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Atgimimo šventė
Dešimt metų nėra ilgas laiko tarpas tautos istori

joje. Tačiau prisimenant Sąjūdžio laikus ir nuotaikas, iš 
dalies atrodo, kad tai įvyko jau labai seniai. Argi tik prieš 
dešimtmetį girdėjome apie nepaprastą vienybę liudijan
čius reiškinius - Baltijos kelią, Sąjūdžio idealistų nenuils
tamą darbą? Išeivija griebėsi visų įmanomų priemonių 
padėti Sąjūdžiui, ištiesti pagalbos ranką svajotas permai
nas išgyvenančiai, spygliuotu atgimimo keliu žengiančiai 
tautai. Niekas netingėjo, negailėjo laiko, aukų. Sujudo 
net apatiškieji, jausdami, kad pagaliau gali konkrečiai pa
dėti stodami petys į petį su čionykščiais ir tolimais tautie
čiais. Visi tapo, tomis dienomis nukaltą žodį vartojant, 
“tėvynainiais”, turinčiais bendrą tikslą - Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą.

P
O kiek laiko, politiniams reikalams riedant norima 
linkme, buvo galima padėti į šalį vadinamų “mitin
gų” plakatus, reikėjo grįžti prie kasdieninės tikro
vės su gražiais prisiminimais, kuriuos paliko abipusiai ap

silankymai meninių vienetų bei giminių. Tai lengvas api
bendrinimas, prie kurio norėtųsi padėti tašką, nebeminėti 
šešėlių, kurie temdė naujai atskleisto, šviesaus bendra
darbiavimo taką. Abiem pusėms teko patirti nusivylimų, 
nuoskaudų, kurių tolygūs kaltininkai buvo ir yra savanau
diškumas ir netolerantiškumas, prisidengęs įvairiomis 
kaukėmis. Nebeprasminga juos linksniuoti, ypač pirštu 
rodant į kitus, nes, kaip anglai sako, lieka dar trys pirštai, 
nukreipti į rodantįjį.

G
AL naudingiau, kaip kiekvieną užduotį atliekant, 
grįžti prie pirminių klausimų, prie principų, jei 
pagal juos užsibrėžta veikti. Ateina laikas grįžti iš 
klystkelių, pasitikrinti, ar atsakyta į tuos klausimus, ar pa

sikeitė tikslai. “Sąjūdis - tai mūsų krašto atgimimas: dva
sinis, pilietinis, tautinis. Jis atnešė didelių permainų. Gal
būt ne visose srityse, galbūt dar ne tokių, kokių trokšta
me...” Tai buvo Lietuvos atgimimo pirmūno, Aukščiau
siosios tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio žodžiai 
1990 m. kovo 12-osios sesijoje, kurioje jis buvo išrinktas 
toms pareigoms. Tų žodžių prasmė dar galioja šiandieną, 
kaip ir tą dieną išsakytas tikslas: “Mūsų bendras uždavi
nys: atkurti savo visuomenę, savo valstybę ir kurti jas to
liau. Tos kūrybos galias atskleidžia tik laisvi žmonės lais
voje žemėje”.

T
AI uždegančios, plataus mosto mintys, tačiau po 
dešimties metų būtina klausti - ar dabar Lietuvos 
gyvenime jos jau išblėsę? Naujagimę Lietuvą nuo 
1990 m. nešiojo įvairios politinės “auklės”. Ar dabartinio- 

sios dar vadovaujasi tomis mintimis? Kūdikio auklėjimas 
nėra toks paprastas ir aiškus, kaip stebėtojas išeivijoje ar
ba eilinis gyventojas norėtų. Lietuvos atgimimas yra sudė
tingas uždavinys, nebaigtas, kol ekonominiai pamatai nė
ra tvirti, kol sveikatos priežiūra nėra visiems prieinama, 
kol iš teisėtvarkos gali tyčiotis nusikaltėliai, kol švietimo 
institucijos neauklėja tautiškai susipratusio, pareigingo 
jaunimo. Iki to laiko “pasikliaukime protu ir gera valia 
tiek Vakaruose, tiek Rytuose”. RSJ

KLJS ir KLB suruoštoje Vasario 16-tos dienos šventėje Anapilio salėje susirinkę prie savo “miesto stoties” 
Hamiltono Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokinių grupė su tėvais ir mokytojais. Iš kairės: Ronaldas 
Bartninkas, ved. Rūta Kamaitytė, Renata Valaitytė, Andrius Ptašinskas, mok. Onutė Stanevičiūtė, Katrytė 
Bartininkaitė, Krista Valaitytė, Aleksas Ptašinskas, Mykolas Bartninkas su Rūta Bartninkiene, Petras Bartninkas, 
Rūta Valaitienė

Milijonai Ontario universitetams
Ontario finansų ministeris 

E. Eves ir Kolegijų bei universi
tetų ministerė D. Cunningham 
padalino $330 milijonų 35-ioms 
Ontario aukštojo mokslo insti
tucijoms. Tai pirmoji dalis di
džiulės $1.4 bilijono ($742 mili
jonai provincijos skiriami, liku
tis iš privačių institucijų bei au
kotojų) programos, vadinamos 
“SuperBuild”. Ši programa pa
ruoš universitetus ir kolegijas 
2003 metams, kada gimnazijų 
12 ir 13 klasės baigs abitūrą tuo 
pačiu laiku. Skaičiuojama, kad 
tai didelei abiturientų grupei 
reikės maždaug 57,000 papildo
mų vietų studentams ir apie 
13,000 naujų profesorių. Šiuo 
metu Ryersono universitetui 
paskirta $54 milijonai kompiu
terių ir inžinerijos centro staty
bai; dar $44 milijonai teks su
telkti privačiai - tuo būdu gali
ma bus priimti 3,000 naujų stu
dentų. George Brown kolegija 
kartu su Ryerson universitetu 
steigs naują sveikatos tarnybos 
centrą, kur bus 1,075 vietų stu
dentams. Kitos institucijos gavę 
didesnes sumas: Toronto, Gu
elph ir York universitetai bei 
Humber, Sheridan, Seneca, 
Durham ir Centenial kolegijos. 
Institucijų administratoriai ypač 
džiaugiasi šios programos pini
gais, bet studentai nemano, kad 
tie fondai padės jiems siekti 
aukštojo mokslo, kai mokestis 
už mokslą kasmet vis smarkiai 
keliamas.

Donald Sutherland, 64 me
tų, vienas iš žinomiausių kana
diečių kino artistų, vaidinęs per 
100 filmų, pagaliau debiutuoja 
Toronto The Royal Alexandra 
teatro scenoje. Jis prisipažino, 
kad paskutinį sykį teatro sceno
je pasirodė irgi Toronte, kai 
studijavo vaidybą Toronto uni
versitete. D. Sutherland vaidins 
atsiskyrėlį rašytoją, Nobelio 
premijos laureatą, prancūzo 
dramaturgo Eric-Emmanuel 
Schmitt parašytame vaidinime 
Enigma Variations. Vaidinimas 
prasidėjo vasario 17 ir tęsis iki 
balandžio 1 dienos. Svarbesni 
vaidinimai, kaip ir šis, kurie ski
riami Niujorko Brodvėjaus teat
rams, paprastai “išbandomi” ki
tuose didesniuose miestuose, 
kaip Bostonas, Čikaga ar To
rontas, patobulinami atsižvel
giant į sulauktą kritiką ir tada, 
jei būna gerai įvertinti, pasiekia 
Niujorką.

Pirmoji Kanados vėliava su 
klevo lapu buvo iškelta virš par
lamento rūmų 1965 metų vasa
rio 15 d. Tuometinis min. pirmi
ninkas Lester Pearson ją vėliau 
padovanojo savo liberalų parti
jai ir ji buvo laikoma liberalų 
vadovo kabinete. Dabartinis 
min. pirmininkas, liberalas J. 
Chretien šių metų Vėliavos die
nos proga ją perdavė Paveldo 
ministerei Sheila Copps, kuri 
parinks tinkamą instituciją, kur 
ji bus viešai išstatyta.

(Nukelta į 2-tą psl.)

KLJS ir KLB suruoštoje Vasario 16-os šventėje Anapilio salėje. Lietuvos miestams aplankyti “pasus” išsiima 
Lietuvos ambasadorius Kanadai Rimantas Šidlauskas ir Lietuvos gen. konsulas Haris Lapas. Pasus išduoda KLJS 
nariai prie “Vilniaus stoties”. Iš kairės: social, reikalų komisijos pirm. Larisa Svirplytė, narė Aurelija Karasiejūtė, 
vicepirm. Irena Žukauskaitė, vicepirm. Indrė Ramanauskaitė, ižd. Sonjja Houle, pirm. Matas Stanevičius

KLJS ir KLB suruoštoje Vasario 16-tos šventėje Anapilio salėje šventės organizatoriai, pasiruošę pjauti tortą 
švenčiant Lietuvos 82-tąją nepriklausomybės atgavimo sukaktį. Iš kairės: KLJS valdybos nariai - Indrė 
Ramanauskaitė, Lietuvos ambasadorius Kanadai Rimantas Šidlauskas, Sonija Houle, Irena Žukauskaitė, Rimas 
Pečiulis, Larisa Svirplytė, Aurelija Karasiejūtė ir pirm.- Matas Stanevičius Nuotraukos V. Stanevičienės

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Lietuvos dienos
Kovo 1, trečiadienį, 4 v.p.p. 

- lietuvių Mišios Šv. Jono late- 
raniečio bazilikoje. Pagrindinis 
celebrantas ir pamokslininkas - 
vysk. Jonas Boruta. Koncele- 
bravo arkiv. A. Bačkis, arkiv. V. 
Tamkevičius, vysk. A. Vaičius, 
vysk. J. Matulaitis, vysk. J. Že
maitis, vysk. J. Preikšas ir dau
gybė Lietuvos bei išeivijos kuni
gų. Dalyvių buvo apie 600 - 700.

Kas vakarą šiais metais 
kalbamos vakarinės maldos Šv. 
Petro aikštėje ir transliuojamos 
per Vatikano radiją. Trečiadie
nį vakare buvo dvi grupės aikš
tėje: lietuviai ir Palermo arki
vyskupijos maldininkai. Tad 
maldos buvo pravestos itališkai 
ir lietuviškai. Itališkai maldoms 
vadovavo Palermo arkivyskupas, 
o lietuviškai - arkiv. J. Bačkis. 
Maldoms prasidėjus pradėjo la
bai smarkiai lyti. Vyskupai suėjo 
po stogu, o žmonės šlapo aikš
tėje, bet visi buvo patenkinti.

Kovo 2, ketvirtadienį, 4.30 
v.p.p. - lietuvių Mišios Šv. Pau
liaus bazilikoje. Pagrindinis ce
lebrantas ir pamokslininkas - 
arkiv. A. Bačkis. Koncelebravo 
visi minėti vyskupai ir kunigai 
bei iš JAV atvykęs vysk. P. Bal
takis su kunigais bei maldinin
kais. Mišių metu giedojo Vil
niaus Visų šventųjų parapijos 
choras. Dalyvių buvo apie 
1,500. Vakare keletas lietuvių 
chorų koncertavo Šv. Ignaco 

šventovėje.
Kovo 3, penktadienį, 9 v.r. - 

lietuvių Mišios Maria Maggiore 
bazilikoje. Jose taipgi dalyvavo 
apie 1,500 žmonių. Pagrindinis 
celebrantas ir pamokslininkas - 
vysk. A. Vaičius. Su juo konce
lebravo 7 vyskupai ir apie 70 
kunigų. Mišių metu giedojo Vil
niaus arkikatedros jaunimo 
choras. Po Mišių buvo padaryta 
visų dalyvavusių nuotrauka prie 
bazilikos laiptų. Vakare vyko 
susitaikymo pamaldos dviejose 
vietovėse: S. Sabina all’Aventi- 
no (skirtos italų ir lietuvių jau
nimui) ir Šv. Kryžiaus bazilikoje 
(skirtos visiems lietuviams).

Kovo 4, šeštadienį, 9.30 v.r. 
- pagrindinės iškilmių Mišios 
Šv. Petro bazilikoje prie pagrin
dinio altoriaus. Pagrindinis ce
lebrantas ir pamokslininkas - 
arkiv. Sigitas Tamkevičius. 
Koncelebravo 7 minėti lietuviai 
vyskupai, arkiv. Kondrusevičius 
ir apie 70 lietuvių kunigų. Mi
šiose taip pat dalyvavo jubilie
jinių metų komiteto pirminin
kas kard. Roger Etchegaray ir 
Lietuvos prezidentas V. Adam
kus su žmona. Mišių metu buvo 
prisimintas neseniai miręs a.a. 
kun. Kazimieras Pugevičius. 
Tuoj po Mišių buvo einama į 
Pauliaus VI audiencijų salę. Sa
lėje buvo lietuviai ir italų grupė. 
Popiežius salėn atėjo kartu su 
Lietuvos prezidentu. Popiežių

Romoje 
lietuviškai sveikino Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkas arkiv. Sigitas Tamkevi
čius. Tada popiežius tarė ilgesnį 
sveikinimo žodį lietuviškai ir 
kiek trumpiau italams kalbėjo 
itališkai. Daug garbės svečių bu
vo pristatyta popiežiui ir daug 
nuotraukų padaryta įvairių gru
pių su popiežium. Pasibaigus 
audiencijai, popiežius kartu su 
prezidentu išėjo iš salės.

Kadangi tą pačią dieną bu
vo švenčiama ir Šv. Kazimiero 
kolegijos šventė, tai 3 v.p.p. į 
“Villa Lituania” viešbučio salę 
buvo sukviesti visi vyskupai, ku
nigai, prezidentas su žmona, ži- 
niasklaidos atstovai ir kiti kvies
tiniai asmenys. Iš viso dalyvavo 
apie 100 žmonių. Kolegijos va
dovas prel. A. Bartkus sveikino 
visus, bet ypač Romos Kazimie
rus: ambasadorių Lozoraitį ir 
prel. Dobrovolskį. Paskui trum
pą žodį tarė ambasadorius K. 
Lozoraitis. Pabaigoje visus svei
kino Lietuvos prezidentas. Po 
oficialiosios dalies visi vaišinosi 
ir šnekučiavo. Buvo sugiedota 
“Ilgiausių metų” kun. Zenonui 
Smilgai, kuris buvo atvykęs 
Romon švęsti savo 50 m. kuni
gystės sukaktį.

Kovo 5, sekmadienį, 10 v.r. 
Šv. Jono lateraniečio bazilikos 
krikštykloje Mišias laikė sukak
tuvininkas kun. Z. Smilga.

V. Staškevičius

Demonstracijos ir protestai
BNS žiniomis, vasario 23 d. 

Vilniuje Nepriklausomybės aikš
tėje įvyko dešiniųjų patriotų jė
gų demonstracija, kurią organi
zavo Lietuvos laisvės lyga, Lie
tuvių nacionalinė partija “Jau
noji Lietuva” bei kitos dešinio
sios jėgos. Susirinko apie 150- 
200 žmonių, iš kurių pasigirdo 
kaltinimai prezidentui Valdui 
Adamkui ir prezidentūrai už 
“kagėbistų reabilitavimą”. Susi
rinkusieji buvo pasipiktinę vals
tybinių apdovanojimų įteikimu 
Kazimierai Prunskienei ir Mari
jonui Misiukoniui. Seimo komi
sija yra pateikusi prašymą prezi
dentūrai paaiškinti, kaip buvo 
nuspręsta skirti būtent tuos 
valstybinius apdovanojimus. Sei- 

. mo Pasipriešinimo okupaci
niams režimams dalyvių ir nuo 
okupacijų nukentėjusių asmenų 
teisių ir reikalų komisijos pirmi
ninkas Antanas Stasiškis laiške 
prezidento kanceliarijos vadovo 
prašo atsakyti, kada ir kas pa
teikė apdovanotųjų asmenų 
kandidatūras.

Tą pačią dieną prie vyriau
sybės rūmų Lietuvos darbininkų 
sąjunga surengė demonstraciją 
prieš vyriausybės vykdomą 
“žmonių skurdinimo politiką”, 
kuri “pataikauja Pasaulio ban
kui, nuolat mažina socialines 
garantijas, nepaiso dirbančiųjų 
teisių”. Susirinko apie 500 žmo
nių, daugiausia vyresnio am
žiaus, iš įvairių Lietuvos vie
tovių.

Prie Panevėžio tą dieną dėl 
vėluojančių subsidijų protestuo
jantys Vidurio Lietuvos žem
dirbiai blokavo kelią netoli Vil- 
niaus-Šiaulių ir Kauno-Rygos 
kelių sankryžos. Dalyvavo apie 
300 ūkininkų bei bendrovių at
stovų iš Panevėžio, Joniškio, Jo
navos ir Šiaulių rajonų. Blo
kados akcija vyko vieną valan
dą. Žemdirbiai reikalauja subsi
dijas už parduotą praėjusių me
tų produkciją išmokėti iki šių 
metų kovo 1 d., sumažinti dyze
linio kuro ir elektros kainas.

Sutartis su Švedija
BNS žiniomis (per LGTIC), 

Valstybinės atominės energeti
kos saugos inspekcijos (VATE- 
SI) ir Švedijos branduolinės 
saugos tarptautinio projekto 
(SIP) vadovai Saulius Kutas ir 
Jan H. Nistad kovo 1 d. Vilniuje 
pasirašė bendradarbiavimo su
tartį, pagal kurią Lietuvai toliau 
bus teikiama įvairi pagalba. SIP 
teikia paramą inspekcijų ir įver
tinimo rengimo metodikos, li- 
cenciavimo, kokybės užtikrini
mo, specialistų kvalifikacijos 
kėlimo, techninės paramos, vi
suomenės informavimo ir ki
toms programoms.

Švedijos vyriausybė Lietu
vos branduolinės energetikos 
sektoriui teikia paramą nuo 
1992 m. Techninės pagalbos su
teikta už beveik 150 min. litų.

Iki 2001 m. Švedijos vyriau
sybė skirs po 25 min. litų į me
tus branduolinei saugai Lietu
voje srtiprinti. Taip pat svarsto
ma galimybė papildomai skirti 
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kasmet maždaug 5 min. litų pro
jektams, susijusiems su Ignalinos 
atominės elektrinės pirmojo blo
ko sustabdymu 2005 m.

Naujas muitinės vadovas
Kaip rašo “Lietuvos aidas”, 

vasario 8 d. finansų ministeris 
Vytautas Dudėnas paskyrė Va
lerijoną Valicką Muitinės de
partamento prie Finansų minis
terijos direktoriumi. Praėjusių 
metų gruodžio mėnesį viešo 
konkurso ir egzaminų komisija 
jį vienbalsiai pripažino tinkamu 
šioms pareigoms. Taip pat buvo 
sudaryta speciali komisija ištirti 
spaudoje paskleistus įtarimus 
dėl jo tinkamumo, bet ji nerado 
pagrindo pareikštoms abejo
nėms. V. Valickas buvo pir
muoju Muitinės departamento 
vadovu, Lietuvai atstačius ne
priklausomybę 1990 m. Jis taip 
pat yra dirbęs farmacijos verslo 
srityje.

Seimo pirmininkas Lenkijoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis vasario 
pabaigoje lankėsi Lenkijoje, kur 
jis susitiko su Lenkijos premje
ru Jerzy Buzcku. Susitikime 
kalbėta apie Europos sąjungos 
plėtrą. J. Buzekas pasveikino 
Lietuvą, pradėjusią derybas dėl 
narystės ES ir pareiškė Lenkijos 
paramą Lietuvos pastangoms 
stojant į šią sąjungą ir taip pat į 
ŠAS (NATO). Jis pranešė V. 
Landsbergiui, jog Lenkija Puns
ko kultūros namų statybai skyrė 
ir perveda 1 min. zlotų, ir kad 
Punsko pasienio užkarda bus iš
kelta, tačiau nemažėjantis kont
rabandos srautas neleidžia visai 
atsisakyti kontrolės, todėl 12 
pasieniečių ieškoma kitų patal
pų Punsko ribose.

BNS žiniomis (per LTGIC), 
pareigūnai taip pat aptarė ener
gijos pardavimą iš Lietuvos į 
Slovakiją per Lenkiją, atnauji
nant ankstesnį projektą ir įjun
giant Lenkijos anglies resursus.

V. Landsbergis taip pat su
sitiko su Lenkijos užsienio rei
kalų ir gynybos ministeriais bei 
senato maršale Alicija Gžeško- 
viak, seimo pirmininku Maciej 
Plažynskiu.

Teigiamai įvertino pažangą
BNS skelbia, kad vasario 29 

d. ŠAS (NATO) politinio kari
nio vadovavimo komiteto (Poli
tical Military Steering Commit- 
tee-PSMC) posėdyje buvo tei
giamai įvertinta Lietuvos pažan
ga įgyvendinant planus ginkluo
tųjų pajėgų plėtrai ir rengimosi 
narystei SAS-je. Posėdyje Briu
selyje dalyvavo Lietuvos delega
cija, vadovaujama krašto apsau
gos viceministerio Romo Kili- 
kausko. Buvo aptartas Lietuvos 
dalyvavimo “Partnerystės var
dan taikos” programoje 1999 m. 
įvertinimas bei pristatyti pro
gramos svarbiausi darbai 2000 
metams. Buvo pritarta Lietuvos 
planams, kurie pirmenybę tei
kia vadovavimui, kontrolei ir ry
šiams, anglų kalbos mokymui, 
karinės infrastruktūros vysty
mui, logistikai, prieštankinės ir 
priešlėktuvinės ginkluotės įsigi
jimui. RSJ

V
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Q RELIGINIAM! GYVENIME
Lietuvoje 1999 m. ragsėjo- 

gruodžio mėnesiais vyko Centri
nio 2000 metų jubiliejaus komite
to Romoje paskelbtas Tarptau
tinis vaikų ir jaunimo rašinių, 
skirtų 2000 m. jubiliejui, konkur
sas. Jį organizavo Lietuvos vysku
pų konferencijos 2000 metų jubi
liejaus komitetas ir Švietimo bei 
mokslo ministerija. Iš septynių 
Lietuvos vyskupijų Katechetikos 
centro komisijai buvo astsiųsta 57 
rašiniai. 1999 m. gruodžio 22 d. 
komisija išrinko po tris kiekvieno 
amžiaus grupės darbus, kurie bus 
siunčiami į Romą.

Vaikų grupėje (7-12) tema: 
“Jubliejus - didžiulė šventė ir 
kvietimas džiaugtis” laimėjo R. 
Pakėnas (Panevėžio vyskupija), 
A. Ramanauskaitė (Telšių vysku
pija), R. Balickaitė (Vilkaviškio 
vyskupija); paauglių grupėje (13- 
15) tema: “Krikščioniškojo jubi
liejaus priežastis ir centras - Jė
zus Kristus ir Jo Evangelija” - J. 
Chmeliauskaitė (Kauno arkivys
kupija), R. Draskytė (Panevėžio 
vyskupija), J. Caregorodceva (Tel
šių vyskupija); jaunuolių grupėje 
(16-18) tema: “Jubiliejus - susiti
kimas su Jėzumi Kristumi” - S. 
Jurkšas (Vilniaus arkivyskupija), 
A. Šilkūnas (Kaišiadorių vyskupi
ja), D. Kezys (Kaišiadorių vysku
pija)-

Jaunimas ir politikai š.m. 
sausio 21-23 d.d. meldėsi seimo 
rūmuose Vilniuje. Tai buvo ant
rasis jaunimo ir politikų susitiki
mas tema: “Sukurkime pasitikėji
mu grįstą visuomenę”. Apie 100 
jaunų žmonių kartu su politikais 
meldėsi už krašto ateitį, prašyda
mi Dievo šviesos ir išminties 
krašto vadovams. Maldai vadova
vo Vilniaus arkivyskupas A. J. 
Bačkis. Taipgi susitikime buvo 
kalbėta apie gyvenimo vertybes, 
tikėjimą, prasmingą gyvenimą. 
Gyvenimo patirtimi dalijosi seimo 
nariai - J.Galdikas, J. Šimėnas, 
A. Raškinis, A. Patackas, R. Da
gys, užsienio reikalų ministeris A. 
Saudargas, seimo pirmininkas 
prof. V. Landsbergis, Šiaulių vys
kupas E. Bartulis.

