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Iškilmių trimitams nuaidėjus
Lietuva pradeda antrąjį savo nepriklausomo gyve

nimo dešimtmetį. Koks jis bus? Vieni bando spėlioti, kiti 
tiesiog pranašauja, o dauguma tyli ir laukia. Nėra abejo
nės, kad visi norėtų, jog tas antrasis dešimtmetis būtų vi
sokeriopai šviesesnis.

K
O reikėtų, kad tie lūkesčiai pradėtų pildytis? Pir
mojo dešimtmečio patirtis sakyte sako, kad rei
kėtų dar daug ko. Mat kur bepažvelgsi - visų gy
venimo sričių laukai pilni piktžolių, kažkada pasėtų ir dar 

vis sėjamų. Kaip nuo jų apsivalyti - tai turbūt ir būtų pats 
didysis sutelktinis visų dorų lietuvių uždavinys. Tikrai visų 
- nuo pat valdžios viršūnių iki eilinių piliečių. Tačiau 
prieš pradedant imtis tokio reikalingo ir svarbaus darbo, 
norint išsaugoti tikrąją atgimimo sampratą, reikėtų sutar
ti, kur gi iš tikrųjų yra tie kenkėjai, kurie trukdo laisvos 
tėvynės gyvenimui nušvisti ir sužydėti? Be tikslesnio atsa
kymo vargu ar galėtume tikėtis kokių nors pokyčių. Ligi 
šiolei, kaip visi matėme ir žinome, buvome įpratę vieni ki
tus kaltinti, per tuos kaltinimus smulkintis, draskytis ir 
bartis. O kur tie kenkėjai - taip ir nesiryžta susekti. Tur
būt dėl to, kad daugeliui tas blogųjų aitvarų, plėšiančių 
naktimis aruodus, įvaizdis buvo mieliau priimtinas, negu 
koks realus kenkimo atidengimas. Tikintis pagerėjimo ir 
vis laukiamo vilčių išsipildymo, prisimerkus veikti toliau 
nebegalima. Geresnį gyvenimą kurti ir atgautą nepriklau
somybę stiprinti teįmanoma bus tik atviromis akimis, 
kiekvienam žvelgiant ir į savąsias piktžoles, kurios dažnai 
pagal reikalą vadinamos visai kitais vardais.

T
AIP jau įprasta, kad kai kalbame apie geresnį gy
venimą, vaizduotė noriai stato ekonominės gero
vės pamatus, ant kurių, kaip matoma, daug stip
riau laikosi ir visos kitos žmogiškosios reikmės. Tai natū

ralu, priimta buvę visais laikais ir amžiais. Siekti medžia
ginio stiprumo, pastoviau įsikurti, daugiau uždirbti ar pel
nyti - kas gi nenorėtų? Atgavus Lietuvai laisvę, staiga at
sivėrė šimtai kelių, be įsakymų ar nurodymų, savarankiš
kai kurti savo asmeninę gerovę, jos ieškant net ir svetimo
se šalyse. Tačiau, kaip žinome, tame persitvarkyme į 
“laisvąsias rinkas” tautos istorijon įsispaudė nemažai 
tamsių dėmių - grobstymai, kyšiai, švaistymai bei įvai
riausi neteisėti ir nesąžiningi veiksmai nuo pat viršaus iki 
apačios. Šitoks ekonominės gerovės “kūrimas” jauną 
valstybę taip apipešiojo, kad likusi nuogybė ne tik apverk
tina, bet jau ir gąsdinanti. Sveikas protas lengvai suvokia, 
kad toliau šitaip tvarkytis nebegalima. O nuo ko pradėti, 
kad viskas keistųsi ir pasvirtų gerojon pusėn? Jei prasi
skolinta, reikia griežtos finansus tvarkančios rankos. Ta
čiau su tuo turėtų stipriai rištis ir požiūris į darbą bei pa
sitikėjimą savo jėgomis ir ištekliais. Įpratusiems viską iš 
centro gauti, reikalauti ir kombinuoti nėra lengva kitaip 
įsitikinti ir sureikšminti savo pastangas. Bet to tikrai rei
kia. Antraip - geresnio gyvenimo prošvaistės ir liks mig
lotos. Kalbama, kad daug ką pakeis bėgantis laikas. Tuo 
tikėti yra pagrindo, bet geriau būtų jau tam laikui užbėgti 
už akių. Reikėtų jį pasivyti, o tuo pačiu atgauti, kas pra
rasta. Belieka tikėti, kad taip bus. Č.S.

