jonas Žemaitis

Politiniai Lietuvos vandenys 
šiuo metu susidrumstę ir piktai 
pasišiaušę, lyg bangos audros 
metu Baltijos jūroje. Gal todėl 
seimo pirmininkas prof. Vytau
tas Landsbergis Lietuvą palygi
no su valtele ir tautą su irkluo
tojais. Kviečia jis suderinti irklų 
smūgius ir irkluoti viena kryp
timi.

Profesoriaus palyginimas 
vaizdingas ir taiklus, juolab kad 
bangos pasišiaušė ir didžiajame 
pasaulio politikos vandenyne. 
Tik visa bėda, kad sprendžiant 
valstybines problemas tokie ne 
visai tikslūs politiniai įvaizdžiai 
nekritišką mintį dažnai nuvai
ruoja į nevaisingus tyrlaukius.

Mes, vyresnieji, kurie fiziš
kai ir intelektualiai brendome 
prieš karą nepriklausomoje Lie
tuvoje, prisimename, kaip tada 
buvo kuriamas netikslus prezi
dento Smetonos kaip “tautos 
vado” įvaizdis. Jau prasidėjus II 
Pasauliniam karui, pataikūniški 
balsai skelbė: “Tauta gali būti 
rami, kol ‘tautos vadas’ prie 
valstybės vairo. Jis išves Lietu
vos nepriklausomybės laivą pro 
visas schiles ir charibdės”.

Taip liaupsinamas Smetona 
ir pasijuto toks esąs. Bet kas at
sitiko prezidento sušauktame 
vyriausybės posėdyje 1940.VI. 
14 naktį prieš okupaciją? Prezi
dentas pasijuto vienišas ir bejė
gis, ministerių kabinetas visai 
pasimetęs, o jo neseniai pasi
rinktas kariuomenės vadas ge
nerolas Vincas Vitkauskas, ne
sulaukęs posėdžio pabaigos, iš
skubėjo į pasienį, Gudagojaus 
geležinkelio stotį, pasveikinti 
Lietuvos okupuoti įžengiančios 
sovietų kariuomenės. Smetona 
tuoj pat pasitraukė į užsienį, net 
nepadaręs jokio pareiškimo li
kimo valiai paliktai tautai.

Prezidentas Smetona daug 
Lietuvai nusipelnęs žmogus - 
politikas, mokslininkas, laikraš
tininkas. Toks galėjo išlikti iki 
galo. Suklupo, patikėjęs siūlo
ma “tautos vado” garbe. Juk jei 
anuometinė Lietuvos valdžia 
būtų buvus demokratiniu keliu 
išrinkta, istorinė atsakomybė už 
gerą ar blogą baigmę būtų pri
klausiusi tautai. Ką išsirinkote, 
tą ir turėjote. Bet taip nebuvo, 
tad ir atsakomybė krenta ant tų, 
kurie valdžią tautai prievarta 
primetė.

Okupacijų metais Maskva 
Lietuvos žmonėms piršo kitą 
tautos įvaizdį: tauta medis, išei
vija - nukirsta to medžio šaka. 
Sovietų sąjungos sudėtyje tas 
medis žaliuoja, puošiasi žiedais, 
neša vaisius, o šaka pūsta, lapai 
vysta, žiedų nebeturi. Apie vai
sius nėra ko ir kalbėti. Ne tik 
Lietuvoje okupantų prisiplakė
liams, bet ir išeivijoje kai kam 
patogu buvo tokį įvaizdį priimti. 
Pvz. dr. Marija Gimbutienė, ku
ri dažnose kelionėse į Lietuvą 
naudojosi okupanto teikiamo
mis privilegijomis, jau aštunta
me dešimtmetyje viešai teigė: 
“Visa mūsų visuomenė supuvu
si, spauda supuvusi”.

Kovojanti dėl Lietuvos lais
vės išeivija niekad nebuvo tapu
si nudžiuvusia šaka. Gyvybingos 
nepriklausomoje Lietuvoje susi
telkusios versmės gaivino pat
riotinės visuomenės tautinę są
monę ir skatino veiklai. Kiek
vienas patriotas lietuvis, fiziškai 
persodintas į svetimą dirvą, 
dvasinėmis šaknimis siekė tų 
versmių ir iš jų sėmėsi stiprybės.

Pūvančios “nukirstos šakos” 
įvaizdžiu okupantai siekė sunai
kinti išeivijos pasitikėjimą savo 
jėgomis ir prijaukinti prie 
Maskvos durtuvais paremtos 
valdžios.

Siekdami pateisinti sovieti
nę praeitį, kai kas ir dabar įro
dinėja, kad Lietuva - vienas di
delis šakotas medis. Vienos ša
kos - stribų palikimo, kitos - 
laisvės kovotojų, dar kitos - 
NKVD ir KGB, politinių kali
nių ir tremtinių, prisitaikėlių, 
rezistentų, išžudytų, iškankintų, 
suluošintų. Visos buvo maitina
mos vieno medžio šaknų, visos 
gali puikuotis savo praeitimi, 
nes visos ošusios Lietuvos lais
vės ilgesiu ir dabar galinčios 
jaustis lygiavertėmis. Bet taip 
nėra ir būti negali.

Kalbant apie tautą, ją tur
būt reiktų lyginti ne su šakotu 
medžiu, bet su mišku. Tada tau
tos okupacijoje ir tautos dalies 
išeivijoje problematika atsidur
tų kitoje perspektyvoje. Kiek
vienam “medžiui” už praeities 
darbus priklausytų individuali 
atsakomybė, priimant dėmesin 
sunkinančias ir lengvinančias 
aplinkybes. “Miško” dalis gali 
būti persodinta ir į svetimas dir
vas ir dvasinėmis šaknimis siekti 
savo tautos podirvių.

Tąpat reikia pasakyti ir apie 
prof. V. Landsbergio naudoja
mą “valtelės” įvaizdį. Jei tauta 
tilptų vienoje valtelėje, galima 
reikalauti vienos krypties ir rit
mingų irklų smūgių. Bet kas at
sitiks, jei prie vairo, cituojant 
gen. Jono Žemaičio žodžius, sė
dės “negrynos sąžinės” ir “ne
tvirtos moralės” vairininkai? Jei 
kreips ne į saugų valstybės ir ne 
bendros žmonių gerovės uostą, 
o į nusikalstamų grupuočių pa
sipelnymo nuošalią pakrantę?

Kaip vieno medžio, taip ir 
vienos valtelės įvaizdis yra klai
dinantis. Jei jau tautą perkelti 
ant vandenų, tai reiktų talpinti į 
laisvų flotilę, bet ne į vieną val
telę ar į Nojaus laivą. Diktatū
rose verčiami sėsti į vieną laivą, 
demokratijose kiekvienas laivą 
gali pasirinkti ir už pasirinkimą 
prisiimti atsakomybę.

Nepriklausomos Lietuvos flo
tilė, . svetimųjų nebeprievartau- 
jama, jau plaukia dešimtuosius 
metus. 1988-89 vykusios revo
liucijos valia 1990 metais vado
vaujančio laivo (“flagship”) ka
pitono pareigos buvo patikėtos 
prof. Vytautui Landsbergiui, 
kuris pavojuose parodė drąsą, 
sunkumuose ištvermę, valstybės 
atkūrimo darbuose sumanumą. 
1991 pradžioje šalia jo kažkokių 
jėgų į ministerius pirmininkus 
buvo išstumtas jaunas techno
kratas Gediminas Vagnorius, 
nors Sąjūdžio judėjime jis neda
lyvavo. Tačiau jo debiutas ne
buvo sėkmingas: kirtosi su savo 
ministeriais, vyriausybė prarado 
deputatų daugumos pasitikėji
mą ir paskelbė priešlaikinius 
seimo rinkimus.

Rinkimai įvyko 1992 metų 
gale, ir juos Lietuvos persitvar
kymo sąjūdis skausmingai pra
laimėjo. Po pralaimėjimo įvyko 
tylus persiorganizavimas: įsistei
gė politinė organizacija, pasiva
dinusi Tėvynės atgimimo sąjun
ga, paruoštas be priekaištų de
mokratinių nuostatų statutas ir 
1993 balandžio mėnesį paskelb
ta steigiamoji deklaracija. Ją 
pasirašė Egidijus Jerašiūnas, 
Vytautas Landsbergis, Vytautas 
Kubilius, Mečys Laurinkus, An
tanas Stasiškis ir Saulius Šal
tenis.

TAS statutas ir deklaracija 
atsakė į revoliucinio laikotarpio 
tautos lūkesčius: Vienytis tiesoje

ir teisingumo siekiančiųjų solida
rume, tęsti Nepriklausomybės 
kovų idealizmą ir pasišventimo 
dvasią, atgaivinti krikščionišką
sias vertybes, Lietuvos tradicijas 
ir papročius, kurti atvirą pilietinę 
visuomenę, laisva iniciatyva grin
džiama ūkį ir t.t.

Tokiems politinės santvar
kos siekiams tikrai būtų pritarę 
1918-1920 metų savanoriai, 
1941 m. sukilėliai, 1940-1990 m. 
antinacinės ir antibolševikinės 
rezistencijos kovotojai. Bet ir 
šiandieną negalima suprasti, ko
dėl šita idealistinės ir moralios 
politikos kryptis kažkam buvo 
nepriimtina ir kodėl praėjus vos 
10 savaičių nuo deklaracijos pa
skelbimo pasirodė nauji TS/LK 
vardu įstatai ir kas lėmė, kad 
deklaracijos signatarai pasuko 
naujos politikos keliu? Juk pa
lyginus TAS ir TS/LK įstatus, 
iškyla dramblio apsilankymo 
porceliano krautuvėje vaizdas: 
demokratinė TAS partinė struk
tūra pakeista į antidemokratinę, 
vietoje vienytis tiesoje ir teisin
gumo siekiančiųjų solidarume 
nuostata pakeista į vienijimąsi 
partijos viršūnės ir ypač valdy
bos paklusnume. Idealizmo dva
sia išgaravusi, apie krikščioniš
kąsias vertybes nebeužsimena- 
ma. Visokių valdybų, tarybų, 
komisijų, konferencijų ir suva
žiavimų su sujauktomis jų kom
petencijomis įstatai primarginti 
taip, kad ir geriausias inžinie
rius su kompiuterio pagalba ne
galėtų grafiškai pavaizduoti 
TS/LK partijos struktūros.

TS/LK partijos vadai, ypač 
šeši, pasirašę TAS deklaraciją, 
turėtų paaiškinti Lietuvos žmo
nėms, kokiomis aplinkybėmis 
buvo sukurta TAS politinė or
ganizacija ir kodėl jai sugriauti į 
“porceliano krautuvę”buvo įleis
tas “dramblys”.

Po skandalingų LDDP val
dymo ir “bankų tuštėjimo” me
tų, 1996 TS/LK vėl grįžo į val
džią su tais pačiais vadais, kurie 
1992 pralaimėjo. Praėjus dviem 
su puse metų, premjeras vėl pri
verstas pasitraukti. Visuomenės 
nuomonės tyrinėjimai rodo, kad 
pasitikėjimas valdančiąja partija 
kritęs. Artėjantys 2000-siais me
tais rinkimai nieko gero jai ne
žada. Neryškindama principi
niais klausimais savo savaran
kiškumo, žemyn slenka ir koali
cijos partnerė krikščionių de
mokratų partija. Po kitų metų 
rinkimų Lietuvos politiniame 
gyvenime reikia laukti naujų 
persigrupavimų.
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Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos mauzoliejus Romoje Campo Verano 
kapinėse Nuotr. V. Staškevičiaus

“Meilė niekad nesibaigia”
Išlydėjus amžinybėn vyskupą Antaną Deksnį, 

mirusį Vokietijoje
1999 m. gegužės 5-osios vė

lų vakarą į amžinybę iškeliavo 
vyskupas Antanas Deksnys, bu
vęs užsienio lietuvių vyskupas, o 
pastaruoju metu kaip emeritas 
gyvenęs Vokietijoje Bad Woe- 
rishofen’o mieste. Gegužės 9 
dieną vyskupui Antanui Dęks- 
niui būtų sukakę 93 metai (gi
męs 1906 m.). Jo palaikai buvo 
pašarvoti šalia jo namų esančios 
šventovės Šv. Kazimiero koply
čioje. Gegužės 11 dieną velionis 
buvo palaidotas, dalyvaujant 
vyskupui Pauliui Baltakiui ir ki
tiems hierarchams bei kuni
gams. Dalyvavo ir grupė kunigų 
iš Romos lietuvių Sv. Kazimiero 
kolegijos, vadovaujama kolegi
jos vicerektoriaus prelato Kazi
miero Dobrovolskio. Velionis 
buvo palaidotas Bad Woerisho- 
fen’e, kurio garbės piliečiu buvo 
nuo 1986 metų.

A.a. vyskupas Antanas 
Deksnys buvo gimęs Rokiškio 
apskrityje, Butėniškio vienkie
myje. Mokėsi Onuškio pradžios 
mokykloje ir Rokiškio gimnazi
joje. 1931 metais, baigęs studi-

Skausminga sukaktis
ANTANAS O. BARKAUSKAS

1999 m. gegužės 15 d. suėjo 
55 m. nuo tos dienos, kai 1944. 
V. 15 Vokietijos III Reicho SS ir 
Gestapo okupacinės karinės va
dovybės klasta ir smurtu buvo 
suimti, nuginkluoti ir internuo
ti: Lietuvos vietinės rinktinės 
vadas brigados gen. P. Plechavi
čius, L.V.R. štabo virš. pik. O. 
Urbonas ir dalis L.V.R. štabo 
karininkų. Po suėmimo L.V.R. 
štabo karininkai pateko į Rygos 
kalėjimą, o iš ten - į Štuthofo 
kone, lagerį.

Gegužės 16, anksti rytą, vo- 
kiečių-vengrų SS smogikų dali
nys, remiamas tankų ir sunkiųjų 
kulkosvaidžių, šturmu puolė L. 
V.R. Marijampolės kareivines 
ir Karo mokyklą. Antpuolio 
metu, vokiečių SS nukovė 70 L. 
V.R. karių, suėmė ir internavo 
1,400 jos vyrų (suvarė į Ma
rijampolės kareivinių arklides ir

You could be calling Lithuania right now for only $0.66 a minute!

That’s right.
WE ALSO OFFER

Only

CHECK OUT THESE GREAT 
LONG DISTANCE RATES:

GREAT RATES TO 
CANADA AND U.S.

Lithuania and around the world.

EVERYMINUTE-ANY DAY YOU CALL 
ANY TIME YOU CALL

Aldine’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. $o.iy_

(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

Altlinc 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.

/LTLINE
s communication.

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

ten išlaikė 2 paras). Vokiečių 
SS smogikai iš 3-jų L.V.R. bata
lionų sušaudė 130 mūsų karių 
(kas dešimtas žmogus buvo nu
šautas - neapykantos lietuvių 
tautai sumetimais).

Vokiečiams pavyko nugink
luoti ir internuoti 4-ris L.V.R. 
batalionus, - visi kiti, su gink
lais, šaudmenimis ir gurguolė
mis, pasitraukė į miškus ir suda
rė pirmąją rezistenciją už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę, 
prieš okupaciją ir banditizmą.

Suimtus ir internuotus L.V. 
R. karius, po 2-jų parų išlaiky
mo, išalkusius ir nusilpusius, vo- 
kiečių-vengrų SS patruliai, bū
riais varė Marijampolės miesto 
gatvėmis į vienuolių marijonų 
gimnaziją, o iš ten, apmundira- 
vę vokiška “Luftwaffe” (prieš
lėktuvinės gynybos) uniforma, 
išvežė į Vokietiją.

Daug L.V.R. karių nukovė 
ir sušaudė vokiečių SS, dalis žu
vo “Luftwaffeje”, kiti žuvo kovi
nėse operacijose su P.A.K. 
(Polska Armia Krajowa) ir K. 
O.P. (Korpus Ogolno Polski) 
grupėmis (Ašmena - 23 kariai), 
daug vyrų tapę Lietuvos parti
zanais, krito nelygiose pasiprie
šinimo kovose su raudonarmie
čiais, dar kiti patyrė nežmoniš
kas kančias bei mirė sovietų la
geriuose.

Tėvynė-Motina, didvyrių že
mė, priglaudė savo žuvusius sū
nus amžinam poilsiui...

Amžina šlovė L.V.R. ka
riams, žuvusiems už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę!

Lietuvos vietinės rinktinės, 
jos generalinio štabo ir karo 
mokyklos sunaikinimo bei tra
giškų įvykių 55-rių metų sukak
ties atminimas visada išliks 
kiekvieno doro lietuvio - Lietu
vos patrioto širdyje!

jas Kauno kunigų seminarijoje, 
priėmė kunigystės šventinimus iš 
arkivyskupo J. Skvirecko rankų.

Po keletą metų vikaravo 
Panevėžio katedroje ir Biržuo
se. 1936-1940 metais studijavo 
Šveicarijos Friburgo universite
te, studijas apvainikuodamas fi
losofijos daktaro laipsniu.

Prasidėjusi sovietinė okupa
cija sutrukdė Antanui Deksniui 
grįžti į Lietuvą. Nuo 1941 metų 
apsigyveno JAV-se ir iki 1969 
metų aktyviai dirbo sielovados 
darbą įvairiuose Amerikos lie
tuvių parapijose.

1969 metais buvo paskirtas 
išeivijos lietuvių vyskupu. Savo 
vyskupiškame herbe įrašė žo
džius “Caritas numquam excidit” 
- meilė niekada nesibaigia. Šią 
savo ganytojinę programą vys
kupas Antanas Deksnys ir vyk
dė: jo asmenybė ir meilė vienijo 
įvairių grupių, įvairių pažiūrų ir 
tikėjimų lietuvius. Jis neieškojo 
kituose nuodėmių ir silpnybių, 
bet tik galimybių padėti savo 
ganomiesiems. Jis, anot to po
sakio, užgesus kambary šviesai, 
nekeikė tamsos, bet ėjo ieškoti 
žvakės...

Parodė didelę meilę savie
siems, prisiimdamas vyskupo 
pareigų naštą, ramų ir aprūpin
tą klebono Amerikoje gyvenimą 
iškeisdamas į nesibaigiantį lie
tuvių parapijų lankymą, dalyva
vimą kultūriniuose ir tautiniuo
se lietuvių renginiuose visame 
pasaulyje. Kai tapo vyskupu 
emeritu ir rūpestį lietuvių išei
vių sielovada perdavė vyskupui 
Pauliui Baltakiui, kažkieno pa
klaustas, kaip jis jaučiasi tapęs 
emeritu, šypsodamasis atsakė: 
“Praradau valdžią, kurios netu
rėjau, praradau algą, kurios iš 
niekur ir niekad negavau, o da
bar liko tas pats...”

Visi, kam teko susitikti su 
velioniu, gali paliudyti, kad jis 
spinduliavo dėmesiu kitam 
žmogui ir giedra krikščioniška 
meile. “Caritas numquam exci
dit” - meilė niekada nesibai- 
®ia " Vatikano radijas

psA>wGft»_(i Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša
knygas bei žurnalus

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
■ ■ I z LIFIIMAI PASAULYJE

SPAUDOS DIENA
Lietuvoje gegužės 7 d. buvo 

paminėta Spaudos atgavimo, kal
bos ir knygos diena. Žurnalistus, 
rašytojus, kalbininkus, literatus, 
lietuvių kalbos ir literatūros mo
kytojus, leidėjus bei visus rašan
čius ir skaitančius lietuvius sveiki
no prezidentas Valdas Adamkus 
ir ministerio pirmininko pareigas 
einanti Irena Degutienė. Žinia- 
sklaidininkų šventė taip pat buvo 
atšvęsta Žurnalistikos instituto 
kieme, kur įvairiais apdovanoji
mais, vaidyba ir daina buvo pami
nėta ir žurnalistikos specialybės 
Lietuvoje 50-metis, praneša “Lie
tuvos aidas”.

MILTŲ KAINA
“Vilniaus duona” turėjo pa

didinti duonos kainas 3-17% dėl 
miltų kainos išaugimo 40%, rašo 
ELTA. Miltai pabrango dėl sau
gojimo išlaidų ir palūkanų, moka
mų bankams už paimtas paskolas 
grūdams supirkti. “Vilniaus duo
na” parduoda dešimtadalį Lietu
vos ir trečdalį sostinėje perkamos 
duonos. Lietuvoje veikia apie 500 
duoną ir pyragą kepančių įmonių. 
Kiti gamintojai turbūt irgi turės 
pakelti kepinių kainas.