MIRTIES 
PRANEŠIMAS

AtA
PETRAS KITRA

mirė š.m. vasario 24 d. Credit 
Valley ligoninėje, sulaukęs 80 
m. amžiaus. Paliko žmoną 
Aldoną, sūnų Paulių su žmo
na Judy, dukrą Ireną su vyra 
Rob Harding bei Lindą su 
vyra Mike Lange. Liko vai
kaičiai - Shaun, Michelle, Ni
cole, Ryan, Kimberley, Derek, 
Michael ir Matthew. Jo taip 
pat liūdi kiti artimieji ir drau
gai. Velionis buvo pašarvotas 
Turner & Porter laidotuvių 
namuose (2180 Hurontario 
St., Mississauga), kur maldos 
prie karsto buvo sukalbėtos 
sekmadienio vakare, vasario 
27. Po gedulinių Mišių, ku
rios buvo atlaikytos pirma
dienį, vasario 28, 10 v.r. Lie
tuvos ' kankinių šventovėje, 
velionis buvo palaidotas Šv. 
Jono lietuvių kapinėse.

AtA
ANTANUI STEIGVILUI

mirus, jo žmoną, mūsų mielą narę STASĘ, sūnus - 
ANTANĄ ir REMIGIJŲ, dukrą NEMIRĄ su šei
momis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

KLK moterų dr-jos Lietuvos kankinių
parapijos skyrius

Gyvybės draugų klubo lanky
tojai š.m. sausio 13 d. rinkosi į 
Kauno arkivyskupijos Šeimos 
centrą išklausyti teologijos dakta
ro kun. J. Ivanausko paskaitos te
ma: “Bažnyčios mokymas apie gy
vybę”. Pasak kun dr. J. Ivanaus
ko, visuomenės požiūris į gyvybę 
priklauso nuo epochos. Šių laikų 
visuomenėje, priešingai Katalikų 
Bažnyčios mokymui, gyvybė daž
nai nelaikoma vertybe, Dievo do
vana. Atradimai medicinoje atsi
suko prieš patį žmogų. Viena 
opiausių mūsų visuomenės prob
lemų yra abortai. Pagal krikščio
nišką moralę gyvybė nuo pradėji
mo yra neliečiama. Kita blogybė 
yra eutanazija, kur kėsinamasi 
taipogi į žmogaus gyvybę. Relia
tyvizmas moralės srityje stumia 
žmogų į pesimizmą. Todėl reikia 
ypač pabrėžti būtinumą, kad šių 
laikų visuomenėje būtų puoselė
jama gyvybės vertybė kaip Dievo 
dovana.

Panevėžyje vasario 5 d. susi
rinko per pusantro šimto Tikėji
mo ir Šviesos bendruomenės narių 
iš visos Lietuvos. Susitikime daly
vavo Tikėjimo ir šviesos bendruo
menes Lietuvoje globojantis arki
vyskupas Audrys Bačkis, Panevė
žio vyskupas Juozas Preikšas ir 
katedros klebonas monsinjoras 
Juozapas Antanavičius. Tikėjimo 
ir šviesos benduomenės vienija 
šeimas, turinčias protiškai neįga
lių asmenų, ir jų draugus, dau
giausia - jaunus. Lietuvoje pir
moji bendruomenė įsisteigė prieš 
devynerius metus Vilniuje. Šiuo 
metu Lietuvoje Tikėjimo ir šviesos 
bendruomenę sudaro įvairiose 
miestuose veikiančios aštuonios 
vietinės bendruomenės.

Naujame 2000 metų leidi
nyje “Annuario Pontificio” rašo
ma, kad 1999 metais pasaulio gy
ventojų skaičius viršijo 6 milijar
dus; Katalikų Bendrijai priklauso 
vienas milijardas ir 45 milijonai 
žmonių, tai 17,4% visų Žemės gy
ventojų. Beveik pusė visų katali
kų - 517 milijonų gyvena Pietų ir 
Šiaurės Amerikoje; 290 milijonų 
- Europoje; 119 milijonų - Afri
koje, 110 milijonų - Azijoje ir tik 
apie 9 milijonus - Okeanijoje. Di
džiausią vietos gyventojų dalį ka
talikai sudaro Amerikoje - trupu
tį virš 63%; Europoje katalikai 
sudaro 41.5%; Okeanijoje - be
veik 30%; Afrikoje - 15.5%; o 
Azijoje katalikai sudaro tik 3.1% 
visų žemyno gyventojų.

Kiekvieną savaitę per Lietu
vos LNK televizijos kanalą yra 
transliuojama laida “Atleisk”. Jos 
metu laidos darbuotojų padedami 
žmonės prašo atleidimo tų, ku
riuos prieš daugelį metų buvo 
įžeidę ar įskaudinę ir kurių atsi
prašymui šių žmonių nesugebėjo 
surasti arba neišdrįso. Tokiems 
padeda laida “Atleisk”. Labai 
jaudinanti akimirka laidoje “At
leisk” buvo tada, kai vienas mo
kytojas pageidavo atsiprašyti arki
vyskupą S. Tomkevičių už tai, kad 
sovietmečiu jis per spaudą ap
šmeižė arkivyskupą ir tuo prisidė
jo prie kun. S. Tomkevičiaus įka
linimo. Į laidą arkivyskupas atvy
ko ir apkabino mokytoją, tuo iš
reikšdamas atlaidą. (S. Miltenis)

Vasario 1 d. Ohio valstijos Žemės ūkio departamente po pasirašymo tarpusavio sutarties su Ohio ir Lietuvos 
Žemės ūkio ministerijom bei Ohio universiteto Žemės ūkio fakultetu. Iš kairės: dr. Bobby Moser, dekanas 
Ohio State universiteto Žemės ūkio fakulteto, Ingrida Bublienė, LR garbės generalinė konsule, Fred L. 
Dailey, Ohio Žemės ūkio departamnto direktorius, dr. Viktoras Stankus, LB Klyvlando apylinkės vicepirm., 
August Pust, Ohio gubernatoriaus Bob Taft atstovas

Politiniai vingiai stebėtojo akimis
Apklausų duomenys, valstybės biudžetas mažėja, tarnautojų skaičius didėja, 

partijos rengiasi savivaldybių rinkimams
J. P. KEDYS

Apklausos duomenys
Žmonių nuomonės tyrimo 

centras “Vilmorus” apklausė 
dalį Lietuvos visuomenės dėl 
stojimo į Šiaurės Atlanto są
jungą (NATO). 20.2% pasisakė 
už įstojimą. Už įstojimą į ES pa
sisakė 26.2%. Už Lietuvos ūkio 
posūkį į Vakarų Europą ir JAV 
pasisakė 26.9%. Už ūkinių ir 
politinių santykių stiprinimą su 
Rusija pasisakė 49.6%!

Čia tenka stebėtis dėl tokio 
žmonių nusistatymo, ypač kai 
Rusija išgyvena gilią ūkinę, po
litinę ir karinę krizę, vesdama 
karą su Čečėnija! Ir tai žmonės 
taip pasisakė tuo metu, kai nau
jasis Jelcino kandidatas, žymus 
KGB buvęs pareigūnas, naudo
ja žiaurias priemones prieš kita
taučius. Gal svarbiausia priežas
tis tokio prorusiško žmonių pa
sisakymo yra ta, kad daug žmo
nių per 50 metų okupacijos pra
rado savo tautinius ir religinius 
įsitikinimus.

Šioje apklausoje buvo ir dar 
vienas klausimas: kas už “nacio
nalizmą”? Dabartinėje lietuvių 
kalboje jau apie 15-20% yra 
svetimžodžiai. Minėtas klausi
mas turėjo būti: Kas už tautiš
kumą? Teigiamai pasisakė vos 
4.4%. Penkios didžiosios parti
jos pasisako už ŠAS (NATO).

Prisipažinimo įstatymas
Įsigaliojo KGB Prisipažini- 

mo-liustracijos įstatymas. Suda
ryta komisija, kuriai buvę KGB 
agentai savanoriškai turi prisi
pažinti bendradarbiavus su 
KGB. Ši komisija nusprendžia, 
ar šią agento veiklą skelbti vie
šai, ar ne. Veiklos nuslėpimą ar
ba klaidingą pranešimą komisi
ja gali viešai paskelbti “Valsty
bės žiniose”. Tačiau Liustraci- 
jos įstatymas numato, kad ne
bus įslaptinti duomenys, jeigu 
paaiškės, kad su slaptosiomis 
tarnybomis bendradarbiavo pre
zidentas, seimo ir savivaldybių 
tarybos nariai, teisėjai ir proku
rorai.

Seimo rinkimai
Jeigu į seimą rinkimai vyktų 

kitą sekmadienį, žmonės taip 
balsuotų: nežino už ką - 20.5%; 
už liberalų s-gą - 15.5%; Centro 
s-gą - 13.3%; LDDP - 10.7%; 

PADĖKA
MYLIMAS TĖVAS, TĖVUKAS IR BROLIS 

A+A
LEONAS PILIPAVIČIUS

iškeliavo į amžinybę 2000 m. sausio 7 d., Oakvillėje. 
Palaidotas sausio 11d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, 

Mississaugoje, Ont.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui prel. Jonui Staš

kevičiui už atsilankymą ligoninėje, už maldas laidotuvių 
koplyčioje, už Mišias Lietuvos kankinių šventovėje ir pa
lydėjimą į kapines. Ačiū vargonininkei L. Marcinkutei už 
giedojimą. Dėkojame karsto nešėjams.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, drau
gams bei pažįstamiems už tėvelio lankymą ligoninėje, už 
raminančius žodžius, užsakytas šv. Mišias, gražias gėles ir 
dosnias aukas Lietuvos našlaičiams ir slaugos namams. 
Ačiū aukų rinkėjoms - M. Povilaitienei, L. Nakrošienei ir 
R. Bekerienei. Didelė padėka atvykusioms iš toliau ir už 
gausų dalyvavimą laidotuvių namuose, Mišiose ir 
kapinėse. Ačiū B. Stanulienei už labai skaniai paruoštus 
pietus ir ponioms už suneštus pyragus.

Jūsų visų nuoširdumas liks mums nepamirštamas. 
Liūdintys - vaikai Violeta, Arūnas, Rūta su šeimomis 

ir brolis dr. Juozas Pilipavičius su šeima

Socialdemokratų p-ją - 6.8%; 
Tėvynės s-gą - 5.3%; naująją s- 
gą - 5.1%; krikščionių dem. - 
4.1%; Lietuvos nacionalinę p-ją 
“Jaunoji Lietuva” - 3.3%; krikš
čionių demokratų s-gą - 2.5%. 
Taip rodo apklausos duomenys.

Tarnautojai gausėja
Valstybės gerovė smunka, 

bet jos tarnautojų skaičius au
ga! Remiantis valstybės tarnau
tojų statistika, nuo 1998 m. va
sario mėn. iki 1999 m. vasario 
mėn., per vienerius metus Lie
tuvos valstybės tarnautojų skai
čius padaugėjo 715!

Valdžios keičiasi, įsiskolini
mas auga, darbininkų armija di
dėja, darbų mažėja. Naujasis 
premjeras A. Kubilius sudarė 
įdomiu vardu pavadintą komisi
ją “Saulėlydis”, kurios tikslas 
šių laiškų susirašinėjimo armiją 
mažinti. Įdomu, kiek laiko teks 
laukti, kol iš “Saulėlydžio” pasi
rodys saulėtekis!

“Williams”
“Williams” bendrovės pir

mininkas John Bumgarner buvo 
sulinktas Lietuvoje kaip Ameri
kos prezidentas. Jis susitiko ne 
tik su valstybės vadais, bet ir net 
su žymesnių partijų vadais, ka
talikų atstovais, Vilniaus un-to 
rektoriumi ir kt. Jo atvykimo 
tikslas - dalyvauti “Mažeikių , 
nafta” b-vės posėdyje. Tuo tar
pu dar iš to “didžiulio debesies” 
nei praktiškų žaibų, nei griaus
mo negirdėti!

Parama spaudai
Valstybė remia 9 laikraš

čius. Šie privatiniai laikraščiai 
gauna iš valstybės piniginę pa
ramą kaip “kultūrinį-meninį” 
priedą. Per pastaruosius 1997

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Desmond Tutu, Johannes
burg (Pietų Afrikos) anglikonų 
vyskupui, vasario 15 Toronto 
universitetas suteikė teisių gar
bės doktoratą. Pagerbtas kaipo 
“architektas ir šviečiantis pa
vyzdys Pietų Afrikos bendruo
menės, kuri atleido ‘apartheid’ 
rėžimo vykdytojams”; sekančią 
dieną vysk. D. Tutu teologijos 
garbės doktoratą suteikė Trini
ty College. Specialioje iškilmėje 

m. gavo: savaitraštis “Naujasis 
Dienovidis” 500,000, savaitraš
tis “7 meno dienos” 645,000, sa
vaitraštis “Literatūra ir menas” 
628,400, žurnalas “Metai” 570, 
000, žurnalas “Nemunas” 390, 
000, žurnalas “Vilnius” 426,000, 
savaitraštis “Atgimimas” 150,000, 
savaitraštis “Apžvalga” 35,000, 
savaitraštis “Siaurės Atėnai” 
395,000. Iš viso 3,819, 400 Lt.

Čia suminėta suma arti 4 
mil. litų yra mokesčių mokėtojų 
pinigai, dovanoti dabartinės ko
alicijos valdžios. Tačiau kas 
įvyks, kai po 6 mėnesių, po nau
jų rinkimų valdžia pateks į kai
riųjų rankas? Jie tikrai paliks 
pradėtą principą: mokesčių su
rinktus pinigus mokėti priva
tiems laikraščių leidėjams. Jie 
paramą teiks ir toliau ir gal net 
padidins, bet skirtingų pavadi
nimų laikraščiams^ su skirtinga 
kairiųjų politika. Štai kur veda 
tokia politika. Panašių pavyz
džių yra ne vien spaudoje, bet ir 
įvairiose verslo srityse.

Politinės kombinacijos
Dalis dabartinės koalicijos 

narių seime nelabai tikisi atgau
ti savo vietas seime, tad jie jau 
kandidatuoja į miestų ir rajonų 
savivaldybių vietas. Pačiame 
Vilniuje Tėvynės sąjungos va
dams ypač rūpi surasti savo 
kandidatą, galintį nurungti Ro
landą Paksą, kuris, manoma, 
kaip buvęs meras kandidatuos 
Vilniuje. Paskutiniai spėjimai 
rodo, kad TS yra parinkusi R. 
Paksui priešininke - Ireną De
gutienę, dabartinę Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerę! 
Tai gana įdomus “suporavi- 
mas”. Jis gali privesti abu kan
didatus prie apylygės kovos.

Toronto universiteto Hart Hou
se jį sveikino karalienės atstovė 
Adrienne Clarkson, o garbės 
doktorato kredencialus įteikė 
Nobelio premijos laureatas 
John Polanyi. Pats vysk. D. Tu
tu gavo Nobelio taikos premiją 
1984 m.; pastaruoju metu jis va
dovavo Pietų Afrikos “Teisybės 
ir susitaikinimo” komisijai. 
“Vietoj keršyti ir bausti mūsų 
jauna valstybė pasirinko sunkų 
kelią - prisipažinimo, atleidimo 
ir susitaikinimo”, sakė vysk. D. 
Tutu ir ragino kitas naujai atgi
musias tautas, kaip pvz. Rusiją, 
Bosniją, Kosovą, sekti tuo pa
vyzdžiu.

Toronto restoranų švaros 
klausimą iškėlė The Toronto 
Star. Per praeitus porą metų 
maisto ir švaros inspektoriai ne
uždarė nė vieno iš 6,895 resto
ranų, nubaudė tik 11 (baudos 
vidurkis $45), nors buvo gauta 
keli šimtai skundų apie užnuo
dytą maistą, stoką švaros, virtu
vėse knibždančius tarakonus ar 
žiurkes. Pasirodo, kad inspekto
riai net neįvykdė savo provinci
jos nustatytos būtinų apžiūrėji
mų kvotos: 1999 m. patikrino 
tik apie 6,000 vietoj 13,000. To
ronto (GTA) burmistras M. 
Lastman pažadėjo skubiai “mo
bilizuoti” visus GTA inspekto
rius, kad per sekančius tris mė
nesius galėtų pertikrinti visus 
restoranus. Taip pat jis pažadė
jo stengtis pravesti įstatymą, 
kad švaros patikrinimo rezulta
tai, geri ir blogi, būtų restora
nuose iškabinti gerai matomo
se vietose prie įėjimo, kaip tai 
daroma kai kuriuose JAV mies
tuose. p k

ADV. POVILAS ZUMBAKIS, Čikaga
Lietuva, lietuvių tauta ir pavieniai lietuviai yra dažnai kaltinami 

kolaboravimu su naciais. Tuo tarpu traukti atsakomybėn už kola
boravimą su bolševikais-komunistais nėra populiaru Lietuvoje. O 
Vakaruose, komunistų nusikaltėliai ir kolaborantai ne tik nėra kalti
nami, bet dažnai net gerbiami.

Jau laikas pasvarstyti, kas ir kiek iš lietuvių kolaboravo su oku
pantais. Pirmiausia reikia apibrėžti sąvoką “kolaborantas”. Kas yra 
“kolaborantas” ir kokiomis sąlygomis? Ar visi, turėję ryšius su oku
pantais, yra kolaborantai?

Paprasčiausia žodžio “kolaborantas” sąvoka reikalauja, kad lie
tuvių atveju būtų: (a) okupantas ar jėga, kuri planuotų okupuoti 
kraštą, (b) veiksmas (aktas), kuris ar kuriuo kolaborantas prisidėtų 
prie okupanto planų ir (c) veikėjo tikslas (intencija) - savo elgesiu 
padėtų okupantams įgyvendinti jų tikslus arba iš to turėti sau naudos.

Antrojo pasaulinio karo metais Lietuva buvo užimta dviejų oku
pantų tris kartus: bolševikų-sovietų, nacių ir vėl sovietų. Abu oku
pantai buvo svetimi, nepriimtini mūsų kraštui. Jie buvo mūsų prie
šai. Trečioji okupacija truko nuo 1944 iki 1990 metų. Nacių okupa
cija truko truputį daugiau nei trejus metus; bolševikų-sovietų - 47 
metus (1940-1941 ir 1944-1990). Tad vien dėl skirtingų okupacijų 
trukmių tautos ir krašto išdavikams buvo daugiau galimybių kolabo
ruoti su raudonuoju nei su ruduoju okupantu.

Visos trys okupacijos buvo žiaurios. Nuo jų visų labai nukentėjo 
krašto gyventojai. Kadangi Lietuva buvo neutrali ir niekuo neprisi
dėjo prie karo pradžios, ji buvo okupuota nekaltai. Tad visi, kolabo
ravę su naciais ar bolševikais-sovietais buvo ir yra Lietuvos išda
vikai.

Gal būtų naudinga pailiustruoti sudėtingą Lietuvos padėtį, Ant
rojo pasaulinio karo metais, panagrinėjant dviejų žymių tautiečių 
veiksmus, iš kurių būtų galima matyti, kuris buvo tikrasis kolaboran
tas. Reikia prisiminti, jog okupacijos metu gyventojai turėjo daugiau 
ar mažiau sugyventi su okupantais, nepriklausomai nuo jų žiauru
mo. Taip buvo sovietų okupacijos metu, taip buvo ir nacių okupaci
jos laikais visur. Net žydų geto vyresnieji buvo priversti tartis su na
cių pareigūnais (dažniausiai bandydami padėti savo, visuomenei). 
Tokie ryšiai reiškė kooperaciją, ne kolaboraciją. Kai iš kooperacijos 
buvo tikimasi asmeninės naudos ar buvo prisidedama prie nešvarių 
okupantų darbų, jau būdavo peržengiama riba tarp kooperavimo ir 
kolaboravimo. Taip buvo net getuose, kai jų policininkai skriaudė 
nekaltus gyventojus, išnaudodami savo autoritetą ir pataikaudami 
okupantams. Už tokį elgesį daugelis jų buvo baudžiami žydų teismų.

Palyginimas Antano Sniečkaus su Kaziu Škirpa gali būti gera 
iliustracija tų laikų dviejų garsių mūsų tautiečių tikslų, iš kurių gali
ma daryti išvadas ar buvo kolaborantai. Prieš pradedant bet kokią 
analizę, būtina pastebėti, kad Sniečkus sau lygaus Lietuvos istorijoje 
neturi. Jį būtų geriau lyginti su Norvegijos Kvislingu ar su Prancūzi
jos Vichy. Bet kadangi Škirpa yra šmeižiamas mūsų kritikų, kaltina
mas kolaboravimu su naciais, šis palyginimas gali būti prasmingas. 
Škirpa turėjo įtakos planuojant Lietuvoje 1941 metų sukilimą, bet 
per sukilimą ir po to jo įtaka buvo nereikšminga - praktiškai nebuvo 
jokios. Vokiečiai laikė jį Berlyne (namų arešte), neleido jam vykti į 
Lietuvą, kur jis būtų bent pradžioje buvęs laikinosios valdžios min.
pirmininkas.

Sniečkus
(1) Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
Sniečkus gyveno Maskvoje. Jam, 
kaip komunistui, ten buvo saugiau 
nei Lietuvoje.

(2) Tuo metu (1939-1940) Stalinas 
planavo karą su Vokietija ir Lie
tuvos okupaciją.
(3) Užėmęs Lietuvą, Stalinas pla
navo Lietuvos valstybės ir tautos 
naikinimą.

(4) Sniečkus žinojo pagrindinį Sta
lino tautžudystės (genocido) planą. 
Stalino planus jis nujautė iš Ukrai
nos bei kitų kraštų patirties buvo 
galima aiškiai numatyti, ką reikš 
okupacija.

(5) Būdamas Maskvoje, Sniečkus 
planavo kaip padėti okupantui.
(6) Būdamas Maskvoje, Sniečkus 
planavo (net 1939 metais) Lietuvos 
tautžudystę, prisidėjo prie 700,000 
žmonių ištrėmimo, sąrašų sudary
mo ir sunaikinimo plano, palietusio 
ir daug žydų, ypač sionistų ir trots- 
kistų.*
(7) Dalyvaudamas tautžudystės pla
navime, Sniečkus prisidėjo prie so
vietų vykdomos tautžudystės kon
krečiu darbu kaip kolaborantas ir 
nusikaltėlis.
(8) Sniečkus bandė, padėdamas 
Stalinui tapti susovietintos Lietuvos 
vadu. Dalinosi privilegijomis, pa
grobtu turtu su savo kadrais (mask
viečiais, kurie prižiūrėjo, kad jie 
būtų ištikimi ir paklusnūs), užėmė 
okupuoto krašto valdžios aukščiau
sias pozicijas.
(9) Sniečkus prisidėjo prie Stalino 
planų jėga ir melu įjungti Lietuvą į 
Sovietų Sąjungą - t.y. sunaikinti 
Lietuvą.
(10) Stalinui okupavus Lietuvą ir 
melu bei jėga įvedus į Sovietų Są
jungos glėbį, Sniečkus ir jo bendra
keleiviai tapo Stalino marionetė
mis.
(11) Lietuvą užėmus sovietams ir 
prasidėjus Stalino tautžudystei, 
Sniečkus su savo kadrais ir kitais 
pasekėjais aktyviai dalyvavo tautžu
dystės vykdyme.
(12) Sniečkus padėjo Stalinui 
skleisti mitą po pasaulį, jog lietuvių 
tauta savo noru įstojo į Sovietų 
Sąjungą. Sniečkus tapo aukščiausia 
tarybinės Lietuvos politine figūra, 
bet tik su Stalino apsauga. Jo kole
gos, kadrai ir stribai klausė įsakymų 
iš Maskvos naikinti Lietuvos kraštą, 
tautos inteligentiją ir vykdyti numa
tytą tautžudystę.