Savaitė Lietuvo je

KANADOS ĮVYKIAI

Federacinis biudžetas 2000
Finansų ministeris P. Mar

tin vasario 28 dieną paskelbė 
naują federacinį biudžetą. Tai 
jau septintas P. Martin paruoš
tas biudžetas, trečiasis be skolų 
ir pirmasis, kuriame dalis biu
džeto pertekliaus grąžinama 
mokesčių mokėtojams. Prieš 
biudžetiniuose apklausinėjimuo
se dauguma kanadiečių pasisa
kė, kad biudžeto perteklius tu
rėtų būti naudojamas pirmiau
sia sveikatos tarnybos atstaty
mui į 1994 metų lygį, tai yra 
prieš tai, kada federacinė ir 
provincinės valdžios pradėjo 
smarkiai mažinti sveikatos tar
nybos biudžetus (iki to laiko fe
deraciniai ir provinciniai biu
džetai skirdavo po lygią dalį pi
nigų tam reikalui); po to turėtų 
būti mažinama valstybinė skola 
ir tik dar vėliau turėtų būti ma
žinami asmeniniai mokesčiai. 
Atrodo, kad finansų ministeris 
nelabai atsižvelgė į tuos kana
diečių “patarimus”. Šio biudže
to piece de resistance 58 bilijonai 
dolerių, kurie bus nuimti nuo 
asmeninių mokesčių, per sekan
tį penkmetį skamba truputį so
vietiškai. Mokesčiai bus maži
nami visiems - ir daug, ir mažai 
uždirbantiems, bet labiausiai 
buvo atsižvelgta į gausias šei
mas. Verslo bendrovių apmo
kestinimas sumažinamas nuo 
28% iki 21% per sekančius 5 
metus. Vietoj 75% pelno (“ca
pital gain”), tik 66.6% bus ap

mokestinti. Grąžinama pajamų 
apsauga nuo infliacijos, kurią 
1985 m. B. Mulroney vyriausybė 
panaikino. Tai yra pajamų didė
jimas infliacijos lygiu nepersi- 
kels į aukštesnį mokesčio lygį. 
$1.8 bilijono skiriama universi
tetų tyrimų laboratorijoms, $2.5 
bilijono duodama provincijoms 
panaudoti sveikatos ir švietimo 
reikalams. Pinigų skirta taip pat 
kelių ir tiltų gerinimui, gamto
saugai bei karinėms pajėgoms. 
Tik po $3 bilijonus kasmet per 
sekančius 4 metus skiriama 
valstybinės skolos mažinimui. P. 
Martin paaiškino, kad kol Ka
nados ekonominė būklė yra ge
ra ir vis dar gerėja, skolos maži
nimas nėra degantis reikalas. Į 
šią skolą paprastai žiūrima ją 
lyginant su bendru vidaus pro
dukto rodikliu. Šiuo metu tas 
santykis yra priimtinas, palūka
nų lygis žemas, taigi nėra ko 
skubėti. Daugiausia kritikos su
silaukė per mažas biudžeto dė
mesys sveikatos reikalams, bet 
apskritai P. Martin biudžetas 
buvo giriamas.

Provincijų premjerai tuojau 
po biudžeto paskelbimo spaudė 
ministerį pirmininką sušaukti 
bendrą posėdį svarstyti sveika
tos paslaugų atstatymo reikalus. 
J. Chretien atsisakė, bet pasiūlė 
pirmiausia sveikatos ministe- 
riams paruošti bendrą progra
mą, kurią premjerai vėliau galės 

(Nukelta į 8-tą psl.)

VAIZDAI IŠ LIETUVOS DIENŲ ROMOJE 2000 m. kovo 1-4 dienomis. Viršuje - po Mišių Maria Maggiore 
bazilikoje; žemiau - dalis maldininkų iš Kanados ir JAV su vyskupu P. Baltakiu prie Šv. Pauliaus bazilikos; 
Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis tarp neįgaliųjų lietuviukų prie Maria Maggiore bazilikos

Nuotr. Vyt. Staškevičiaus

VIKTORAS ALEKNA, VilniusOrdinai, bet už ką
Triukšmas dėl Gedimino ordinų įteikimo kai kuriems buvusiems sovietų okupacinės 

valdžios pareigūnams 
gyviesiems - kryžiais ant krūti
nių plačių, kaip kadaise sakė 
vienas poetas.