PROTESTAI DĖL ORO UOSTO
Gegužės 19 d. prie Vyriausy

bės rūmų protestavo Lietuvos ža
lieji, priešindamiesi sumanymui 
Kuršių nerijos parke statyti kelei
vinių lėktuvų oro uostą, praneša 
ELTA. Aplinkos ministerio pa
reigas einantis Danius Lygis daly
vius užtikrino, kad pagal generali
nį planą nėra numatyta statyti oro 
uosto, “o tik nurodyta, kad dabar 
esantis pakilimo ir nusileidimo ta
kas gali būti naudojamas tarnybi
nėms reikmėms ir avarnos atveju 
būtiniems skrydžiams”. Žalieji tvir
tina, kad Neringos savivaldybė 
nori parengti planą, pagal kurį ša
lia to tako būtų pastatytas skry
džių valdymo bokštas, muitinės ir 
pasienio tarnybos patalpos, įreng
ti inžinerijos tinklai, o tam reikia 
iškirsti apie 9 ha miško ir staty
boms išleisti 5.5 mln. litų.

GARBĖS VĖLIAVA KLAIPĖDAI
ELTA skelbia, kad Klaipėdos 

miestui Europos taryba suteikė 
garbės vėliavą, kartą per metus 
vienam Europos miestui skiria
mą apdovanojimą už tarptautinį 
bendradarbiavimą, vieningos Eu
ropos idėjų puoselėjimą. Laišką iš 
tarybos meras Eugenijus Gentvi
las gavo gegužės 25 d.

INFORMACIJOS CENTRAS
“Valstiečių laikraštis” (nr. 

31) praneša, kad Žemės ūkio rū
muose įsteigtas Lietuvos ūkinin
kų draugijos Kaimo informacijos 
ir mokymo centras. Jį padėjo 
steigti Aplinkos studijų centras 
prie Bournemouth universiteto 
(Didžiojoje Britanijoje). Paramą

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

ĮTAIKYS
EALTIC EXPEDITING

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

siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.

• Prašom neruošti per sunkių dėžių. 

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

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

taip pat teikė Norvegijos moters 
ir šeimos sąjunga bei Lietuvos že
mės ūkio rūmai. Centras domėsis 
kaimo žmonių gyvenimu, tirs jų 
poreikius bei vietines sąlygas. Bus 
rūpinamasi Lietuvos kaimo plėt
ra, smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtotės galimybėmis.

PARAMA ŪKININKAMS
“Valstiečių laikraštis“ prane

ša, kad seimas priėmė Valstybi
nės paramos besikuriantiems ūki
ninkams įstatymą. Parama bus 
teikiama iš Kaimo rėmimo fondo, 
Žemės ūkio paskolų garantijų, 
Privatizavimo, Kelių fondo lėšų 
bei kitų šiam tikslui valstybės ir 
savivaldybių skirtų lėšų. Besiku
riančiais ūkininkais laikomi Lie
tuvos gyventojai, nuosavoje ar iš 
valstybės ilgiau kaip 15 metų nuo
motoje žemėje statantys namą ar 
ūkinius pastatus, perkantys žemės 
ūkio padargus, gyvulius bei kitas 
priemones žemės ūkio veiklai. 
Jiems teikiama negrąžinama fi
nansinė parama ne didesnė kaip 
1,000 litų vienam žemės ūkio hek
tarui ir ne didesnė kaip 50,000 li
tų vienam ūkiui. Parama teikiama 
ne grynais pinigais, bet statybine 
miško medžiaga, melioracijos įren
ginių remontu, dirvų kalkinimu, 
tarpūkinių kelių, elektros linijų 
tiesimu ir pan.

ADMINISTRACINIAI TEISMAI
Gegužės 3 d. Lietuvoje pra

dėjo veikti administraciniai teis
mai, kuriuose bus narinėjami vie
šojo valdymo srities ginčai, nor
minių administracinių aktų teisė
tumo klausimai, mokesčių ginčai 
ir kt. Juose dirbs prezidento Val
do Adamkaus paskirti 27 teisėjai. 
Veikia Apeliacinio teismo admi
nistracinių bylų skyrius, Aukštes
nysis administracinis teismas bei 
Apygardos administracinis teis
mas Vilniuje ir apygardos teismai 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir 
Šiauliuose. Administraciniai teis
mai turėtų pagerinti žmogaus tei
sių ir laisvių įgyvendinimą Lietu
voje, skelbia BNS.

DIDĖS BENZINO MUITAS
Lietuvos vyriausybė pritarė 

“Mažeikių naftos” prašymui padi
dinti importuojamų degalų muitą, 
rašo “Lietuvos aidas” . Variklių 
benzino, dyzelinio bei buitinio 
krosnių kuro importo muitas pa
didės nuo 5 iki 15%. Sprendimą 
lėmė brangstanti naftos žaliava ir 
praėjusiais metais patirti “Mažei
kių naftos” nuostoliai. Muitų pa
didinimas neturėtų turėti didelės 
įtakos krašto ūkiui, tačiau maž
meninėje prekyboje parduodamas 
benzinas gali pabrangti 1-2 centais.

“AGROBALT99” PARODA
Vilniuje “Litexpo” parodų 

centre gegužės pradžioje vyko aš
tuntoji tarptautinė žemės ūkio, 
maisto pramonės ir įpakavimo 
paroda “AgroBalt’99”. Tai buvo 
keturių dienų, tarptautiniu mastu 
pripažintas renginys, kurį aplankė 
60,000 žmonių. Užsienio kraštų- 
dalyvių skaičiumi, užimamu radi
nių plotu (daugiau kaip 15,000 
kv. metrų), ji yra didžiausia paro
da Baltijos valstybėse. Ekspona
tus demonstravo 724 firmos, akci
nės bendrovės ir organizacijos iš 
31 pasaulio valstybės. Pusė daly
vių buvo iš Lietuvos, rašo “Vals
tiečių laikraštis”. Devynis iš dvyli
kos “AgroBalt’99” aukso meda
lius laimėjo Lietuvos firmos “Ro
kiškio sūris”, “Utenos alus”, “Že
maitijos pienas” (už sūrį), “Mal
sena” (už kvietinius miltus), sal
dainių fabrikas “Žara”, “Vilniaus 
degtinė”, “Gedimino degtinė”, 
“Kraitenė” (už ledus), Žemdir
bystės instituto veislės karvė ir 
“Utenos agroautomatika” už kil
nojamą ventiliavimo agregatą su 
oro pašildymu. RSJ

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

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

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

Hamiltono “Gyvataro” šokėjai tautybių festivalyje Ontario Delhi mieste š.m. balandžio 18 d.

Hamilton, Ont.
TRADICINĖ JONINIŲ GE

GUŽINĖ Giedraičio medžiotojų- 
meškeriotojų klubo sodyboje įvyks 
birželio 20 dieną. Rengia Hamilto
no DLK Algirdo šaulių kuopa ir 
kviečia atsilankyti visus. Numatoma 
įdomi programa, veiks virtuvė, lote
rija, bus šaudymo varžybos.

HAMILTONO AUŠROS VAR
TŲ PARAPIJOS CHORAS, vado
vaujamas D. Deksnytės, į šio sezo
no paskutinę repeticiją rinksis birže
lio 13 d. Po atostogų vėl pradės re
peticijas rugsėjo 9 d., 6 v.vak. J.K.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KLB APYL. VALDYBA aptarė 

artimiausius savo darbus gegužės 
18 d. P. ir T. Pargauskų namuose. 
Iš apylinkės Kanados parlamenta
rams išsiųsta daugiau kaip tūks
tantis laiškų dėl Lietuvos priėmimo 
į ŠAS(NATO). Tą darbą atliko visi 
penki bendruomenės valdybos na
riai.

BIRŽELINIŲ TRĖMIMŲ MI
NĖJIMAS, kuriame kviečiama gau
siai dalyvauti visuomenė, vyks bir
želio 12 d. po 3 vai. vykstančių pa
maldų.

MOTINOS DIENĄ pagal lie
tuvišką paprotį šventėme gegužės 1 
d. Šventė pradėta Mišiomis, kurias 
3 v.p.p. aukojo klebonas prel. J. 
Staškevičius. Prašymus skaitė A. 
Aleliūnienė. Aukas nešė jauni pa
rapijiečiai P. Pargauskas su sūneliu 
ir S. Comeau su dukrele. Giedojo 
parapijos choras vadovaujamas B. 
Vytienės. Po Mišių ir gegužinių pa
maldų visų laukė įvairiaspalvėm 
tulpėm pražydusi parapijos salė. 
Visoms moterims buvo įteikta po 
rožės žiedelį. Šventę pradėjo KLK 
moterų-dr-jos par. skyriaus pirm. 
A. Ratavičienė, pakviesdama prel. 
J. Staškevičių sukalbėti maldą. Po 
to mintis, skirtas Motinos dienai, 
skaitė iš Toronto kartu su M. Povi- 
laitiene atvykusi dr. O. Gustainie
nė. Jauniausios mamos J. Pargaus- 
kienė ir S. Comeau paskaitė “Dan
giškajai Motinai Marijai” bei vi
soms žemės mamoms ir močiutėms 
skirtų eilėraščių. Šventė, kurią, mo
tinoms suruošė KLK dr-jos valdy
ba, baigėsi suneštinėmis vaišėmis ir 
maloniu pabendravimu. T.P.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus j.

(Esu “Union Gas" /fa
atstovas) Spr

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
- Hamilton, Ontario L9C 2M3

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

FIRST PLACE
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas 
O Sveikatos priežiūros įrankiai

Stambus palikimas tautiečiams
Mečys Razmas paliko 100,000 dolerių Kanados lietuvių fondui

Mečys Razmas gimė 1921 
m. gegužės 11 d. Klaipėdoje. 
Mirė 1995 m. rugsėjo 6 d. Ti- 
minse, Ont., ten ir palaidotas. Į 
Kanadą atvažiavo 1947 metais 
ir dirbo Picklecrow aukso ka
syklose, vėliau persikėlė į vario 
kasyklą. Ten įsteigė transporto 
įmonę, gabeno vario žaliavą iš 
kasyklos j Sault Ste. Marie uos
tą. Verslas sekėsi gerai, bet ka
sykla po keliasdešimt metų užsi
darė. Tada pardavė transporto 
verslą.

Savo testamente dalį savo 
turimo turto skyrė lietuvių lab
daros organizacijai, palikdamas 
testamento vykdytojo Alfonso 
Burbulevičiaus nuožiūrai, kur 
palikime minimą sumą nukreipti.

Alfonsas Burbulevičius dar 
1997 metais užmezgė ryšį su 
Kanados lietuvių fondo valdy
ba, siūlydamas palikimo sumą 
apie 100,000 dol. su sąlyga, kad 
būtų pasiųsta apie 20 siuntinių 
maisto Alytaus vaikų namams ir 
nupirktas traktorius netoli Aly
taus esančiam ūkininkui-trem- 
tiniui.

Kanados lietuvių fondo val
dyba siūlomas sąlygas priėmė ir 
jas išpildė. Siuntinių ir trakto
riaus išlaidos - 16,609 dol. Šiuo 
metu KL fondo žinioje Mečio 
Razmo fonde yra per 86,000 
dol., kurių palūkanos bus nu
kreipiamos pagąl Alf. Burbule
vičiaus pageidavimą, Alytaus 
vaikų namams.

Alfonsas Burbulevičius, ku
rio dėka Mečio Ramo palikimas 
nukreiptas į KL fondą, yra gi
męs 1926 m. birželio 3 d. Alytu
je. Gyvena Timmins, Ont., 
bendrauja su ten gyvenančiais 
lietuviais ir yra “TZ” skaityto-

Nauja Britanijos lietuvių vadovybė
D. Britanijos lietuvių sąjun

gos ir Lietuvių Namų akcinių 
bendrovių metiniuose suvažiavi
muose, 1999 m. balandžio 24-26 
d.d., Lietuvių Namuose, Ealing. 
Per daugiau kaip trejus metus ir 
tris suvažiavimus jaunesnios 
kartos pastangos įeiti į lietuviš
kos bendruomenės vadovų eiles 
nepavykdavo. Mat dešimtme
čius sąjungai vadovavusieji, jau 
garbaus amžiaus sulaukusieji, 
laikėsi nuomonės, kad jauno
sios kartos žmonės, baigę aukš
tuosius mokslus D. Britanijos 
mokyklose, nėra tinkami būti 
bendruomenės vadovybėje.

Garbingojo amžiaus veikė
jai net bandė save apginti Cent
ro valdybose, įsteigdami naują 
D.B. lietuvių sąjungos skyrių 
dabartiniuose Lietuvių Namuo
se vien tik iš naujųjų ateivių - 
daugiausia iš “politinio prie
globsčio” prašančiųjų pasilikti 
D. Britanijoje. Tikėjosi sutelkti 
tam skyriui daug narių, kurių 
atstovai balsuotų už esančius 
garbingojo amžiaus valdybos 
narius, kad vėl jie liktų savo 
pareigose.

Deja, tie garbingojo am
žiaus veikėjai neapsižiūrėjo, kad

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
1NDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

A.a. MEČYS RAZMAS, savo tes
tamentu palikęs Kanados lietuvių 
fondui 100,000 dolerių

ALFONSAS BURBULEVIČIUS 
a.a. Mečio Razmo testamento 

vykdytojas

jas. KL fondas dėkingas Mečiui 
Razmui už prisiminimą savo pa
likime lietuviškos institucijos ir 
ypatingai dėkoja Alfonsui Bur- 
bulevičiui už nukreipimą Mečio 
Razmo palikimo į Kanados lie
tuvių fondą. B.S.

D.B. lietuvių sąjunga, Lietuvių 
Namų akcinės bendrovės yra 
įregistuota Britų prekybos ir 
pramonės ministerijoje. Naujie
ji ateiviai, neturintys nuolatinio 
gyvenimo teisės D. Britanijoje, 
negali būti pilnateisiais sąjun
gos nariais.

Suvažiavimo atstovai nubal
savo, kad to skyriaus atstovai 
negali dalyvauti balsavimuose. 
Be to, įvairių skyrių atstovai pa
matė, kad vyksta kažin kokios 
kombinacijos senimui išsilaikyti.

Rinkimuose teisėti atstovai, 
į Lietuvių sąjungos ir Lietuvių 
Namų valdybas išrinko visus 
jaunesnės kartos žmones - iš
skyrus Joną Alkį. Dabartinė 
valdyba: Jonas Alkis, Andrius 
Blinstrubas, Vladas Gedmintas, 
Vida Gasperienė, Virginija Ju- 
raitė-Watson, Paulius Markevi
čius, Jonas Padvoiskis. D.B. lie
tuvių sąjungos taryba: Len 
Kvietkauskas, Aldona Padvois- 
kienė, Vincent O’Brien, Stasys 
Kasparas, Alena Bukauskienė.

Su džiaugsmu reikia tikėti, 
kad D. Britanijos lietuviuose 
prasidės vieningas bendruome
nės atgimimo metas.

Stasys Kasparas

JA Valstybės
R. Kalantos šaulių kuopa ba

landžio 15 d. St. Petersburge, FL, 
minėjo 25-rių metų veiklos sukaktį. 
Į Lietuvių klubo salę susirinko 190 
vietinių tautiečių ir svečių iš Lietu
vos. Minėjimą įvadiniu žodžiu pra
dėjo kuopos vadas A. Gudonis. Bu
vo įneštos vėliavos, sugiedotas Tau
tos himnas. Invokaciją sukalbėjo 
kun. dr. M. Čyvas. A. Gudonis ap
žvelgė 25-rių metų kuopos veiklą. 
Sukaktuvininkus sveikino Išeivijos 
šaulių sąjungos vadas M. Abarius, 
Lietuvių klubo pirm. A. Karnius. 
Buvęs partizanas šaulys L. Belickas 
iš Kauno padeklamavo savo sukur
tą miške eilėraštį ir padainavo vie
ną partizanų dainą. Meninės pro
gramos dalyje vyrų dainos vienetas 
“Aidas”, vadovaujamas dr. B. Ka
zėno, atliko penkias dainas ir pa
kartojimui - dainą “Aras”. Po to 
vyko vakarienė, loterija ir šokiai.

Brazilija
Brazilijos lietuvių bendruome

nės rinkimai vyko kovo 23 d. Jauni
mo namuose Vila Zelina. Išrinktų 
kandidatų susirinkimas įvyko ba
landžio 27 d. Susirinkimui vadova
vo A. Tatarūnas, sekretoriavo A. 
Puodžiūnas. Pareigoms pasiskirsty
ta: pirm. V. Tatarūnienė, vicepirm. 
V. Bacevičius, I-masis sekretorius 
A. Puodžiūnas, Il-asis sekretorius 
S. Tubelytė, ižd. P. Baranauskas. 
BL bendruomenės tarybą sudaro 
pirm. A. Tatarūnas, vicepirm. J. 
Vaikšnoras, sekr. M. Žutautaitė, 
kontrolės komisiją - A. Chorocie- 
jus, Veronika Medveder, H. Vin
centi. Kaip rašoma “Mūsų Lietu
vos” 1999 m. 7 nr., kun. P. Rukšys 
balsavime gavo daugiausia balsų, 
bet jam nepasiūlytos jokios parei
gos. Pasak kun. P. Rukšio, nebuvo 
laikytasi rinkimų taisyklių, kaip 
“Mūsų Lietuvos” 3 nr. pastebėjo ir 
prel. J. Šeškevičius. Kun. P. Rukšys 
pasiūlė pravesti naujus rinkimus, 
laikantis visų BLB statutuose nuro
dytų taisyklių. Susirinkusieji paža
dėjo per kitus rinkimus jų laikytis.

Britanija
Londone, Lietuvių Namuose, 

buvo surengti laikraščio “Europos 
lietuvis” Velykų pietūs. Juose daly
vavo spaudos talkininkai. Pasivaiši
nus vyko tradicinės margučių ride
nimo varžybos. Lietuvių Namų 
bendrovės pirm. Klemensas Tamo
šiūnas padėkojo visiems “Europos 
lietuvio” darbuotojams, tikėdama
sis, kad jie ir toliau puoselės lietu
višką spaudą. Taipgi pasidžiaugė 
Lietuvių Namuose jaučiamu lietu
viškos veiklos atsigavimu. Ilgai ne
siliovė skambėjusios lietuvių liau
dies dainos, smagiai sukosi kartu 
jaunimo ir vyresniųjų poros.

Bradforde po velykinių pamal
dų šventovėje lietuvių “Vyčio” 
klube buvo surengtas pobūvis-pie- 
tūs. Buvo atšvęstas kanauninko V. 
Kamaičio 75 gimtadienis. Sukaktu
vininkas sukalbėjo maldą ir palai
mino vaišes. “Vyčio” klubo pirm. 
R. Vaicekauskaitė pasveikino ka
nauninką, įteikė visų dalyvių pasi
rašytą sveikinimo atviruką, padėko
jo sukaktuvininkui už ilgų metų 
dvasinį bendruomenės aptarnavi
mą. Atsakydamas kan. V. Kamaitis 
sakė, kad jam visada malonu apsi
lankyti “Vyčio” klube ir pabendrau
ti. Dėkojo šeimininkėms už gardžius 
pietus, visiems už dovanas ir lin
kėjimus bei surengtą staigmeną.

Australija
Savaitraštis “Mūsų pastogė” 

š.m. balandžio 25 d. Sidnio Lietu
vių Namuose atšventė savo 50 metų

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje., 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT 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 40 MILIJONŲ DOLERIU
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% 

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

INTERAC KORTELĖ

gyvavimo sukaktį. Salė buvo pa
puošta didžiuliu spalvotu užrašu 
“Mūsų Pastogei 50”. Salės šone 
vyko laikraščio parodėlė. Visiems 
buvo įdomu pamatyti pirmuosius 
“Mūsų pastogės” numerius. Spau
dos sąjungos (laikraščio leidėjas) 
valdybos pirm. V. Patašius pradėjo 
šventę, kartu pakviesdamas tylos 
minute pagerbti savaitraščio steigė
jus, bendradarbius bei skaitytojus. 
Taipogi perskaitė ALB krašto val
dybos sveikinimą. Toliau A. Pata
šius apžvelgė “Mūsų pastogės” nu
eitą 50 metų kelią. Laikraštis pra
dėjo savo gyvenimo kelionę 1949 
m. sausio 26 d. Pirmasis redakto
rius - J. Žukauskas, o leidėjas - A. 
Baužė, dengęs savo lėšomis susida
riusius leidimo nuostolius. Po trejų 
metų (1952.VIII.12) “Mūsų pasto
gės” leidimo naštą pasiėmė Austra
lijos lietuvių bendruomenės krašto 
valdyba, kuriai tuo metu pirminin
kavo J. Vaičaitis. 1977 m. ALB 
krašto valdyba, vadovaujama prof. 
A. Kabailos, laikraščiui leisti inkor
poravo Australijos lietuvių spaudos 
sąjungą. Ši sąjunga, artimai ben
dradarbiaudama su Bendruomenės 
krašto valdyba, leidžia “Mūsų 
pastogę” iki šių dienų. Savaitraštį 
redagavo keliolika redaktorių, 
ilgiausiai per 20 metų redagavo V. 
Kazokas.