Škirpa
(1) Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
Škirpa gyveno Berlyne, atstovavo 
nepriklausomos Lietuvos valstybei 
kaip jos diplomatas.
(2) Tuo metu Hitleris planavo karą 
su Sovietų Sąjunga ir Lietuvos oku
paciją.
(3) Užėmęs Lietuvą, Hitleris taip 
pat planavo Lietuvos valstybės ir 
tautos naikinimą.
(4) Pagrindinis Hitlerio tautžudys
tės ir holokausto planas nebuvo ži
nomas Škirpai. Žydų naikinimo 
planas buvo žinomas tik kelių aukš
tų pareigūnų. Škirpa nebuvo jų tar
pe. Jis žinojo bendrą Hitlerio nusi
statymą prieš žydus, bet holokausto 
vykdymo prieš karą nežinojo. Neži
nojo ir Vakarų demokratijos. Prieš 
karą buvo galima įsivaizduoti, ką 
reikš okupacija, tačiau nebuvo gali
ma numatyti žiaurumo lygio.
(5) Būdamas Berlyne, Škirpa bandė 
įtikinti nacių viršūnes, kiek jis galė
jo prieiti prie jų, kad išsilaisvinus iš 
Sovietų Sąjungos okupacijos, vokie
čiai pripažintų Lietuvos nepriklau
somybę.
(6) Nėra jokios medžiagos, įrodan
čios Škirpos prisidėjimą prie žydų 
naikinimo plano (Final solution) ar 
prie nacių planų persekioti Lietu
vos intelektualus, mobilizuoti krašto 
jaunimą karo ar darbų kolonoms.
(7) Prisidėdamas prie bendrų vo
kiečių tikslų sukilti prieš sovietus, 
Škirpa kooperavo su jais. Bet jo 
tikslai visapusiškai skyrėsi nuo vo
kiečių. Škirpa visą laiką rūpinosi 
Lietuvos nepriklausomybe. Taigi jis 
nebuvo kolaborantas.
(8) Škirpa buvo sutikęs tapti minis- 
teriu pirmininku išsivadavusioje 
Lietuvoje.
(9) Škirpa bandė dirbti su Hitlerio 
valdžia, stengdamasis įtikinti ją 
leisti Lietuvai atgauti nepriklauso
mybę. Sukilimas turėjo įvykti Lietu
voje pirmom dienom po karo pra
džios, kad įrodytų vokiečiams ir pa
sauliui, jog tauta nori ir reikalauja 
nepriklausomybės ir yra verta jos.
(10) Prasidėjus karai ir Škirpai to
liau reikalaujant, kad vokiečiai pri
pažintų Lietuvos nepriklausomybę, 
naciai iš Berlyno jo neišleido. Už
dėjo namų areštą ir neleido grįžti į 
Lietuvą per visą vokiečių okupaci
jos laiką. Jo ryšiai su sukilimo vyk
dytojais ir laikinąja valdžia po bir
želio 22-osios buvo minimalūs ir 
nereikšmingi.
(11) Vokiečiams pradėjus užimti 
Lietuvą, ten vyko masinis sukilimas 
prieš sovietus. Škirpos bendraryšiai, 
gyvenantys Lietuvoje, paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymą, 
neatsiklausę vokiečių, prieš jų no
ras, paskelbė laikinąją valdžią. 
“Laikiną”, nes nebuvo jokios gali
mybės rinkimams. Sukilimas ir lai
kinoji vyriausybė turėjo tapti tikro
ve per porą dienų karai prasidėjus.

į 3-čią psl.)
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Daug džiugių žinių iš Gargždų
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Kai nuolat skaitome ir gir
dime apie įvairias rūpestį ke
liančias žinias iš Lietuvos, kad 
ten daug įvairiausios netvarkos, 
nevilties, sunkumų, - nebežino
me, ką ir begalvoti. Tad norisi 
nors trumpai parašyti apie nedi
delį miestelį Gargždus Žemaiti
joje, apie jaunimą - ateitininkus 
ir jų veiklą, priminti, kad Lietu
voje yra daug gerų žmonių, 
daug puikaus jaunimo, jų globė
jų, kurie nesiskųsdami eina, dir
ba, veikia, neša džiaugsmą ir vil
tį kitiems.

Čia tik Gargždai, o kiek to
kių vietų Lietuvoje! Kiek tokių 
gerų, entuziastiškai nusiteikusių 
vaikų, jaunimo, jų globėjų, va
dovų! Gaila, kad mes apie juos 
mažai težinome. O Lietuvoje 
veikia vien tik ateitininkų kuo
pų 90 su 2000 narių, o kur kitas 
jaunimas - skautai, kudirkaičiai, 
gediminaičiai, valančiukai, pa
vasarininkai ir kt.!

Gargždų Šv. Arkangelo My
kolo ateitininkų kuopa veikia 
nuo 1992 m. ir turi gausų būrį 
narių. Joje veikia ir vokalinis 
mergaičių būrelis. Moksleiviai 
ateitininkai užsiima labdaros 
veikla: lanko tėvų globos nete
kusius vaikus, gyvenančius 
Gargžduose, specialiame darže
lyje, atneša savo padarytų dova
nėlių, bendrauja, rodo menines 
programėles. At-kai yra dažnai 
kviečiami bei patys noriai va
žiuoja pas kaimyninių rajonų 
moksleivius, skatina juos akty
viai veikti, jaunimo arganizacijai 
augti.

Gargždų at-kų numatytos 
veiklos projektui “Jaunimas ir 
karitatyvinė veikla” įgyvendinti 
yra gavę dalį lėšų iš Europos 
komisijos PHARE pilietinės vi
suomenės plėtros programos. 
Projekte numatoma, pasinau
dojant turimais ryšiais, bend
rauti su jaunimo organizacijo
mis - skautais, pavasarininkais, 
ateitininkais, veikiančiais ir kai
myniniuose rajonuose.

“Per rėmėjus ir geradarius, 
bičiulius jaučiame didelę Dievo 
pagalbą ir todėl gyvuojame, sa
vo veikla siekiame visa atnau
jinti Kristuje. Mus remia seniū
nija, rajono savivaldybė. Kultū
ros namai kviečia dalyvauti 
miesto kultūriniuose renginiuo
se, tautinėse šventėse. Mes 
stengiamės visur dalyvauti. Taip

Gargždų ateitininkai su svečiu kun. Juozu Šeškevičiumi iš Braziluos tų pagalbininkų pavardes.

Kodėl atsisakiau Gedimino ordino?
Buvau ir esu įsitikinęs, kad 

valstybės apdovanojimai teikia
mi ne kaip priedas prie gauna
mo atlyginimo už gerą darbą, o 
už pasišventimą tarnauti Tėvy
nei, nepaisant įvairiausių sun
kumų ar net pavojaus asmens 
gerovei ir saugumui.

Tenka apgailestauti, nūnai 
įsigalėjęs cinizmas bus sumenki
nęs, skaudžiai nuvertinęs ir at
kurtuosius Lietuvos ordinus bei 
medalius. Juos imta dalinti ne 
tik tarptautines varžybas laimė
jusiems sportininkams, bet ir jų 
masažistams, ne vien sovietme
čiu kentėjusiems rezistencijos 
dalyviams, bet ir buvusiems ka
gėbistams bei jų talkininkams.

Kokiais žodžiais ir kokiais 
argumentais pasiremdami mes 
priekaištausime nesąžiningiems 
mūsų piliečiams, jeigu brolių 
krauju susitepę Tėvynės išdavi

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

savo giesmėmis, programėlėmis 
nešame katalikišką dvasią ateiz
mo suvargintai visuomenei, o ir 
patys ateitininkai, jaunimas, yra 
nukreipiami tikslingai veiklai, 
apsaugomi nuo neigiamos gat
vės įtakos”, rašo kuopos globėja.

Čia šiek tiek iš jų veiklos 
pernai. Gruodžio mėnesį jie 
lankė Akmenės, sausio - Skuo
do, kovo - Klaipėdos ateitinin
kus. Sausio 6 d. at-kai “Trys ka
raliai”, lydimi “Angelų choro” 
aplankė ligoninę, įstaigas, orga
nizacijas. Jų apsilankymas su
laukė gražių atsiliepimų vietinė
je spaudoje.

Gavėnios metu kuopos at- 
kai penktadieniais ir sekmadie
niais eina Kryžiaus kelius šven
tovėje kartu su kitais tikinčiai
siais, dalyvauja procesijose, iš
kilmingose pamaldose. Sausio 
13-ją, Vasario 16 ir Kovo 11 
dalyvauja Gargždų šventovėje 
aukojamose šv. Mišiose už Tė
vynę su Lietuvos ir savo kuopos 
vėliavomis. Velykose organi
zuoja agapę po sumos. Kovo 
mėnesį dalyvavo Vilniaus kraš
to ateitininkų akademiniame 
savaitgalyje, kur jiems buvo 
įteikta A. ir J. Čingų konkurso 
II premija. Jie pasirodė ir su 
menine programėle.

Vasara irgi buvo, kupina 
veiklos. Jie suorganizavo kaimy
ninių kuopų ateitininkų moks
leivių šventę, dalyvavo ateitinin
kų jubiliejinėje konferencijoje 
Kaune. Ten gargždiškiai talentų 
vakare suvaidino V. Valentaitės 
kūrinį “Demonų motina”.

Jie svečiavosi ir Pelesoje, 
mažoje lietuvių salelėje Gudijo
je. Jie ten vaidino “Demonų 
motiną”, dainavo, giedojo šv. 
Mišiose ir aplankė dar 8 kai
mus, kurių 6 yra beveik lietuviš
ki. Iš jų Piliūnai, Druskininkai ir 
Padvitys yra labai panašūs į 
Dzūkijos kaimus. Čia at-kai ra
do žmonių, menančių ir galinčių 
padainuoti daugiau nei 300-400 
senųjų dzūkiškų dainų!

Iš jų veiklos įvairovės maty
ti, kad Gargždų at-kai visu savo 
jaunatvišku entuziazmu daly
vauja ir religiniame ir pasaulie- 
tiniame-visuomeniniame gyve
nime. Jiems vadovauja pasi
šventusi globėja mokytoja Kazi
miera Sipienė, o dvasios vadas 
yra Gargždų klebonas kun. J. 
Paulauskas, kuris irgi visomis iš
galėmis padeda.

kai ne tik nebaudžiami, bet ne
retai dar gauna valstybines pen
sijas ir net apdovanojimus? Pre
zidento tarnybai turėtų būti ži
noma, kad K. Prunskienės - 
“Šatrijos” veikla su 1990-aisiais 
metais nesibaigia. Tai liudija 
paskelbti dokumentai “Iš nau
jausios Lietuvos istorijos”. M. 
Misiukonio ilgametė tarnyba 
KGB ir trumpas ministravimas 
K. Prunskienės vyriausybėje 
niekaip negalėjo pretenduoti į 
DLK Gedimino ordiną. Tai už 
absurdo ribos.

Kas bent viena akimi sekė 
Sąjūdžio veiklą, tas tikriausiai 
prisimena, kaip V. Tomkus su 
savo bendrais pasisavino “Res
publikos” dienraštį. Jo gangste- 
riškus metodus vėliau spaudoje 
atskleidė V. Tomkaus bendra
žygis R. Taraila. Tačiau ir Tom
kus, ir “Lietuvos ryto” vyr. re
daktorius Vainauskas šių metų 
Vasario 16-sios proga buvo ap
dovanoti Gedimino ordinais. 
Argi tai nepanašu į savotišką 
papirkinėjimą, kad įtakingiausi 
Lietuvos dienraščiai apie Prezi
dentą rašytų kaip apie mirusį - 
vien tik gerai arba nieko?

Palaikydamas Lietuvoje (tik

Grupė Gargždų ateitininkų su dvasios vadu parapijos klebonu kun. Jonu Paulausku Telšiuose, Katedros 
kriptoje prie kankinio vyskupo VINCENTO BORISEVIČIAUS karsto. Iš dešinės pirma - kuopos globėja R. 
Sipienė, iš kairės antra - kuopos valdybos pirmininkė Sandra Baranavičiūtė

SPAUDOS BALSAI
Buvusių saugumiečių registracija

Kagėbistų registracija
Apie Lietuvos vyskupų atsi

prašymą už kai kurių katalikų 
dvasiškių bendradarbiavimą su 
KGB rašo Krokuvos katalikų 
savaitraštis “Tygodnik Powsze- 
chny” š.m. vasario 6 d. laidoje: 
“Lietuvos vyskupų konferencija 
išleido pareiškimą, kuriame at
siprašo už dvasiškių bendradar
biavimą su KGB sovietmečiu. 
Verta pabrėžti, kad šiame 
sprendime nėra baimės dėl dva
siškių ‘demaskavimo’ registraci
jos metu, kadangi buvusių 
bendradarbių pavardės nebus 
paskelbtos su sąlyga, jeigu jie 
bendradarbiavimo faktą ir ap
linkybes atskleis registracijos 
komisijai.

Šalia to Vyskupų konferen
cija nusprendė, kad Gavėnios 
metu K. Bendrija atsiprašys už 
lietuvių dalyvavimą holokauste 
Lietuvos teritorijoje. Šis dalyva
vimas, seniai žinomas ir su šird
gėla komentuojamas, šiuo būdu 
sulauks taip svarbaus simboli
nio patenkinimo akto.

Komentaras nereikalingas, 
tačiau yra aiškus reikalas iš
reikšti Lietuvos K. Bendrijai pa
garbą ir pasigėrėjimą, juo la
biau, kad ji sovietmečiu veikė 
ne satelitinėje valstybėje, bet 
Sov. Sąjungos valdžioje ir tomis 
baisiomis sąlygomis ryžosi (pas 
mus tai mažai žinoma) atlikti 
aukščiausio didvyriškumo veiks
mus”.

Tuo pačiu KGB registraci
jos klausimu Maskvos dienraštis 
“Kommersant” š.m. vasario 2 d. 
laidoje rašo: “Vakar (vasario 1 
d.) Lietuvoje prasidėjo Sov. Są
jungos slaptose spectarnybose 
dirbusių asmenų registracija. 
Tuo būdu Lietuva įžengė j ke
lią, kurį dauguma Rytų Euro
pos kraštų jau baigė eiti. (...) 
KGB agentai - lietuviai turi 
ateiti į Saugumo departamentą 
ir užpildyti 21 puslapio svarbią 
anketą, kurioje yra klausimai 
apie pirmą ryšį su KGB tarnau
tojais, bendradarbiavimo pobū
dį, konspiracijos metodus ir tu
rinį pateikiamų informacijų. At
skirose skiltyse reikia nurodyti 
jiems žinomų čekistų ir jų slap- 

riausiai ir jums) žinomos disi- 
dentės, vienuolės N. Sadūnaitės 
protestą, nusprendžiau grąžinti 
Prezidentūrai DLK Gedimino 
V-tojo laipsnio ordiną, kurį 
prieš porą metų buvau gavęs už 
savo literatūrinę ir visuomeninę 
veiklą.

Iš esmės nesutinku su 
“Draugo” vyr. redaktorės D. 
Bindokienės nuomone, kad ki
lęs triukšmas dėl apdovanojimų 
Lietuvoje priklauso tam tikrai 
“amerikonų” šmeižimo kampa
nijai. Nebe pirmą kartą lankausi 
JAV ir pažįstu daugelį Lietuvos 
patriotų, kurių ilgametis darbas 
Tėvynės labui tikrai yra nusipel
nęs aukštų, apdovanojimų.

Manyčiau, kad patarėjų su
klaidintas Prezidentas V. Adam
kus dabar galėtų inicijuoti įsta
tymą, kad ordinai ir medaliai 
Lietuvoje apskritai būtų panai
kinti. Aš tai siūliau dar 1990 
metais ir “Lietuvos aide” iš- 
spausdinom straipsnį, kurį da
bar siūlyčiau persispausdinti 
“Tėviškės žiburiams”. (Tai bus 
padaryta sekančiame “TŽ” nu
meryje, Red.)

Kazys Saja, rašytojas, 
Kovo 11-osios Akto signataras

Saugumo departamentas 
garantuoja prisipažinusių agen
tų pateiktos informacijos slap
tumą, tačiau ne visų. Ajionimiš- 
kumas nėra garantuotas Lietu
vos prezidentui, seimo nariams, 
ministeriams, teisėjams ir pro
kurorams, o taip pat ir kandida
tams į šias pareigybes.

Apklausinėjami AK veteranai
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. vasario 11-13 d. 
laidoje rašo: “Į Lietuvos gene
ralinę prokuratūrą yra šaukiami 
lenkų veteranų klubo nariai, ku
riam priklauso buv. ‘Armija 
krajova’ kareiviai. Jie yra šau
kiami telefonu be priežasties 
nurodymo. Kaip lenkų spaudos 
agentūra painformavo, lenkų 
veteranų klubo pirmininkas S. 
Kaczkan vienas iš keturių jau 
apklaustųjų pasakė, kad proku
ratūrą domina AK dalinių veik
la Antrojo pasaulinio karo metu 
ir taip pat ar buvo susidūrimai 
su lietuviais ir kas tų susidūrimų 
metu žuvo”.

Tas pats dienraštis tuo pa
čiu klausimu vasario 16 d. laido
je rašo: “Pirmadienį ambasado
rė E. Teichman susitiko su Lie
tuvos gen. prokuroru K. Pėdny
čia. Generalinė prokuratūra 
pradėjo baudžiamąją bylą AK 
Lietuvoje veiklos 1943-1944 
metais. AK kareiviai yra kalti
nami 273 civilių gyventojų nu
žudymų Molėtų rajone. Šioje 
byloje į prokuratūrą šaukiami 
kap liudininkai AK veteranai”.

Toje pačioje “Gazeta” lai
doje istorikas dr. P. Niwinski, 
AK veiklos žinovas, rašo: “Tai 
buvo karas, ir šiandien žiūrint iš 
pusės šimtmečio perspektyvos 
negalima vienareikšmiškai pa
sakyti, kad abi pusės būtų be 
kaltės. Vis dėlto iš lenkų pusės 
nebuvo nei organizuoto genoci
do nei bendradarbiavimo su vo
kiečiais, nors iš jų pusės tokių 
pasiūlymų buvo. Šiandien lietu
viai tvirtina, kad jie didvyriškai 
kovojo su vokiečių okupantais, 
o lenkai su jais bendradarbiavo. 
Kaip tik buvo atvirkščiai”.

Istorija yra politikos tarnai

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino paminklas Vilniuje
Nuotr. R. Puterio

tė, ir dr. P. Niwinski, bandyda
mas pateisinti AK veiksmus ne
pastebi jos bendradarbiavimo 
su vokiečiais faktų, kurių yra 
apsčiai lenkų istorinėje literatū
roje, pvz. AK karininkas J. Swi- 
da prisipažįsta ėmęs iš vokiečių 
ginklus (“Zeszyty Historyczne” 
73-ji laida); G. Mazur aprašo 
ginklų iš vokiečių ėmimo deta
les (“Z.H.”, 117 L.). Apie AK - 
vokiečių bendradarbiavimą “Z.H” 
110 laida ir “Studia Mars” ant
roji laida išspausdino šio bend* 
radarbiavimo klausimu ilgus 
straipsnius.

Rytprūsių miestų pavadinimai
D. Balsytės išleistą “Lietu

vių kalendorių 2000”, kuriame 
kai kurios Gudijos, Lenkijos ir 
Rusijos Karaliaučiaus apskrities 
pasienio sritys yra pažymėtos 
kaip “Laikinai okupuotos etni
nės lietuvių žemės” Maskvos 
dienraštis “Kommersant” š.m. 
vasario 2 d. laidoje taip komen
tuoja: “Garsaus skandalo vie
nok nebuvo. ‘Suinteresuotų’ 
kraštų atstovybės parodė šiokį 
tokį nustebimą ir Lietuvos Ge
neralinei prokuratūrai tuoj bu
vo pavesta peržiūrėti, ar kalen
doriaus turinys sutinka su įsta
tymais. Skandalas greičiausiai 
bus užtušuotas. Reikalas yra 
tas, kad Lietuvos valdžios politi
ka kaimynų atžvilgiu paprastai 
būna dvejopa: užsienio ir vidaus 
reikalui. Oficialioje plotmėje jo
kio kėsinimosi į Kaliningrado 
sritį nėra, tačiau kelių rodyklėse 
ir Lietuvos miestų stočių tvar
karaščiuose visoms apgyvendin
toms Kaliningrado apskrities 
vietovėms yra suteikti paskubo
mis sugalvoti lietuviški pavadi
nimai. Kadangi gausiems kelei
viams rusiškų analogų nėra 
(valstybinės kalbos įstatymas to 
neleidžia), painiava yra neišven
giama”.

Taigi Karaliaučiaus, Tilžės 
ir Įsruties miestų pavadinimai 
yra “paskubomis” lietuvių su
galvoti. Šį straipsnį persispaus
dino Niujorko “Novoje ruskoje 
slovo”. J. B.

Smerktini abiejų spalvų kolaborantai
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

Sniečkus Škirpa
(13) Vokiečiams okupavus Lietuvą, 
Sniečkus ir jo kadrai pasitraukė į 
Maskvą toliau kolaboruoti su Stalinu.
(14) Antrosios sovietinės okupaci
jos metu Sniečkus ir jo kadrai grįžo 
į Lietuvą ir prisidėjo prie Stalino 
tęsiamos tautžudystės. Sniečkus ir 
jo kadrai toliau vadovavo kaip 
Maskvai paklusnūs tarnautojai oku
puotoje Lietuvoje. Visas jų ir jų 
palikuonių darbas sovietų laikais 
buvo savęs aukštinimas, savo gyve
nimo sąlygų gerinimas, privilegijos 
ir sovietinės okupacijos išlaikymas.
(15) Šiandieną neretas Sniečkaus 
palikuonis, buvusių kolaborantų 
vaikas ir vaikaitis priklauso turtin
gųjų luomui Lietuvoje, užima pa
grindines pozicijas valdžioje, žinia- 
sklaidoje, mokslo sferoje bei priva
tizuotuose versluose.

* Komunistų Kadrų planavimas 
naikinti žydus prieš 1941 m. yra 
“neliečiama” tema. Nei pats tų pla
nų įvykdymas! Būtų įdomu išgirsti 
iš sovietų kolaborantų, kaip jie tai 
pateisina? Ar tai nebuvo antisemi
tizmas? Ar jie nebuvo žydžudžiai už 
areštavimą, trėmimą į Sibirą 1940 
m. Ar prezidentas Brazauskas, atsi
prašydamas žydus Izraelyje, atsi
prašė ir už savo draugus, kurie pri
sidėjo prie žydų persekiojimo tais 
laikais? Įdomu, kodėl žydų visuo- 
menė Lietuvoje tos temos nekelia.

Manau, jog yra aišku, kuris iš šių dviejų vyrų buvo kolaborantas, 
o kuris tik kooperavo su okupantais. Sniečkaus grupė kolaboravo su 
okupantu, turėdami tikslą užimti ir sunaikinti Lietuvą. Škirpos 
grupė kooperavo su būsimais okupantais, siekdami atstatyti Lietu
vos nepriklausomybę.

Po tiek metų mes, gyvenę Vakaruose, negalime sutikti su visais 
Škirpos veiksmais ir pasisakymais. Negalime suprasti kai kurių laiki
nosios valdžios žingsnių. Beveik visame pasaulyje tais laikais vyravo 
“vadizmo” polinkis. Bet lyginti Škirpą ir jo bendradarbius su buvu
siais sovietų kolaborantais yra nelogiška ir neteisinga. Tai istorijos 
iškraipymas.

Šiuo metu, kai Lietuva yra spaudžiama teisti “kolaborantus”, 
yra svarbu suprasti ir paaiškinti tautai bei pasauliui, kokiom sąlygom 
mūsų tauta gyveno trijų okupacijų metu.