Iš redakcijos pusės buvo trys 
kalbėtojai. Dr. G. Kazokienė prisi
minė savo vyro V. Kazoko nuopel
nus bendruomenės savaitraščiui 
“Mūsų pastogė”. Jis jį redagavo 22- 
jus metus, jo paties parašyti veda
mieji buvo cituojami kitoje lietuvių 
spaudoje. R. Juzėnaitė, redagavusi 
laikraštį vienerius metus, pasidžiau
gė šviesiomis ir pasiguodė ne taip 
šviesiomis valandomis. Dabartinis 
redaktorius Br. Žalys, redaguoda
mas laikraštį 8-rius metus, apžvelgė 
savo atliktą darbą, pasidžiaugda
mas ir gražia bendradarbių talka. 
Meninę programą atliko choras 
“Daina”, vadovaujamas B. Aleknai
tės ir J. Ankaus. Pradžioje mišrus 
choras padainavo dvi dainas “Aud
ros siaučia”, “Už jūrių marių”, po 
to vyrų choras - “Dunda trankosi 
griaustiniai”, moterų choras - “De
vynbalsė”, vėl mišrus choras - “Vai, 
upeli” ir “Jūra”. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Po programos visi 
vaišinosi kavute ir pyragais, dalino
si įspūdžiais, vartė senus laikraščio 
komplektus. “Mūsų pastogė”, kaip 
rašoma 1999 m. 17 nr., “žengia į 
savo 51-muosius metus, palaikoma 
būrio šaunių bendradarbių ir rė
mėjų”.

Lenkija
Punske nuo 1999 - 2000 moks

lo metų veiks Kovo 11-sios lietuvių 
bendrojo lavinimo mokyklų komp
leksas: Punsko bendrojo lavinimo 
licėjus ir Punsko technikinis licėjus 
su bendra vadovybe ir mokytojų ta
ryba. Pastaroji mokslo įstaiga yra 
naujo tipo mokykla Lenkijoje. Joje 
besimokantys moksleiviai įgys ben
drąjį išsilavinimą ir kartu pasiruoš 
techniškiems darbams. Šią mokyklą 
baigusiems įvairiuose kursuose, 
aukštesniose mokyklose per trum
pesnį laiką pavyks įsigyti specialy
bę. Atsižvelgiant į visuomenės po
reikius ir galimybes Punsko techni
kiniame licėjuje bus mokomi eko
nominiai - administraciniai dalykai. 
Baigus tokio pobūdžio mokyklą, 
bus galima įsigyti vadybos, preky
bos, finansų, buhalterijos specialy
bes. Taipgi šioje mokykloje įgytos 
žinios padės įsigyti giminingas spe
cialybes pašte, viešbučiuose, turiz
me ir pan. Į tokią mokyklą kaip 
rašoma “Aušros” 1999 m. 7 nr., 
punskiečiai deda daug vilčių, j Ąn(jr

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



Jaunimo koncertas - 
“Tau, motinėle”

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” metinis 
koncertas 1999 m. gegužės 9 Anapilyje

NIJOLĖ BENOTIENĖ

Pokalbis ministerių taryboje
Sovietinės ministerių tarybos pareigūno iškviesti gydytoja psichiatrė 
su savo vyru turėjo gauti pylos dėl vaikų auklėjimo, bet išėjo kitaip - 

gavo pylos tasai pareigūnas, bandęs paveikti pakviestuosius

Paskutinė generalinė repe
ticija. Grupių mokytojos kant
riai aiškina šokėjams kuris ir 
kada turi visus išvestį į sceną ir 
kuris berniukas ar mergaitė, pa
sibaigus šokiui, veda į užkuli
sius. Jauniausi šokėjai beveik vi
si jau apsivilkę tautiniais drabu
žiais, kad vieni kitus apžiūrėtų, 
kad apsiprastų nekasdieninėje 
aprangoje, o svarbiausia, kad 
mokytojos dar kartą galėtų pa
tikrinti, ar visų tvarkinga apran
ga. Darbo dar labai daug, o lai
ko beveik nebėra. Nėra įgarsini
mo sistemos, kuri bus tik kon
certo metu, nėra apšvietimo, 
nesurepetuoti skaitovės intar
pai. Kapelos muzikantai derina 
melodijas, tėvai, stoviniuodami 
salės pakraščiuose, žvilgčioja j 
savo laikrodžius, duodami su
prasti, kad jau ir taip repeticija 
užtęsta daugiau kaip pusę va
landos ir laikas važiuoti namo. 
Sambūrio “Gintaras” globėja ir 
vyr. vadovė - R. Karasiejienė 
visiems dėkodama už įdėtą dar
bą ir įtemptą repeticiją, duoda 
paskutinius nurodymus - “ne
užmirškite šypsotis”.

Motinos dienai
Šiais metais “Gintaro” me

tinis koncertas sutapo su gra
žiausia pavasario švente - Moti
nos diena. “TŽ” vedamajame 
straipsnyje R. Jonaitienė palietė 
šių dienų motcrų-motinų sudė
tingą ir įtemptą darbą auginant 
šeimą. Moteris turi atlikti ne tik 
motinos pareigas, kurios šioje 
visuomenėje nėra vertinamos, 
bet ir turėti profesiją bei dirbti 
profesinį darbą, o lietuvių bend
ruomenėje dar tenka nešti ir 
vaikų auklėjimo lietuviškoje 
kultūroje pareigą. Kokia sunki 
ta motinos dalia bebūtų, po 
koncerto visiems pasidarė visai 
aišku, kad šeimos, nukreipda
mos vaikus lietuviškų tradicijų 
ir vertybių keliu, yra pasiekę 
puikių rezultatų, kurie vaikų 
gražiomis šypsenomis, spalvin
gais tautiniais drabužiais ir jud
riu jaunatvišku šokiu apvainika
vo Motinos dienos šventę.

Gražiai papuošta ir talpi 
Anapilio sodybos salė gegužės 9 
d. popietę buvo pilnutėlė šokė Lengvu valso

minute
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With THE MOST™ international savings plan:

• Enjoy new, low international rates to over 
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• Call when you want - any day, any time
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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!
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Get our lowest 
International rates ever!

jų, tėvelių, senelių, giminių, 
draugų, pažįstamų ir visų kitų 
svečių. Nevėluojant, nustatytu 
laiku “Gintaro” studentų grupė 
lyriniu, lėtu ir svajingu šokiu 
“Žolynėlis” (V. Buterlevičiaus) 
pradėjo koncertą “Tau, motinė
le”. Merginų galvos papuoštos 
gėlių vainikais priminė atgims
tančią pavasario gamtą, pasi
tempę jaunuoliai lygiuodami ir 
šypsodamiesi pranašavo nuotai
kingą koncertą. Pasibaigus šo
kiui, šokėjai liko stovėti salėje, 
kai tuo metu Viktorija Benotai
tė visų gintariečių vardu pasvei
kino visas salėje esančias ma
mytes ir močiutes, neužmiršda- 
ma priminti, kad tik jų dėka visi 
šokėjai tokie sveiki, gudrūs ir 
gražūs.

Pirmoji dalis
Visą pirmąją koncerto dalį 

užpildė jaunesnių šokėjų gru
pės. Ilgas šokis “Kalvelis” (M. 
Baronaitės), paruoštas kantrios 
mokytojos A. Bubulienės ir at
liktas pradedančiųjų vaikų gru
pės, bent jau jų tėveliams, tikrai 
neprailgo, nes vaikai šoko sce
noje, labai stengėsi ir neklydo. 
Mažuosius keitė jaunių grupė, 
atlikusi šokį “Gyvataras” (J. 
Lingio). Aiškiai matėsi, kad 
mokyt. R. Yčienės įdėtas dar
bas, jos pastabos ir pataisymai 
liko dažniausiai išsiblaškiusių 
paauglių galvelėse. Šokėjai 
stengėsi gražiai lygiuoti, išlaiky
ti šokio įvairias figūrines for
mas, keisti išdėstymą ir net šyp
sotis.

Keletas pirmos dalies šokių 
buvo pasakojamo stiliaus ir jų 
atlikimui reikėjo ne tik kūno ju
desiais bei žingsneliais išvaidinti 
visą įvykį, bet ir akompanavimui 
pridėti dainavimą. Vienas iš jų 
mokyt. L. Kaminskienės paruoš
tas jaunesniųjų vaikų grupės šo
kis “Žvirblis ir zylutė” (N. Va- 
sylienės), kurio atlikimą pratur
tino merginų dainuojama daina 
apie šiuos du mažus ir Lietuvos 
tautosakoje populiarius paukš
čiukus. Naujovė šiame koncerte 
buvo ir tai (net žiūrovai nesu
prato kada reikia ploti), kad 
jaunesnių vaikų grupė atliko 
inscenizuotą žaidimą-šokj “Skai
čiuotės” (L. Kisielienės), kurių

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” studentų grupė spalvingame šokio sūkuryje metinio koncerto 
“Tau, motinėle” metu š.m. gegužės 9 d. Anapilio sodybos salėje Nuotr. R. Puterio

akomponavimui tereikėjo stu
dentų grupės deklamuojamų 
humoristinių eilių.

Vyresniųjų vaikų grupėje 
yra žymiai daugiau mergaičių 
negu berniukų, bet kūrybinga 
grupės mokytoja V. Tirilienė 
sugebėjo parinkti šokius, kurie 
jungė visus šokėjus. Jos grupė 
atliko šokį “Mikičiukas” (L. Ki
sielienės) ir du darbą vaizduo
jančius ratelius: “Aš audėja” ir 
“Ausk, dukrele, aštuonytį”. Stu
dentų grupė, ratelio veiksmą ly
dėjo pritaikytomis liaudies dai
nomis. Darbo temą gintariečiai 
tęsė ir toliau, atlikdami šokį 
“Malūnininkas” (L. Kisielienės), 
o kad grūdai sumalti, tai žiūro
vai tikrai įsitikino pamatę sun
kiai nešamus miltų maišus. Visa 
pirmos dalies programa baigėsi 
šokiu “Riešutys” (L. Kisielienės), 
kurį atliko visos, nuo pradedan
čių vaikų iki jaunių, grupės.

Antroji dalis
Antrąją koncerto dalį pra

dėjo studentų grupė įspūdingu 
jaunystės ir amžino pavasario 
šokiu “Kupolinis” (J. Lingio). 
Daug kartų matytas ir žinomas 
šokis kiekvieną kartą sukelia vis 
kitokius jausmus. Degančiomis 
lemputėmis papuoštos stebulės, 
pritemdyta salėje šviesa, puikus 
muzikos įrašas ir šokėjų besi
veržianti jaunystės energija vi
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sus įtikino, kad tikrai galima 
šokti per naktelę ir nepavargti. 
Po šokio, koncerto vedančioji 
pasveikino visas salėje buvusias 
močiutes, palinkėdama joms to
kios energijos, kaip pavasario 
šokis “Kupolinis”. Sekantys du 
šokiai “Riestainiukai” (D. Rad- 
vilavičiūtės) ir “Žalnieriukas” 
(V. Usavo) buvo gyvo tempo, 
įdomūs savo choreografiniu 
sprendimu, menine išvaizda, 
panaudotomis vaizdinėmis prie
monėmis - riestainiais ir paga
liukais.

Solisto R. Paulionio ir po
nios Louise Paskųs atliekama 
daina “Tėviškėlė” (muz. B. Mu
ro), akompanuojant kapelos 
muzikantams, susilaukė audrin
gų plojimų. Ansamblio vadovai 
turėtų atkreipti dėmesį į kape
los muzikos ir liaudiškų dainų 
skleidimą mūsų jaunimo tarpe, 
nes su tokiu repertuaru jie lieka 
beveik nesupažindinti.

Daug kartų matytą šokį 
“Malūnėlis” f J. LineioL atliko 
vyresniųjų vaikų grupė, šokusi 
salės viduryje ir studentų grupė 
- scenoje. Toks sprendimas bu
vo labai vykęs, nes skirtingo šo
kio figūros atliekamos vienos ir 
kitos grupės, žiūrovams sudarė 
gražų vaizdą. Kol mažieji sku
bėjo į malūną, išlaikydami ne
priekaištingą lygiavimą, studen
tai scenos viduryje “suko” pla- 

praskriejo šokis “Šiaučiukas 
Kriaučiukas”. Jį atliko jaunių 
grupės poros. Nepaslaptis, kad 
šio amžiaus jaunimas gatvėse 
mėgsta vilkėti apsmukusias kel
nes, palaidus marškinius, eiti - 
pasikūprinus. Žiūrėjau ir, tikiu 
ne aš viena, žavėjausi gražiu 
jaunimu, kurie pasitempusia lai
kysena, šypsena ir lengvu valso 
žingsneliu įrodė, kad tėvų, vi
suomenės ir mokytojų darbas 
duoda gerų vaisių.

Pranešėja V. Benotaitė, su
sirūpinusi, kad Rita Karasiejie
nė ir Tėvo dienai gali suplanuo
ti gintariečių koncertą, pasisku
bino paskutinę koncerto dalį 
paskirti visiems tėveliams. Sma
gūs, energingi studentų grupės 
šokiai “Juodbėrėlis” (J. Matu
laitienės), atliktas vyrų, “Abrū- 
sėlis” (J. Danio), atliktas mergi
nų, parodė, kad “Gintaro” vy
riausia šokėjų grupė siekia to
bulumo ir meninės išraiškos 
perteikdama kiekvieno šokio 
nuotaiką ir mintį.

Einant į pabaigą
Vienas iš paskutinių kon

certo šokių “Rusnietis” su pa- 
trepsėjimais ir paplojimais (J. 
Lingio) buvo ne tik smagus šok
ti, bet ir žiūrovams klausytis ka
pelos akompanimento, gėrėtis 
liaudišku kadriliumi, O kai vie
nas iš vyrukų sušuko “Gegužinė 
polka”, tai jaunimui to tik ir te
reikėjo - griebė savo poras ir 
pradėjo suktis.

Salės šokių aikštelę po tru
putį pildė visi kiti “Gintaro” šo
kėjai. Motinos dienai skirtas 
koncertas ėjo į pabaigą. Žiūro
vų veiduose spindėjo šypsenos, 
salėje aidėjo plojimai. Kokia 
dovana begali būti geresnė 
motinoms, kaip savų vaikų kon
certas. Nors paskutinė repetici
ja vyr. ansamblio vadovei ir glo
bėjai R. Karasiejienei buvo pali
kusi daug abejonių, tačiau jos 
daugelio metų patirtis, profesi
nis meistriškumas, puikios va
dovavimo savybės šį koncertą 
padarė didele sėkme. R. Kara- 
siejienės parinktas ir šokėjų pa
jėgumui pritaikytas repertuaras 
buvo įdomus žiūrovams ir malo
nus šokėjams.

Ačiū, ačiū, ačiū...
Kaip įprasta, po koncerto 

paskutinį žodį tarė tėvų komite
to pirmininkas dr. R. Saplys. Jis 
padėkojo visiems, prisidėju- 

(Nukclta į 6-tą psl.)
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GIEDRĖ MILUKAI! Ė
Gavome su vyru kartu pa

kvietimą atvykti į ministerių ta
rybą (1985 m.) Vilniuje.

Manėme, kad dėl buto pa
keitimo. Mat mūsų daugiavaikei 
šeimai atiteko butas šalia ko
munalinių patalpų, kuriuose na
mų ūkio valdyba ir Kauno parti
jos komitetas įveisė nelegalią 
prostitučių firmą. Kadangi turė
jome bendrą prieškambarį su 
tomis patalpomis, tai atėjus 
nakčiai, nebūdavo ramybės, kai 
prasidėdavo aistrų kamuojamų 
vyrukų vizitai. Teko su ta pros
titučių firma kovoti, bet tai ne
buvo taip paprasta, nes ją tvar
kė kompartijos komitetas.

Nurodytą dieną atvykstame 
su vyru į Vilnių. Iki paskirto vi
zito ministerių taryboje dar ge
roka valanda. Neskubėdami ei
name atsivėrusia prieš mus aikš
te. Proletariato vadas, iškėlęs 
ranką apsiniaukusio dangaus 
link “laimina” raudonų plytų 
smulkomis skeveldromis išpiltus 
aplink jį besiraitančius takus.

Įeiname į ministerių tary
bos erdvias patalpas. Mus pasi
tinka sargybiniai. Parodau kvie
timą, ir vienas jų nutaisęs rimtą 
veido išraišką, išdidžiai pasi
tempęs, mus nuveda prie sun
kių, aukštų durų, prie kurių 
prašo mus kiek palūkėti, o pats 
įeina vidun. Netrukus jis išeina 
ir pasako, kad galima užeiti.

Įeinam. Didelis erdvus ka
binetas, stalai sustatyti T raidės 
tvarka, daugybė aplink juos kė
džių, bet prieš mus tik du pus
amžiai vyrai, sėdintys minkštuo
se krėsluose. Pasisveikinam, mus 
paprašo atsisėsti. Sėdu į minkš
tą krėslą ir pasiteirauju, kokiu 
reikalu esam čion iškviesti.

Vienas iš vyrų, gerokai 
pliktelėjęs, mėlstančia nosim ir 
skruostais, kaip chroniškų alko
holikų, mirksėdamas mažytėmis 
paraudusiom akim sako:

- Tai štai... pokalbis bus 
rimtas... Turime čia ir kores
pondentą iš “Komjaunimo tie
sos” laikraščio...

Antrasis pusamžis vyras 
tirštais pasišiaušusiais rudais 
plaukais, smaila nosim ir pri
temdytais tamsiais akiniais atro
do kažkoks visas suveltas. Tai 
atstovas iš komjaunuoliško laik
raščio.

- Labai malonus jūsų dėme
sys - tariu korespondentui. - Aš 
pasistengsiu, kad jūsų straipsnis 
apie mano šeimą būtų stulbi
nantis.

Suveltos išvaizdos vyrukas 
nuo tų žodžių kiek gūžteli ir 
įtraukęs kaklą į pečius neramiai 
pasimuisto kėdėje.

Mano vyras man kumšteli į 
šoną. Girdi, kažką ne taip pasa
kei... Tokios kritikos iš jo daž
nai sulaukiu. Jis linkęs eiti į 
kompromisus... O aš taip ne
moku. Man visai netinkami 
tokie metodai. Ir kokia čia gali 
būti diplomatija, kai tau griebia 
už gerklės! Idėjų kova pati pik
čiausia.

Ministerių tarybos darbuo
tojas meta skvarbų žvilgsnį į 
mane ir jau kiek suirzęs sako:

- Iš kur jūs žinote, kad eis 
kalba apie jūsų šeimą?

- Tai moteriška intuicija, - 
atsakau šypsodamasi.

koncerto
Nuotr. R. Puterio

Darbo tel.: 905 502-6297 
Namų tel.: 416 621-1261 
“Cell”: 416 825-4503

- Taip, mes turime signalų, 
kad jūs ... netinkamai, nepa
kankamai idėjiškai auklėjate sa
vo vaikus.

- Turite faktų? - klausiu - 
Mano vaikai gerai mokosi, yra 
sąžiningi, darbštūs. Aš jais pa
tenkinta, - sakau šypsodamasi 
ramiu balsu.

- Jūs patenkinta! Užtat mes 
nepatenkinti! Jūs neugdote mei
lės, meilės, meilės, - užsikirtęs 
mala mėlynanosis valdininkas.

- Norite pasakyti neugdau 
meilės proletariato vadui ir rau
donam spaliui?

- Taip, kaip tik taip! Jūsų 
vaikai, sakydami pamokose ta
rybinius patriotinius eilėraščius, 
juos savaip perdirba, išmesdami 
visas puikias idėjines komunisti
nes puošmenas. Mes žinom, kas 
juos kreipia tuo keliu! Tai jūsų 
neigiama įtaka!

- Manau, kad klystate, ger
biamasis, priskirdamas man to
kius niekus. Tai parodo, kad 
vaikai paprasčiausiai turi savo 
skonį ir yra kūrybingi. Juk, ar 
pastebėjote, kaip vaikai piešia? 
Jie viską perteikia savaip ir 
spalvas, ir potepius.