Svarbu, kad Lietuva atstatytų teisėtvarką. Tikra teisė reikalauja 
lygybės prieš įstatymus. Jeigu vieni yra baudžiami už tam tikrus 
veiksmus, o kiti ne (nes šiuo momentu yra politiškai priimtesni), tai 
yra ne tik istorijos, bet ir pagrindinių teisingumo principų iškraipymas. 
Tokia pirmenybė bausti būtų ne tik laikina neteisybė, bet pamatas, ant 
kurio statoma Lietuvos teisinė sistema, būtent neteisybė.

Ką teisti? Už ką teisti?
Lietuva, ne kitų valstybių ambasadoriai ar organizacijos, kurių 

tikslas nėra teisingumas, o politika ar kerštas, gali nuspręsti, už ko
kius veiksmus su okupantu bus teisiami žmonės. Ką turėjo atlikti 
kolaborantas, kad šiandieną, praėjus 50-čiai metų būtų teisiamas?

Ar teisti už nekalto žmogaus nužudymą? Taip. Manau, niekas 
dėl to nesiginčys. Ar teisti už sąrašų (ištrėmimo, areštavimo ir pan.) 
sudarymą? Jeigu taip, tai ar visi sąrašai buvo vienodi? Ar tas, kuris 
sudarė sąrašus, privalėjo tiksliai žinoti, kas bus tu tais, kuriuos areš
tuos?

Ar teisti už nekalto žmogaus areštavimą? O kaip nustatyti, ar 
pvz. policininkas žinojo, kad tas žmogus, kurį jam yra įsakyta areš
tuoti, yra kaltas ar ne? Ar tai svarbu? Ar, nuvykęs į kaimą areštuoti 
90-ties metų senuko ir 11 mėnesių vaiko, galėjo suprasti, jog tai yra 
tautžudystės veiksmas?

Ar reikia teisti tuos, kurie saugojo areštuotus žmones? Tik ne
kaltus žmones! O jei kalti ir nekalti buvo sumaišyti? Ar kaltas kiek
vienas Raudonosios armijos kareivis, kuris su šautuvu saugojo suim
tas šeimas, kai jas vežė į Sibirą? Ar kareivis, kuriam buvo įsakyta 
saugoti getą, turi būti teisiamas?

Kol nebus aiškiai nustatyta ir viešai paaiškinta, už ką ir kodėl 
yra baudžiama, Lietuvoje ir toliau bus teisinė netvarka ir ilgainiui 
kils ne tik nepasitikėjimas teismais, bet ir atsiras pagrindas teisinei 
anarchijai. Seimo nuolaidžiavimas spaudimui iš užsienio, leidimas 
įstatymų dėl žmonių baudimo už akių yra teisinių principų nesupra
timo pavyzdys. Tai yra ištižimo ženklas, kai priimami įstatymai, ku
rie daugiau tiko nacių Vokietijos ir Sovietų Sąjungos telefoninei teisei.

Iš pataikavimų statoma teisinė sistema neverta to vardo. Politi
kai, linkę įtikti, esant spaudimui, nesuprasdami ar nenorėdami su
prasti žalos, kurią daro krašto tvarkai, turėtų pasiieškoti kitų profe
sijų. Žala, kurią daro krašto teisėtvarkos sistemai, gali sugriauti lais
vės pagrindus ir vesti į anarchiją ar sekančią okupaciją.

Kai kurie kolaborantai pamirštami
Nevienodų standartų įvedimas į teisėtvarką kelia gilią neapy

kantą. Tai neapykantai yra rimtos priežastys.
Šių dienų šviesi visuomenė nenori prisiminti, kad dėl komuniz

mo pasaulyje žuvo žymiai daugiau žmonių nei nuo nacių. Daugiau 
žmonių buvo ištremti iš tėvynių, kankinti, žudyti ir persekioti negu 
bet kada istorijoje: nė viena sistema, nė viena ideologija tiek blogio 
nėra padariusi nekaltiems žmonėms, kiek padarė komunizmas. Bet 
dabar tokie laikai, kad jų nuodėmių negalima net mandagioje drau
gijoje minėti.

Galima ir būtina minėti nacių nusikaltimus. Galima ir būtina 
bausti už kolaboravimą su naciais, jei ne teismo sprendimu, tai bent 
viešu papeikimu, viešu naikinimu. Galima ir būtina grąžinti nacių 
nuskriaustųjų turtą, bet draudžiama, nemandagu iškilminguose Va
karų salionose užsiminti, kad dešimt milijonų, gal net šimtai milijo
nų, prarado visą turtą ar sutaupąs komunizmui.

Bet teisingumas reikalauja lygybės. Negalima pamiršti panašių, 
tik kitos spalvos nacių, jų nusikaltimų pasauliui, jų tautžudystės, jų 
padarytos mūsų tautai ir kraštui žalos.

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - URA U 1)1 M A t

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

(12) Škirpa Berlyne, buvę laisvos 
Lietuvos diplomatai Vakaruose ir 
laikinoji vyriausybė Kaune skelbė 
bei bandė visais būdais laikytis įsiti
kinus, kad nepriklausomybės pa
skelbimas galioja. Laikinoji vyriau
sybė nevykdė nacių pradėtos taut
žudystės prieš Lietuvą ir jos mažu
mas.
(13) Vokiečiai niekada nepripažino 
laikinosios Lietuvos valdžios. Ją 
spaudė, varžė jos veiklą ir po šešių 
savaičių pateikė ultimatumą - per
eiti į vokiečių tarėjus arba išsiskirs
tyti. Laikinąja! valdžiai sustabdžius 
veiklą, tauta ir toliau nesutiko kola
boruoti su vokiečiais. Prasidėjo re
zistencija, kuriai vadovavo buvę su
kilėliai ir laikinosios valdžios žmo
nės. Pagrindinius veikėjus, jų tarpe 
ir laikinosios valdžios narius, vokie
čiai areštavo ir ištrėmė į koncentra
cijos stovyklas.
(14) Škirpa ir jo bendraminčiai, ku
rie nebuvo nacių nužudyti, liko Lie
tuvoje arba išbėgo į Vakarus. O tie, 
kurie liko Lietuvoje, buvo (daugu
ma) sunaikinti sovietų. Iki pat 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos ir 
47-rius metus po to buvę laikino
sios vyriausybės ir sukilimo dalyviai 
Vakaruose ir pogrindyje Lietuvoje 
veikė, siekdami bendro tikslo: Lie
tuvos nepriklausomybės.
(15) Dauguma buvusių sukilėlių, 
tremtinių, partizanų ir kitų, kovoju
sių su okupantais, šiandien yra že
miausioje ekonominėje Lietuvos 
pakopoje. Retas jų ar jų giminių 
turi “priėjimą” prie viršūnių.

F
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BENDRADARBIAUS MUITINĖS

Vasario pabaigoje Suomijos 
muitinės pareigūnai lankėsi Lie
tuvoje susipažino su jos muitinės 
strategija ir tikslais siekiant narys
tės Europos sąjungoje. Suomijos 
atstovai padės sukurti strategiją 
plėtojant kovą su kontrabanda ir 
kitais muitinės pažeidimais. Su
tartis dėl bendradarbiavimo mui
tinės srityje įsigaliojo 1994 m. 
Lietuvos muitinė yra pavaldi Fi
nansų ministerijai. Kaip praneša 
BNS (per LGTIC), artimiausiu 
laiku.muitinė žada perimti kovos 
su kontrabanda ir darbo operaty
vinėje srityje veiklą, kurią iki šiol 
vykdė policijos skyriai. Muitinė 
administruoja eksporto ir impor
to muitus, akcizus bei pridėtinės 
vertės mokestį už importuojamas 
prekes, žyminį mokestį už muiti
nės įstaigų teikiamas paslaugas, 
išduodamus dokumentus. Pernai 
muitinės administruojamų mo
kesčių įplaukos siekė daugiau 
kaip 2 bin. litų.

SUKČIAVIMAS MOKĖJIMO 
KORTELĖMIS

“Lietuvos rytas” praneša, kad 
suklastotomis mokėjimo kortelė
mis iš Lietuvos bankų pasisavinta 
arti milijono litų. Bankai nuosto
lių neskelbia, tačiau labiausiai nu
kentėjęs esąs Vilniaus bankas. 
Suktybės kortelėmis daugiausia 
vykdomos Rytų ir Vidurio Euro
poje, Artimuosiuose Rytuose ir 
Afrikoje, kur mokėjimo kortelės 
neseniai atsirado. Sukčiai naudo
jasi primityviai padirbtomis kor
telėmis, pinigus ima iš įvairių paš
to skyrių. Taip pat parduotuvėse 
dirbantys bendrininkai braukia 
korteles ne tik per mokėjimo apa
ratą, bet ir per kitą prietaisą, ku
ris įrašo kortelės informaciją vė
lesniam sukčių naudojimui. Tei
sėsaugos pareigūnams sunku 
šiuos nusikaltimus tirti, nes Lietu
voje nėra tam tinkamos aparatū
ros ar specialistų.

UŽDRAUSTA DANUOS JAUTIENA

Lietuvos valstybinė veterina
rijos tarnyba laikinai sustabdė 
jautienos ir jos produktų įvežimą 
į Lietuvą dėl galimo karvių užkrė
timo pasiutlige, skelbai BNS (per 
LGTIC). Tarnybos direktoriaus 
pavaduotojo K. Gedrimo teigimu, 
oficialaus pranešimo apie pasiut
ligės atvejį Danijoje negauta, ta
čiau iš neoficialių šaltinių žinoma, 
kad buvo aptiktas vienas pasiutli
gės atvejis. Manoma, kad galvijai 
užsikrečia per pašarus, bet ligos

DErZMnK four seasons rcJTZFln^ REALTY LIMITED

Member Broker, 67 First Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

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

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Namų tel. 705-429-6428
Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

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

KAIRYS
BALTIC 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.) (905) 271-8781
Algis Trumplckas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558
Voyages Poltours Travel (Montrealls) (514) 521-9910

simptomai pasireiškia tik po 5-6 
metų. Žmogui suvalgius užkrės
tos mėsos, ligos simptomai gali 
pasireikšti po 5-10 metų.

GYNYBOS TECHNOLOGUOS 
INSTITUTAS

Kauno technologijos univer
siteto (KTU) Karo mokslo ir 
technologijų koordinavimo grupė 
KTU senato sprendimu pertvar
kyta į Gynybos technologijos ins
titutą (GTI), rašo BNS (per 
LGTC). Tai bus iš savo veiklos iš
silaikantis padalinys, negaunantis 
lėšų iš universiteto vidaus fondų. 
KTU mokslininkai sukūrė ir iš
bandė gynybinės paskirties įrengi
nių ir technologijų; įgyvendinti 
pateikė 43 pažangios technologi
jos gynybos projektus. Kauno 
mokslininkų rezultatai buvo gerai 
įvertinti tarptautinėse gynybos 
technologijų ir įrenginių parodo
se Gdanske ir Paryžiuje.

NARKOTIKŲ VARTOJIMAS
“Lietuvos aidas” rašo, kad 

pastaruoju metu padidėjo narko
tikų tranzitas per Lietuvą ir iš Ry
tų, ir iš Vakarų. Yra paplitę nar
kotikai, pvz. heroinas, kokainas 
bei vadinamos psichotropinės 
medžiagos (LSD, “Ecstasy” ir kt.) 
Didėja nusikalstamumas, susijęs 
su neteisėta prekyba narkotikais. 
Narkotikus vartojančių vaikų 
skaičius padaugėjęs net 21% nuo 
1995 iki 1999 m., yra nukritęs 
narkomanų amžiaus vidurkis - 
nuo 25 m. iki 14-16 m. Daugiau
sia narkotikus vartoja pasiturin
čių tėvų vaikai. Reikalinga imtis 
rimtesnių priemonių, griežtesnių 
bausmių, kovoti su narkotikų var
tojimu, kuris yra paplitęs mokyk
lose ir švietimo įstaigose.

GRIPO EPIDEMUA LIETUVOJE
Kaip skelbia “Lietuvos rytas” 

(vasario 29 d.), gripo epidemija 
tebėra apėmusi septynias Lietu
vos teritorijas - Varėnos, Anykš
čių, Šiaulių, Šalčininkų rajonus 
bei Visagino, Panevėžio ir Šiaulių 
miestus. Beveik visur sergančiųjų 
skaičius sumažėjo, išskyrus 
Anykščius ir Šiaulius. Epidemija 
skelbiama, kai gripu ir ūmiomis 
kvėpavimo takų infekcijomis ser
ga 100 iš 10,000 gyventojų. Ji bu
vo paskelbta vasario pradžioje. 
Didžiausias sergamumas buvo 
nustatytas Visagine, kur iš 10,000 
gyventojų teko 404 susirgimo at
vejai.

PENSUOS REZISTENTAMS
Lietuvos vyriausybė nuspren

dė 42 rezistencijos dalyviams pa
skirti I laipsnio valstybines pensi
jas, pagal Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimų 
centro pateiktą ginkluoto pasi
priešinimo dalyvių - karių sava
norių sąrašą. Kaip praneša BNS 
(LGTIC), 552 litų pensijos bus 
mokamos nuo š.m. balandžio 1 d. 
Iš viso šiuo metu yra paskirta 
1012 pirmojo laipsnio valstybinių 
pensijų. RSJ

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

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

Hamiltone Jaunimo centre lankęsi Šiaulių dramos teatro aktoriai. Iš kairės: Sigitas Jakubauskas, Gražvydas 
Udrėnas, Saulius Pauliukonis, Arūnas Aleinikovas (Ledo ritulio), Romas Lukošius, Antanas Venckus (direktorius)

Laiškas savo tautiečiams
MANO BRANGIEJI!

Pabaigusi JAV-se koncer
tus, skirtus 100-osioms dr. V. 
Kudirkos mirimo ir Tautinės 
giesmės sukūrimo metinėms pa
žymėti, atvykau pas Jus į Kana
dą. Atrodė, lyg nieko stebuklin
go ir neįvyko. Aš tik kalbėjau 
Jums V. Kudirkos žodžius, o 
Jūs klausėtės. Tačiau dabar čia 
namie Lietuvoje aš vis klausiu 
save: “Iš kur tas Jūsų sugebėji
mas klausytis? Iš kur Jumyse tas 
stiprus Lietuvos pilietiškumo 
jausmas, tas pritrenkiantis pa
reigos savo tautai supratimas?!

Žinau, kad visi daug ir sun
kiai dirbate, tačiau dar randate 
jėgų ne tik patys dalyvauti lietu
viškoje veikloje, bet ir savo vai
kus bei vaikaičius mokyti lietu
vių kalbos.

Aš taip ir nespėjau pasakyti, 
kad Jūsų nuostabiai gražiai pri
žiūrimos kapinės, Jūsų nuošir
džios maldos, ir be galo karštas 
pasidžiaugimas vienas kitu, su
siėjus draugėn. Visuose Jūsų 
net ir paprastučiuose darbuose 
mačiau begales meilės akcentų, 
skirtų Lietuvai. Manau, kad visa 
tai subrandinta laiko, atstumų ir 
asmeninių išgyvenimų. Jūsų 
meilė Tėvynei tai, visų pirma, 
nelengvo gyvenimo subrandinta 
nuostata - būti naudingu savo 
bendruomenei, o per ją ir savo 
kraštui.

Savo sėkme, rūpesčiais Jūs 
dalinatės taip nuoširdžiai, kaip 
mes tomis lemtingomis Sausio 
13-osios dienomis dalinomės 
ašaromis ir pažadais: “Mes ne- 
palūšim!” Jūs nereklamuojat sa
vo jausmų. Jūsų žodžiai skirti 
Tėvynei negausūs, bet nuošir
dūs ir tikri. Tačiau, kai ateina 
laikas pagalbai, atiduodat jai vi
są, ką turit geriausio. Nors apie 
tai nekalbat garsiai. Jūs nekal
bai ir apie draugystę. Tačiau 
Vasagoje aš klausiausi Jūsų il
gesingai dainuojamų lietuvių 
liaudies dainų. Tąsyk buvo dar
ganotas vakaras, už lango krito 
migla, ant mūsų stalų jaukiai 
garavo lietuviški gardumynai, 
mes daug kalbėjome, ir aš ma
čiau Jūsų akis, sklidinas gerumo 
ir meilės.

Brangūs bičiuliai, Danute ir 
Leonai Garbaliauskai, taip ir 
nespėjau Jums pasakyti, kad bu
vote mano angelai sergėtojai 
Kanados žemėje. Jūs globojot 
mane, saugojot nuo visokeriopų 
rūpesčių, saujomis seikėdavot 
man savo gerą nuotaiką. Ger
biama Danute, tegu neišsenka 
Jūsų jėgos, atiduodamos bend-

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

PĖDOS SPEC ĮAUSTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Aktorė
VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ

ruomenės labui. Te Jūsų ryžto 
ir užsispyrimo dėka bendruo
menės gretos tvirtėja ir jaunėja.

Mieli Kazimierai ir Anele 
Pajaujai, Jūsų namuose jaučiau
si lyg pas gimines tėviškėje. Ir 
buvau lepinama lyg atostogų 
grįžusi duktė studentė. Ponas 
Kazimierai, Jūsų dovana - ke
lionės prie Niagaros krioklio įs
pūdžiais - jau apdalinau visus 
savo artimuosius ir bičiulius. O 
Jūsų bičiulių Jums padovanota 
Jūsų sutuoktuvių jubiliejinė 
šventė įsirėžė mano širdin kaip 
nuostabi artimo meilės pamoka.

Nepasakiau ir Jums, ponia 
Vitkiene, kad be galo aukštas 
Jūsų širdies dangus nuskaidrino 
ūkanotą dr. V. Kudirkos pami
nėjimo dieną Vasagoje.

Ponia Stungevičiene, ir tegu 
niekada neslopsta Jūsų atsidavi
mas Lietuvai - jis man regis, yra 
toks pat tvirtas, kaip ir Hamil
tono mūrai.

Brangieji, kad Jūs žinotu
mėt, kokios svarbios yra naujie
nos Lietuvos žmonėms iš Jūsų 
pusės. Mane klausia, apie ką 
Jūs mąstot, ką prisimenat, ar 
skaidrus Jūsų ilgesys, ką Jūs 
kalbat, ką dainuojant, ko neno
rit prisimint, ar daug Jūsų na
muose Lietuvos ir ar norit su
grįžti. Taip, Lietuvoje dabar 
sunku. Daugumos širdys pavar
gusios ir nusiminusios. Bet pati
kėkit, kad Jūsų Tėvynėje yra be
galė nuostabių žmonių. Įsivaiz
duokit tūkstančius skruzdėlyčių, 
nešančių į savo būstą po šapelį. 
Tai va - šitie nenusimena ir tiki. 
Juose dega Lietuvos Nepriklau
somybės idėja. Ir jie nepaleis iki 
galo savo nešamo šapelio. Šitie 
padeda artimiesiems ir dalinasi 
su skurstančiu. Ir, kai pasakojau 
jiems apie Jūs, mane prašė: 
“Virginija, kai būsite ten, būkite 
ten ir už mus. Priverskite Juos 
patikėti, kad Lietuvoje gyvena 
ir dirba tūkstančiai paprastų 
žmonių, kraunančių į savo Tė
vynės ateities aruodą kasdienį 
triūsą, kasdienį rūpestį savo ar
timu, savo garsiai nereklamuo
jamą tikėjimą savo vaikų švie
sesne, doresne, teisingesne atei
tim po Lietuvos dangum”.

Su meile -
Virginija Kochanskytė, 

Kauno valstybinio akademinio 
dramos teatro aktorė

| Hamilton, Ont. |
HAMILTONO DRAMOS TEAT

RAS “AUKURAS” jau 1999 m. rug
pjūčio mėn. pradėjo švęsti savo 
veiklos sukaktį. Ta proga buvo pa
kviesti penki Šiaulių dramos teatro 
aktoriai: direktorius Antanas Venc
kus, Sigitas Jakubauskas, Eduardas 
Pauliukonis, Gražvydas Udrėnas ir 
Šiaulių dramos teatro muzikinės 
dalies vedėjas Romualdas Luko
šius. Aukuriečiai kartu su jais, reži
suojant Elenai Dauguvietytei- Ku
dabienei, pastatė Stasio Laučiaus 4 
veiksmų premijuotą veikalą “Po
nios Žydrienės bendrabutis”. Po 
premjeros apkeliavome didesnius 
lietuvių centrus JAV (Niujorką, 
Bostoną, Čikagą, Cape Cod, Putna- 
mą) ir Kanadoje - Montreal} bei 
Torontą. Visur buvome nuoširdžiai 
sutikti, pasveikinti ir apdovanoti 
gėlėmis. Grįžę iš gastrolių, veikalą 
dar kartą suvaidinome Hamiltone. 
Su dideliu dėkingumu atsisveikino
me ir išlydėjome savo mielus kole
gas šiauliečius, su kuriais bendrau
jame jau dešimt metų.

Praėjus šešiems mėnesiams, 
“Aukuras” tęsia savo sukaktį. Š.m. 
kovo 25, šeštadienį, 4 v.p.p., Jauni
mo centre bus vaidinamas “Pirmas 
skambutis”, M. Enekeno ir B. Koli- 
jo 3 veiksmų komedija, kurią “Au
kuras” pirmą kartą statė prieš 50 
metų. Vaidina Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė, Marija Kalvaitienė, 
Alina Žilvytienė, Aldona Matulie
nė, Dalia Jonikaitė, Vytautas Štui- 
kys, Vytautas Taseckas, Laisvis Šir- 
vinskas, Kęstutis Kalvaitis, Algis 
Venslova ir B. Tarvydas. Režisuoja 
jauna energinga režisierė Danutė 
Kudabaitė.

Po vaidinimo 6.30 v.v. - iškil
minga vakarienė su vynu, ir kitomis 
staigmenomis. Bilieto kaina - $25. 
Visi kviečiami, iš toli ir arti, šioje 
neeilinėje šventėje dalyvauti. Pa
gerbsime aukuriečius, prisiminsime 
per 50 metų atliktus darbus, pa
bendrausime, pasilinksminsime ir 
skaniai pasivaišinsime. Būtų tikrai 
gražu, kad visi “Aukuro” buvusieji 
nariai šioje sukaktyje dalyvautų.

Kovo 26, sekmadienį, Mišios 
bus atnašaujamos už mirusius auku
riečius. Nuoširdžiai kviečiame gausiai 
dalyvauti, laukiame visų. M.K.

KANADOS LIETUVIŲ FON
DO atstovas Hamiltone nors ir pa
vėluotai, dėkoja už aukas pareišku- 
siems užuojautą mirusiųjų šeimoms 
ir prisidėjusiems prie Kanados lie
tuvių veiklos stiprinimo: a.a. Sofijos 
Pakštienės atminimui aukojo: $50 - 
L. Pliūra; $25 - A. Erštikaitienė; 
$20 - J. Stankus, D. J. Skaisčiai, J. 
H. Otto, G. J. Krištolaičiai; a.a. 
Vlado Stabingio atminimui aukojo: 
$20 - Z. Čečkauskas, St. Dalius, J. 
Stankus, G. J. Krištolaičiai; a.a. 
Juozo Rudaičio atminimui aukojo: 
$25 - J. H. Otto; $20 - N. Z. Ston- 
kai, S. A. Jankauskai, G. J. Krišto 
laičiai.

PASAULIO LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS seime šią vasarą vyks
tančiame Lietuvoje Hamiltono apy
linkei atstovaus Stasys Dalius. Jis 
vienintelis buvo kandidatu, tad rin
kimų nereikėjo.