- Aš kaip tik noriu apie 
piešimą ar kitokius užklasinius 
užsiėmimus pakalbėti. Jūsų vai
kams po pamokų numatėme už
klasinius būrelius, kuriuose jie 
pasisems daugiau tarybinio pa
toso, komunistinių idėjų, nes jūs 
žlugdote, žlugdote... žlugdote, 
- vėl užsikirto mėlynuojantis vis 
labiau nuo įtampos viršininkas.

- Ką žlugdau?! Jūs ir patys 
gerai nesuvokiate ką?, - neiš
kentus tariau. - Jeigu pagal jūsų 
receptą savo vaikus auklėčiau, 
tai tikrai sužlugdyčiau jų sveika
tą, nes vaikai ne mėlstantys se
niai, kurie gali ištisomis valan
domis nejudėdami sėdėti krės
luose. Kad normaliai augtų, 
jiem reikia judėti ir daug judėti! 
Jau vien pamokose jiems sėdė
jimo su kaupu! Dėl ilgo sėdėji
mo vaikams sutrinka endoksini- 
nių liaukų veikla. Kenčia kepe
nys, kasos funkcijos. Tokie vaikai 
dažnai serga diabetu. Nuo mažo 
judėjimo sutrinka virškinamojo 
trakto motorika, vaikams vysto- 
sis anemija. Atsiranda apatija, 
sutrikimai iš CNS. Žodžiu tikrai 
žlugdoma asmenybė tiek fiziškai, 
tiek psichiškai.

Suaugusiam žmogui, kad 
normaliai dirbtų kraujagyslės, 
reikia nueiti 12 km. per dieną, 
šuniui reikia nubėgti du kart 
daugiau... O ką bekalbėti apie 
augančius vaikus! Matote, gam
ta turi savo įstatymus ir nepaiso 
proletariato diktatūros nurody
mų! - užbaigiau nedidelę išpro
vokuotą paskaitėlę.

Valandėlę stojo tyla. Kores
pondentas, visą laiką tylėjęs, da
bar dar giliau įtraukė kaklą į 
pečius, lyg norėdamas visai pra
nykti. Šalimais sėdintis mano 
vyras jau nebebaksnojo man į 
šoną, bet iš jo suaštrėjusių veido 
bruožų ir pabalusio veido ma
čiau, kad jį pagavus baimė: 
Ministerių tarybos valdininkas 
pilkšvai mėlynu veidu, pusiau 
prasižiojęs, lyg užhipnotizuota 
gyvatė, žiūrėjo pro mano pa
kaušį nuslystančiu žvilgsniu. Pa
galiau jis visiškai pridususiu 
balsu pralemeno:

- Mes jūsų vaikams galime 
pasiūlyti internatą!

- Internatą, gerbiamasis, 
pasilaikykite savo vaikams. Ne
toli mūsų gyvenamo namo, už 
mažo parkelio yra kaip tik ta
rybiškai, idėjiškai pagal jus auk
lėjantis internatas. Aš gerai įsi
dėmėjau, kaip ten vaikais rūpina
masi, kas aplinkiniuose krūmuose 
vyksta. Taip pat prisiklausiau dau
gybę istorijų iš pačių “intęrna- 
čiokų” lūpų, kaip jie ten “links
minasi”, mylisi, narkotizuojasi 
baisiausiu šlamštu ir paskui visai 
pairusiais nervais bando žudytis, 
gerdami visokį “brudą”, net 
skalbimo miltelius...

Po tų mano žodžių vėl stojo 
tyla. Laukiau, kad prabils kores
pondentas, bet visą laiką nė 
karto neprasižiojęs, jis ir toliau 

"tylėjo. Ministerių tarybos dar
buotojas, sprigtais varinėjęs po 
stalą rašiklį, tarsi nuvarytas kui
nas pavargusiu balsu tarė:

- Tuo pokalbį ir baigiame...
- Mes laisvi, galime eiti? - 

pasiteiravau.
- Taip - atsakė jis.
Vėl einame pro raudonais 

takais išvingiuotą aikštę. Prole
tariato vadas jau su balandžių 
apdirbta nosim atrodo komiš
kai! Aš suprunkščiu iš juoko dėl 

(Nukelta į 6-tą psl.)
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“Dyūtą” 20-mečio proga sveikina Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. Benediktas Juodka ir 
sekretorius prof. Algirdas Šileika

Liaudies meno sambūris “Dijūta”
Tai Lietuvos mokslų akademijos grupė, atvykstanti j 

tarptautinį folkloro festivalį Kvebeke ir Ontario 
provincijoje. Koncertuos ir Toronte

A. a. BRONYS RAILA, žymusis žurnalistas ir rašytojas, su savo žmona 
DONETA RAILIENE. Velionį prisiminė dailiojo meno gerbėjų būrelis 
š.m. balandžio 17 d. dukters Undinės namuose, Pasadenoje, 
KalifornijojeKatalikams draudžiama skaityti Šventąjį Raštą?

Atsiliepiant į kai kurias abejones bei priekaištus

Prof, prel. ANTANAS RUBŠYS, 
Vilnius

1998 metų užsklandoje, 
švenčiant Kalėdas - lemtingąjį 
Žodžio tapimą Žmogumi, Lie
tuvos vyskupai džiaugėsi, galė
dami duoti mūsų tautos tikin
tiesiems pirmąjį katalikišką viso 
Švento Rašto - Senojo ir Nau
jojo Testamento - vertimą iš 
originalo kalbų vienoje knygoje. 
“Tai nepaprastai reikšmingas 
įvykis, - sakė arkiv. Audrys J. 
Bačkis, Lietuvos vyskupų kon
ferencijos pirmininkas, - didelis 
dvasinis ir kultūrinis laimėji
mas. Tai graži dovana Lietuvos 
tikintiesiems, kurie kartu su vi
su krikščionišku pasauliu ruo- 
šiasišvęsti Jėzaus Kristaus, Die
vo Žodžio, tapusio Žmogumi, 
2000 metų jubiliejų”.

Šventasis Raštas vienoje 
knygoje turi įvadą į visą Dievo 
knygą ir atskiras knygas, o taip 
pat ir trumpus paaiškinimus bei 
išnašas, kurių tikslas yra padėti 
skaityti ir suprasti Dievo Žodį 
pagal Katalikų Bendrijos mo
kymą.

ŠV. RAŠTAS MŪSŲ 
VISUOMENĖJE

Mūsų tautos krikščionybė 
nęra vienaskarė. Ji apima ne tik 
katalikus, bet ir brolius-seseris 
protestantus bei ortodoksus. 
Būdami katalikai, sakome, kad 
autentiškas Šventojo Rašto aiš
kinimas priklauso K. Bendrijai. 
Tačiau daugelio mąstysenoje 
glūdi savotiškas Katalikų Bend
rijos aiškinimo vaidmens nesu
pratimas Šventojo Rašto, tarsi ji 
priešintųsi asmeniškam - priva
čiam - jo skaitymui ir aiškini
mui. Iš kitos pusės, pastaroji 
frazė - privatus Šv. Rašto aiški
nimas - yra dažnai pernelyg di
delis protestantų nuostatos su- 
prastinimas. Visų pirma reikia

Pokalbis...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

tokio vaizdo. Kažkaip linksma 
pasidaro... Ir balandžiai nepasi
duoda perauklėjami komunis
tiškai...

Mano vyras kiek sutrikęs 
svarsto:

- Kažin ką tas koresponden
tas parašys apie mūsų šeimą?

- Ogi nieko neparašys, - sa
kau. - Matai, kaip jis galvą 
įtraukęs į pečius sėdėjo! Jie abu 
nekaip jautėsi. Girdėjai, kaip tas 
mėlstantis vis užsikirtinėjo...

- Gal su jais reikėjo švel
niau, aplinkiniais keliais kalbą 
vesti, - mąstė vyras.

- Tokie sentimentų nepri
pažįsta. Aš geriau žinau kaip 
reikia su jais kalbėti, turiu tam 
patirties...

- Pažiūrėsim..., - abejojo 
vyras.

Ir tikrai buvo mano tiesa.' 
Straipsnio apie mūsų šeimą 
vargšelis korespondentas nesu
gebėjo suregzti... O tai retai pa
sitaiko. Paprastai tokiais atve
jais jie sugeba iš degtuko pri
skaldyti visą vežimą! Tikrai 
spektaklis ministerių taryboje 
patyrė visišką fiasko.
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pastebėti, kad tradicinėse pro
testantų bendrijose nėra teigi
nio, kad kiekvienas pavienis ti
kintysis gali autentiškai aiškinti 
Šventąjį Raštą. Ir tarp protes
tantų yra bendrijos tikėjimo 
kraitis - tradicija - kaip skaityti 
Dievo knygą lygiai taip, kaip ir 
tarp katalikų. Be to, kadangi 
tikras Šv. Rašto aiškinimas re
miasi auklėjimu ir pastangomis, 
paprastas protestantas nėra pa
jėgesnis už paprastą kataliką 
paimti į rankas Bibliją ir vienu 
žvilgsniu nustatyti skaitinio pras
mę, autentiškai pareikšdamas, 
ką turėjo autorius mintyje. Pro
testantų susivokimas Šv. Rašto 
knygose ateina per sekmadienio 
mokyklą, pamokslus ir bendri
jos patirtį, lygiai kaip ir papras
to kataliko, apsiprantančio su 
Dievo knyga per kunigus ir mo
kytojus. Taigi skirtumas tarp 
katalikų ir protestantų pažiūrų 
nėra tradicinis Šv. Rašto aiški
nimas, bet didesnė ar mažesnė 
ištikimybė savo bendrijos tradi
ciniam aiškinimui.

ŠVENTOJO RAŠTO 
AIŠKINIMAS

Kaip Katalikų Bendrija yra 
kalbėjusi apie Šventojo Rašto 
aiškinimą? Svarbu daryti skirtu
mą tarp dogminių teiginių ir ki
tų pareiškimų. Pastarieji apima:

1. Laikinus sveikos nuovo
kos nurodymus. Pavyzdžiui, po
piežinė Šv. Rašto komisija tarp 
1905 ir 1915 metų buvo davusi 
eilę nurodymų apie Šv. Rašto 
aiškinimą. Nūdien šie laikini 
nurodymai, tos pačios komisijos 
pritarimu, yra laikomi atgyve
nomis Katalikų Bendrijoje.

2. Šv. Rašto tekstų vartoji
mą iliustracijų dėlei. Pavyzdžiui, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
dogmos bulė Ineffabilis Deus, 
aptariant Marijos Nekaltą Pra
sidėjimą kaip apreikštą tikėjimo 
tiesą, primena Pradžios knygos 
3,15 tekstą, o Marijos Dangun 
Paėmimo dogmos bulė tik Mu- 
nificentissimus Deus šią tikėjimo 
tiesą pailiustruoja nuoroda į 
Apreiškimo Jonui knygos 12-ąjį 
skyrių. Tokios iliustracijos liudi
ja, kad šios Šv. Rašto vietos pa
dėjo teologams įsiminti mario- 
logines tiesas ir tokiu būdu įga
lino Katalikų Bendriją paskelbti 
jas tikėjimo dogmomis. Pijus 
XII, skelbdamas Marijos Dan
gun Paėmimo dogmą, šiuo teks
tu dogmos nepagrindžia, tik nu
rodo, kad šią tiesą atspindi ir 
Šv. Raštas.

Apie ką yra Katalikų Bendri
ja kalbėjusi? Logika teiginio, 
kad Tikėjimo Bendrija turi pa
reigą rūpintis autentišku Sv. 
Rašto aiškinimu, siejasi jos pa
šaukimu būti Apreiškimo sau
gotoja. Kadangi Šv. Raštas yra 
Apreiškimo liudijimas, Tikėji
mo Bendrija turi pavedimą jį 
neklaidingai aiškinti tikėjimo ir 
dorovės plotmėse. Tačiau Kata
likų Bendrija nesisavina abso
liutaus ar tiesioginio pavedimo 
aiškinti Šv. Rašto knygų auto
rystę, archeologiją, geografiją, 
chronologiją ir daugelį kitų, su
sijusių su istorija klausimų. Ka
talikų Bendrija šiose plotmėse 
nėra davusi jokių dogmatinių 
pareiškimų. Panašiai, kalbant 
apie įprastą egzegezę - aiškini
mą, reikia pasakyti, kad Katali
kų Bendrija nėra oficialiai aiški
nusi 99% Šv. Rašto teksto ar 
aptarusi teigiamai kurio nors 
teksto prasmę. Ši užduotis yra 
paliekama* žinojimui, išminčiai 
ir triūsui Šv. Rašto egzegetų - 
aiškintojų, kurie dalijasi savo iš
vadomis, pagrįstomis moksline 
įžvalga. Kalbėdama apie kurį 
nors tekstą, K. Bendrija daž

niausiai tai daro tik negatyviai, 
t.y. laikydama pateiktą teksto 
aiškinimą klaidingu, nes toks 
aiškinimas kelia pavojų tikėji
mui ar dorovei. Tridento susi
rinkimas pasmerkė kalvinistų 
Jn 3,5 aiškinimą, pagal kurį 
tekste nuoroda į krikšto vande
nį yra tik metafora.

Katalikų Bendrijos Šventojo 
Rašto aiškinimas. Aiškindama 
Šv. Raštą, Katalikų Bendrija 
nesielgia nepriklausomai ir at
skirai nuo jo aiškintojų - egze
getų - studijų. Ji nedaro išvadų 
apie biblinio teksto prasmę, 
remdamasi mistiniu instinktu ar 
tiesioginiu apreiškimu iš ana
pus. Tikėjimo kraitis, teologinės 
sąsajos ir egzegetų teksto tyri
nėjimas įeina į Katalikų Bendri
jos aiškinimą. Ir Tridento susi
rinkimas, ir Vatikano I susirin
kimas naudojosi geriausiais 
Bendrijos egzegetais. Nuo Vati
kano II susirinkimo mus skiria 
tik keletas dešimtmečių.

Kai Susirinkimo metu šie 
egzegetai atkreipdavo dėmesį į 
netikslų kai kurių Šv. Rašto vie
tų supratimą, Susirinkimo tėvai 
vadovavosi jų aiškinimu savo 
dokumentuose. Išties, Vatikano 
II susirinkimas patvirtino, kad 
egzegetų triūsas yra vienas iš 
svarbiųjų veiksnių, padėjusių 
Katalikų Bendrijai puoselėti ti
kėjimo brendimą (žr. Dieviška
sis Apreiškimas, 3,12). Būdingi 
popiežiaus Jono Pauliaus II žo
džiai, tarti prieš dešimt metų 
Vašintone apsilankymo metu 
katalikų universitete: “Noriu pa
reikšti ypatingą padėkos, padrą
sinimo ir paskatinimo žodį teo
logams. Mes <...> {Bendrijos 
vyskupai} norime jūsų klausytis 
ir esame pasirengę priimti ver
tingus jūsų atsakingo tyrinėjimo 
vaisius”.

Katalikų Bendrijos vaid
muo Šv. Rašto aiškinime yra 
teigiamas įnašas, o ne privataus 
skaitymo varžymas ar mokslinio 
tyrinėjimo ribojimas. Katalikai 
yra įsitikinę, kad liturginis ir ka
techetinis Bendrijos gyvenimas 
yra vieta, kurioje Dievo knyga 
yra labiausiai iškalbi. Instinktyvi 
Katalikų Bendrijos reakcija į 
mūsų laikotarpio racionalizmą, 
liberalizmą ir modernizmą ne
buvo draudimas Dievo knygą 
skaityti ar ją moksliškai tyrinėti, 
bet verčiau atspindi sveiką 
Bendrijos nuovoką, kad per to
kius “izmus” Šv Raštas žmo
gaus neprakalbina. Nenuosta
bu, kad bemaž kiekviename 
Romos dokumente, liečiančia- 
me Šv. Rašto aiškinimą, pabrė
žiama, kad svarbu aiškinti Die
vo knygą pagal Bendrijos tėvų ir 
mokytojų mokymą, i

Popiežinės Šventojo Rašto 
komisijos nurodymai. 1964 m. ši 
komisija davė nurodymus, kurie 
siejasi su skelbimu “tuščių ar 
nepakankamai pagrįstų naujo
vių” apie Šv. Raštą ir draudžia 
tiems, kurie rašo tikintiesiems 
ir, “vedami polėkio būti naujo
viškais, skelbia {egzegetų} mė
ginimus spręsti {teksto} sunku
mus be protingos atrankos ir 
rimtos įžvalgos. Taip tokie {eg
zegetai} sudrumsčia daugelio ti
kėjimą”. Tačiau šitie nurodymai 
neturi nieko bendro su Dievo 
knygos skaitymu.

Betgi šie nurodymai pasako 
daug tiesos kitu atveju. Pavyz
džiui, kartais pamokslininkas 
įlipa į sakyklą ir paskelbia: “Ne
buvo rojaus! Nebuvo Trijų Ka
ralių!... “Toks pamokslavimas 
ne tik nuvertina Šv. Raštą, bet 
ir liudija nevykusį poslinkį. 
Svarbu per pamokslą aiškinti 
Pradžios knygos ar Mato evan-

(Nukclta į 7-tą psl.)

Šiaurės rytų Lietuvos pa
kraštyje yra kalnas Dijūta. Jis 
nedidelis, bet gražus, minimas 
apylinkės sutartinėje: “Tūto Di- 
jūto, Dijūta, kalnali, Dijūta, 
berželi”. Tokiu “kalneliu”, puo
selėjančiu folklorą, panoro būti 
Mokslų akademijos sambūris, 
kuris nuo 1989 m. pavadintas 
“Dijūta”.

Kolektyvo gimtadienis yra 
1979m. vasario antroji, kai susi
būrusi grupė liaudies meno en
tuziastų sudarė etnografinio an
samblio branduolį.

Bėgant laikui, keitėsi vado
vai, dalyviai, tačiau liko meilės 
tautosakai dvasia, kuri vienijo 
tuos, kam brangi senoji lietuvių
kultūra. Patariant istorikams, 
etnografams, nariai įsigijo ap
rangą, kurią XIX š. per šventes 
dėvėjo lietuviai valstiečiai.

“Dijūtos” repertuaras - dai
nos, šokiai, žaidimai, instru
mentinė muzika, vestuvių, šven
čių, darbo papročiai. Sambūrio 
programas paįvairina pasako
mis, mitologinėmis sakmėmis, 
tarmiškais anekdotais ir patar
lėmis. Tai įgalina sudaryti nuo
taikingą koncerto įspūdį, iškelti 
regioninį krašto savitumą.

Sambūris yra paruošęs kon
certines programas: šienapjūtės, 
jaunimo ir meilės temomis. 
Dainuoja apie iš trijų kampų 
pučiančius vėjus ir velnių išdai
gas.

Groja įvairiais instrumen
tais: skudučiais, ragais, daudytė- 
mis, lumzdeliais, birbynėmis, 
ožragiais - kanklėmis ir kt. 
Instrumentinė kapela paremta 
XVIII-XIX š. tradicijomis. Ją 
sudaro - smuikas, basedla, ban
donija, armonika, klarnetas, 
būgnai, žaržolai, kleketas ir kt. 
Jais grojami visų Lietuvos regi
onų šokiai bei maršai.

Ruošdamasis dalyvauti tarp
tautiniuose folkloro festivaliuo
se, sambūris paruošia dviejų da
lių šokių, instrumentinės muzi
kos ir dainų programą. “Dijū
tos” sambūris yra, dalyvavęs vi-

Toronto įvairių tautybių šeštadieninių mokyklų konferencijoje dalyvavę 
mokytojai. Iš kairės: T. Casolle, N. Benotienė, R. Karasiejienė, 
G. Paulionienė, J. Santalucia

Jaunimo koncertas...
(Atkclta iŠ 5-to psl.) 

siems prie šių metų “Gintaro” 
sėkmingų rezultatų, išvardijo ir 
iškvietė į sceną mokytojus ir pa
dėjėjus: A. Bubulienę, A. Ric- 
kienę, L. Kaminskienę, S. Sap- 
lienę, J. Valaitį, V. Tirilienę, A. 
Wilkinson, G. Karasiejų, R. 
Yčienę, L. Staniulytę-Duz, G. 
Sinskaitę, A. Karasiejūtę, L Be- 
resnevičienę, V. Ramanauską, 
J. Balaišį, R. Melkienę, T. Pab
rėžą, N. Benotienę, V. Benotai- 
tę, ir sambūrio globėjus bei vyr. 
vadovus Ritą ir Juozą Karasie- 
jus. Visiems buvo įteikta gėlių ir 
atminimo dovanėlės. Dr. R. 
Saplys padėkojo ir visiems susi
rinkusiems, primindamas, kad 
sekančiais metais Mississaugoje 
yra rengiama išeivijos tautinių 
šokių šventė. Šios šventės vyr. 
organizatorė R. Jonaitienė ska
tino visus esančius nelikti abe
jingais šiam svarbiam istoriniam 
renginiui, darbu bei aukomis 
remti būsimą šventę, juo labiau, 
kad vyriausiais vadovais yra pa
kviesti “Gintaro” globėjai: Rita 
ir Juozas Karasiejai.