VASARIO 16-TOSIOS MINĖ
JIMAS įvyko Jaunimo centro salė
je. Nors oro sąlygos buvo nepalan
kiausios, žiūrovų prisirinko pilnutė
lė salė, visi norėjo išgirsti garsųjį 
Toronto “Volungės” chorą, vado
vaujamą D. Viskontienės ir pama
tyti naująjį Lietuvos ambasadorių 
Kanadai R. Šidlauską, pagrindinį 
minėjimo kalbėtoją. Hamiltono lie
tuviams 82-ojo Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo programa labai 
patiko, ne tik savo turiniu, bet ir 
trumpumu. Minėjimą surengė KLB 
Hamiltono apylinkės valdyba, ku
rios pirm, yra B. Mačys, nepails
tantis darbuotojas Hamiltono lietu
vių telkinyje. J.K.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus a

(Esu “Union Gas" [fa

atstovas) 7EF

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
A.a. Martynas Brakas, teisi

ninkas, visuomenininkas ir Mažo
sios Lietuvos veikėjas, mirė 1999 
m. sausio 25 d. Sioux Fall mieste, 
Pietų Dakotoje, eidamas 93-čiuo- 
sius metus. Velionis gimė 1907 m. 
spalio 30 d. Jonkaičių kaime, Klai
pėdos apskr. Baigęs Klaipėdos Lui- 
zos gimnaziją, teisę ir ekonomiką 
studijavo Berlyno, Kelno ir Kylio 
universitetuose. Po studijų darba
vosi Klaipėdos krašto teismuose. 
Nuo 1934 iki 1944 m. dėstė teisę 
Klaipėdos ir Šiaulių prekybos insti
tutuose. Prieš užplūstam vėl į Lie
tuvą sovietams, 1944 m. pasitraukė 
į Daniją. Čia jis įsijungė į lietuvių 
organizacinę veiklą. Buvo Danijos 
lietuvių bendruomenės valdybos 
pirmininkas, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Vykdomo
sios tarybos narys, Mažosios Lietu
vos tarybos vicepirmininkas. M. 
Brakas su šeima į JAV-bes atvyko 
1952 m. ir Niujorke buvo Lietuvos 
laisvės komiteto narys, vienas Lie
tuvos atstovų Pavergtųjų Europos 
tautų seime. Nuo 1954-1983 m. - 
Mažosios Lietuvos rezistencijos pir
mininkas. Jis rašė spaudoje straips
nius tarptautinės teisės, Lietuvos 
statuto, Mažosios Lietuvos klausi
mais. Suredagavo anglų, vokiečių ir 
lietuvių kalbomis straipsnių rinkinį 
apie Mažąją Lietuvą. Vilniuje 1995 
m. išleista jo monografija “Mažo
sios Lietuvos politinė ir diploma
tinė istorija”. Nuo 1964 m. iki pen
sijos dėstė vokiečių kalbą Augusta- 
nos kolegijoje, Sioux Fall mieste. Li
ko liūdintį - žmona Gunhildė, duktė 
Gunda, sūnūs - Martynas ir Jurgis, 
du vaikaičiai ir viena provaikaitė.
Australija

Melburno lietuvių pensininkų 
valdyba 1999.XII.14 surengė prieš
kalėdinį pobūvį. Į Melburno Lietu
vių Namus susirinko per 200 svečių. 
Tarp jų buvo kun. J. Petrauskas, 
Lietuvos garbės konsulas A. Žilins
kas, “Tėviškės aidų” redaktorius E. 
Šidlauskas, lietuvių radijo valandė
lės vadovas P. Jokūbaitis, Lietuvių 
klubo pirm. VI. Bosikis ir kiti. Po
būvį pradėjo Lietuvių pensininkų 
sąjungos pirm. A. Tomkevičius, pa
sveikinęs vaišių dalyvius, kartu pa
prašydamas tylos minute pagerbti 
amžinybėn iškeliavusius Melburno 
tautiečius. Pobūvio dalyvius sveiki
no Lietuvos garbės konsulas A. 
Žilinskas ir Lietuvių klubo pirm. 
VI. Bosikis. Pensininkų valdybos 
sekr. A. Sadauskienė pranešė, kad 
pensininkų valdyba yra įsipareigo
jusi pagerbti tautiečius, sulaukusius 
90 m. amžiaus. 1999 metais tokio 
pagerbimo nusipelnė Irena Kaunie
nė. Ji buvo pasveikinta ir įteikta jai 
dovana. Meninėje programoje Ire
na O’Dwyer skaitė savo kūrybos 
feljetoną. J. Vaitkus akordeonu ir 
V. Tautkus vargonėliais atliko kele
tą kalėdinių giesmių. Solistės B. 
Kymantienė ir R. Mačiulaitienė 
padainavo dvi liaudies dainas. Po 
programos visi vaišinosi šeiminin
kių pagamintais skaniais valgiais, 
patarnaujami jaunų skautukių.

Vokietija
Vokietijos lietuvių bendruome

nės Hageno apylinkės valdybai pir
mininkauja ev. kun. V. Žielys. Apy
linkė turi 70 narių ir apie 50 prijau
čiančių. Per 1999 metus buvo su
rengti keli bendruomenės susitiki
mai. Per pirmąjį susitikimą 1999.II.7 
švęsta atsteigtos LB Hageno apylin
kės 5-rių metų sukaktis. A. Šartne- 
rienė nuotraukomis ir savo kūrybos 
eilėraščiais pavaizdavo apylinkės 5- 
rių metų veiklą. P. Mirbachas nuo
taikingai apibūdino svarbiausius 
apylinkės įvykius. Pamaldas laikė

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Ą T JZ' LIETUVIŲ KREDITO
1 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 DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........ 2.50%
santaupas.................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius...................... 3.75%
180 dienų indėlius....................3.75%
1 m. term. Indėlius...................5.00%
2 m. term, indėlius...................5.50%
3 m. term, indėlius................... 5.75%
4 m. term, indėlius...................5.85%
5 m. term. Indėlius................... 6.10%
RRSP IrRRIF
(Variable)................................... 2.50%
1 m. Ind.......................................5.35%
2 m. Ind.......................................6.00%
3 m. Ind.......................................6.25%
4 m. ind.......................................6.35%
5 m. ind...... ................................ 6.60% 

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

INTER AC KORTELĖ

ev. kun. V. Zielys. Velykiniame su
sitikime taipgi nemažai dalyvavo 
tautiečių. Linksmai praėjo gegužės 
22 d. gegužinė, sutraukusi svečių ir 
iš kitur. Skambėjo lietuviškos dai
nos, akordeonu pritariant A. Šart- 
nerienei. Nuotaikingai rugsėjo 5 d. 
buvo švenčiama Derliaus šventė, 
taipgi pradėta su pamaldomis. Va
karienei buvo patiekta 6 kg. kalia- 
ropė, išauginta Šartnerių šeimos 
darže. Gausiausias susitikimas įvy
ko lapkričio T d. Ekumenines pa
maldas laikė kun. V. Žielys ir iš 
Lietuvos katalikų kun. V. Vaitiekū
nas. Buvo prisiminti ir pagerbti 
mirusieji. (“Vokietijos LB valdybos 
informacijos” 1999 m. 4 nr.).

Lenkija
Lenkų mėnraštis “Kultūra”, 

leidžiamas Paryžiuje, 1999 m. gruo
džio 21 d. paragino Lenkijos val
džią atsižvelgti į lietuvių prašymą 
dėl pasienio saugos dalinio iškė
limo iš Punsko. Jerzy Giedroyc, 
mėnraščio redaktorius ir Lietuvos 
garbės pilietis, rašo turįs vilčių, jog 
naujasis Lenkijos vidaus ministeris 
M. Biernacki galės ištaisyti buvusio 
vidaus reikalų ministerio klaidą, 
nes šis klausimas gadina Lietuvos ir 
Lenkijos santykius. Aukščiausio ly
gio Lietuvos ir Lenkijos atstovų su
sitikime lenkų pareigūnai taip pat 
pasisakė už pasieniečių iškeldinimą 
iš Punsko.

Moldova
Kišiniove nuo 1999 m. spalio 

25 d. pradėjo veikti lietuvių sekma
dieninė mokykla, kurią lanko 17 
mokinių. Mokosi dvi grupės: šešta
dieniais mažųjų, o sekmadieniais 
vyresnio amžiaus mokiniai. Mokyk
lai vadovauja Audronė Nastasenko. 
Pasak Moldovos lietuvių bendruo
menės pirm. Petro Laurinavičiaus, 
mokykla nėra gavusi finansinės ar 
kitokios paramos iš Lietuvos val
džios. Be paramos esą sunku bus iš
laikyti lietuvių mokyklą, nes krašto 
ekonominė būklė yra itin bloga.

Rusija
Buriatijoje ir Irkutsko krašte 

Sibire praėjusių metų rugpjūtį lan
kėsi Lietuvos delegacija, vadovau
jama PLB atstovo Lietuvai G. 
Žemkalnio. Žurnale “Gimtoji kal
ba” 1999 m. 12 nr. aprašomi lanky
mosi įspūdžiai. Usoljėje prie Baika
lo ežero gyvena apie 100 lietuvių 
šeimų. Vietovė yra kurortinė, turin
ti mineralinio vandens gręžinių ir, 
pasak rašinio, šiuolaikiausią paukš
tyną visoje Rusijos teritorijoje. Va
kare vyko susitikimas su šios vieto
vės lietuviais. Keturios moterys, ge
rai kalbančios lietuviškai, negalėju
sios sulaukti vakaro, atvyko su dele
gacija pasikalbėti anksčiau. Viena 
vietinė televizijos žurnalistė pareiš
kė, kad Nijolė (viena iš tų keturių 
moterų) esanti gerbiamas žmogus 
ir autoritetas visais klausimais jų 
mieste. Ta pati, Nijolė, farmacinin
kė, svečius savo namuose sutikusi 
su mamos iškeptais pyragais ir uo
giene. Kurorto muziejuje vietinė 
medikė pasakojo, kaip vakare vyrai, 
baigę dienos darbus, sustoję ratu 
prie upės gražiai dainuodavę. Su
augusieji vaikams aiškindavę: “Tai 
lietuviai dainuoja”. Paskutinį dele
gacijos buvojimo vakarą susirinko 
didelis būrys, pasak rašinio, iš anos 
ir šiandieninės Lietuvos su vaikais 
ir vaikaičiais. Palaikyti pokalbį bu
vę nelengva. Bet kai prasidėjo dai
nos, dainavo visi. Sunku buvę atsi
skirti. Žmonės ilgai vieni kitų nepa
leidę iš savo glėbių. Vietiniai dėko
jo svečiams iš Lietuvos ir stebėjosi, 
kad jų toje vietovėje daug. Mat tą 
vakarą į lietuvių bendruomenę už
sirašė 86 šeimos. J. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 7.35%
nekiln. turto 1 m...........7.55%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
vaidilos Iki $60,000 
sumos draudimu

mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com


Didžioji tautinių šokių šventė
Pokalbis su Vienuoliktosios tautinių šokių pagrindiniais rengėjais Kanadoje
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GI KI1LTMĖJE VEIKLOJE
RŪTA ŠIULYTĖ-KLIČIENĖ

Artėjančios Vienuoliktosios 
tautinių šokių šventės rengėjų 
komiteto pirmininkai yra Vin
cas Piečaitis, buvęs montrealie- 
tis, ilgametis tos apylinkės pir
mininkas ir dažnai organizavęs 
ten Lietuvių dienas. Torontan 
atvykęs prieš keletą metų ten 
apsigyveno, mielai prisideda 
prie įvairių renginių; R. Saka- 
laitė-Jonaitienė, buvusi KLB 
Toronto apylinkės pirmininkė, 
krašto valdybos narė, vėliau ta
pusi Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” 
pirmininke bei viena iš to laik
raščio redaktorių. Įvairios ži
nios sklinda lietuvių telkiniuose 
apie šią šventę. Įdomu buvo su
žinoti iš jų pačių, kaip dalykai 
susiklostė ir kaip jiems sekasi 
dabar, pačiame ruošos įkarštyje.

- Kaip kilo mintis tokį, 
renginį organizuoti Kanadoje?

- Sėkmingai praėjus X-jai 
šventei Čikagoje (antroji iš eilės 
surengta ten pat), KLB krašto 
tarybos suvažiavime 1997 m. ru
denį Toronte buvo užsiminta 
galimybė sekančią šventę pla
nuoti Kanadoje. Tą žiemą KLB 
valdybos pirmininkas Alg. Vai
čiūnas pradėjo mus kalbinti va
dovauti tokiam projektui.

- Kokiu būdu buvo sudary
tas rengėjų komitetas ir kaip pa
sidalinote darbais, nuo ko pradė
jote ruošos darbą?

- Svarbiausia buvo rasti, 
kas apsiimtų vadovauti meninei 
programai. Kalbėjome su Rita 
ir Juozu Karasiejais, turinčiais 
plačią patirtį išeivijos tautinių 
šokių švenčių programose. Jų 
vadovavimui pritarė Lietuvių 
tautinių šokių institutas. Sekan
ti užduotis buvo užsakyti patal
pas, kurias buvo nelengva rasti 
šventei Kanados dienos savait
galį. Užtruko daugiau kaip porą 
mėnesių kol gavome pagrindi
niams renginiams vietas, ypač

Vienuoliktosios tautinių šokių šventės rengėjų komiteto pirmininkai 
RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ ir VINCAS PIEČAITIS

Tautinių šokių mokytojų kursuose Dainavos stovyklavietėje (JAV) 1999 m. 
rugpjūčio 15-21 d.d. XI LTŠS meno vadovė RITA KARASIEJIENĖ

“Būk žmogus, Zabuli”
Premijuota rašytojos Orintaitės-Janutienės knyga
P. Orintatitė už šią knygą 

Lietuvių rašytojų dr-jos premiją 
gavo dvi savaites prieš mirtį. Ji 
sąmonę turėjo ir tuo džiaugėsi.

Štai ką rašo leidėjai knygos 
pabaigoje: “Žinomos rašytojos 
Petronėlės Orintaitės, gyvenan
čios JAV, apsakymai ir apybrai
žos, sukurti įvairiais laikotar
piais, patraukia charakterių spal
vingumu ir ryškumu, vaizdų 
realistiniu autentiškumu, intriga 
bei nuotaika. Vaizduoja dau
giausia kaimo žmogų, psicholo
giškai motyvuodama jo poel
gius, nostalgiškai atkuria studijų 
realijas Vytauto Didžiojo uni
versitete tarpukario laikmečiu. 
Nors rašytoja karo vėtrų nu

koncertui. Taip pat, atsižvel
giant į praėjusias šventes, reikė
jo didelės patalpos pokyliui. Pa
sirinktas “Regal Constellation” 
viešbutis, turintis bene didžiau
sias patalpas tam tikslui.

Po truputį kalbinome drau
gus, pažįstamus, turėjusius pa
tirtį organizuojant visuomeni
nius renginius ir sudarėme 20- 
ties asmenų komitetą. Esame 
maloniai nustebinti, kad dau
gelis jų su entuziazmu ėmėsi 
darbo, susidomėjo šio gražaus 
renginio planavimu. Be galo dė
kingi esame komitetui ir vi
siems, kurie yra pasiryžę mums 
padėti.

- Kodėl nėra kartu rengiama 
ir dainų šventė?

- Mūsų užduotis - ne spręs
ti, kokia būtų geriausia šventė, 
bet konkrečiai rengti tautinių 
šokių šventę. Vienu metu buvo 
iškelta mintis prijungti chorus, 
bet mums atrodė, kad tai ne 
mūsų užduotis, antra, tai būtų 
dar didesnis, sudėtingesnis dar
bas, jungti dvejopas menines 
pajėgas, suderinti jų programas 
dviejų valandų renginyje. Lig- 
šiol dainų ir tautinių šokių šven
tės buvo rengiamos atskirai. 
Tad ir mes laikėmės tradicijos.

- Su kokiais sunkumais 
susiduriate?

- Turbūt didžiausia proble
ma, kaip ir daug kur, yra komu
nikacija. Pora pavyzdžių... Jau 
prieš dvejus metus pradėjome 
derybas su viešbučiu, bet per tą 
laiką keitėsi personalas, ne visi 
paliko įpėdiniams tikslius nuro
dymus apie mūsų nutarimus bei 
pageidavimus. Dėl to, likome 
be kai kurių patalpų, kurių no
rėjome, nes viešbučio persona
las perleido jas kitiems, mūsų 
neperspėjęs. Kitas atvejis ren
giant tokio plataus masto rengi
nį, yra ryšių palaikymas su toli
mesniais kraštais, pvz. Pietų 
Amerika, dėl pašto lėtumo, 
adresų arba kitų duomenų ne- 

blokšta toli nuo tėvynės, - ste
bėtinai išsaugojo gyvosios kal
bos turtus, būdingus šio šimt
mečio pradžios žmonių kalbėse
nai jos gimtajame Zanavykų 
krašte...”

Visa tai tikra tiesa. Kai ku
rie iš tų apsakymų ir apybraižų 
jau buvo ilgainiui spausdinta. 
Čia surinkta ir gerai sureda
guota lyg antroji laida.

Rašytoja P. Orintaitė jau 
seniai buvo verta tokios pre
mijos. A.R.

Petronėlė Orintaitė, BŪK ŽMO
GUS, ŽABULI. Apsakymai ir 
apybraižos. Leidykla “Varpas” 
Kaune, 1997 m. Redaktorius - 
Juozas Kundrotas, dailininkė - 
Erika Vaitkutė. 

tikslumo. Brangu yra ir nevisa- 
da patogu paimti telefoną ir pa
skambint. Kartais neaišku su 
kuo reikia kalbėtis. Tenka pasi
kliauti tarpininkais, laukti pra
nešimų, kuriuos gauni kai kada 
visai iš kitų šaltinių. Taip pat 
nesmagu būna, kai žmonės ne
pasitikrina ir skleidžia gandus - 
tai didelis laiko ir pastangų gai
šinimas. Užuot pakėlę telefoną 
ir mums paskambinę patys, kar
toja iš kažkurio miesto išgirstas 
žinias apie bilietus, nakvynes... 
Turime telefoną 905 275-6505, 
o mums nebūnant galima palik
ti įrašą su klausimu, mielai at- 
skambinsime.

- Ko labiausiai reikia orga
nizuojant tokį milžinišką renginį?

— Didžiausias rūpestis ren
giant tokią šventę, aišku, yra fi
nansinis. Pradėjus nuo nulio, 
reikėjo išprašyti stambesnių au
kų ne tik užstatams, bet ir suda
rytam biudžetui, kurio pagrindu 
galėtume numatyti, ar iš viso 
įmanoma šventę surengti be 
nuostolio. Šitokios šventės ruo
šai reikalinga daugiau kaip 
$350,000. Numatytos pajamos 
toli gražu negali padengti išlai
dų. Pirmieji į pagalbą padengti 
pirmosioms išlaidoms su avan
sais atėjo KLB ir Folk Dance 
Festivals, Inc. (JAV). Buvo 
kreiptasi prašant aukų į lietuviš
kus bankelius, fondus bei orga
nizacijas. Išsiųsta netoli 4000 
laiškų kreipiantis į tautiečius 
prašant padėti padengti šio di
delio renginio išlaidas. Reikia 
pasidžiaugti, kad atsiliepimas 
buvo tikrai pasigėrėtinas. Iki 
šiol surinkome daugiau kaip 
100,000 dol. Detalus aukotojų 
sąrašas bus paskelbtas spaudoje 
ir šventės leidinyje. Verslinin
kai, profesionalai ir organizaci
jos savo skelbimais ir sveikini
mais gausiai prisidėjo prie suve
nyrinio leidinio. Visiems labai 
dėkingi.

Po lėtokos pradžios esame 
maloniai nustebinti, kad tiek 
mažų ir didelių aukų jau yra su
plaukę. Reiškia, išeivijos gyvas
tingumas visiems dar yra svar
bus! Pradžia gera. Dabar turi
me užpildyti Hershey areną 
koncertui, kad nė viena vieta 
neliktų tuščia; kad visi ateitų 
pasilinksminti į susipažinimo 
vakarą ir į pokylį, pabendrauti ir 
savo gausiu dalyvavimu apvaini
kuoti mūsų darbą.

- Ką dar norėtumėte pasaky
ti skaitytojams?

- Nors yra dar turbūt už
kampiuose nepasiektų, mano
me - jau visi žino, kad tai yra 
Vienuoliktoji lietuvių tautinių 
šokių šventė, kuri įvyks š.m. 
birželio 30-liepos 2 d.d. Toron- 
te-Mississaugoje. Stengiamės 
skleisti žinias per spaudą ir per 
internetą http://www.kanada.ca 
/ssvente/. Tikimės per sekančius 
porą mėnesių dar daugiau lietu
vių informuoti ir paskatinti at
vykti į šią šventę, kuri tik antrą 
kartą rengiama Kanadoje. Kvie
čiame visus dalyvauti, skatinti 
artimuosius, draugus bei pažįs
tamus atvykti.

Iki pasimatymo šventėje!

Kovo 11-jai

Kovo vyturys
Ar kovas tiktai vyturį pašaukia, 
Tirpstant sniegui, kalbina žibutę, 
Kai gelsvėja žirginiai palaukėj, 
Želmenėliai stiepias po truputį?

Nepamiršom ir likimo smūgių, - 
Ir tautoms juk Dievas skyrė lemtį. 
Lietuva, lyg aras nepabūgęs, 
Į 11-osios Kovo kilo šventę.

Kilo Žalgirio šarvais galinga, 
Kilo pančius Sibiro sutraukius. 
Kančios akmeniu prie žuvusių 

sustingo,
Lelija lyg maldai susikaupus.

Na, tai kas, kad šuliniai užako, 
Kad nuo netikrumo šąla širdys, 
Laisvės šviesą vis skaistesnę 

matom,
Laisvės varpą vis skambesnį girdim.

Oi, seniai seniai pražilo miškas 
(Tik rugių šviesa kasmet sušildo). 
Papročiai senolių perlais tviska - 
Kovo vyturio nieks nenutildys.

Janina Marcinkevičienė,
Šakiai

Vilniaus Sereikiškių parke, kur rengiami festivaliai. Audėja rodo juostų 
audimo meną Nuotr. R. Puterio

Duok studentui tris litus - 
ir studentas sotus bus

Mokslas ir gyvenimas aukštosiose Lietuvos mokyklose - 
daug entuziazmo, mažai pinigų

REDA ULINSKAITĖ, Šiauliai

Jau keletą metų Lietuvoje 
populiarėja aukštasis mokslas. 
Per pastaruosius perkerius me
tus šalies aukštosios mokyklos 
šturmuojamos tūkstančių abitu
rientų ir anksčiau baigusiųjų vi
durines mokyklas. Deja, džiaug
tis, jog Lietuva taps išsilavinusių 
piliečių valstybė dar anksti. Vis 
didėjant stojančiųjų skaičiui į 
aukštąsias mokyklas, brangsta 
mokslas. Sunkėjant šalies eko
nominei situacijai, daugelis jau
nų žmonių bus priversti nu
traukti studijas ar tiesiog rinktis 
nepopuliarias specialybes ir po 
keleto metų papildyti gausias 
bedarbių gretas. Apie vis dėl to 
linksmą studentišką gyvenimą ir 
sprangią akademinio jaunimo 
duoną, kalbamės su Šiaulių uni
versiteto studentais.

Seni batai ir padieniai darbai
Vienas jauniausių šalies 

universitetų šiemet sulaukė 
gausaus būrio studentijos iš vi
sos Lietuvos. Čia studijuoja jau
ni žmonės atvykę iš mažesnių 
Lietuvos miestų. Nes pragyveni
mo lygis Šiauliuose kur kas pi
gesnis nei didžiausiuose mies
tuose. Su studentais kalbėjomės 
vėlyvą vakarą. Iš bendrabučio 
kambarių sklido muzika, virtu
vėje kvepėjo bulvėmis. “Studi
juoti tikrai smagu, nors ir tenka 
pasėdėti prie knygų. Tačiau gy
vename naujame mieste, viskas 
įdomu ir nauja. Tik kartais nuo
taiką sudrumsčia tuščia pinigi
nė, plyštantys batai ir atsibodu- 
sios bulvės”, kalbėjo busimieji 
pedagogai.

Pirmo kurso studentai gyve
na iš tėvų pinigėlių. Tačiau jie 
po keleto metų, kaip ir jų vyres
nieji kolegos, tikisi dirbti. “Su
tikčiau net ir tvoras dažyti, dirb
ti bet kokį darbą. Mieste neįma
noma susirasti net sunkiausio 
darbo”, kalbėjo pirmakursis 
Darius.

Studentija išradinga ir drau
giška. Pritrūkus pinigėlių mielai 
skolina vieni kitiems pinigus ar 
susiranda padienių darbų. Mer
ginos moko ir prižiūri pradinių 
klasių mokinius ar padeda ruoš
ti pamokas vyresniesiems. “Už 
valandą gaunama įvairiai nuo 7 
-15 litų, tačiau yra tokių, kurios 
sutinka dirbti net už 4 litus. Ši 
juokinga suma - studentui dide
li pinigai”, pasakojo jau porą 
metų tokį darbą dirbanti mergi
na. Pinigų prasimanoma rašant 
rašto darbus grupės draugams 
ir kitų specialybių studentams. 
Čia įkainiai jau didesni, nuo 20 
- 150 litų. “Šimto litų stipendi
jos studentui tikrai neužtenka. 
Studijuoju dailę, tai labai brangi 
specialybė. Nuolat reikia pirkti 
popierių, dažus. Norisi nueiti ir 
į koncertą. Bandžiau derinti 

darbą ir mokslą. Dieną dirbau, 
o naktimis mokiausi. Sutriko 
sveikata”, sakė Agnė. Studentai 
tvirtino, jog per paskaitas daž
nai su dėstytojais diskutuoja, 
kokią stipendiją turėtų gauti 
studentas. “Per mėnesį reikėtų 
nuo 200 - 500 litų. Priklausomai 
nuo pažangumo. Deja, net mū
sų tėvai tiek neuždirba. O jei 
valstybė sumažins finansuojamų 
vietų skaičių universitetuose, tik 
nedaugelis galės mokėti keletą 
tūkstančių litų už studijas”, jau 
tarpusavyje diskutavo akademi
nis jaunimas.

Žiemą - maistas iš tėvų, vasarą
. - pinigai iš Vakarų

Pašnekovai sakė, kad be
veik visi studentai gyvena iš tė
vų, senelių sukauptų maisto at
sargų. “Bulvės, lašiniai, gry
bai...”

“Visos žiemos atsargas ve
žuosi iš namų kas antrą savait
galį. Taip gyvenant pavyksta su
taupyti šiek tiek pinigų”, tvirti
no pirmakursė Ingrida. Studen
tai kalbėjo, kad studentiškas gy
venimas yra puikus. Bendrabu
tyje nuolat verda linksmas gyve
nimas. “Virtuvėje kepiau bul
ves, tik nuėjau atsinešti drus
kos. Po kelių minučių neradau 
nei bulvių, nei keptuvės. Paka
binau skelbimą: ‘Kas suvalgė 
bulves nesvarbu, grąžinkite nors 
keptuvę’. Po kelių dienų keptu
vė atsirado. Tai buvo mūsų kai
mynų darbas. Nepykome, vėliau 
jie mus pakvietė į blynų balių”, 
jau anekdotu tapusį nutikimą 
pasakojo Kristina.

Pasak vaikinų, visą mėnesį 
gyvendamas bendrabutyje gali 
išgyventi turėdamas tik keletą 
litų. Tereikia pereiti per kamba
rius, gausi visko: bulvių, morkų, 
svogūnų.

Ne visi studentai minta bul
vėmis ir gyvena tik iš stipendi
jos. Visur yra ir vadinamo “auk
sinio jaunimo”. Dažnai per pa
skaitas čirškia nešiojamieji tele
fonai, į paskaitas atvažiuoja 
prabangiais automobiliais.

“Yra ir vidutiniokų, turin
čių senus automobilius ir nešio
jamuosius telefonus dėl įvaiz
džio”, samprotavo Martynas. 
Anot bendraamžių skaudžiausia 
yra tai, jog iš spaudos sužinoma, 
kad aukštų pareigūnų vaikai 
turi galimybę mokytis bran
giuose užsienio universitetuose. 
Tuo tarpu didžioji dalis jaunimo 
priversti vasarą važiuoti uždar
biauti į svečias šalis. Kartais dėl 
to tenka pavėluotai grįžti į stu
dijas, gresia net pašalinimas iš 
aukštųjų mokyklų. “Tačiau stu
dentiškas gyvenimas vis tik pui
kus, nors bulvės labai atsibo
do”, optimistiškai nusiteikę kal
bėjo studentai.

Lietuviški filmai - dokumen
tiniai ir vaidybiniai - skinasi sau 
kelią Europoje, laukia įvertinimo 
ir pripažinimo. Su tais eksportuo
jamais filmais susipažįsta pir
miausia tarptautinių kino fiestiva- 
lių žiūrovai. Š.m. sausio 20 d. do
kumentinių filmų programoje 
Briuselyje buvo rodoma kino ir 
teatro režisierės R. Kudzmanaitės 
juosta “Ketursparnė”. Sausio 26 
d. Olandijos Roterdame buvo ro
domas V. Navasaičio vaidybinis 
filmas “Kiemas” ir A. Stonio 
juosta “Fedia, Trys minutės po 
Didžiojo sprogimo”. Ten laukia 
eilės ir rež. A. Matelio Lietuvoje 
dar nerodyto filmo “Iš neskelbtų 
mano miesto istorijų” premjera. 
Vasario 9 d. prasidėjusiame jubi
liejiniame kino festivalyje Berlyne 
žiūrovai matė Alg. Puipos vaidy
binį filmą “Elzė iš Gilijos”, kaip 
rašo ELTA (2000.1.27) - pasauli
nę premjerą.

A.a. sol. Vincės Jonuškaitės- 
Zaunienės $1000 premijai laimėti 
velionės duktė Giedrė Zauniutė, 
susitarusi su Čikagoje veikiančiu 
Vydūno fondu, surengė konkursą 
Vilniaus muzikos akademijos ir 
Kauno konservatorijos magistran- 
tėms bei studentėms. Konkursas 
įvyko Vilniuje š.m. sausio 20 d. Iš 
17 dalyvavusių kandidačių premija 
paskirta Aušrai Liutkutei, II kurso 
magistrantei. Kiekviena dalyvė tu
rėjo padainuoti dvi operų arijas ir 
dvi liaudies dainas. Premijai skirtą 
sumą suaukojo velionės solistės 
gerbėjai.

Pinigų paroda buvo surengta 
Alytuje minint Lietuvos žemės 
ūkio banko 75-mėtį. Be įvairių 
monetų, paimtų iš Z. Gramacko 
asmeninio rinkinio, parodos lan
kytojai matė Lietuvoje vartotus ir 
vartojamus banknotus bei kitų 
kraštų pinigus. Išstatytos seniau
sios monetos buvo iš XV-XVI 
šimt. Didelio dėmesio susilaukė 
proginės monetos, skirtos įvai
riems įvykiams bei veikėjams pa
minėti - V. Kudirkai, A. Mickevi
čiui, M. K. Čiurlioniui, Sausio 13- 
tosios penktosioms metinėms, 
Pirmosios lietuviškos knygos 450- 
tosioms metinėms ir kt. Lietuvos 
žemės ūkio banko Alytaus sky
riaus direktorius A. Jaciunskas 
per parodos atidarymą sakė, kad jų 
skyrius įvairias parodas rengia jau 
nuo 1997 metų. (“LA” nr. 123).

Vienatvės eilėraščiai
Česlovas Valdemaras Ob- 

carskas, Eilėraščiai vienišiems me
džiams. Išleista Lietuvoje “Ute
nos Indros”, 1999. “Ketvirtoji ly
rikos knyga”, taip pažymėta ti
tuliniame puslapy; 52 psl., 48 ei
lėraščiai. Knygelė iliustruota 
autoriaus sesers keturių dailės 
kūrinių nuotraukomis. Viršelyje 
Audronės Driskuvienės vieni
šumu, bet ir šiltumu dvelkianti 
peizažinė nuotrauka.

Rinkinio vardas, pabrėžęs 
vienišumą, derinasi su eilėraščių 
nuotaikomis. “Neapsakoma ty
la, atėmus žadą, / Paukščius ir 
žmones / Vienatvėje palieka”, 
(psl. 9).

Autorių apnikusi vienatvė 
turbūt kilo dėl jo atitrūkimo

Lietuvos studentai bendrabučiuose minta daugiausia... bulvėmis. Iš 
dešinės Gediminas, Martynas, Ingrida Nuotr. R. Ulinskaitės

Prof. dr. Sachiko Hatanaka, 
Japonijos mokslininkė sociologė, 
besidomėdama etninėmis proble
momis, 1992-1997 m. laikotarpiu 
keletą kartų lankėsi Lietuvoje 
rinkdama medžiagą knygai, kuri 
pasirodė “Lietuva. Kaip išliko 
maža šalis” vardu 1999 m. (Iš ja
ponų kalbos ją išvertė Arvydas 
Ališauskas, knygos apimtis 221 
psl.). Knygos turinį sudaro 20 
skirtingo likimo liudytojų pasako
jimai apie tragiškuosius tautos 
įvykius. Kai pastarieji dažniausiai 
nušviečiami remiantis sovietiniais 
archyvais, tai šitie gyvų liudininkų 
pasakojimai, autorei atrodė, yra 
tinkamesnis būdas parodyti, kaip 
maža tauta neišnyko sovietinėje 
okupacijoje. Be to, šis leidinys ja
ponus bent šiek tiek supažindina 
su Lietuva ir jos kultūra, apie ką 
Japonijoje beveik nežinoma.

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
(LŽS) vykdomasis komitetas nu
statė, kad pastaruoju metu žinias- 
klaida dažnai pažeidžia leidėjų 
etikos kodeksą, sąmoningai ne
paiso įstatymų. Kai pavyzdį nuro
dė laikraštį “Vakaro žinios” ir pa
siūlė jį paskelbti esantį už pado
riosios žurnalistikos ribų, pripa
žinti jį psichologiškai smurtiniu, 
rašo ELTA (2000.1.21). Trys sei
mo nariai to laikraščio 2000.1.19 
laidoje buvo apšaukti esą jie nau
dojosi prostitučių paslaugomis. 
Paliestieji kreipėsi į teisėsaugos 
institucijas.

“Dainavos” vyrų oktetas Či
kagoje, įsisteigęs 1995 m., penk
mečio sukakties proga paruošė 
kompaktinę plokštelę, kurios su
tiktuvės įvyko Lemonte, IL, š.m. 
sausio 21 d. Vakarą rengė Čika
gos lietuvių jaunimo sąjunga. 
Plokštelėje yra 18 dainų - liau
dies, estradinės, šiuolaikinių lie
tuvių kompozitorių ir amerikietiš
kos. Beveik jas visas oktetas 
plokštelės sutiktuvėse padainavo. 
Oktetą sudaro trys broliai - Da
rius, Audrius ir Marius Polikai- 
čiai, Kastytis Šoliūnas, Marius Ti
jūnėlis, Liudas Landsbergis, Aras 
Norvilas, Tadas Stropus ir Vidas 
Neveravičius (akompaniatorius). 
Šią naują kompaktinę plokštelę 
galima įsigyti “Draugo” knygynė
lyje arba “Seklyčioje” (2711 W.
71 St.) už $15(JAV), kasetę už 
$10(JAV). Snk.

nuo gimtinės. Juk Obcarskas 
yra Utenos pašalėje praleidęs 
penkiolika savo amžiaus pirmų
jų metų, kai vaizdai ir įspūdžiai 
giliausiai įsirėžia jaunuolių šir
dyse. Vėliau jis vargo Vokietijo
je, mokėsi ir dirbo Anglijoje, 
buvojo Kanadoje. Autorius 
bendradarbiauja lietuviškoje 
spaudoje, vienišumo kartais pri
remtas iki nelemtos melancho
lijos: “Kai vėjas, pagavęs gelsvą 
smėlį / Skambins rudens lau
kais, / Man miegant žemėje gi
liai, / Ant mano kapo kris auksi
niai lapai” (psl. 39).

Į autoriaus panašus vienišu
mas slegia beveik kiekvieną, iš 
savo krašto pasitraukusį, todėl 
ir šis rinkinys bus daug kam su
prantamas. V.D.

http://www.kanada.ca


6 psi. • Tėviškės žiburiai

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

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

2000.III.7 • Nr.10 (2609)

PRISIKĖLIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.....................3.25%
180-364 d. term.ind....................4.05%
1 metų term, indėlius................4.60%
2 metų term, indėlius................5.25%
3 metų term, indėlius................5.50%
4 metų term, indėlius................5.60%
5 metų term, indėlius................5.85%
1 metų GlC-mėn.palūk..............4.60%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.85%
2 metų GlC-met. palūk..............5.50%
3 metų GlC-met. palūk..............5.75%
4 metų GlC-met. palūk..............5.85%
5 metų GlC-met. palūk..............6.10%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable”...........................3.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd......5.35%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd..... 6.00%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 6.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd..... 6.35%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd..... 6.60%
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%

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 7.35%
2 metų...................... 7.85%
3 metų............. .........8.05%
4 metų...................... 8.20%
5 metų...................... 8.30%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų............5.95%

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

Cicero jūros šaulių kuopos “Klaipėda” nariai kelia trispalvę prie 
Cicero miesto rūmų vasario 5 d. įvykusiose iškilmėse Ntr. Ed. Šulaičio

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 372%
♦ Toronto Real

Estate Board

IkSnfeh narys
Victor Rudinskas, Broker 

Tel.: 416 249-7829

ADVO KATAS 
VICTOR RUDINSKAS 

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

L U U I S refrigein riox 
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

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

■■■MIMMMMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1111111111111 i 11111111

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

Lietuvai bronzos medalis
Austrijos sostinėje įvyko Euro

pos dailiojo čiuožimo pirmenybės. 
Pirmą kartą Lietuvos dailiojo čiuo
žimo istorijoje. M. Drobiazgo ir P. 
Vanagas laimėjo bronzos medalį 
bei 16,500 dol. dovaną. Iki paskuti
nės minutės vyko aštri kova dėl tre
čios vietos tarp Rusijos atstovų ir 
mūsiškių. Tik laisvame čiuožime 
Lietuvos atstovai 0.4 tšk. pralenkė 
rusų porą. Eurosporto televizijos 
vokiečiai komentatoriai labai šiltai 
atsiliepė apie Lietuvos porą primin
dami, kad M. Drobiazgo (ji gimusi 
Maskvoje, tačiau turi Lietuvos pi
lietybę) ir P. Vanagas ilgus metus 
kovojo už pirmąjį medalį, užimda
mi šeštas ar aštuntas vietas.

Malonu buvo stebėti apdova
nojimą, iššaukus per garsiakalbį lai
mėtojus ir atstovaujamą valstybę 
“Lithuania-Litauen”. Grojant Pran
cūzijos himną kilo per vidurį Pran
cūzijos, į kairę pusę Italijos ir į de
šinę Lietuvos vėliavos. Gausu buvo 
mūsų tautinių vėliavų, prisegtų prie 
ledo aikštės apsaugos sienos. Tai 
Vienos lietuvių nuopelnas, nes 
Austrijos sostinėje jų esama apie 
70. Vienoje vietoje net didelė ki
niečių grupė mojavo mažom... lie
tuviškom vėliavėlėm, nes Lietuvos 
atstovai laisvame čiuožime atliko 
aukšto lygio meninę programą. 
Gaila, kad ir į čiuožimą įjungiami 
erotiniai motyvai, vis daugiau ir 
daugiau matant apsinuoginusias 
jaunas mergaites.

Moterų varžybose Lietuvai at
stovavo 16-metė Dominyka Valiu

kevičiūtė. Deja, B grupėje ji užėmė 
16-tą vietą, aplenkdama tik graikę 
ir serbę. Dominykai reikia įdėti 
daug darbo, nes teisėjų jai skirtais 
taškais (3.8 - 4.2) kovoti A grupėje 
net ir dėl 20-tos vietos, kelias yra 
labai ilgas.

Sekmadienį, vasario 13, dar kartą 
pasirodė medalių laimėtojai. Lietuvos 
atstovai čiuožė antri (po anglo) su 
nauja programa, nepersistengdami, 
nes medaliai ir pinigai buvo kišenėje.

Vokietijos spauda, nagrinėda- 
ma pirmenybes, pažymėjo, kad po
riniame čiuožime buvo pralaužtas 
Rusijos dalyvių pirmavimas, nes 
“Litauer” paskutiniame šokyje pra
lenkė rusų porą Lobčevą ir Aver- 
buchą. Ar Lietuvos atstovai pasau
linėse pirmenybėse Prancūzijoje vėl 
laimės bronzos medalį, sunku pasa
kyti, nes Margaretai ir Povilui teks 
kovoti su stipriais Kanados, JAV, 
Kinijos, Japonijos atstovais. Taip 
pat ir rusai stengsis atsilyginti už 
pralaimėjimą Vienoje.

Prierašas. Viernheimo krepši
nio klube žaidžia du Vasario 16- 
sios gimnazijos mokiniai Auginąs 
Genys ir Mindaugas Jacinevičius. 
Vietos dienraštis keletą kartų pažy
mėjo, kad lietuvių gimnazija yra 
gerų krepšininkų “kasykla”. Su
prantama, nes Mindaugas yra ge
riausias klubo žaidėjas, o Auginąs 
tik praeitais metais įstojo į gimnazi
ją, tad dar nepilnai įsijungė į klubo 
žaidimo taktiką. Vokiečiai žaidžia 
Hesseno krašto B klasės apygardos 
pirmenybėse. K.B.

Sportas
Krepšinis: LKL praėjusios sa

vaitės rezultatai - Vilniaus “Saka
lai” - Marijampolės “Kraitenė” 
82:74; Šiaulių “Šiauliai” - Kauno 
“Atletas” 100:64; Kauno “Žalgiris” 
- Marijampolės “Kraitenė” 91:65 ir 
Panevėžio “Sema” - Kauno “Atle
tas” 96:88. NEBL lygoje Alytaus 
“Alitos” krepšininkai įveikė Orhuse 
(Danija) “Great Danes” 80:68, ne
paisant to “Alitai” nepavyko pakilti 
iš priešpaskutinės vietos. Maskvoje 
“Lietuvos rytas” įveikė Espo “Hon- 
ka” (Suomija) 89:77.

Imtynės: Laisvųjų imtynių tur
nyre Japonijoje Lietuvos atstovas 
R. Pauliukonis (svorio kategorija 
iki 97 kg) tarp 17 dalyvių užėmė 
šeštą vietą. Po trijų turnyrų R. Pau
liukonis bendroje įskaitoje užima 
šeštąją vietą. Jis dar turi du turny
rus ir, jeigu liks bendroje įskaitoje 
tarp septynių geriausių, turės teisę 
dalyvauti Sidney olimpiadoje.

Šachmatai: Vilniuje surengtą 
šachmatų žaibo partijų Lietuvos 
seimo taurės penktąjį turnyrą lai
mėjo vilnietis V. Šlapikas (12 taškų 
iš 13 galimų). Antrą vietą iškovojo 
M. Slivinskas (10.5 taškų), trečias 
V. Dambrauskas (10 taškų).

Lengvoji atletika: Bėgikė Agnė 
Visockaitė, studijuojanti JAV-se, 
Nebraskos valstijoje įvykusiose var
žybose “NATA Women’s Indoor” 
laimėjo 55 m. (6,83 sek.) ir 200 m. 
(23,50 sek.) bėgimus.

Žolės riedulys: Europos mote
rų žolės riedulio klubų A divizijos 
uždarųjų patalpų čempionate Pran
cūzijoje “Šiaulių” riedulininkės tarp 
7 komandų užėmė ketvirtąją vietą.

Šokiai: Tarptautinės sportinių 
šokių federacijos pasaulio Lotynų 
Amerikos šokių varžybose Ukrai
noje V. Skimelis ir J. Pupelytė iš 
Kauno “Kaspino” tarp 40 porų už
ėmė antrąją vietą, o Europos Loty
nų Amerikos šokių čempionate 
Danijoje Lietuvos čempionai, Kau
no “Dileksos” šokėjai R. Maleckis 
ir L Dirkaitė tarp 55 porų užėmė 
12-ąją vietą.

Stipruoliai: Devintąjį ištver- 
mingiausio Lietuvos stipruolio kon
kursą Joniškyje laimėjo biržietis G. 
Mockūnas, surinkęs 56 taškus. G. 
Mockūnas laimėjo 67 kg. sverian
čios grandinės nešimo ir dviejų 100 
kg. svorio maišų nešimo naščiais 
rungtis. Antrąją vietą užėmė kre
tingiškis V. Lukoševičius (56 taš
kai) ir trečiąją - mažeikietis A. Ab- 
rutis (54 taškai). V.P.

Aludėje
Anglas, rusas ir Skotas gėrė 

alų. Į jų bokalus įkrito po musę. 
Anglas paėmė servetėlę, šaukštelį, 
palengva išgriebė musę, įdėjo ser- 
vetėlėn ir ją sulankstė. Rusas atsi
raitė rankoves, pagriebė pirštais 
musę, trenkė į grindis ir užmynė 
koja. Skotas nusivilko švarką, atsi
raitė marškinių rankoves, dviem 
pirštais paėmė musę už sparnelių, 
pakėlė virš bokalo ir tarė: “Dabar 
atiduok ką išgėrei”.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 1 1 5 milijonų dolerių
MOKA:

3.05% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.05% už 180-364 dienų term. Indėlius
4.60% už 1 m. term, indėlius
5.25% už 2 m. term. Indėlius
5.50% už 3 m. term, indėlius
5.60% už 4 m. term, indėlius

. 5.85% už 5 m. term, indėlius
4.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.85% už 1 m. GIC Invest, pažym.
5.50%.už 2 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.85% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.10% už 5 m. GIC Invest, pažym.
3.00% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
4.85% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.85% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind.
6.10% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................... 7.35%
2 metų.................... 7.85%
3 metų.................... 8.05%
4 metų.................... 8.20%
5 metų....................8.30%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard,

Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
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
Pirmad., 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
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapls: www.parama.net

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

S&utų veiĄfiz w ,
• Š.m. vasario mėn. 22-ą dieną 

Hamiltono skautininkių “Šatrijos 
Raganos” būrelis susirinko sueigai 
pas sesę Reginą Bagdonienę, pami
nėti viso pasaulio skaučių susimąs
tymo dieną. Nuotaika buvo smagi ir 
iškilminga. Sueigos metu buvo per
skaitytas LSS Skaučių Seserijos vy
riausios skautininkės v.s. fil. Ritos 
Penčylienės 2000 m. sausio mėn. 
23-ios dienos įsakymas No. 23, ku
riuo mūsų būrelio narės vyr.sk.v.sl. 
Marytė Kavaitienė ir vyr.sk.v.sl. 
Liuda Stungevičienė pakeltos į pa- 
skautininkės laipsnį. Abi sesės yra

Marius E. Rusinas, CLU CFP
(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West
Toronto M6P 1A4

(priešais Lietuvių Namus)
416 588-2808

veiklios ir visuomeniniame darbe: 
sesė Marytė jau 30 metų yra viena 
iš pagrindinių aktorių Hamiltono 
“Aukuro” teatro sąstate, o sesė 
Liuda jau 23 metus veda sekmadie
niais, 1 v.p.p., per McMasterio uni
versiteto radijo stotį girdimą lietu
višką radijo programą.

Naujųjų paskautininkių įžodį 
pravedė sesė v.s. D. Gutauskienė. 
Buvo uždegtos dvi žvakutės: raudo
na - prisiminti jau mirusias seses, 
žalia - pagerbti įžodį duodančias 
skautininkės. Per rankas leisdamos 
juostą dainavome “Lietuva brangi”, 
po to sekė įžodis. Tada buvo užrišti 
žali kaklaraiščiai ir užrišti tėvynės ir 
gerojo darbelio mazgeliai. Svei
kinimo žodį, kartu įteikdama ir po 
didelę rožę, tarė būrelio vadovė s. 
A. Vilimienė, paskui sveikino ir ki
tos būrelio narės. Per kavutę dar 
pasidalinusios mintimis, pakilioje 
nuotaikoje išsiskirstėme.