Pora pastabėlių
Žinant kaip stropiai moky

tojos dirba su šiuolaikiniu jauni
mu, kiek energijos ir pasiaukoji
mo įdeda į kiekvieną repeticiją, 
kritikos šokėjams visai nereikė
tų. Jie atliko geriausiai, kaip tik 
mokėjo, tačiau šviesų reguliavi
mas salėje ir scenoje galėjo būti

soje eilėje tarptautinių folkloro 
festivalių Norvegijoje, Vokieti
joje, Čekijoje, Graikijoje. Visur 
publikos yra entuziastingai su
tinkami.

Už kūrybinius nuopelnus 
sambūriui suteiktas Liaudies 
folkloro sambūrio vardas. Šiuo 
metu jame dalyvauja 30 narių. 
Tai Lietuvos mokslų akademi
jos darbuotojai: fizikai, chemi
kai, filologai, medikai, istorikai 
ir įvairių kitų mokslo sričių at
stovai. Vadovauja doktorantė 
muzikologė Rūta Zarskienė. Į 
Kanadą atvyksta 26 nariai. Da
lyvaus dviejuose tarptautiniuose 
folkloro festivaliuose Lachine 
(Kvebeke) birželio 29-liepos 5
d.d. ir Cornwall (Ontario) lie
pos 6-10 d.d.

Šie festivaliai yra rengiami 
“(Folklore Canada Internatio
nal” organizacijos, priklausan
čios tarptautiniam folkloro 
centrui. Ansamblis “Dijūta” yra 
kviestas kaip oficialus Lietuvos 
atstovas. Be lietuvių čia daly
vaus grupės iš Prancūzijos, 
Graikijos, Indijos, Meksikos, 
Panamos, Rusijos ir Slovakijos. 
“Dijūta” dalyvaus visose gali
mose programose - eisenose, 
gatvių paraduose, “workshops”, 
kuriose pasakojama apie krašto 
papročius, aprangą, mokoma, 
ypač jaunimą, dainų, muzikos, 
žaidimų. Bendraujama tarp gru
pių ir vietinių gyventojų, vyksta 
platūs kultūriniai mainai, bend
ri vakarai. Šiuose susitikimuose 
visuomet yra gera proga aiškinti 
svetimiems apie Lietuvą, kraštą, 
liaudies meną, dainas, parodyti 
mūsų gražius tautinius drabu
žius.

Kelionė į Kanadą yra pirma 
sambūrio išvyka į Šiaurės Ame
rikos kontinentą. Šia kelione 
rūpinasi ir ją organizuoja an
samblio narė daktarė fizikė Re
nata Bareikienė.

“Dijūtą” pamatysime ir iš
girsime Toronto Lietuvių Na
muose birželio 27, sekmadienį, 
2 v.p.p. V.K.

tobulesnis. Buvo šokio pradžių, 
kada pasigirsta muzika ir šokė
jai pradeda šokti, o šviesos dar 
nenukreiptos į reikiamą vietą. 
Pagirtinas reiškinys vyr. studen
tų dainavimas šokant jaunes
niems, tačiau balso lavinimui 
reikėtų skirti šiek tiek daugiau 
laiko ir dėmesio, kad būtų pa
siekta gerų rezultatų ir šioje 
meno šakoje.

Metiniu koncertu vyriausios 
studentų grupės šokėjams repe
ticijos dar nepasibaigė. Jie ir to
liau tęs savo darbą, ruošdamiesi 
važiuoti į Kaliforniją, į tautinių 
šokių grupės “Spindulys” 50- 
mečio šventę, o rudens pradžio
je prasidės įtemptas ruošimasis 
šokių šventei.

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Prisimintas rašytojas Bronys Raila
Buvęs kairaus Trečiojo fronto dalyvis, tapęs atkakliu rezistentu

IGNAS MEDŽIUKAS
1997 m. balandžio 13 d. lie

tuvių išeivija neteko žymaus ra
šytojo publicisto Bronio Railos. 
Balandžio 17 d. jį prisiminė 
dukters Undinės ir žento na
muose Pasadenoje, Kalif., būre
lis pažįstamų dailiojo meno ger
bėjų, dalyvaujant rašytojo ben
dro gyvenimo draugei Donetai 
Railienei ir jos dukrai Neringai.

1918 m. atgavusioje laisvę 
Lietuvoje dalis mokslus einan
čio kūrybinio jaunimo pakrypo į 
kairę, - įsijungė į avangardinės 
literatūros sąjūdį. Tai buvo re- 
voliucionieriškai nusiteikę rašy
tojai. Jie pagal Internacionalo 
muziką ragino visa, kas sena, 
griauti ir statyti naują pasaulį. 
Taip buvo paruošta dirva trečia- 
frontininkams. Pastarieji tuo var
du leido (1930-1931) ir žurnalą, 
kuris dėl marksistinių tendenci
jų buvo sustabdytas.

Į šį sąjūdį buvo įsijungęs ir 
Bronys Raila, kuris jaunystėje 
buvo maištingas romantikas ir 
priklausė žaizdrininkams. Vė
liau Bronys, ieškodamas savito 
kelio, supratęs, jog jo nepaten
kina anų srovių reiškiamos idė
jos ir tikslai, įsijungė j tautinin
kus, o karo ir pokario metu da
lyvavo lietuviškos rezistencijos 
organizacijose ir visą likusį gy
venimą (apie 60 metų) skyrė ko
vai su krašto engėju.

Bronys Raila rašė ir eilėraš
čius, buvo vertėjas, literatūros 
kritikas, radijo žurnalistas. Jis 
laikytinas žymiausiu lietuvių 
publicistu išeivijoje. Didelių ga
bumų ir darbštumo. Net ir sun
kiai sirgdamas nepaliovė rašęs. 
Jo knygų derlius žymimas skait
line 19. Jo paskutinė knyga išėjo 
iš spaudos jau jam artėjant prie 
amžinybės slenksčio.

Pats apie save B.R. sako, 
kad esąs tik žurnalistas, kores
pondentas, kronikininkas, kuris 
seka lietuviško gyvenimo tėk
mę, ją išgyvena ir rašo viešą die
noraštį. Jo žurnalistika pasižymi 
gyvu, pusiau beletristiniu stiliumi.

Susirinkusieji prie vaišių sta
lo, koordinuojant Dailiųjų me
nų klubo metraštininkui Algir
dui Gustaičiui, pasidalino prisi
minimais iš santykių su B. Raila.

Poetas Bernardas Brazdžio
nis, VD universiteto garbės 
daktaras, plačiau apžvelgė tą 
laikotarpį, kai reiškėsi keturvė- 
jininkai, o vėliau trečiasis fron
tas, į kurio srovę jaunystėje bu
vo įsijungęs Raila. Buvo many
ta, kad anksčiausiai Bronį pa
žinojęs Bernardas Brazdžionis, 
nes jie maždaug tuo pačiu laiku 
studijavo VD universitete, dargi 
tame pačiame fakultete. Tačiau 
paaiškėjo, kad dar anksčiau jį 
pažinojusi Verutė Andrašūnie- 
nė. Broniui 1923 m. persikėlus 
iš Rozalimo vidurinės mokyklos 
į Panevėžio gimnaziją, V. An- 
drašūnienė Panevėžyje buvo 
mokytoja ir iš tų laikų jį prisi
mena.

Apie Br. Railą kaip rašyto
ją, žurnalistą, asmenį kalbėjo ir 
kiti ten buvę. Literatas Pranas 
Visvydas net padainavo vieną 
fragmentą iš B. Railos sukurtos 
poezijos. Vaizdingą referatą 
apie velionį paskaitė rašytoja 
Alė Rūta, gražiai atsiliepė, iškė
lęs kai kurių atsiminimų pluoš
tą, archit. Edmundas Arbas, inž. 
Gasparas Kazlauskas ir keletas 
kitų šio pobūvio dalyvių.

Bronys Raila sulaukė Lietu
vos prisikėlimo. 1996 m. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje gen. 
garbės konsulas jam įteikė pre
zidento Brazausko paskirtą Ge
dimino III laipsnio ordiną, o 
žurnalistų pirmininkas K. Mil- 
kovaitis įteikė Lietuvos žurna
listų sąjungos jam paskirtą Vin
co Kudirkos premiją.

Atsakomojo} kalboj B. Rai
la sakė: “Kudirka pačioje jau
nystėje išsivadavo iš lenkystės 
kvaitulio, o aš taip pat jaunystė
je nuo kitokio kvaitulio, saky
kim, marksystės vilionių”.

Operos veikla 
nuotraukose

Čikagos apylinkėse (Bervy- 
no miestelyje) gyvenantis lietu
vis fotografas Jonas Tamulaitis 
nuo 1981 metų Šalia kitų darbų, 
pradėjo fotografuoti ir ČLO 
statomas operas. Balandžio 23 
d. Čiurlionio galerijoje Čikagoje 
įvyko šių jo nuotraukų parodos 
atidarymas, kuris sutraukė ne
mažai mūsų tautiečių.

J. Tamulaičio juoda-balta ir 
spalvotose nuotraukose vaizdai 
iš “Fausto”, “Viliaus Telio”, 
“Trubadūro”, “Pilėnų”, “Perlų 
žvejų”, “Jūratės ir Kastyčio”, 
“Martos”, “Čigonų barono”, 
“Carmen” ir kitų operų pasta
tymų.

Atidarant šią parodą kal
bėjo ČLO valdybos pirm. Vac
lovas Momkus, rengėjų vardu - 
Aldona Jurkutė (ji paruošė ir 
programinį lankstinuką). Čia, 
šalia kitų, dainavo ir solistė Ni
da Grigalavičiūtė, kuri sėkmin
gai buvo pasirodžiusi šių metų 
“Carmen” operoje. Jai akompa
navo ČLO dirigentas Alvydas 
Vasaitis.

J. Tamulaitis, kuris jau se
niai fotografuoja ne vien tik lie
tuvių operos pastatymus, bet ir 
kitus lietuviškus renginius Čika
goje, yra gimęs 1935 m. Lietu
voje, o nuo 1949 m. gyvena Či
kagoje. Jis yra veiklus ir įvai
riose lietuviškose organizacijo
se. Savo nuotraukų parodą 
“Amerikos lietuvių gyvenimas” 
yra surengęs 1992 m. Lietuvoje 
- Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir 
Druskininkuose. E. Šulaitis

Fotografas JONAS TAMULAITIS 
per jo foto parodos atidarymą ba
landžio 23 d. Čiurlionio galerijoje 
Čikagoje Nuotr. Ed. Šulaičio



Lietuvių kalbos enciklopedija
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Rankose - tik ką gauta ver
tinga, didelė knyga, lyg Biblija 
visiems tiems, kuriems svarbi 
lietuvių kalba. Tai “Lietuvių kal
bos enciklopedija”! 745 pusla
piuose yra viskas, gal geriau - 
beveik viskas, kas žinotina, nuo 
A iki Ž. Tokios knygos seniai 
reikėjo. Ji buvo ilgai ruošta ir 
pasirodė 1999 m. sausio 15, 3, 
000 tiražu. Leidėjas - Mokslo ir 
enciklopedijos leidybos institu
tas Vilniuje. Spausdino “Spin
dulio” spaustuvė Kaune. Išleista 
Valstybinės lietuvių kalbos ko
misijos prie Lietuvos respubli
kos seimo lėšomis pagal Valsty
binės kalbos vartojimo ir ugdy
mo 1996-2005 metų programą.

Jos autoriai - sudarytojai: Vy
tautas Ambrazas, Aleksas Gir
denis, Kazys Morkūnas, Algir
das Sabaliauskas, Vincas Urbu- 
tis, Adelė Valeckienė ir Alek
sandras Vanagas. “Lietuvių kal
bos enciklopediją” parengė Ka
zys Morkūnas, redagavo Vytau
tas Ambrazas.

Pratarmėje rašoma: “Šios 
knygos tikslas - pateikti visuo
menei pluoštą duomenų apie 
lietuvių kalbą, jos sandarą, isto
riją, tarmes, ryšius su kitomis 
giminiškomis kalbomis, šalti
nius bei žymesnius tyrinėtojus. 
Stengtasi trumpai apibūdinti ir 
lietuvių kalbotyroje taikomus 
metodus, paaiškinti pagrindines 
kalbotyros sąvokas, ypač tas, 
kurios vartojamos vadovėliuose 
ir studijų kursuose. Antra ver
tus, atsiribota nuo tų kalbotyros 
krypčių ir teorijų, kuriomis lie
tuvių kalbos tyrimuose iki šiol 
nebuvo remiamasi. Tuo ši kny
ga skiriasi nuo bendresnių en
ciklopedinių leidinių ar terminų 
žodynų, kur stengiamasi apimti 
kalbų, kalbotyros tyrimų bei 
terminų visumą. Knyga skirta vi
siems, kurie domisi lietuvių kal
ba, jos šaltiniais ir tyrinėtojais”.

Pratarmė baigiama kukliu

Katalikams draudžiama skaityti
(Atkelta iš 6-to psl.) 

gelijos temas ir taip skaitytis su 
istorinėmis problemomis, kad 
nebūtų nuvertintos tikėjimo tie
sos. Toks pernelyg suprastintas 
Dievo knygos tyrinėjimo rezul
tatų perdavimas yra pavojingas 
ir tikintiesiems, ir daro žalą 
rimtų egzegetų tyrinėjimui.

ŠV. RAŠTAS IR TIKĖJIMO 
KRAITIS

Katalikų Bendrija semiasi 
tikėjimo išmintį iš dviejų šalti
nių: iš Šv. Rašto ir Bendrijos ti
kėjimo kraičio, arba tradicijos. 
Taigi Dievo knygos aiškinimą 
tikėjimo ir dorovės plotmėje są
lygoja Bendrijos mokymas.

Vatikano II susirinkimo 
dogminė konstitucija Dieviška
sis Apreiškimas nurodo tris svar
bias Šv. Rašto aiškinimo taisyk
les, kurių reikia laikytis norint 
teisingai suvokti šventųjų knygų 
prasmę.

Pirmoji taisyklė nurodo: 
aiškinant Dievo žodį, reikia ne
išleisti iš minties viso Šv. Rašto 
turinio ir vientisumo. Nepaisant 
didelės jo knygų įvairovės, Šv. 
Raštas yra vientisas, nes Dievo 
išganymo plano pagrindas ir šir
dis yra Jėzus Kristus. “Naujasis 
Testamentas slypi Senajame, o 
Senasis išryškėja Naujajame”, 
anot šv. Augustino. Prisikėlimo 
dienos rytą pats Jėzus nusivylu
sius juo dėl mirties ant Kryžiaus 
mokinius iš Emauso šitaip pa
bara: “’O jūs, neišmanėliai! Ko
kios nerangios jūsų širdys tikėti 
tuo, ką yra skelbę pranašai! Ar
gi Mesijas {t.y. Kristus} neturė
jo viso to iškentėti ir įžengti į 
savo garbę?!’ Ir, pradėjęs nuo 
Mozės, primindamas visus pra
našus, jis aiškino jiems, kas vi
suose Raštuose apie jį pasaky
ta” (Lk 24,25-27). Mokiniai pa
žino Jėzų, kai jis, “vakarieniau
damas su jais prie stalo, paėmė 
duoną, sukalbėjo palaiminimą, 
laužė ir davė jiems. Tada jų 
akys atsivėrė, ir jie pažino Jėzų, 
bet jis pranyko jiems iš akių. O 
jie kalbėjo: ‘Argi mūsų širdys 
nebuvo užsidegusios, kai jis ke
lyje mums kalbėjo ir atvėrė 
Raštų prasmę’” (Lk 24,30-32).

Antroji taisyklė nurodo, 
kad Šv. Raštas yra skaitytinas 
visos Bendrijos gyvojo tkėjimo 
paveldo - tradicijos visumoje. 
Anot Bendrijos tėvų posakio, 
Šv. Raštas užrašytas pirmiausia 
Bendrijos širdyje o ne knygos 
puslapiuose, nes Bendrija savo 
tikėjimu neša gyvąjį Dievo žodį 
ir Šventoji Dvasia teikia jai dva- 

autorių pasisakymu: “Kadangi 
tokio pobūdžio enciklopedinių 
leidinių apie lietuvių kalbą iki 
šiol dar nebuvo, knygos sudary
tojai, autoriai ir redaktoriai dau
gelį jos sandaros, duomenų at
rinkimo ir pateikimo klausimų 
turėjo spręsti pirmą kartą, va
dovaudamiesi savo išmanymu ir 
kartu pasižvalgydami į panašius 
leidinius kitomis kalbomis. Be 
abejo, atidesnis skaitytojas ras 
knygoje spragų, tikslintinų ir 
pildytinų dalykų. Vis dėlto ma
nome, kad ir tie duomenys, ku
rie čia pateikti, gali būti naudin
gi daugeliui. Tad ryžtamės per
duoti šį darbą visuomenei, guos- 
damiesi mintimi, kad ‘nihil ėst 
simul et inventum et perfectum’”.

Po pratarmės seka sutrum
pinimų paaiškinimai ir abėcėlės 
tvarka pateikti duomenys apie 
įvairius kalbos dalykus ir kalbi
ninkus.

Autoriai rengė temas pagal 
savo specialybę: A. Sabaliaus
kas rašė apie kalbininkus, kal
botyros leidinius, lietuvių kal
bos ryšius su giminiškomis kal
bomis; K. Morkūnas - apie lie
tuvių kalbos tarmes ir jų santykį 
su bendrine kalba; V. Urbutis - 
apie žodžių darybą, leksikologi- 
ją; A. Girdenis - apie fonetiką, 
fonologiją, morfonologiją; A. 
Vanagas - apie tikrinį vardyną; 
V. Ambrasas ir A. Valeckienė - 
apie gramatiką, lingvistinę sti
listiką, rašybą bei skyrybą.

Kartografinės schemos su
darytos K. Morkūno arba paim
tos iš Z. Zinkevičiaus “Lietuvių 
kalbos dialektologijos”, istori
nės schemos daugiausia iš Z. 
Zinkevičiaus “Lietuvių kalbos 
istorijos”.

Vartydama šią puikią kny
gą, pirmiausia ieškojau kalbi
ninkų, mokslininkų, tyrinėtojų 
iš išeivijos ir gėrėjausi jų didžiu
liu įnašu lietuvių kalbos tyrinėji
mams. Ieškojau ir žmonių, ku
riuos daugiau ar mažiau paži
nau. Štai jie pagal abėcėlę: Sta- 

sinį Šv. Rašto aiškinimą.
Trečioji taisyklė nurodo: Šv. 

Raštą aiškinant, reikia turėti 
omenyje tikėjimo tiesų sąsajas - 
tikėjimo tiesų analogiją. Tikėji
mo tiesos siejasi tarpusavyje ir 
Apreiškimo visumoje.

Apie draudimą skaityti Šv. 
Raštą nėra duomenų nei prieš, 
nei po Vatikano II susirinkimo. 
Katalikų Bendrija moko tikin
čiuosius skaityti Dievo knygą ti
kėjimo kraičio - tradicijos visu
moje. “Dievo Žodžio jėga tokia 
galinga, kad jis yra Tikinčiųjų 
Bendrijos ramstis ir energija, o 
Bendrijos vaikams - tikėjimo 
atrama, penas jų sielai ir tyras 
neišsenkamas dvasinio gyveni
mo šaltinis”. Užtat “tikintie
siems durys į Šv. Raštą turėtų 
būti plačiai atvertos”. <...> 
“{Katalikų Bendrija} įtaigiai ir 
tiesiogiai ragina visus tikinčiuo
sius domėtis ‘nuostabiuoju Jė
zaus Kristaus pažinimu’ per 
dažną Šventojo Rašto skaity
mą”, nes “kas nepažįsta Švento
jo Rašto, nepažįsta Kristaus” 
{Dieviškasis Apreiškimas, 24), o 
kas nepažjsta Kristaus, nepažįs
ta Dievo Žodžio, įsimedžiaginu- 
sio visatoje, įsikūnijusio Kristu
je ir įsižodinusio Šv. Rašte. 
Tarp brolių bei seserų protes
tantų vyrauja įspūdis, kad kata
likams buvo draudžiama skaity
ti Šventąjį Raštą. Toks įspūdis 
turbūt kilo dėl to, kad Lietuvos 
katalikai, neturėdami visos Die
vo knygos vertinimo iki pat pir
mosios mūsų šimtmečio pusės, 
jos ir neskaitė. Juk Arkivyskupo 
Juozapo Skvirecko vertimas pa
sirodė tik tarpukario metais. 
Apie Šv. Raštą buvo tik kalba
ma arba pamaldų metu, arba 
mokykloje, pernelyg miglotai ir 
atsargiai. Tuo tarpu broliai ir 
seserys protestantai galėjo 
džiaugtis ir mėgautis Dievo 
knyga, nes jie stengėsi ją išsi
versti į šnekamąją kalbą. Be to, 
jų tikėjimo nuostata, tikėjimo 
šaltinis tėra tik vienas: “Sola 
Scriptura” - vien Biblija.