Sekanti sueiga bus pas sesę D. 
Gutauskienę, antradienį balandžio 
mėn. 25 d., 7 vai. vakare. Tęsiant 
tradiciją, šioje sueigoje prelegentu 
pakviestas ir maloniai sutikęs daly
vauti, žinomas kojų specialistas chi- 
ropodistas dr. R. Nekrašas. O prieš 
tai dar susitiksime Hamiltono skau- 
tų-čių ruošiamoje Kaziuko mugėje, 
kuri įvyks sekmadienį balandžio 
mėn. 2 Jaunimo Centre. Reg.B.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

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

Best Sellers Ltd.
Member Broker

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.

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

ALGIS 
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMISI

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš 
Toronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių.

SKRENDAM ĮVAIRIOMIS TRĄŠOMIS.

Galintiems išskristi iki balandžio galo - bilietus parduodu dar 
žiemos kainomis. Skrydžiams gegužės mėnesį ir iki birželio vidurio - 
galioja pavasarinės kainos.

UŽSISAKYKITE DABAR! SKAMBINKITE ALGIUI MEDELIUI.
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 

telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos.

ALGIS MEDELIS

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

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

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

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


“Sugrįžo tėvynėn amžino poilsio”
Perlaidoti Elzbieta ir Jonas Kardeliai, ilgai gyvenę Kanadoje

Taip pavadintą straipsnį 
“Respublikoje” Lietuvoje persi
spausdino laikraštis “Sandara” 
1999 m. 5 nr. Jame rašoma: pra
ėjusių metų (1999) spalio 14 d. 
Elzbietos ir Jono Kardelių pa
laikus amžinam poilsiui priglau
dė Vilniaus Antakalnio kapinių 
Menininkų kalnelis. Velionių 
palaikų urnas atvežė Vanda Nor
vaišienė iš Kanados, laidotuvėmis 
rūpinosi ir paminklą pastatė E. 
Kardelienės dukterėčia, vilnietė 
gydytoja Aldona Juodkienė.

Velionių urnas su palaikais 
į kapines nešė artimieji, lydėjo 
Kardelių bičiuliai, bendraam
žiai, Vilniaus ir Kauno daininin
kai, meno bei muzikos darbuo
tojai, spaudos ir seimo atstovai. 
Religines apeigas atliko Šv. Ra
polo šventovės klebonas kun. 
Valentinas Sirvytis. Pirmas atsi
sveikinimo žodį tarė Julius 
Andriejevas, o paskutinė - Van
da Norvaišienė iš Toronto.

Pastaroji, kalbėjusi apie E. 
Kardelienės gyvenimą, pateikė 
ir atsiminimų: “Norėčiau nu
klysti 30 metų atgal į šaltos žie
mos rytą (Montrealyje) (...), 
kada operos solistė Kardelienė 
ir keletas artimųjų dalyvavo Jo
no Kardelio jos gyvenimo paly
dovo, paskutiniuose atsisveiki
nimo atodūsiuose... Suprato
me, kad netekome žmogaus, gy
venusio ne sau, bet dirbusio 
Lietuvai ir lietuviškam spaus
dintam žodžiui”...

Jonas Kardelis (1893-1969 
m.) buvo plačios veiklos žmo
gus. Jis - žurnalistas, visuome
nininkas, kultūros bei meno 
darbuotojas, politikas. Buvo 
Lietuvos I-jo seimo narys, Vals
tiečių liaudininkų sąjungos 
veiklus narys, dienraščio “Lietu
vos žinios” redaktorius. Jis taip
gi buvo ir pirmasis (1940-1941 
m.) Vilniaus filharmonijos di
rektorius, vokiečių okupacijos 
metais pogrindinės spaudos ir 
Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto vienas organizatorių. 
Montrealy 20 metų (1949-1969

m.) redagavo savaitraštį “Nepri
klausoma Lietuva”.

E. Kardelienė (1901-1999 
m.) 1930 m. Violetos vaidmeniu 
G. Verdi “Traviatoje”, valstybi
niame teatre Kaune pradėjo 
operos solistės veiklą, tapusi 
viena žymiausių Lietuvos ope
ros solisčių. Atliko visus pagrin
dinius koloratūrinio soprano 
vaidmenis Kauno valstybiniame 
teatre, nuvykdavo (1942-1944 
m.) dainuoti ir į Vilniaus operą.

Per kultūrinę veiklą E. Ra- 
ciborskaitė-Kardelienė susipaži
no su J. Kardeliu, ir 1921 m. 
abu nutarė eiti tuo pačiu gyve
nimo keliu. Artinantis sovie
tams, 1944 m. Kardeliai pasi
traukė į Vokietiją, kur pabėgė
lių stovyklose tęsė savo veiklą. 
E. Kardelienė dainavo Roziną 
tremties operoje “Sevilijos kir
pėjo” spektakliuose. Si opera 
vėliau savotiškai tapo Čikagos 
lietuvių operos pirmtake.

Į Kanadą Kardeliai atvyko 
1948 m. pabaigoje ir apsigyveno 
Montrealyje. E. Kardelienė dai
navo lietuvių koncertuose Ka
nadoje, JAV-se. Ji įsteigė savo 
muzikos studiją, kuri paruošė 
ne tik lietuvių, bet ir kitų tauty
bių dainininkių.

Straipsnio autorius J. Bru- 
veris, rašydamas apie J. Karde
lio asmenį, pažymi, kad jis visą 
laiką buvęs eilinio žmogaus pu
sėje. Kalbėdavęs visiems su
prantama kalba, nekaitaliojęs 
savųjų įsitikinimų ir kovojęs už 
žmogaus sąžinės laisvę.

Lietuvoje yra išleisti velio- 
nies J. Kardelio atsiminimai, 
kurių rankraščiai buvo rasti žur
nalisto vilniečio Balio Dundulio 
bute. Tai atsiminimai rašyti Vo
kietijoje, kai. abu Kardeliai gy
veno karo pabėgėlių stovyklose. 
Tie atsiminimai liečia daugiau
sia J. Kardelio jaunystę ir visuo
meninę bei žurnalistinę veiklą 
nepriklausomoje Lietuvoje. E. 
Kardelienė tuose atsiminimuo
se aprašo savo vyro ligos ir kan
čios laikotarpį. J.A.

Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis šventina naujai įrengtą sielovados centrą Kaišiadoryse

Lietuviškų parapijų likimu sielojantis
P. PALYS
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Iii JUOZAS NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

razzrintN. Wost Realty Irto.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Anapilio jaunimo sekcija kartu su parapijos jaunimu ruošiasi gaminti koldū
nus, kuriuos pardavinės sušaldytus š.m. kovo 12 d., Anapilio parapijos salėje

Ignas Medžiukas savo straips
nį pavadinęs “Nykstančios para
pijos” (“TZ” 2000 m. 6 nr.) nu
stebino lietuviškos Apreiškimo 
parapijos, Brooklyn, NY, para
pijiečius. Ten jis rašo, kad Ap
reiškimo parapija esanti atiduo
ta ispaniškai kalbantiems mek
sikiečiams ir Karibų salų tam
siaodžiams, o klebonu būsiąs 
paskirtas kroatų kilmės jėzuitų 
kunigas.

Norėdamas patirti, kiek čia 
yra tiesos, kreipiausi į vysk. 
Paulių Baltakį, OFM. Vysku
pas, ta “istorija” nusistebėjęs, ją 
paneigė. Čia tenka pastebėti, 
jog maždaug prieš metus Ap
reiškimo šventovėje buvo įves
tos Mišios ispanų kalba. Mišias 
sekmadieniais 12.15 v. atnašau
ja ispanų kalbą mokantis jė
zuitas kunigas.

Tiesa, kun. Vyt. Palubins
kas buvo paprašytas iš kleboni
jos persikelti į vyskupijos kuni
gų namus arba į gretimai esan
čios Our Lady of Mt. Carmel 
parapijos kleboniją, kurios kle
bonas mons. D. Cassato dabar 
yra ir Apreiškimo parapijos ad
ministratorius. Kleboniją palikti 
reikia ne dėlto, kaip kad I. Me
džiukas rašo, “jėzuitas laukiąs, 
kada... galės apsigyventi Ap
reiškimo klebonijoje”. Kleboni
jos pastatas didelis, trijų aukštų 
su daugeliu kambarių. Jo apšil
dymas ir visa kita priežiūra, ja
me gyvenant tik vienam žmogui, 
parapijai per daug kainuojanti 
prabanga. Tas pastatas būsiąs 
išnuomojamas (jau kartą buvo 
išnuomotas). Kun. V. Palubins
kas, dabar jau nebe klebonas, 
persikelti nepanorėjo. Parapi
jiečių dideliam nusivylimui, sa
vo vietoje kito lietuvio kunigo 
nepalikdamas, po Velykų iš
vyksta į Lietuvą.

I. Medžiukas ir toliau “isto
rijas” rezga: “Prieš keletą metų 
netikėtai mirus Maspeth Vieš
paties Atsimainymo parapijos 
klebonui, kun. V. Palubinskui 
teko aptarnauti ir Maspeth 
Viešpaties Atsimainymo para
piją”. Tos parapijos klebonui 
Kenneth Wicks staiga mirus, 
ten kun. V. Palubinsko talka 
nebuvo reikalinga. Toje parapi
joje tebegyeno jos buvęs klebo
nas prel. Pranas Bulovas. Jis, iki 
buvo paskirtas kitas klebonas, 
tą parapiją ir aptarnavo, o jeigu 
prireikdavo pagalbos, pasikvies
davo buvusį tos parapijos vikarą 
kun. Stasį Railą.

Artėdamas į rašinio galą 
I.M. apgailestauja: "... kad kun. 
V. Palubinskas, išbuvęs ilgą lai
ką šioje parapijoje ir parapijie
čių mylimas, verčiamas išvyk
ti...” Galbūt, kad kada nors 
kun. V.P. ir buvo mylimas, bet 
dabar ta meilė yra gerokai atvė
susi. Jį iš parapijos išvykti nie
kas neverčia. Jis pats juos pa
lieka. O žadėjo... 1998 m. pra
džioje Apreiškimo parapijiečius 
buvo pradėję jaudinti pasklidę 
gandai, kad klebonas kun. V.P.

pasitraukęs iš klebono pareigų, 
o šventovė būsianti uždaryta. 
Tuos gandus išgirdęs kun. V.P. 
griežtai reagavo. Vieno sekma
dienio Mišias užbaigęs patikino, 
kad jis iš parapijos nepasitrauk
siąs ir savo parapijiečių nepalik- 
siąs iki jo sveikata jam tarnau
sianti. Tad kun. V.P. parapijie
čius ir palieka su neišpildytais 
pažadais ir atvėsusia meile.

Apreiškimo parapijai nete
kus lietuvio kunigo, ateitis nėra 
šviesi. Dedama pastangos suras
ti lietuvį kunigą. Tuo tarpu, kai 
po Velykų kun. V.P. išvyks, sek
madieniais Mišias atnašauti yra 
sutikęs Viešpaties Atsimainymo 
parapijos, Maspeth, NY, vika
ras kun. Vytautas Volertas. 
Kiek blogiau su laiku. Apreiški
mo šventovėje sekmadieniais 
Mišios atnašaujamos 11 v.r. 
Reikės pasirinkti kitą valandą, 
nes kun. V. Volertas savo para
pijoje lietuviškai Mišias atna
šauja 11.15 v.r.

Visi, kurie rašo apie parapi
jų vienokius ar kitokius reika
lus, prisilaikytų savo apylinkėse. 
Mat nuo jų nutolus šimtais ar 
tūkstančiais mylių ir rašant tik 
išgirstas “istorijas”, labai lengva 
patekti į akligatvį!

<fj SKAITYTOJAI PASISAKO
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A. a. Zinos Beržanskienės 

ketvertų metų mirties prisimini
mui (2000.11.29) sesuo M. Ka
zakevičienė su šeima “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A. a. Antanui Steigvilui 
mirus, užjaučiant šeimą Dianne 
ir Elena Rugienienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Antanui Steigvilui 
mirus, užjaučiant šeimą B. V. 
Vytai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

A. a. Martynui Krakauskui 
mirus, užjausdami dukrą Janiną 
Gurklienę ir jos šeimą, Ona 
Dirmantienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $10.

A. a. Juzefos Jonaitienės 
atminimui vietoj gėlių “Vaikų 
globos namams” (Šv. Pranciš
kaus “Žiedeliai”) aukojo $50 - 
Wasagos moterų būrelis, A. K. 
Ratavičiai.

A. a. Antanui Steigvilui mi
rus, užjausdami jo žmoną Stasę, 
dukrą Nemirą, sūnus Remigijų 
ir Antaną su šeimomis, sergan
tiems vaikučiams, tremtiniams 
ir seneliams “Kovai su vėžio li
ga” Lietuvoje aukojo: $20 - A. 
Augaitienė, B. Dirsienė, B. Lu
košienė, M. Obelienienė, K. A. 
Ratavičiai; $15 - P. Z. Augai- 
čiai, O. Čeikienė; $10 - A. V. 

Čiuprinskai, O. J. Dirmantai, E. 
Girėnienė, A. Petkevičienė.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje aukojo $100 - V. B. Alks
niai; $50 - S. J. Poškai; $10 - S. 
Marijošienė. Drabužius ir pata-

lynę aukojo: L. Balsienė, V. 
Lapaitienė, A. Šimkienė. A. S.

Atitaisymas. Pranešime a.a. 
Stasei Zadurskienei mirus, praleis
ta vieno sūnaus Algio vardas. Atsi
prašau. M.P.

“Vaikų dienos centrams” 
Lietuvoje 1999 m. surinktos au
kos išsiųstos: Kaunui - $1,700, 
Ruklai - $1,500, Pakruojo deka
natui - $1,200. Paskirta ir vaikų 
su problemomis šeimų stovyklai 
Pakutuvėnuose - $500. Yra gau
ti padėkos laiškai.
Lietuvos “Caritui” remti komitetas 

Toronte O.G.

NEPELNYTI APDOVANOJIMAI
Buvau nustebintas ir be galo 

pritrenktas paskaitęs Lietuvos 
spaudoje, kad Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus Vasario 16-osios 
proga įteikė aukštus apdovanoji
mus - Gedimino ordinus buvusios 
vyriausybės premjerei Kazimierai 
Prunskienei ir vidaus reikalų minis- 
teriui Marijonui Misiukoniui. 
Teismo yra nustatyta, kad K. 
Prunskienė sovietiniais metais 
bendradarbiavo su KGB, o M. Mi
siukonis buvo aukštas KGB parei
gūnas.

Vasario 16-oji yra pati svar
biausia Lietuvos šventė, per kurią 
visi lietuviai prisimena Basanavičių, 
knygnešius, savanorius, partizanus 
ir daugelį kitų mūsų tautos laisvės 
kovotojų. Apdovanojimai, ir dar 
ypatingai per Vasario 16 buvusių 
KGB-istų, stribų ir kitų Lietuvos 
kenkėjų yra įžeidimas visų Lietuvos 
patriotų, kurių kraujas buvo paau
kotas Lietuvos laisvei. Buvusi poli
tinė kalinė Nijolė Sadūnaitė teisin
gai protestavo prezidentui per pri
statymus. Audrius Šileika,

Torontas, Kanada

BRAZAUSKO NUOPELNAS?
Viktoro Aleknos iš Vilniaus 

straipsnis “Komunistai ir jų vaid
muo Lietuvoje” buvo ne tik įdomiai

Finnairtics

’ i

Vietų

nuo

parašytas, bet ir pilnas informaci
jos, mažai žinomos išeivijoje. “TŽ” 
2000 m. 4 nr. Vilniaus katedros 
grąžinimas tikintiesiems esąs men
kas Algirdo Brazausko nuopelnas, 
nes jisai tai padaręs “...pirmiau pa
sitaręs su M. Gorbačiovu”. Pagal 
kitą šaltinį, tas Brazausko nuopel
nas atrodo dar menkesniu, nes jis 
Vilniaus katedrą grąžino ne “pasi
taręs”, bet gavęs Gorbio įsakymą.

Vatikano istorikas Malachi 
Martin apie tai rašo savo knygoje 
“Keys of this blood” - “Šio kraujo 
raktai”. Joje aprašomos “grumty
nės” dėl vyravimo pasaulyje tarp 
M. Gorbačiovo, Vakarų kapitalistų 
ir Popiežiaus Jono Pauliaus II. Pa
sak autoriaus, Gorbačiovas ilgai ty
ręs vizito Vatikane galimybes. Pa
galiau Vatikanas, neatmesdamas 
tokios galimybės, padaręs užuomi
ną, esą popiežiui nepatinka, kad 
Ukrainoje yra skriaudžiami kata
likai, o Lietuvoje katalikams nepa
vyksta atgauti Vilniaus katedros. 
Gorbis, supratęs reikalą, ryžosi Va
tikaną patenkinti: palengvino Uk
rainos katalikų padėtį ir Brazauskui 
liepė grąžinti katedrą. Lietuvos ka
talikai už katedros grąžinimą nuo
pelnus turėtų skirti ne Brazauskui 
ar Gorbačiovui, bet popiežiui Jonui 
Pauliui II. Vilius Bražėnas,

DeLand, FL.

Jubiliejiniai metai tebūna lietuvių 
SLAUGOS NAMŲ 

statybos pradžia ir užbaiga

Hamiltoniečiai SLAUGOS NAMAMS aukojo:
$300 - Alfonsas Aisbergas; $300 ($1,100)- Vytautas Lukas. 
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams už pritarimą Slaugos namų
statybai bei aukas. Slaugos namų vajaus komitetas

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

“Neringos” stovyklavietėje, Vermonte

išpardavimas!
2000 ru. vasarą tris khrtus per savaitę
iš Toronto į,Vilnių per Helsinki

$ 1,245.00*
Skambinkite savo kelionių agentui arba ScandiTours tel. 416-482-3006 

arba 1-800-432-4176. Tinklalapis: www.scanditours.com

ScandiTours
'Išpardavimas baigiasi 2000 m. kovo 31 d. Bilietas turi būti apmokėtas iki tos datos.

Mokesčiai neįskaityti, “finnair" tiesioginiai skrydžiai iš Toronto - sekmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo birželio 15 iki rugpjūčio 20 d.d. iš Toronto Pearson International oro uosto. Terminai 3.
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NERINGOS STOVYKLOS 2000
liepos 9-23 d.d. - vaikams 10-16 metų

liepos 23-29 d.d. - vaikams 6-10 metų f A 
liepos 23-29 d.d. - vaikams 13-16 metų
liepos 30-rugpjūčio 5 d.d.. - šeimoms su mažais vaikučiais

ias:
birželio 30 -liepos 4 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais
rugpjūčio 6-19 d.d. - vaikams 7-16 metų._____________

m kreiptis į Daną Grajauskaitę:
66 Salisbury Rd. Watertown MA 02472 

tel. 617-923-4583 e-mail: neringai@yahoo.com

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 TgI.I 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

DEEIXITZ\I_ CARE
Dr. J. B irgi olas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763-5677

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

stra Travel
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą *
* Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) *

* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *
* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *

* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

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

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
š • ^7. • ■ ; •• _ ‘ . ’ j ,

TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

http://www.scanditours.com
mailto:neringai@yahoo.com
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Anapilio žinios

- Ateinantį sekmadienį, kovo 
12 bus švenčiama Tikinčiosios Lie
tuvos diena. Ta proga bus renkama 
antroji rinkliava Tikinčiajai Lietu
vai. Ta pačia proga bus prisiminta 
ir Kovo vienuoliktoji, todėl 11 v.r. 
Mišiose prašome organizacijas da
lyvauti su savo vėliavomis.

- Vasario 26, šeštadienį, pa
krikštytas dr. Dainiaus ir Robertos 
(Matthews) Žutautų sūnus Mykolas.

- Kovo 1, trečiadienį, iš Lietu
vos kankinių šventovės Anapilyje 
palaidotas a.a. Antanas Steigvilas, 
86 m. amžiaus.

- Kovo 4, šeštadienį, iš Šv. Ka
zimiero šventovės Delhi mieste pa
laidota a.a. Michalina Jankauskie-

, nė, 92 m. amžiaus.
- Sutvirtinimo sakramento pa

siruošimui pamokos vyksta sekma
dieniais po 9.30 v.r. Mišių kleboni
jos posėdžių kambaryje. Pamokas 
veda Gediminas Kurpis.

- Kovo 8 yra Pelenų trečia
dienis - Pelenė. Tą dieną prasideda 
Gavėnios laikotarpis. Ta proga pri
mename Kanadoje galiojančias at
gailos ir pasninko dienas. Susilaiky
mas nuo sotaus maisto bei mėsiškų 
valgių yra privalomas Pelenų dieną 
ir Didįjį penktadienį visiems nuo 18 
m. iki 59 m. amžiaus katalikams. 
Susilaikymas nuo mėsiškų valgių vi
sais metų penktadieniais yra priva
lomas visiems suėjusiems 14 m. am
žiaus katalikams. Be to, įsidėmėti
na pamiršusiems, kad valandą prieš 
priimant Švč. Sakramentą negalima 
nieko valgyti ar gerti, išskyrus 
vandenį.

- Suvalkų krašto išeivijos lietu
vių sambūrio metinis susurinkimas 
įvyks kovo 12, sekmadienį, 1 v.p.p. 
Anapilio parapijos salėje. Visi kvie
čiami dalyvauti.

- Aiiapilio tarybos Jaunimo 
sekcija kovo 12, sekmadienį, para
pijos salėje pardavinės savo paga
mintus sušaldytus koldūnus. Sekcija 
prašo koldūnų pirkimu paremti jos 
veiklą.

- KLK moterų draugijos para
pijos skyriaus susirinkimas bus ko
vo 12, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių 
Anapilio parodų salėje. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti.

- Gavėnios susikaupimas Del
hi Šv. Kazimiero šventovėje bus ko
vo 28, antradienį, 3 v.p.p. Susikau
pimą praves buvęs Vilniaus kated
ros klebonas mons. Kazimieras 
Vasiliauskas.

- Gavėnios susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje bus kovo 
30 - balandžio 2 d.d. Susikaupimą 
praves buvęs Vilniaus katedros kle
bonas mons. Kazimieras Vasiliaus
kas. Suskaupimo dienų tvarka: ko
vo 30, ketvirtadienį - Mišios su pa
mokslu 11 v.r.; kovo 31, penktadie
nį - Mišios su pamokslu 11 v.r.; 
balandžio 1, šeštadienį - Mišios su 
pamokslu 11 v.r. ir 6 v.v.; balandžio 
2, sekmadienį - pamokslai įprasta 
sekmadienio Mišių tvarka. Išpažin
čių bus klausoma kasdieną prieš ir 
po Mišių. Susikaupimas bus užbai
giamas sekmadienį įprastine Reli
ginės šalpos popiete.

- Gavėnios susikaupimas Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus balandžio 3, pirmadienį, 3 
v.p.p. Susikaupimą praves buvęs 
Vilniaus katedros klebonas mons. 
Kazimieras Vasiliauskas.

- Mišios kovo 12, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. dr. Norą Šimkutę; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. už 
Bridickų šeimos mirusius; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje, kovo 11, šeš
tadienį: 3 v.p.p. už a.a. Laimą 
Ratavičiūtę.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį 11.15 v. ryto pa

maldos.
- Antradienį, kovo 28, 7.30 v.v. 

Šturmų namuose įvyks parapijos ta
rybos posėdis.

- Tradicinės ekumeninės pa
maldos: Prisikėlimo parapijos šven
tovėje, trečiadienį, balandžio 5, 7 
v.v., pamokslą sakys kun. Alg. Ži
linskas; Išganytojo parapijos šven
tovėje, balandžio 9, 11.15 v.r. pa
mokslą sakys kun. Augustinas Si
manavičius, OFM. Remkime eku
meninį sąjūdį, dalyvaukime abiejo
se pamaldose.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio! Nebus pamokų ko

vo 11 ir 18 d.d. Linkime visiems 
malonios mokslo pertraukos.

- Kovo 4 d. Linas Zubrickas, 
“Paramos” kredito kooperatyvo ve
dėjas, aplankė mokyklą aiškinda
mas mokiniams apie banką ir pini
gus. Po mokslo pertraukos, kovo 25 
d. jis žada pakalbėti Lituanistiniuo
se kursuose.

- Aštuntojo skyriaus bei Litua
nistinių kursų abiturientų tėveliai 
kovo 4 d. savo posėdyje nutarė 
rengti Toronto Maironio mokyklos 
užbaigimą ir iškilmingą vakarienę 
Prisikėlimo parapijos patalpose 
penktadienį, gegužės 26. Z.Š.

Keltuvo vąjui aukojo: $100 
- E. Underienė. *

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.15 

v. r. Mišias, kuriose Kaziuko mugės 
proga organizuotai dalyvavo “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntų skautai, 
giedojo parapijos jaunimo choras, 
palydimas gitarų.

- Rinkliava Tikinčiosios Lietu
vos religinei šalpai, KL katalikų 
centro pageidavimu, buvo daroma 
praeitą sekmadienį. Aukos šiam 
tikslui bus renkamos visą kovo 
mėnesį.

- “Atgaivink” šešių savaičių pro
gramos pirmoji savaitė, kurios te
ma “Kvietimas būti Kristaus moki
niu”, prasidėjo praeitą sekmadienį. 
Būreliai vieną kartą savaitėje ren
kasi Šv. Rašto skaitymui, mąstymui 
ir maldai.

- Pelenų dieną, trečiadienį, ko
vo 8, Mišios, kurių metu barstomi 
pelenai ant tikinčiųjų galvų, bus 8 ir
8.30 v.r. ir 7 v.v. Gavėnios penkta
dieniais 7 v.v. bus einami Kryžiaus 
keliai-stacijos, o 7.30 v.v. Mišios. 
Prieš Mišias bus klausoma išpažin
čių. Gavėnios metines rekolekcijas 
praves mons. Kazimieras Vasiliaus
kas iš Vilniaus, balandžio 6-9 d.d.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcija, kuri jau septinti metai tvar
ko alkaniems aukų perdavimą or
ganizacijoms Kauno “Caritas”, Vil
niaus “Betanijos” ir Kretingos 
pranciškonų sriubos virtuvėms, ar
tėjant Gavėnios pasninko laikui, 
primena sotiems ir pasiturintiems 
Kanados lietuviams neužmiršti al
kanų Lietuvoje.

- Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
Trečiojo ordino nariai renkasi Mi- 
šiom ir susirinkimui šį ketvirtadie
nį, kovo 9,10 v.r.

- Metinis parapijos susirinki
mas, kuriame bus renkama pusė 
parapijos tarybos narių ir daromi 
įvairūs pranešimai, įvyks balandžio 
16 d., 12.30 v.r. parapijos salėje.

- Parapijos persikėlimo vajaus 
komiteto rengtas lėšų telkimo po
kylis su raštiškom varžytinėm, ku
rios davė per $11,000 pelno, praėjo 
sėkmingai. Jaunimo atliktas, R. 
Poskočimienės parašytas, D. Vis- 
kontienės ir R. Giniotienės paruoš
tas komiškas muzikinis veikalas “Į 
Torontį”, susilaukė džiugaus daly
vių reagavimo. Pridėjus pokylio 
pelną ir jo metu gautas aukas, da
bar iš viso surinktų aukų yra per 
milijoną ir keturis šimtus tūkstan
čiu dolerių.

- Mišios sekmadienį, kovo 12 :
8.15 v.r. už a.a. prel. Praną Vaserį;
9.15 v.r. už Juozą Gegužį; 10.15 v.r. 
už a.a. Antaną Didą, už a.a. Joną 
Šulcą, už Ašokliu šeimos mirusius;
11.30 v.r. už Lietuvos laisvę žuvu
sius lietuvius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejaus-archyvo vedėja, 

dr. R. Mažeikaitė, dėstys Lietuvos 
istorijos kursą Klaipėdos universi
tete ir bus Lietuvoje 2000 m. kovo 
18 - balandžio 17 d.d. Tuo metu 
muziejus bus atidarytas sekmadie
niais įprastu laiku, o pirmadieniais 
tiktai - 3-6 v.p.p.

Rita Čyvaitė-Kliorienė, Klyv- 
lando lietuvių išeivijos choro 
“Exultate” meno vadovė ir diri
gentė, diriguos J. Tamulionio 
dainų ciklą “Tėviškės giedoji
mai”. Šį kūrinį galėsite išgirsti 
jungtiniame trijų chorų - To
ronto “Volungės”, Klyvlando 
“Exultate” ir Čikagos “Daina
vos” koncerte, pavadintame 
“Genties giesmės”, įvyksiančia
me š.m. balandžio 2 d., 3 v.p.p. 
Toronto universiteto Mac
Millan teatro salėje. Įėjimas - 
$20, $25, $30 asmeniui.

PADĖKA
Didelis ačiū buvusiems “Varpo” 

choro nariams, kurie užversdami savo 
paskutinį lapą, “Volungės” chorui 
įteikė piniginę dovaną. Tęsiame Jūsų 
pradėtą dainą. “Volungė”

Šventųjų metų giesmių 
šventei aukojo: $50 - G. B. 
Trinkos.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$50 - G. Sprainaitienė; $20 - B. 
Maziliauskienė.

Kauno arkivyskupuos “Vai
kų dienos centrams” aukojo: 
$1,500 - O. Raubienė; $150 - 
dr. D. Žutautas.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $30 - O. Ceikienė su 
šeima (a.a. Petro Kitros laido
tuvių proga).
REIKALINGA kartu gyvenanti auk
lė, 2 vaikams, kuri padėtų ir namų 
ruošoje, pradedant balandžio mėn. 
Tel. 416 767-6606. Po kovo 14 d. 
skambinkite tel. 519 938-8844.

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.

Dr. Rasa Juknevičienė 
lankysis Kanadoje

Kovo 11d. Lietuvos valstybės 
atstatymo minėjimo proga Tėvy
nės sąjungos Kanados skyriaus 
kvietimu, į Kanadą atvyksta dr. 
Rasa Juknevičienė. Ji gimė 1958 
m. Panevėžyje ir 1983 m. baigė 
Kauno medicinos institutą, įsigy- 
dama pediatrės specialybę. Bai
gusi mokslus, pradėjo darbą Pas
valio centrinėje ligoninėje. 1988 
m. įstojo į Sąjūdžio Pasvalio sky
rių ir buvo išrinkta į rajono tary
bą. 1989 m. išrinkta tarybos pir
mininke. 1990 m. buvo Sąjūdžio 
iškelta Pasvalio kandidate į Aukš
čiausiosios Tarybos rinkimus. Ji 
buvo išrinkta ir dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės atkuriamąjame 
posėdyje ir pasirašė Kovo 11-sios 
nepriklausomybės atstatymo aktą.

Po 1992 m. seimo rinkimų, ji 
dirbo opozicijoje ir dalyvavo Tė
vynės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) partijos steigime. 1996 
m. išrinkta į seimą kaip Tėvynės 
sąjungos kandidatė Ankyščių-Ku- 
piškio rajone. 1998 m. tapo parti
jos tarybos vicepirmininke. Akty
viai reiškėsi savivaldybių klausi
mais, vadovauja seimo komitetui 
ŠAS (NATO) klausimais, vado
vauja parlamentarų grupei ry
šiams su Šiaurės kraštais; aktyviai 
dalyvauja tarptautinėje parlamen
tarų veikloje. Atstovaudama Lie
tuvai dalyvavo Tarpparlamenti
nės unijos suvažiavimuose Seoule 
ir Kaire 1997 m., Namibijoje ir 
Maskvoje 1998 m. Šalia lietuvių 
kalbos, laisvai vartoja anglų ir ru
sų kalbas. Inf.

KOVO 11-osios
Pagrindinė kalbėtoja - Lietuvos seimo pirmininko pavaduotoja, 

Kovo 11d. Nepriklausomybės atstatymo akto signatarė, 
seimo ŠAS (NATO) reikalų komiteto pirmininkė 

dr. RASA JUKNEVIČIENĖ
HAMILTONE,

kovo 18, šeštadienį, 3 v.p.p., Jaunimo centro salėje. 
Meninę programą atliks Hamiltono parapijos choras.

TORONTE,
kovo 19, sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje.

Meninę programą atliks kamerinis orkestras “Lyra’’,vad. Audronės 
Šarpytės ir Toronto vyrų choras “Aras”, vad.Ulijos Turūtaitės.

VISUOMENĖ NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI.

Rengėjai - Tėvynės sąjungos Hamiltono grupė ir Toronto židinys

<r ---------
“GENTIES GIESMĖS” ]

TRYS CHORAI
Čikagos “Dainava” ė Klyvlando “Exultate” 

Toronto “Volungė”

KONCERTUOS
š.m. balandžio 2, sekmadienį, 3 v.p.p.

University of Toronto-MacMillan Theatre
Bilietai - $20, $25, $30

Užsakyti bilietus skambinant tel.
416 763-4013, 905 279-8226 H

Prel. Kazimieras Vasiliauskas 
atvyksta iš Vilniaus ir Kanados lie
tuvių parapijose praves priešvelyki- 
nį susikaupimą, kuris numatomas 
Montrealio Aušros vartų parapijoje 
kovo 17-19 d.d.

Petras Adamonis yra vieninte
lis iš KLB Montrealio apylinkės 
kandidatas į Pasaulio lietuvių sei
mą, kuris įvyks šią vasarą Vilniuje.

Moterų dainos vienetas “Auš
ra” dabar papildytas vyrais. Jame 
šiuo metu dalyvauja Joana Adamo- 
nytė, Michael Beniušis, Ritis Bulo
ta, Vilią Bulotienė, Andrėja Celto- 
riūtė-Beniušienė, Heraldas Celto- 
rius, Daiva-Jaugelytė-Zatkovic, Ži
vilė Jurkutė-Blayney, Nijolė Matu-

LITAS

XI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS KOMITETAS

kviečia
TAUTODAILĖS-LIETUVIŠKŲ RANKDARBIŲ 

kūrėjus-menininkus,
NORINČIUS ŠVENTĖS PROGA PARDAVINĖTI SA VO KŪRINIUS 

Regal Constellation viešbutyje, 
teirautis telefonu 905-275-6505

sevičiūtė-Forster, Antans Mickus ir 
Alfredas Pališaitis. Vadovas - muz. 
Laurenty Djintcharadze.

KLK moterų dr-jos Montrea
lio skyriaus susirinkimas įvyks kovo 
12, sekmadienį, po 11 vai. Mišių se
selių namuose. Šios Mišios užpra
šytos draugijos paminėti Kovo 11- 
tosios Nepriklausomybės atstatymą.

A. a. Ona Sitkauskienė-Klima- 
vičiūtė, 93 m. amžiaus, mirė vasario 
13 d. Po gedulinių pamaldų Šv. Ka
zimiero šventovėje vasario 26 d. kū
nas nuvežtas į krematoriumą. Vė
liau pelenai bus palaidoti Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje, 
Ont., šalia anksčiau mirusio vyro. 
Liūdi duktė su šeima. B.S.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudę 75% Montrealyje gyvenančių lietuvių. 
KVIEČIAME VISUS KITUS APSIDRAUSTI.

________Dėl kainų ir mokėjimų išsiaiškinę sutarsime._________ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
Tel. (514) 722-3545 Fax: (514) 722-3546

Aukojo “Tėviškės žiburiams"

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, kovo 

5, dalyvavo 186 svečiai. Pranešimą 
padarė LN valdybos vicepirm. T. 
Stanulis.

- Sekantis LN valdybos posė
dis įvyks š.m. kovo 16 d., 7 v.v.

- LN moterų būrelio susirin
kimas įvyks š.m. kovo 15 d., 11 v.r. 
LN seklyčioje.

- A. a. S. Zadurskienės atmini
mui šokių grupė “Atžalynas” Slau
gos namų statybai aukojo $100; 
taip pat šiai statybai aukojo: A. 
Aisbergas - $300, V. Lukas - $300 
($1,110), A. Godelis - $20 ($40), 
NN - $50 ($325), A. ir L Žemaičiai 
$100 ($1,170). Slaugos namų vajaus 
komitetas dėkoja visiems aukoto
jams už nuoširdų dosnumą ir para
mą Slaugos namams. Pakeitus ad
resus ar pastebėję aukotojų sąraše 
klaidas, prašoma nedelsiant praneš
ti LN raštinei tel. 416 532-3311. 
Slaugos namams aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6.

- Š.m. vasario 27 d., LN visuo
meninės veiklos komiteto posėdyje 
nutarta: “Asmenys, paaukoję $5,000 
ar daugiau Slaugos namų statybai, 
bus įamžinti lentelėje virš kambario 
durų - to kambario įrengimui. Vi
sais Slaugos namų lėšų telkimo 
klausimais bei patarimais skamtinti 
T. Stanuliui tel. 416 231-4937 arba 
darbo tel. 416 769-1616.

- LN ir Labdaros fondo narių 
metinis visuotinis susirinkimas 
įvyks 2000 m. kovo 26, sekmadienį, 
Karaliaus Mindaugo menėje. Re
gistracija - 12 v.p.p., susirinkimo 
pradžia -1 v.p.p.

- LN švietimo fondas “Labda
ra” skiria stipendijas lietuvių kilmės 
jaunimui, studijuojančiam aukštojo 
mokslo institucijose. Dėl 
smulkesnės informacijos kreiptis į 
LN raštinę darbo valandomis tel. 
416 532-3311. Prašymus dėl stipen
dijų pristatyti iki 2000 m. kovo 17 d.

- Š.m. balandžio 13-14 d.d. LN 
moterų būrelis rengia drabužių, 
įvairių daiktų, bei smulkių baldų iš
pardavimą, “Bazarą”. Daiktus pra
šomą atnešti į Lietuvių Namus iki 
balandžio 10 d. Išpardavimas vyks 
LN salėje “B”. Gautas pelnas bus 
skiriamas Slaugos namų statybos 
fondui. Dėl platesnės informacijos 
prašoma kreiptis į LN raštinę tel. 
416 532-3311.

IEŠKAU rusiškai kalbančios auk
lės vienam vaikučiui 6 dienoms per 
savaitę Toronto centre. Turėtų gy
venti su mumis. Skambinti vaka
rais tel. 416 482-2330.

PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 
LABDAROS FONDO narių 

metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 2000 m. kovo 26, sekmadienį, 
1 v.p.p., Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario.
Dalyvaujančių registracija prasideda 12 vai.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių, 

b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų;
3. Darbotvarkės tvirtinimas;
4. 1999 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas;
5. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) slaugos 

namų, d) statybos ir remonto, e) “Lokio" svetainės,
f) visuomeninės veiklos, g) švietimo fondo, h) bingo;

6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Revizoriaus (auditor) pranešimas;
8. Diskusijos dėl pranešimų;
9. 1999 m. apyskaitų tvirtinimas;

10. 2000 m. sąmatos tvirtinimas;
11. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas;
12. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (4 nariai), 

b) revizijos komisijos (1 narys/ė);
13. Einamieji reikalai ir sumanymai;
14. Susirinkimo uždarymas.

Šiais metais į Lietuvių Namų valdybą bus renkami penki nariai. 
Valdybos kadenciją baigia: T. Stanulis, J. Slivinskas, H. Sukauskas, P. 
Šturmas ir L. Pocienė, taip pat iš revizijos komisijos - A. Aisbergas. 
Bus renkami 5 nariai j valdybą: 4-3 metams, 1 - 1 metams pagal 
gautą balsų daugumą. Bus renkamas vienas/a narys/ė į Revizijos ko
misiją: 1-3 metams.

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuojamo 
kandidato-ės raštišką sutikimą, šiam reikalui yra paruoštos specialios 
anketos, kurias nariai gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo metu. 
Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūlytojai (nemažiau kaip du 
nariai), pasirašytų nominacijos anketas ir įteiktų metinio susirinkimo 
nominacijų komisijai.

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo laiky
tis korporacijų įstatymo (Corporations Act) reikalavimų ir įgaliojimus 
(proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), pristatyti j LN 
raštinę ne vėliau 2000 m. kovo 24 d„ 10 v.r. Įgaliojimai, nepatvirtinti 
notaro ir gauti po minėtos datos, nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų 
anketas galima gauti LN raštinėje.

Toronto Lietuvių Namų valdyba

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių

METINIS SUSIRINKIMAS
šaukiamas 2000 m. kovo 29, trečiadienį, 1 v.p.p.,
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte,

1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus;
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijos

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor)
5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 1999 metų apyskaitų tvirtinimas
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 2000 metams
8. Rinkimai: 4 narių į valdybą, 1 nario į revizijos komisiją
9. Einamieji reikalai

10. Susirinkimo uždarymas
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas prasidės po 

pusės valandos ir bus teisėtas, nepaisant dalyvaujančių narių 
skaičiaus.

DĖMESIO! Nominaciniai pareiškimai kandidatuoti į Toronto lietuvių 
pensininkų klubo valdybą arba revizijos komisiją turi būti pristatyti į 
raštinę ne vėliau kaip pirmadienj, kovo 27, 12 vai.

VALDYBA

$137 - prel. J. A. Kučingis; $104 - 
A. Štreimikis; $100 - B. Sakalas, A. 
Aukštikalnis; $55 - J. Šleinius; $54 - 
A. Nausėdas, R. Šomkaitė; $50 - P. 
Kondrotas, M. Pakulis, A. Liškaus- 
kas, K. Mileris, A. Stanevičius, H. 
Butkevičius, G. Jocas, A. Regis, M. 
Žyvatkauskas, A. Žilinskas; $44 - 
A. Pacevičius; $35 - B. A. Petrušai- 
tis; $34 - A. Karosas, L. Baltrėnas; 
$30 - E. Skladaitis; $25 - A. Grybas, 
S. Valickis; $24 - Z. Čečkauskas, A. 
Valavičius; $22 - V. Kupcikevičius; 
$20 - M. Gelažius, J. Mačiulis, J. 
Telyčėnas, L. Pevcevičius, Š. Valiu
lis; $17 - B. Venslovas; $15 - S. Or
vydas; $14 - R. Choromanskis, A. 
Rimkus; $12 - L. Griškonis, B. Vi- 
leita, B. Lukošius, V. Ručys, O. 
Daugirdas, A. Mašalas, J. Mikaila, 
M. Vizgirda; $11 - Nekalto Prasidė
jimo Marijos seserys (Putnam); $10 
- L. Gurklys, P. Brasas, V. Zawads- 
kas, V. O. Jukna, S. Lazdinis, N. 
Zakaras, J. Šeidys; $7 - A. Valaške- 
vičienė, J. Žaliauskas, O. Spidell,
A. Pacevičius, G. Dragūnas, B. Ab
romaitis; $6 - L. Skripkutė, A. Ab
romaitis; $4 - A. Baronaitis, P. Šča- 
vinskas, J. B. Kiaulėnas, E. Delkus, 
J. Kaziūnas, P. Narutis, F. Baronai
tis, V. Čekanauskas, V. Staškus, K. 
Baltakys, J. Žemaitis, B. Mackiala.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60 - A. Rugys, V. Pundžius, dr. H. 
Šolys; $58 - S. Aleksa; $57 - R. Dir- 
velis, A. Žėkas, O. Bakšienė, A. 
Budininkas, S. Urbantas, H. Ki- 
nens, J. Baužys, J. Kuncaitis, V. Bi
liūnas; $56 - A. Pusdešris; $55 - V. 

. Laurinaitis. M. Linkus, G. Narbu
tas, V. Kiškūnas, L. Svirplys; $54 -
B. Miklo, J. Cibulskis; $53 - A. Ka
lendra, A. Pacevičius, A. Gelažni- 
kas, J. Gelažius, A. Garkūnas, K. 
Dubauskas, A. N. Gutauskas, E.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, elektros, 
vandentiekio, susikabinusių plytų (interlocking), 
keramikos plytelių klojimo darbus • ĮREN
GIAME: rūsius, vonias, virtuves • STATO
ME: verandas, tvoras • DENGIAME stogus.
GARANTUOJAME GERĄ DARBO KOKYBĘ 

Skambinti ALVYDUI GRIGUČIUI 
tel. 905 848-9628 

(pager) 416 609-5108

S 
P 
A 
U
S

U

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Dalmotas, V. Žėkas, A. Vitkienė, 
L. Valevičienė, R. Barisa, V. Augė- 
nas, V. Bigauskas, A. Balsas, G. 
Adomaitis, H. Sukauskas, J. Šlei
nius, K. Šapočkinas, A. Smitas, G.' 
Simaitis, A. Šeškus, A. Urbonas, R. 
L. Underys, dr. M. Valadka, A. Za
rembaitė, Š. Vaitkus, J. Vmslovas, 
A. Liškauskas, D. Mogck, J. Mer
kevičius, R. Mitalas, V. Navickas, 
Tėvai Pranciškonai (St. Cathar
ines), V. Ottienė, A. Dapkus, J. Ar
dys, T. Aleksonis, A. Ketvirtis, J. B. 
Kiaulėnas, A. Kikilas, E. Kuncaitis,
K. Rimkus, V. Posius, V. Paškus, I. 
Rose, A. Pintulis, M. Pranskevi- 
čius, J. Popikaitis, A. Dasys, A. Ke
turakis, K. Karvelis, dr. A. Laučis, 
J. Lėveris, P. Narutis, B. Niedvaras, 
S. Noreika, K. Norvilą, A. Lauga- 
lys, S. Matulevičius, L. Matukas, S. 
Mackevičius, I. Mališka, P. Mickus, 
V. Milukas, P. Molis, J. Mozuraitis, 
R. Danaitis, A. S. Danaitis, A. Da- 
naitis, A. Dvarionas, T. Gureckas,
L. Šlenys, V. Simanavičienė, A. 
Brakas, V. Čepėnas, J. Buivydas, P. 
Barbatavičius, L. Vilembrechtas, L. 
Strumila, K. Stankus, O. Ropienė, 
E. Rovas, A. O’Donohue, D. Paš
kus, R. G. Paulionis, S. Poška, P. 
V. Pilkauskas, B. Valančienė, L. 
Zubrickas, E. Dainius, V. O. Naru
šis, P. Pakalka, E. Praninskas, R. 
Paulauskas, V. Rociūnas, P. Ado
maitis, A. Aukštikalnis, A. Bacevi
čius.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$200 - A. Mačiulis; $113 - J. Gra- 
bys; $100 - P. Basys, V. Nakrošius, 
A. Klemka, M. Pietryk, prel. A. L. 
Rubšys, M. Vasiliauskas, O. Skre- 
būnienė; $97 - N. Zeliznak, vysk. P. 
Baltakis, OFM, A. Rūta, R. Zub
rickas; $80 - O. Giedriūnas; $76 - 
V. Apeikis; $75 - K. Čerškus; $72 - 
dr. B. Girnius; $70 - A. Lukošius,
M. Jonikas; $67 - V. Balsienė, V. 
Žiaugra; $66 - L. Norvaiša; $65 - B. 
Simonaitienė, B. Neverauskas, J. 
Mačiulis, J. Mockevičius; $63 - A. 
Dronsa, dr. J. Pilipavičius, dr. R. 
Saplys, R. Vaišvila, J. Lukoševičius, 
dr. L. Levinskas, A. Masaitis, prel. 
J. A. Kučingis, S. Jatis, A. Karosas, 
I. Aleknevičius, H. Jasinskas, G. 
Krukis, A. Kernius, R. Puteris, J. 
Petrauskas, J. Petrikonis, A. Povi- 
lauskas, I. Mačiulytė-Guilford, O. 
Krikščiūnas,. J. Nastajus, dr. R. 
Stas, E. Bumeisteris, D. Vasys, G. 
Senkus, V. Urbaitis, A. Vitkevičius, 
V. Liesunaitis, dr. A. Pacevičius, L. 
Baltrėnas.

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

1573 Bloor St West, Toronto, Ont. M6P1A6 

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !
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