Nuostabu, kad nūdien visi 
Lietuvos krikščionys - katalikai 
ir protestantai - rengiasi susi
tikti su Dievo žodžiu per eku
meninę viso Šventojo Rašto vie
noje knygoje laidą. Tačiau ta 
knyga bus skaitoma šiek tiek 
skirtingai: katalikas ją skaitys ir 
išgirs Dievo žodį pagal Bendri
jos mokymą, o protestantai ją 
skaitys ir išgirs Dievo žodį pagal 
“Sola scriptura” nuostatą. 

sys Barzdukas, Danutė Bindo- 
kienė-Brazytė, Mykolas Biržiš
ka, Vaclovas Biržiška, Petras 
Būtėnas, Leonardas Dambriū- 
nas, Aleksandras Dundulis, 
Ernst Fraenkel, Algirdas J. Grei
mas, Petras Jonikas, Violeta 
Kelertienė, Antana Klimas, An
tanas Pakerys, Janina Rėklaitie- 
nė-Rėklaitis, Antanas Salys, 
Alfred Senn, Pranas Skardžius, 
Giedrius Subačius, kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, Domas Valička, 
Zigmas Zinkevičius.

Čia suminėtieji sudaro tik 
nedidelę dalį “Lietuvių kalbos 
enciklopedijoje” aprašytųjų. Su
žymėti garsieji lietuvių kalbos 
tėvai, Lietuvos universitetų ir 
kitų šalių garsūs lietuvių kalbos 
tyrinėtojai, kalbininkai. Šioje 
knygoje viskas vertinga, įdomu, 
lengvai skaitoma ir suprantama.

Apie “Lietuvių kalbos en
ciklopediją” rašiau ne kaip kri
tikė ar lietuvių kalbos žinovė, 
nes nesu tokia! Esu tik tos lietu
vių visuomenės, kuriai ši knyga 
skirta, dalelytė, kuri išsako savo 
džiaugsmą ir padėką, kad ši 
knyga yra, kad lietuvių visuome
nė galės ja naudotis!

Iškeliavo palikusi žymius pėdsakus
A. a. Lietuvos operos solistė ELZBIETA KARDELIENĖ^garsėjusi savo 

dainavimu Lietuvoje bei išeivijoje, kur reiškėsi ir kaip mokytoja
D. N. BALTRUKONIS
1999 m. gegužės 7 d. Mont

realyje, “Centre d’accueil A. 
Real Morel” slaugos namuose 
tyliai amžinybėn iškeliavo pas
kutinė nepriklausomos Lietuvos 
valstybinės operos solistė Elz
bieta Kardelienė, mūsų negau
siam ir vis mažėjančiam Mont
realio lietuvių telkiniui tai buvo 
dar viena stambi netektis.

Iškeliavo jinai, kai Montre
alio gamta pradėjo puoštis nau
jais pavasariniais žiedais, kai par
kų medžiai dengėsi nauja žaluma.

Sekmadienį, gegužės 9, 11 v. 
Mišių metu Aušros Vartų parapi
jos choras sugiedojo didžiajai lie
tuvių dainos ir giesmės prima
donai “Libera Me Domine”...

Atsisveikinimas
Sekmadienio vakare AV 

šventovėje prie velionės karsto 
įvyko atsisveikinimas. Pirmoji 
kalbėjo iš Putnamo atvykusi Ne
kaltai Pradėtosios M. Marijos 
vienuolijos vyresnioji sesuo Paulė 
Savickaitė. Antras iš eilės at
sisveikinimo žodžius tarė Petras 
Adamonis KLB Montrealio apy
linkės vardu. Trečia kalbėjo mū
sų lakštingala Gina Čapkaus- 
kienė. Pastaroji ne tik gavo iš 
pagarbiosios velionės “bei can
to” pradmenis, bet ir perėmė 
lietuviškosios operos užsienyje 
tradicijas. Ketvirtoji atsisveiki
no “Nepriklausomos Lietuvos” 
redaktorė - Birutė Nagienė. 
Penktoji ir paskutinė atsisveiki
nimo žodžius tarė iš Toronto at
vykusi velionės testamento vyk
dytoja Vanda Šližaitytė-Norvai- 
šienė.

Laidotuvės
Gegužės 10, pirmadienį, sau

lėtą, bet vėsų rytą į Aušros Var
tų šventovę rinkosi parapijos 
choristai, parapijiečiai bei iš to
liau atvykę svečiai paskutinėms 
apeigoms. Giedojo choras, sol. 
Gina Čapkauskienė G. Verdi 
“Šventoji Dievo Motina” ir sol. 
A Keblys “Kai širdį tau skausmas”.

Didžiausią įspūdį paliko 
technikos būdu atkurta ir per 
vargonus perduota pačios velio
nės 1952 m. įgiedota Šuberto 
“Avė Maria”. Ar velionė kada 
nors pagalvojo, kad jinai giedos 
savo pačios laidotuvėse? Tai 
įvyko mūsų sumanaus jaunojo 
choro vadovo Antano Mickaus 
dėka. Visa šventovė su nuosta
ba klausėsi gal paskutinį kartą, 
lyg gyvos šios pagarbios solistės 
balso, įrašyto beveik prieš pusę

Operos solistės Elzbietos Kardelienės muzikos studijos mokiniai 1964 mokslo metų pabaigoje Kanados 
Montrealyje Tony’s Photo Studio

Operos solistė ELZBIETA KARDELIENĖ “Sevilijos kirpėjas” operoje, 
atliktoje Vokietijos Kemptene Nuotr. K. Daugėlos

šimto metų... Taip įspūdingai 
jis nuskambėjo! O choras dar 
karta sugiedojo didingąjį “Libe
ra Me Domine”...

Klebonas kun. K. J. Ambra
sas tarė paskutinius atsisveikini
mo žodžius. Mišių skaitinius at
liko: Petras Adamonis, V. Norvai
šienė ir dr. J. Mališka.

Karstui pamažu judant iš 
šventovės, choras giedojo W. 
Mocarto “Emmaus” tradicine 
tapusią atsisveikinimo giesmę. Į 
Montrealio N. Dame de Cote 
dės Neiges kapines velionę pa
lydėjo būrelis montrealiečių bei 
svečių. A V parapijos klebonas 
kun. K. J. Ambrasas švęstu van
deniu apšlakstė karstą kapinių 
laidojimo koplytėlėje. Buvo su
kalbėtos paskutinės maldos. Va
dovaujant sol. A. Kebliui sugie
dota “Viešpaties Angelas” ir 
“Marija, Marija’L Karstui pa
mažu leidžiantis žemyn, ant jo 
krito rožių puokštės ir pavieniai 
žiedai iš seselių bei artimųjų 
rankų...

Biografija
Elzbieta Raciborskaitė-Kar- 

delienė gimė 1901.XI. 17 Piati
gorske, Kaukaze, Jono Racin- 
borsko ir Marijos Dubinskaitės 
šeimoje. Mokėsi Piatigorsko vid. 
mokykloje. 1914-1917 m. Petra
pily mokėsi Cander’o institute 
gimnastikos, gailestingosios se
sers ir kitų specialybių.

1918 m. su tėvais grįžo į Lie
tuvą. Dusetose rengė kaimo 
spektaklius ir organizavo chorus. 
1921 m. susituokė su chorve
džiu Jonu Kardeliu. 1923 m. 
persikėlė į Kauną, kur mokėsi 
mokytojų profsąjungos gimnazi
joje. 1923-30 m. mokėsi dainavi
mo operos solistės V. Grigaitie
nės klasėje. Fortepiono - pas V. 
Žadeiką, harmonijos - pas J. Ben
derių, kompozicijos - pas J. Gruo
dį ir dirigavimo - pas N. Marti- 
nionį. 1932-34 m. studijavo dai
navimą pas Šv. Cecilijos konser
vatorijos prof. E. Ghibaudo. Po 
debiuto “Traviatoje” Violetos 
vaidmenyje, Kaune 1930 m. pri
imta į Valstybinę operą, kur iki 
1944-jų m. dainavo įvairiose ope
rose Kaune ir Vilniuje.

Raudonajam siaubui grįž
tant į Lietuvą 1944 m. vasarą, su 
vyru Jonu Kardeliu pasitraukė į 
Vokietiją, kur sulaukė karo pa
baigos 1945 m. pavasarį.

Dainuotos operos
Iš viso velionė dainavo 

operose, davė apie 600 spektak-
22

lių. Su “Traviata” ir “Sevilijos 
kirpėju” gastroliavo visuose di
desniuose Lietuvos miestuose. 
Buvo soliste Rossini’o kūrinyje 
“Stabat Mater”. Koncertavo Lat
vijoje, Estijoje, Piatigorske, Ro
moje ir daugelyje Vokietijos 
miestų.

Pokario metais Vokietijos 
Detmolde E. Kardelienė buvo 
viena iš Lietuvių tremtinių ope
ros organizatorių. Su opera “Se
vilijos kirpėjas” aplankė visus 
stambesnius lietuvių telkinius 
Vakarų Vokietijoje.

Kanadoje
1948 m. atvyko į Kanadą ir 

apsigyveno Montrealyje. Čia 
Kardeliai pasinėrė į lietuvišką 
veiklą. Jonas Kardelis - į politi
nę veiklą ir žurnalistiką, Elzbie
ta Kardelienė - į koncertus Ka
nadoje ir Amerikoje. Gastrolia
vo - Montrealyje, Toronte, No- 
randoje, Sudbury, Vinipege, Či
kagoje, Klivlande, Bostone, 
Worcesteryje, Ročesteryje, Wa- 
terburyje, Niujorke ir kitur.

1949 m. Montrealyje E. Kar
delienė įsteigė muzikos studiją. 
Joje mokė lietuvių jaunimą dai
navimo, fortepiono ir muzikos 
teorijos. Pavasariais rengdavo 
savo mokinių metinius koncertus.

Pas E. Kardelienė “bei can
to” dainavimo mokėsi Gina But- 
kutė-Čapkauskienė, Slava Žie- 
melytė ir a.a. Agutė Stravinskai- 
tė-Paškevičienė. E. Kardelienė 
dažnai giedodavo šv. Mišiose 
Montrealio lietuvių šventovėse.

Mirus vyrui Jonui Karde
liui, 1969 m. primadona nustojo 
viešai dainavusi, ribojosi jaunų
jų muzikos talentų auklėjimų. 
Toje veikloje jinai dirbo, kol 
sveikata ir amžius leido.

Sulaukusi 88 m. amžiaus, 
velionė jau nebegalėjo viena 
gyventi. Teko 1988 m. ją perkel
ti į slaugos namus, kur jinai iš
gyveno iki mirties.

Seselių globoje
Nykų velionės gyvenimą slau

gos namuose paįvairindavo savo 
dažnais apsilankymais montrea- 
liečiai ir net svečiai iš Lietuvos 
bei iš kitur. Iki savo mirties ve
lionė buvo ypatingoje lietuvių 
seselių globoje. Jos iš savo būs
tinės De Sėve gatvėje kasdieną 
vykdavo pas pagarbiąją Lietu
vos operos veteranę, teikdamos 
jai visokeriopas paslaugas iki 
paskutinės dienos...

Šiuomi buvo užverstas dar 
vienas knygos lapas Montrealio 
lietuvių ir Lietuvos operos istorijoje.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Lietuvių rašytojų drauguos 

valdybos pranešimu, sudaryta 
1998 metais išleistų išeivijos rašy
tojų knygų vertinimo komisija, 
kuri parinks laureatą- Amerikos 
Lietuvių fondo skiriamai $2,000 
premijai. Komisiją sudaro rašyt. 
Nijolė Užubalienė, rašyt. Sonė Pi- 
piraitė-Tomarienė ir literatūros 
kritikas Juozas Masilionis. Išeivi
jos rašytojai, kurių grožinės pro
zos arba poezijos knygos buvo 
pernai bet kur išleistos, prašomi 
iki 1999 m. rugpjūčio 1 d. vieną 
egzempliorių atsiųsti LRD pirmi
ninkei Stasei Petersonienei, 2534 
W 4011' St., Chicago, IL 60632, USA.

Inf.
“Minties” leidykla Vilniuje 

(Sierakausko g. 15) pradėjo pava
sarinį knygų išpardavimo bei pla
tinimo vajų. Kaip skelbia ELTA, 
nė vienas, ten apsilankęs iki š.m. 
birželio mėn. pradžios, neišeis ko 
nors neišsinešęs. Knygų buvo ga
lima įsigyti loterijos būdu bei pa
pigintomis kainomis, arba net ne
mokamai gauti. Leidyklos direk
torius Aleksandras Krasnovas 
skaitytojams gali pasiūlyti apie 
130 knygų pavadinimų. Vien pra
eitais metais išleista 30 pavadini
mų. Pasirinkimas didelis - moks
liniai veikalai, dokumentinės kny
gos, romanai, mitologija ir kt.

Pirmasis Lietuvos akordeo
nistų suvažiavimas įvyko š.m. ba
landžio 14 d. Vilniaus rotušės sa
lėje. V. Bagdonui, muzikos akor
deonui kūrėjui, suteiktas garbės 
svečio vardas, išrinkta nauja 1993 
m. pertvarkytos akordeonistų są
jungos taryba, paliekant pirminin
ku doc. R. Sviackevičių. Meno va
dovas - prof. E. Gabnys. Kaip 
“Dienovidyje” (1999 m. gegužės 
7-13) rašoma, kas dveji metai ren
giami akordeono festivaliai, į ku
riuos suvažiuoja ir užsienio akor
deonistai bei akordeonų orkest
rai. Vyksta konkursai, keliama 
muzikinė kvalifikacija kursuose 
bei seminaruose.

“Džiaugsmo šviesa” - tokiu 
pavadinimu iki š.m. gegužės 10 d. 
Vilniuje Šlapelių namuose - mu
ziejuje vyko Žvėryno dailės ir re
ligijos būrelio mokinių darbų pa
roda. Tematika - religinė. Įdo
miausia tai pats būrelis ir jo 
užsiėmimas. Būreliui priklauso 
įvairių socialinių sluoksnių vaikai 
7-14 m. amžiaus. Gr. Murelytė 
“Dienovidyje” (1999.V.7-13) ra
šo, kad būrelio nariai skaito Šv. 
Raštą, susipažįsta su meno kūri
nių reprodukcijomis. Patys pieš
dami išgyvena religinę nuotaiką. 
Bandoma įvairi technika. Būreliui 
vadovauja dail D. Sabaliauskienė. 
Būrelio vaiklą remia Vilniaus ka
techetikos centras ir dailės reik
menų parduotuvė “Getija”. Ne
mažai darbų atiduodama atitinka
miems konkursams, kuriuose nuo 
1993 m. (būrelio įsteigimo) lai
mėta premijų.

Gali tikėti,
Gali svajoti, 
ir ką tik nori 
gali galvoti.

Laikas čia turi 
didelę jėgą,

Eilėraštis ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

“Sapnavos nuostabūs sap
nai” - taip buvo pavadintas š.m. 
balandžio 14 d. Vilniaus meninin
kų rūmuose surengtas vakaras, 
skirtas poetui, literatūros kritikui 
ir vertėjui Henrikui Radauskui 
(1910-1970) prisiminti. Apie jo 
kūrybą kalbėjo prof. Rimvydas 
Šilbajoris, eilėraščius skaitė Aldo
na Daučiūnienė, muzikinėje daly
je pasirodė sol. Judita Leitaitė, 
pianistas Andrius Vasiliauskas ir 
violončelistas Virgilijus Vasiliaus
kas. “Lietuvos aidas” š.m. balan
džio 16 d. laidoje skaitytojus 
trumpai supažindina su poetu H. 
Radausku. Gimęs Krokuvoje, šei
mai Pirmojo pasaulinio karo me
tu pasitraukus į Rusiją, busimasis 
poetas pradžios mokyklą lankė 
Sibire, su šeima grižęs į Lietuvą, 
mokėsi Panevėžio gimnazijoje, 
baigė mokytojų seminariją, studi
javo Vytauto Didž. universitete 
lietuvių, vokiečių ir rusų kalbas 
bei literatūras, dirbo Klaipėdos 
radiofone, išleido pirmąjį poezi
jos rinkinį “Fontanas”’ Pasitrau
kęs į Vakarus, gyveno Vokietijo
je, paskui persikėlė į JAV, nuo 
1959 metų buvo Kongreso biblio
tekos tarnautoju Vašingtone, išei
vijoje išleido tris eilėraščių rin
kinius.

Dail. Alfonsą Dargį (1909- 
1996) prisimena muziejininkas 
Vyt. Ramanauskas “Draugo” lai
doje (1999.V.l). Dailininkas jau 
pirmosiose gimnazijos klasėse su
sidomėjo gimtojo krašto praeiti
mi. Buvęs labai paveiktas V. 
Krėvės knygos “Dainavos šalies 
senų žmonių padavimai”. Mažei
kių gimnazijoje įsijungęs į krašto 
istorijos mylėtojų būrelį. Vasaros 
atostogų metu keliaudavo, foto
grafuodavo piliakalnius, rinkdavo 
įvairius senovės radinius. Išvykęs 
studijuoti į Kauno meno mokyklą 
su Mažeikių kraštotyrininkais ry
šių nenutraukė. Senovės pažini
mo mėgėjų būrelis paruošė leidi
nį “Senovė”, kurio viršelį puošė 
A. Dargio sukurtas kanklininkas. 
Studijų metu dailininkas darbavo
si muziejuose, galerijose, buvo 
aktyvus kraštotyrininkas, įvairių 
mokslinių kelionių dalyvis. Ši 
veikla nutrūko jam išvažiavus stu
dijų tęsti į Vienos dailės akademi
ją. Po Antrojo pasaulinio karo 
gyveno Vokietijoje, JAV ir vėl 
Vokietijoje. Ryšius su Lietuva at
naujino 1988 metais įvykusioje iš
eivijos lietuvių dailininkų parodo
je. Su Mažeikių muziejumi ryšiai 
užsimezgė 1990 m. lygiai po 60 
metų nuo “Senovės” pasirodymo. 
Mažeikių visuomenė su A. Dar
gio kūryba arčiau susipažino 1994 
m. ten surengtoje parodoje. Buvo 
įsteigtas dail. Alfonso Dargio fon
das, kuris rūpinasi jo meno darbų 
kaupimu ir propagavimu. Šiuo 
metu vyksta ten jau aštuntoji 
paroda “Scenografija ir dailinin
kas A. Dargis”. Snk.

Laiko jėga
pro jį mūs dienos 
tylon nubėga...
Sutrina viską 
jo rankos šaltos, 
net ir granite 
vardus iškaltus...

t
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SIKELIMO ®Ž> S PORTAS
ARAPI.IOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.....................3.30%
180-364 d. term.ind....................3.50%
1 metų term, indėlius................3.40%
2 metų term, indėlius................3.80%
3 metų term, indėlius................4.00%
4 metų term, indėlius................4.15%
5 metų term, indėlius................4.35%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 3.15%
1 metų GlC-met. palūk...........3.65%
2 metų GlC-met. palūk...........4.05%
3 metų GlC-met. palūk...........4.25%
4 metų GlC-met. palūk...........4.40%
5 metų GlC-met. palūk...........4.60%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”........................... 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 3.65%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.05%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.40%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 4.60%
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%

IMA UŽ:
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............5.90%

Draudžiame asmenines 
ir sutarties paskolas 
Iki $15,000.

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

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

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

(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

■■■■■■■■■mmiiiiiiiiii imu imu 
ROY/KL LePAGE 

11111111111 III III 11111

Je/ 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

Žinios iš Lietuvos
- Lietuvos prezidentas Valdas 

Adamkus pats telefonu pranešė to- 
rontiečiui A. Kerniui, kad pastarojo 
šuolio į tolį rekordas (7 m 27 cm) 
pasiektas Miunchene (Vokietija) 
1947 m. birželio 27 d., yra oficialiai 
pripažintas Lietuvoje (LTSR buvo 
nepripažintas).

- Pasižymėjęs sklandymo čem
pionas prienietis Vytautas Sabeckis 
pasiekė naują Lietuvos rekordą - 
500 km nuotolį į tikslą ir atgal de
besų keliais įveikęs 110.9 km/val. 
greičiu. Jis tai atliko su naujausiu 
LAK-17a-18 metrų sparnų ilgio 
sklandytuvu, kurį pagamino akcinė 
bendrovė “Sporto aviacija”.

- Europos džiudo čempionate 
Bratislavoje (Slovakija) Lietuvos 
atstovas Algimantas Merkevičius 
(svorio grupė iki 90 kg.) gegužės 22 
d. iškovojo sidabro medalį.

- Lietuvos rankininkai 2000 
metų Europos čempionato atran
kos žaidynėse penktosios grupės 
varžybose gegužės 23 d. Kaune ant
rą kartą nugalėjo Belgijos rinktinę 
26:17.

- Lietuvos kikbokso bei Tai
lando bokso meistras kaunietis Ro
landas Digrys, gegužės 1 d. Bristo
lyje (Anglija) laimėjo “supersun- 
kaus” svorio (daugiau nei 95 kg.) 
Europos profesionalų čempionatą; 
baigmėje nugalėjęs anglą Mark 
Griner.

- Kauno senamiestyje įsikūru

siame Sporto muziejuje gegužės 18 
d. Lietuvos kūno kultūros ir sporto 
departamento pakviesti susirinko 
sporto veteranai, sportininkai, tre
neriai, sporto organizacijų vadovai 
ir sporto entuziastai paminėti Lie
tuvos sporto sąjungos įsteigimo 80- 
metį. Iškilmingame paminėjime bu
vo pristatytas istoriko Algimanto 
Bertašiaus leidinys “Lietuvos spor
to žinynas”, kurį autorius dedikavo 
organizuoto Lietuvos sporto 80- 
mečiui.

- Vilniaus “Eglės-Šviesos” mo
terų rankinio komanda neužleido 
Lietuvos čempionių sosto, nugalė
jusi 2:1 Vilniaus “Eastcon AG- 
LOSC”.

- Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinė Europos čempionatą gegu
žės 28 d. pradėjo pergale Poznanė
je (Lenkija), įveikusi aikštės šeimi
ninkių rinktinę 79:72.

- A. Grocienė Kaune pasiekė 
naują Lietuvos trišuolio rekordą, 
nušokdama 13,33 m.

- Austrijoje, Noilenbach mies
te, pasibaigusiame trigubo triatlono 
pasaulio čempionate panevėžietis 
Vidmantas Urbonas užėmė ketvir
tąją vietą. Jam reikėjo 11,4 km nu
plaukti, 540 km, nuvažiuoti dvira
čiu ir 126 km nubėgti.

- “Šiaulių” žolės riedulininkės
21 kartą iškovojo šalies čempionų 
titulą, baigmėje 2:0 nugalėdamos 
Šiaulių “Gintarą”. Trečia liko Šir
vintų “Inta”. V. P.

SAULIUS ŠTOMBERGAS, 
puikiu žaidimu pasižymėjęs “Žal
girio” žaidėjas Eurolygos krepši
nio varžybose, Miunchene š.m. 
balandžio 20-22 d.d. Jo komanda 
tapo Europos nugalėtoja

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 112 milijonų dolerių

Vilniaus krašto lietuviškų mokyklų mokinių stalo teniso varžybos 
Mariampolio vietovėje. Varžybas remia bei finansuoja Filadelfijos 
lietuviai

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

karinio bei akademinio ryšių 
tinklo į pasaulinį atvirą ryšių 
“voratinklį”, dabar aptarnauja 
milijonus žmonių ir dar vis 
sparčiai plečiasi. Kadangi vieša 
informacija siūloma Interneto 
svetainėse bei siuntinėjama elek- 
troniniu-paštu (“E-mail”) yra ne- 
kieno nekontroliuojama, atsira
do nepageidaujamų vaizdinių 
bei žodinių temų, kaip porno
grafija, rasinė ir etninė neapy
kanta, sprogmenų gamybos in
strukcijos ir panašiai. Bet kokia 
svetainių kontrolė šiuo metu bei 
artimoje ateityje sunkiai įmano
ma ir todėl Internete randama 
medžiaga gali būti ne tik nepa
geidaujama, bet ir netiksli. Tai
gi reikia būti labai atsargiems 
Interneto informacija naudo
jantis - visada būtina patikrinti 
svetainės autoriaus/savininko pa
tikimumą.

Infliacija pakilo net 0.5% 
balandžio mėnesį, teigia Stats- 
Can. Tuo būdu paskutiniųjų 12 
mėnesių infliacijos rodiklis, ilgai 
laviravęs netoli nulio, pašoko 
iki 1.7%. Labiausiai prie to pri
sidėjo pakilusios transporto iš
laidos - viešojo transporto bilie
tų ir benzino kainos. Kanados 
valstybinis bankas skelbia, kad

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

jo vedama infliacijos politika yra 
laikyti ją tarp 1 ir 3 nuošimčių: 
1.7% yra nustatytų gairių ribo
se. Be to, tas 0.5% šoktelėjimas 
galėjo būti atsitiktinis ir ateity 
gali vėl išsilyginti. Jei infliacija 
ir toliau po truputį kils, valstybi
nis bankas bus priverstas kelti 
palūkanų lygį, o laisvoje rinkoje 
Kanados dolerio vertė greičiau
siai pradės kilti aukštyn.

Lėktuvų skrydžių kontrolie
rių unija žada netrukus išvesti 
2,200 savo narių į streiką, jeigu 
jai nepatiks federacinės valdžios 
paskirtų derybų tarpininkų re
komendacijos. “Nav Canada”, 
kontrolierių darbdavys, siūlo 
29% algos (kuri buvo užšaldyta 
nuo 1991 metų) pakėlimą, bet 
reikalauja prailginti kontrolie
rių darbo savaitę 2.5 vai. iki 36. 
5 valandų ir leisti daugiau 
lankstumo skirstant darbo pa
mainas - padidinti dirbančiųjų 
skaičių esant tirštesniam lėktu
vų judėjimui bei sumažinti lais
vesniu laiku. Unija reikalauja 
daugiau darbo pertraukų ir ne
sutinka pradėti ar baigti pamai
nų vidurnakčio laiku. Dažnai 
keliaujantieji lėktuvais šiuo me
tu turėtų atidžiau sekti žinia- 
sklaidoje lėktuvų kontrolierių 
sekantį žingsnį.

Federacinis transporto mi- 
nisteris D. Collenette žadėjo 
sudaryti komisiją svarstyti gele
žinkelio linijos pratęsimą iš To
ronto į Pearsono tarptautinį oro 
uostą. Konsultantų bendrovė 
“KMPG, Ine.” jau pasamdyta 
išstudijuoti visas to projekto ga
limybes, neišskiriant nė spėja
mo ta linija keliausiančiųjų skai
čiaus. Tuo būdu būtų sujungti 
viešojo transporto vienetai, kaip 
“TTC” (Toronto Transit Com-

Priminimas
- Kaip jau anksčiau buvo šia

me skyriuje skelbta, 1999 m. birže
lio 12 d., nuo 11.30 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro, Shorline Tennis Club, 
Mississaugoje, Ont. įvyks kviestinės 
lauko teniso varžybos vyrams, mo
terims ir jauniams. Registracijos 
mokestis $8. Dėl registracijos ir 
platesnės informacijos prašome 
kreiptis į varžybų vadovą iki š.m. 
birželio 10 d. šiuo adresu: Eugeni
jus Krikščiūnas, 105 Anndale Dr., 
North York, Ont. M2N 2X3, Cana
da. Tel. 416 225-4385; faksas: 416 
787-9168; E-mail: dianejk@inter- 
log.com

- Stalo teniso stovykla jauni
mui (8-18 metų amžiaus) įvyks lie
pos 4-10 d.d. Camp Olympia, Mus- 
kokoje, į šiaurę nuo Toronto. Kreip
tis į stovyklos vadovą E. Krikščiūną 
aukščiau nurodytu adresu. Inf.

Gera bėgikė
Rūta Kunevičienė-Jokūbaitytė 

iš Klivlando, OH, ten įvykusiose 
22-siose CVS/Pharmacy maratono 
ir 10 km lenktynėse gegužės 2 d. 
45-49 metų amžiaus grupėje laimė
jo pirmą vietą. Bendroje moterų 
maratono apimtyje R. Kunevičienė 
užėmė 29 vietą. Lenktynėse dalyva
vo apie 12,000 bėgikų-kių iš JAV ir 
kitų valstybių. Lengvoje atletikoje 
Rūta pradėjo reikštis būdama 9 
metų, buvo viena iškiliausių LSK 
“Žaibas” lengvaatlečių. Šiose mara
tono varžybose dalyvavo ir kita 
Klivlando lietuvaitė - Rūta Mažely- 
tė. Inf.

Lengvaatlečių varžybos
Kviestinės LSK “Žaibo” lietu

vių, latvių, estų lengvosios atletikos 
rungtynės įvyks š.m. birželio 19, 
šeštadienį - berniukams ir mergai
tėms 5-se klasėse pagal amžių, nuo 
8 iki 18 metų imtinai ir birželio 20, 
sekmadienį - įvairaus amžiaus vy
rams ir moterims “Independence 
High School” stadione, Indepen
dence, Ohio (pietinis Klivlando 
priemiestis). Pradžia 9 v. ryto. Dėl 
informacijos kreiptis į Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Road, Euc
lid, OH 44117-2122; tel. 216 486- 
0889; faksas 216 481-6064. Daly
vauti kviečiami visi lietuvių ir kitų 
baltiečių lengvaatlečiai. Varžybų 
programa apima visas rungtis, įskai
tant kliūtinius bėgimus ir šuolį su 
kartimi. Iš šių varžybų bus išvestos 
ir 1999 m. ŠALFASS-gos Vidurio 
vakarų sporto apygardos pirmeny- 
bes’ LSK “Žaibas”

«s»—*»—

Skautų veikla
• Lietuviškosios skautybės fon

do valdybos bendraraštyje nurodo
ma, kad pernai LSS minėjo savo 
veiklos 80-metį. Per tą laiką daug 
nuveikta auklėjant jaunimą skautiš
koje dvasioje. Skautybės fondas, įsi
steigęs prieš 23 metus, įvairiems 
skautijos veiklos poreikiams jau yra 
paskyręs netoli $200,000. Be Fondo 
paramos nukentėtų stovyklų, skau
tiškų leidinių bei vadovų-vių lavini
mo mokyklų ruoša. Bendraraštyje 
prašoma ir toliau remti Skautybės 
fondą. Valdybos pirmininko adre
sas: v.s. fil. Petras Molis, 72 Tops
field Circle, Shrewsbury, MA, 
01545, USA. Tel. 508 845-8092.

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
3.40% už 1 m. term, indėlius
3.80% už 2 m. term, indėlius
4.00% už 3 m. term, indėlius
4.15% už 4 m. term, indėlius
4.35% už 5 m. term, indėlius
3.15% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.65% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.05%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.40% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.60% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.65% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.05% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.40% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
4.60% 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.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Ieško darbo
Jūratė Sutkevičiūtė, 25 m. am-

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................. 5.95%
2 metų.................. 6.30%
3 metų.................. 6.60%
4 metų.................. 6.75%
5 metų.................. 6.90%

su keičiamu 
nuošimčiu.............5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

Sutimc
GROUP

ANTANAS 
GENYS

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

mission), “GO” (Government 
of Ontario) ir “VIA Rail”, su 
vienu iš didžiausių Kanados oro 
uostų. Šį projektą finansuotų 
privačios bendrovės. G.K.

žiaus, ieško bet kokio apmokamo 
darbo - prižiūrėti vaikus, senelius, 
atlikti namų ruošą. Rašyti adresu: 
Mokyklos g. 32-1, Klibių kaimas, 
Kretingos raj., Lietuva.

WALTER V. DAUGINIS
IVMRAMi: - IHCAIDITIV

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

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

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

Faksas 416 620-7584

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 ^455*—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@inter-log.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 
Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd;)

Lengvai pasiekiamas autobusu 
nr. 79 (Scarlett Road) nuo 

Runnymede požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine,
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

Ką reiškia 2000 metai?
GEDIMINAS KURPIS
Sparčiai artėja 2000 metai. 

Daugelis planuoja tuos “nepa
prastus” naujus metus sutikti 
kaip nors ar kur nors kitaip, ne
gu visus kitus naujus metus, nes 
tai ne bet kokie, o 2000-ieji. 
Girdisi šūkiai, kad tai 21 šimt
mečio pradžia, kad tai dviejų 
tūkstantmečių krikščionybės ju
biliejus, nes juk tai 2000-ieji me
tai po Kristaus gimimo. Paga
liau gąsdinama, kad tai kompiu
terių Y2K siaubo įsigaliojimo 
laikas. Pažiūrėkime, ką gi iš tik
rųjų reiškia 2000 metai, ypač 
2000 metų sausio 1 diena.

Pirmiausia, ar tai “2000 me
tų nuo Kristaus gimimo”! Vi
duramžiais, kada dar nebuvo 
nei kompiuterių, nei plačiau pa
sklidusios rašliavos ar tikslesnės 
dokumentacijos, buvo užsimota 
pradėti skaičiuoti metus nuo 
Kristaus gimimo. Turbūt nema
žai ano meto astrologų, istorikų 
bei vienuolių praleido daug lai
ko studijuodami, kada tai galėjo 
įvykti. Turbūt peržiūrėjo Erodo, 
Pontijaus Piloto valdymo laiko
tarpius, romėnų istoriko Jose
phus istorinius aprašymus, ne
aplenkdami net ryškios žvaigž
dės pasirodymo laiko ir po visų 
tyrinėjimų romėnų teologas ir 
matematikas Dionysius Exiguus 
525 m. po Kr. nustatė Kristaus 
gimimo laiką 753 metais po Ro
mos įsteigimo gruodžio 23 (Ro
mos įsteigimo data laikoma -753 
metai pagal naująjį kalendorių).

Vėlesni tyrinėjimai parodė,

kad buvo suklysta pavėlinant 
bent trimis ar net septyniais 
metais. Atseit, ir šiais moder
niais laikais, kada įvairiopa in
formacija tiesiog liejasi per 
kraštus, nepasisekė tiksliau nu
statyti Kristaus gimimo laiko, o 
tik atrasta labai apytikrė paklai
da. Bet įdomiausias dalykas yra 
tas, kad nors ir su paklaida, lai
kas pradėtas skaičiuoti ne nuo 
nulinių metų, kaip turėtų būti. 
Taip ir liko neaišku, ar Kristus 
gimė pirmais metais “po Kris
taus” ar pirmais metais “prieš 
Kristų”. Kito pasirinkimo nėra. 
Tarp 1 m. pr. Kr. ir 1 m. po Kr. 
yra ne dviejų, o tik vienerių 
metų skirtumas, kaip ir tarp
2000 m. pr. Kr. ir 2000 m. po 
Kr. yra ne 4000, bet 3999 metų 
skirtumas. Taigi, nors ir atrasta 
paklaida, bet šis metų skai
čiavimas jau tapo seniai visų 
priimtas, taip sakant - įsisenė- 
jęs, kad jo keisti niekas nė ne
galvoja.

Ar 2000 metai yra “21 šimt
mečio pradžia"! Jei metai po 
Kristaus buvo pradėti skaičiuoti 
nuo 1, o ne nuo nulio, tai pir
masis šimtmetis prasidėjo 1 me
tais ir baigėsi 100 metų gale; 
antrasis prasidėjo 101 ir baigėsi 
200 metų gale. Ir taip iki mūsų 
laikų: 20-tas šimtmetis prasidė
jo 1901 metais sausio 1 ir baig
sis 2000 gruodžio 31. Atsaky
mas - 21 šimtmetis prasidės
2001 metų sausio 1 dieną.

Ar 2000 metai yra “2000 
metų krikščionybės jubiliejus”?

Čia galėtų kilti daugiausia gin
čų, ką laikyti krikščionybės pra
džia. Iš Šventojo rašto galima 
būtų spręsti, kad Kristus pra
dėjo skelbti savo mokslą būda
mas maždaug 30 metų amžiaus. 
Bet krikščionybė kaipo religija 
pradėjo sklisti jau Kristui mirus 
ant kryžiaus, Jam prisikėlus ir 
atsiuntus Šv. Dvasią. Vis dėlto 
Kristaus gimimas yra ir krikš
čionybės gimimas, nes Kristus 
yra jos pradininkas. Ta prasme 
2000 metai laikomi ir krikščio
nybės jubiliejumi.

Telieka pripažinti, kad 2000 
metų sausio 1 diena yra 1999 
metai (neskaičiuojant visų ka
lendorinių pakeitimų bei astro
nominių patikslinimų) nuo pasi
rinkto “nulinio taško”, 1 metų 
sausio 1 dienos. Taigi visus ki
tus dažnus epitetus turėtume 
vartoti labai atsargiai, jei nori
ma laikytis tikslumo. Tai nereiš
kia, kad mes neturėtume švęsti 
2000 metų - žmonija mėgsta ly
gius skaičius, o tokio tūkstan
tinio skaičiaus metų tik maž
daug kas 30-ta karta tegali su
laukti.
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Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

Woat Realty Inc.

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

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

Toronto įvairių tautybių šeštadieninių mokyklų konferencijoje Don 
Bosco mokyklos patalpose moksleiviai klausosi paskaitos. Iš kairės: G. 
Stasiulevičius, R. Juknevičius, T. Ambrozaitis, T. Jonaitis, A. 
Zemnickas, D. Karka, D. Juknevičius

Pagal seną tradiciją 2000 
metai bus vadinami šventaisiais. 
Ta proga bus atidarytos didžio
sios Šv. Petro bazilikos Romoje 
durys su atitinkamomis apeigo
mis, bus įvairūs minėjimai^ vi
suose pasaulio kampuose. Šiuo 
atveju svarbiausias dalykas yra ne 
kalendorinis tikslumas, o pats 
įvykis, t.y. Kristaus gimimas.

Tarp kitko, “Y2K kompiu
terio siaubas” gali 2000 metų 
sausio 1 dieną (01.01.00) pri
virti košės dėl tų nelemtų dviejų 
nulių metų nuorodoje. Teks 
saugotis. Neseniai duotas žemė
lapis JAV žiniasklaidoje nu
rodo, kad JAV ir Kanada yra 
mažiausiai pavojingoje Y2K zo
noje, bet Lietuva, atrodo, bus 
didesniame pavojuje.

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 416 763-5677
(Prie Jane St.)

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

str a Travel______
& Services Inc.

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

L/ETUV/ŠK4 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 * 

Organizuojame grupę keliauti į Lietuvą rugpjūčio 14 dieną, 
skrydžio kaina tik $950.00. Dėl kitų paslaugų - teiraukitės!

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

■

lies together.
FINNAIR.

I

Bringin
/ ' 4 ■ ■ /.T

’ / , /', L\ .- X'• ‘.V

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

*next day

• ■-'

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

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

Telephone: 416 222-0203 or Toll free: 1 800 461-8651
Website: www.finnaircanada.com
• Retail Registration No. 4344263 Subject to government approval.

^F//VA//7//7
A NEW PERSPECTIVE

http://www.finnaircanada.com
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H TORONTO MONTREAL.
Anapilio žinios

- Gegužės 26 d. Punske mirė a. 
a. Gediminas Grigutis, 64 m. am
žiaus, tėvelis mūsų gero parapijie
čio Alvydo Grigučio.

- Gegužės 31d. palaidotas a.a. 
Bronius Pakštas, 76 m. amžiaus.

- Gegužės 28, penktadienį, pa
krikštytas Ramūno ir Audronės 
(Liegutės) Lapavičių sūnus Motie- 
jus-Jonas.

- Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 6, Lietuvos kankinių šventovėje 
bus renkama antroji rinkliava “Sha
re Life”.

- Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 6, Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje bus renkama antroji rinkliava 
Popiežiškajai labdarai.

- Birželio 4 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Mišios, o po Mišių - Šventoji 
valanda prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Pirmosios komunijos iškil
mės mūsų parapijoje šiais metais 
bus birželio 6, sekmadienį, 9.30 v.r. 
Mišių metu. Pirmajai Komunijai 
vaikučius ruošia J. Dzemionienė ir 
V. Valiulienė.

- Delhi apylinkėje sibirinių trė
mimų minėjimas bus birželio 12, 
šeštadienį, tuojau po pamaldų Šv. 
Kazimiero šventovės salėje.

- Mišios sekmadienį, birželio 
6: 9.30 v.r. už a.a. Penkauskų ir 
Trinkų mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 3 v.p.p. už Stundžių šeimą ir 
a.a. Algirdą Vičiūną; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje - birželio 5, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Alfonsą Kairį.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, ge

gužės 30, dalyvavo 122 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Gerard Ke
nnedy, MPP, Liberal Parkdale/ 
High Park, Bob Wong, Liberal 
FMR. MW.of Energy, Alice Wong 
- Toronto, Jack Ferrardi - Tie Pas/ 
Manitoba, Viktoras Krasauskas iš 
Veprių (Lietuvos). Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
narė Aldona Byszkiewicz.

- Š.m. birželio 20, sekmadienį 
“Boyd Conservation” parke įvyks 
Lietuvių Namų ir “Atžalyno” gegu
žinė. Bus programa, veiks bufetas. 
Autobusas išvyks nuo Lietuvių Na
mų ir “Vilniaus” rūmų 12.30 v.p.p. 
Kelionė nemokama, reikia tik užsi
registruoti Lietuvių Namų raštinė
je, tel. 532-3311.

- Valdybos posėdis įvyks birže
lio 10, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Visi kviečiami atnešti drabu
žių bei daiktų į Lietuvų Namus iki 
birželio 11 dienos, artėjančiam 
Bloor gatvės bazarui, kuris įvyks 
birželio 12 d. nuo 9 vai. ryto iki 2 
val.p.p. Bazaro pelnas skiriamas 
slaugos namų statybai.

SIMONE PABRĖŽAITĖ, 
Viktorijos (Vingelytės) ir Teodoro 
Pabrėžų dukrytė, dalyvaus To
ronto “Sick Children’s” ligoninės 
metiniame lėšų telkimo televizi
jos vajuje, kuris įvyks š.m. birže
lio 5-6 d.d. Ji taip pat draugavo 
su vienu iš meškinų, kurie bus 
parduodami varžytinėse “Sher
way Gardens” tuo pačiu tikslu. 
Šioje ligoninėje prieš metus jai 
buvo padaryta sėkminga operacija

Maskarado šokiai “Kretingos” stovykloje 1998 metų vasarą

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šis penktadienis ir šeštadie

nis, birželio 3-4 d.d. yra mėnesio 
pirmieji. Pirmais penktadieniais 
šventovėje 7 v.v. vyksta Šventoji va
landa ir Mišios. Ligoniai ir seneliai 
lankomi namuose ir prieglaudose iš 
anksto susitarus. Pirmąjį šeštadienį 
Gyvojo rožinio draugijos nariai 10. 
30 v.r. kalba Rožinį, oil v.r. daly
vauja Mišiose.

- Birželio mėnesį kalbama Švč. 
Jėzaus Širdies litanija šventovėje 
kiekvieną dieną po 8 v. Mišių, šeš
tadieniais po 9 v., o sekmadieniais 
po kiekvienų Mišių.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Edvardas Grybas ir Teresė Ci- 
rušytė.

- Pakrikštytas Matas-Antanas, 
Virgilijos (Rukaitės) ir Tomo Kas
peravičių sūnus.

- Užsiėmimai vaikučiams, ku
riuos praveda Silvija Klibingaitytė, 
vyks birželio 6 d. ir 20 d. parapijos 
salėje nuo 10.15 v.r. iki 12.30 v.p.p.

- Sibirinių trėmimų paminėji
mas parapijoj vyks birželio 13, sek
madienį, Mišių metu. Tą pačią die
ną, 3 v.p.p. Baltiečių federacija mi
nės išvežtuosius Šv. Andriejaus 
šventovėje (Carlton/Jarvis).

- Šį sekmadienį, birželio 6 bus 
daroma trečia ir paskutinė rinklia
va Toronto arkivyskupijos meti
niam “Share Life” vajui.

- Gegužės 31 d. palaidotas a.a. 
Willi (Juozas) Spurgaitis, 59 m. Pa
liko seseris Daną Doherty, Birutę 
Ramanauskienę, Mariją Toth ir 
brolį Liudą su šeimomis.

- Naujoji parapijos statyba, pa
gal architektų apskaičiavimus, turė
tų prasidėti liepos mėnesį. Žemei 
pirkti vajaus komitetas jau surinko 
$1,136,854. Parapijos pastatai par
duoti su sąlyga - jei pirkėjo planų 
miestas nepatvirtintų, pirkėjas iki 
rugpjūčio mėn. dar turi teisę pirki
mo atsisakyti.

- Kas norėtų įtaisyti ką nors 
šventovei mirusių atminimui, dabar 
yra geras laikas tai padaryti skam
binant klebonui - 533-0621.

- Mišios sekmadienį, birželio 
6: 8.15 v.r. už a.a. Ceciliją Tuskaitę; 
9.15 v.r. už a.a. Janiną Černiauskie
nę; 10.15 v.r. už a.a. Kazimierą ir 
Adolfiną Alseikas, už a.a. Oną ir 
Jurgį Stanionius, už a.a. Eleną ir 
Vladą Bražius; 11.30 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos šį sekmadienį, bir

želio 6, 9.45 v. ryto su Šv. Komuni
ja. Prieš ir po pamaldų A. Langienė 
platins mūsų spaudą: “Svečią” ir 
“Mūsų sparnus”.

- Kitą sekmadienį, birželio 13, 
po pamaldų Lietuvių Namų patal
pose įvyks Moterų draugijos susi
rinkimas.

- Antradienį, birželio 15, 7.30 
v.v. Šturmų namuose, Mississaugoje, 
įvyks parapijos tarybos susirinkimas.

- Sekmadienį, birželio 20, įvyks 
parapijos metinė iškyla. Ji bus pra
dėta pamaldomis 11 v. ryto “Boyd 
Conservation” parke, Cliffside Nr. 2 
rajone, Woodbridge, Ontario.

- Iš anksto pranešame, kad 
pradedant liepos mėn. 4 d. pamal
dos bus 11.15 v. ryto ir taip tęsis iki 
2000 m. birželio mėn. paskutinio 
sekmadienio.

- Birželio mėn. 22-23 d.d. įvy
kusiame Išeivijos lietuvių liuteronų 
9-tame sinode vyskupas Ansas Dum- 
pys buvo vėl išrinktas ketverių metų 
kadencijai. Kun. Algimantas Žilins
kas vėl išrinktas vyskupo pavaduoto
ju ir pirmuoju sinodo vicepreziden
tu, kun. Tamara Šmitienė išrinkta 
antrąja viceprez. Vokietijai, b pasau
lietis Jurgis Bendikas, “Tėviškės” 
parapijos narys, buvo išrinktas tre
čiuoju viceprez. JAV-bėms.

Išeivijos lietuvių klierikų
fondui $100 aukojo O. Raubienė.

Šv. Kazimiero lietuvių kole
gijai Romoje $20 aukojo U. Pa
liulytė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - O. Raubienė; 
$70 - J. M. Astrauskai; $50 - D. 
Batūrienė, P. M. Žymantai.

Toronto Prisikėlimo parapijos vaikai, priėmę Pirmąją Komuniją. Pirmoje eilėje: Viktoria Hoszka, Aurelija 
Jusytė, Violeta Pečiulytė, Kristina Wilson, Kristina Pabedinskaitė, Andrea Chomyc. Antroje eilėje: Matas 
Barakauskas, Vaciukas Baronaitis, Aleksandras Patašius, Tomas Žiūraitis, Viktoras Zubrickas

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
visus kviečia dalyvauti metiniame
SIBIRINIŲ
TRĖMIMŲ
birželio 13, sekmadienį, 3 valandą po pietų. Ekumeninės pamaldos 
Toronto šv. Andriejaus latvių-estų Šventovėje (Carlton-Jarvis gatvių sankryžoje). 

Visos organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis. Rikiuotei į pamaldas rinktis 
2.30 valandą po pietų prie šventovės. Gausiu dalyvavimu pagerbkime ištremtųjų ir 
Sibire žuvusiųjų atminimą.

Kanados baltiečių federacija
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba

“Ūla” - Vilniaus jaunimo 
ansamblis Toronte koncertuos 
birželio 5-6 d.d. Ansamblį su
daro 34 asmenų grupė, kurią 
Toronte globos gintariečiai.

Lietuvos mokslų akademijos 
folkloro ansamblis “DĮjūta”, ne
seniai atšventęs 20 metų gyvavi
mo sukaktį, yra pakviestas atsto
vauti Lietuvai tarptautiniuose 
festivaliuose birželio 29 - liepos 
10 d.d. Kvebeko ir Ontario pro
vincijose. Toronto Lietuvių Na
muose “Dijūta” koncertuos bir
želio 27 d., 2 v.p.p. Ansamblie
čiams reikalinga nakvynė. Galin
tieji priimti svečius vienai dienai 
prašomi skambinti L. Balsienei, 
tel. 416 766-7724 arba V. Kulniui 
416 763-1266. V K.

Gautas pranešimas iš Flori
dos, kad tenai š.m. gegužės 28 d. 
mirė mokomojo karo laivo 
“Prezidentas Smetona” vadas 
kpt. Itn. inž. Povilas Labanaus
kas, 1998 m. gruodžio 12 d. 
atšventęs 90 m. amžiaus sukakti.

A. a. Giliaras Urbonas, il
gametis torontietis, “Speak-up” 
laikraščio leidėjas ir redakto
rius, vienas iš palikusių gyvų 
1941 m. Červenės žudynėse, mi
rė š.m. gegužės 22 d., sulaukęs 
78 m. amžiaus. Palaikai sude
ginti.

A. a. Broniaus Pakšto atmi
nimui Vincas Paulionis “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

Užjausdama Vytą Kazlaus
ką jo broliui JAV mirus, L. Va
levičienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A. a. Onos Krakaitienės, 
a.a. Albino Krakaičio ir a.a. dr. 
B. Krakaičio atminimui pagerb
ti “Tėviškės žiburiams” $60 au
kojo duktė ir sesuo Marytė Sa- 
liklienė su šeima.

“TŽ” skaitytoja Vilniuje, 27 
m. amžiaus, ieško auklės bei 
namų ruošos darbo Kanadoje. 
Adresąs: Dalia Sereikaitė, Čio
biškio 6-31, Vilnius, Lithuania.

Maironio mokyklos žinios
- Iškilmingos abiturientų iš

leistuvės įvyko š.m. gegužės 28 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje. Buvo 
pagerbti 8 skyrius ir lituanistinius 
kursus baigę mokiniai.

- Šie asmenys labai pasišventę 
dirbo Maironio mokykloje. Su jais 
jau tenka atsisveikinti ir palinkėti 
ilgesnio miego šeštadienio rytais: 
mokytojams - Arvydui Jonušoniui, 
Vidai Duliūnienei, Vidai Tirilienei, 
Rasai Bukšaitytei, Ilonai Beresne- 
vičienei; administracijai - Antanui 
Rašymui, Barrie Wilkinson, Irenai 
Wilkinson, Algiui Malinauskui, Jo
nui Wilkinson; tėvų komiteto na
riams - Jurgiui Sederavičiui, Algiui 
Vanagui. Mokykla visiems jiems 
nuoširdžiai dėkoja.

- Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas parėmė mokyklą 
$4,500 suma. Ačiū.

- Prisikėlimo parapija paskyrė 
$1,500 auką Maironio mokyklai, 
kuri už tai nuoširdžiai dėkoja.

- Paskutinis metų šeštadienis - 
birželio 5 d. Visus pralinksmins 
“Ūla” - Vilniaus tautinių šokių an
samblis. Pamokos baigsis 12 v. 
(įprastu laiku).

- Visiems mokiniams, tėve
liams ir mokytojams mokykla linki 
gerų atostogų. Nauji mokslo metai 
prasidės rugsėjo 18 d.

Kapinių lankymo diena pra
eitą sekmadienį, gegužės 30, pa
ženklinta +30°C temperatūra, 
sutraukė Anapilio sodybon (Mi
ssissauga, Ont.) šimtus tautiečių 
iš Toronto, Hamiltono, Delhi, 
St. Catharines, Vasagos bei kitų 
apylinkių. Žmonių judėjimas 
užtvindė Šv. Jono kapines, aikš
tes, didesnes ir mažesnes sales. 
Lankytojų patogumui veikė “Tė
viškės žiburių” administracija, 
Anapilio valgykla ir gėrimų bu
fetas, o dviejose muziejaus salė
se buvo atidarytos net keturių 
menininkių parodos - Reginos 
Gudelienės, Irmos Makariūnai
tės, Ritos G. Bulavaitės-Forrest 
(tapybos) ir Kristinos Baliūnai- 
tės (fotografijos). Tvarkdarių 
pareigas atliko Toronto VI. Pūt- 
vio šaulių kuopos nariai, vad. V. 
Pečiulio.

IEŠKOME MOTERS prižiūrėti vy
resnio amžiaus porą Toronte. Ga
lėtų gyventi kartu (atskiras butas) 
arba ateiti dienomis. Skambinti 
Gražinai tel. 905 270-0035.

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).

Muziejaus archyvo žinios
- Kapinių lankymo dieną, ge

gužės 30, apie 250 žmonių aplankė 
muziejų, pamatė Ritos G. Bulavai- 
tės-Forrest ir Irmos Makariūnaitės 
meno parodą bei vitrinose esančius 
istorinius radinius.

- Yra galimybė dar vieną jau
nuolį ar jaunuolę (20-30 m. am
žiaus) pasiųsti dirbti į Lietuvą. Turi 
būti mokslus baigęs/usi (pageidau
jami istorijos, archeologijos arba 
menotyros specialistai) ir turėtų 
teisę legaliai dirbti Kanadoje.

Ontario rinkimų vajus stu
miasi tolyn. Pakeliui į balsavimą 
nebuvo pažadėta ko nors naujo, 
tik pasikeista nelabai manda
giais komplimentais. Konserva
toriai vis dar laikomi pirmau
jančiais, nors jų spėjamų balsų 
nuošimčiai ir mažėja, liberalai 
seka iš paskos taip pat su mažė
jančiais procentais ir tik tolokai 
atsilikę naujieji demokratai di
dina savo rėmėjų eiles, jei tikėti 
apklausinėjimo organizacijų duo
menimis. H. Hampton pasiskel
bė vieninteliu “tikruoju kovoto
ju prieš M. Harris” ir taip užra
šė ant savo rinkimų vajaus auto
buso. G.K.

Iškilmingos pamaldos vyko 
kapinių koplyčioje po atviru 
dangumi. Mišias koncelebravo 
kunigai A. Simanavičius, OFM, 
J. Liauba, OFM, K. Kaknevi- 

■ čius, E. Jurgutis, OFM, ir Ana
pilio parapijos klebonas prel. J. 
Staškevičius, pasakęs ir dienos 
minčiai skirtą pamokslą. Giedo
jo parapijos choras. Dalyvavo 
itin didelis skaičius tikinčiųjų, 
suvažiavusių papuošti savo mi
rusių artimųjų kapų, pasimelsti, 
drauge pabūti lietuviškoje ap
linkoje. Parodų lankytojai įsigi
jo naujų paveikslų, apžiūrėjo 
gražiai tvarkomą muziejų. Buvo 
pašventinti kai kurie nauji ant
kapių paminklai. Rečiau čia be- 
.silankantys domėjosi šalia esan
čiu, neseniai įsteigtu vaikų dar
želiu, jo aikštele su žaidimų įran
gomis. S.

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.

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.

Baltiečių Filatelistų klubo su
rengta turtinga paroda vyko gegu
žės 15-16 d.d. Aušros Vartų para
pijos salėje. Buvo išstatyta daug 
įvairių pašto ženklų, metalinių bei 
popierinių pinigų. Susidomėjimas 
nebuvo didelis, ypač mažai matėsi 
lietuvių. Prieš parodos uždarymą 
Montrealio miesto mero pavaduo
tojas Mr. Lapointe įteikė Kanados 
filatelistų sąjungos premijas. Aukso 
medalį gavo danas už pirmųjų Da
nijos pašto ženklų rinkinį, sidabro 
medalį - latvis už tautinių drabužių 
pašto ženklų rinkinį ir estas - bron
zos medalį. Romas Verbyla gavo 
garbės diplomą už Nobelio laurea
tų pašto ženklų rinkinį.

Pakrikštyta Vilutės Išganaity-

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

Antibiotikai nepagydo peršalimo ar gripo
Užkrečia bakterijos arba vi

rusai. Antibiotikai padeda tik 
nuo bakterinių ligų. Prieš viru
sus dar nėra vaistų, todėl vien 
tik kūno “nuo ligų apsigynimo 
sistema” yra priversta kovoti 
prieš juos. Paprastą peršalimą 
ar gripą sukelia virusai, ne bak
terijos.

Virusiniai užkrėtimai
Virusiniai užkrėtimai palie

čia daugelį kūno dalių. Poreiš- 
kiai gali būti: gerklės skausmai, 
nosies varvėjimas, galvos skaus
mas, raumenų skausmas, šleikš
tulys, vėmulys ar viduriavimas. 
Kartais atsiranda aukštesnė tem
peratūra. Antibiotikai nepadeda.

Bakteriniai užkrėtimai
Bakteriniai užkrėtimai gali 

išsivystyti iš negerėjančio virusi
nio užsikrėtimo. Paprastai sieja
mas su viena kūno vieta: sinu
sais, ausimis ar plaučiais. Bū
dingi bakteriniai užkrėtimai: 
gerklės uždegimas, ausų uždegi
mas ar plaučių uždegimas. Be
veik visuomet išsivysto aukšta 
kūno temperatūra. Antibiotikai 
padeda.

Czrrtuo
Best Sellers Ltd.

Member Broker
4 Robert Speck Parkway. Suite 150.

Mississauga. Ont. L4Z 1S1

IRENA RENTELIENĖ
Pirkimo-pardavimo atstovė

Tel. (905) 273-4211-įstaigos 
(905) 507-6608 - namų

Prašau kreiptis visais namų pirkimo-pardavimo 
klausimais. Mielai ir sąžiningai patarnausiu.

ATNAUJINAME NAMUS - dažo
me, dedame naujas grindis, den
giame stogus, sumontuojame iš da
lių sudedamus baldus, atliekame 
įvairius kitus namų aptvarkymo 
darbus. Skambinti Zeniui tel. 905 
301-7513 arba 905 301-3729. 

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
"“-T THE LIGHTS OF HOMELAND

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

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

(JAV-se amerikietiškais)

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

Siunčiu prenumeratą.....................dol., auką...........dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

tes ir Stepono Lukošiaus dukrelė 
Justa-Jonah vardais. Krikšto tėvai 
buvo Tomas Išganaitis ir Nathalie 
Cotrau. Taip pat pakrikštyta Kris
tūs Ottaitės ir Gary Bailey dukrelė 
Vanessa-Marie vardais. Krikšto tė
vai buvo David Bailey ir Gaila Gu- 
mauskaitė.

A.a. Jonas Žurkevičius, 73 m. 
amžiaus, mirė gegužės 23 d. Aušros 
Vartų šventovėje gedulinės pamal
dos buvo aukotos gegužės 26 d. Ki
tą dieną palaikai palaidoti Šv. Jono 
lietuvių kapinėse, Mississauga, Ont. 
šalia anksčiau mirusios pirmosios 
žmonos. Liūdi trys dukros, antroji 
žmona, jos dukra bei sūnus ir kiti 
artimieji. A.a. Jonas anksčiau buvo 
puikus “Gintarėlio” vadovas. B.S.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

Antibiotikai neišgydo nuo 
peršalimo, gripo ar kitų virusi
nių ligų. Jeigu nesergate bakte
rine liga, tai geriau yra vengti 
antibiotikų sukeltų šių ir kitų 
nepalankių pasekmių:

• Antrinių užkrėtimų. Anti
biotikai sunaikina visas jų veiki
mui jautrias, kūne esančias bak
terijas, įskaitant ir tas, kurios 
kūnui reikalingos, Jie gali pa
naikinti kūno bakterijų pusiau
svyrą ir sukelti viduriavimą, va
ginos uždegimą ir kt.

• Bakterijų atsparumą. Bak
terijos tampa atspariomis daž
nai vartojamiems antibiotikams. 
Kai praryjate antibiotiką, pa
liestos bakterijos verčiamos ko
voti dėl būvio. Dėl to jos gali 
pasikeisti ir tapti antibiotikams 
atsparesnės. Tuo atveju antibio
tikai gali nustoti pajėgumo ir 
neišgydyti ateities bakterinių 
užkrėtimų.

Šalutiniai poreiškiai ir aler
gijos. Kartais antibiotikai suke
lia alergiją ar nuodingus reiški
nius (reakcijas), kurie gali būti 
švelnūs, stiprūs ar gyvybei pavo
jingi. (“Pensininkas” 2/99).

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

PARDUODAMAS vyriškas naujas 
dviratis Safari firmos. Kaina $100. 
Tel. 905 896-9070.

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.

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.