Valstybės atkūrimo dešimt
metis bus taip pat tokia diena, 
kada ją minėdama valstybės val
džia prisimins ir tuos, kurių dė
ka ji šiandien tvarko Lietuvos 
valstybės reikalus.

Vasario 16 proga Lietuvos 
respublikos prezidentas kelias 
dešimtis naujųjų laikų didvyrių 
papuošė Gedimino ordinais.

Viskas buvo padaryta lyg ir 
gražiai. Bet kai Prezidentas pa
kėlė ranką papuošti Kazimieros 
Prunskienės, o po to Marijono 
Misiukonio krūtines, prie jų pri
šoko genocido kankinė, anks
čiau apdovanota Vyčio kryžiaus 
ordinu Nijolė Sadūnaitė ir pa
klausė: “Už ką?” Šis jos klausi
mas sprogusios bombos garsu 
sudrebino visos Lietuvos žmo
nių širdis.

Kazimierą Prunskienę gerai 
prisimena visi, kas prisimena 
1988-1991 metus. Tada ji ne tik 
stengėsi diriguoti Lietuvos ūkio 
pertvarkai, bet ir su atsikurian
čios Lietuvos trispalve rankoje 
nuvažiavo pas JAV, Anglijos, 
Vakarų Vokietijos vadovus. O 
su Rusijos vadovu M. Gorba
čiovu tarėsi gana dažnai, ypač 
kai po Kovo 11-osios buvo pa
skirta Lietuvos vyriausybės va
dove. Galbūt ir norėta pažymėti 
jos tų metų veiklą. Bet neuž
miršta ir tai, kad K. Prunskienė 
siekė Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo moratoriumo, kad 
ji, vos grįžusi iš Maskvos po pa
sitarimo su M. Gorbačiovu, 1991 
m. sausio 7 d. Lietuvoje pa
didino maisto prekių kainas 3.2 
karto. O tas kainų šoktelėjimas 
ir buvo ženklas jedinstveninkams 
eiti prie seimo ir stengtis už-

Turbūt svarbiausia naujo
sios Lietuvos diena buvo 1918 
m. vasario 16-ji, kai 20 drąsuo
lių išdrįso pasirašyti Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo ak
tą. Po šios dienos jau nepriklau
soma Lietuva pašaukė Lietuvos 
vaikus ginti savo valstybės nuo 
priešų, šios dienos aktas padėjo 
demokratijos pamatus atkuria- 
majai valstybei, kuri per 20 me
tų tiek sustiprėjo, kad 1940 m. 
Lietuva savo dvasinėmis verty
bėmis ir ūkio pasiekimais lygia
vosi į seniausių pasaulio valsty
bių gretas.

Deja, okupacija nušlavė per 
vieną dieną visus pasiekimus ir 
vietoj nepriklausomos Lietuvos 
sudaryta Lietuvos socialistinė 
respublika. Ji per 50 metų ardė 
valstybės pastatą iki pamatų, o 
tautos dvasią rovė su šaknimis.

Kiek rovė, neišrovė - daina
vo tauta nuo 1988 metų vasaros. 
Lietuva vėl prisikėlė, 1990 m. 
kovo 11d. viešai paskelbė atku
rianti Lietuvos valstybę 1918 m. 
vasario 16-osios akto pagrin
dais. Kovo 11-ji pakartojo Va
sario 16-osios atkūrimo aktą, ir 
šiemet jau minime dešimties 
metų nepriklausomos valstybės 
atkūrimo sukaktį.

Valstybės, minėdamos su
kaktis, prisimena ne tik dienas 
ir aktų svarbą, bet ir tuos žmo
nes, kurie labiausiai prisidėjo 
aukodamiesi, kad svajonės ir 
viltys virstų tikrove. Mirusie
siems gėlės ant jų kapų, jei jie 
yra žinomi (Vasario 16-osios 
akto signatarų Kazimiero Bi
zausko, Prano Dovydaičio, Do
nato Malinausko ir Vlado Mi
rono kaulai dūli sovietinių aukų 
bendruose kapuose, nepažymė
tuose jokiais kryželiais, jokiais 
kitoniškais atminimo ženklais), 

grobti šiuos rūmus - nuversti 
Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybę ir užgniaužti vos besike
liančią Nepriklausomą Lietuvą.

Maža to, kad tada K. Pruns
kienė neteko min. pirmininkės 
pareigų. Greitai paaiškėjo, kad 
ji ir sovietiniais laikais bendra
darbiavo su KGB. Tačiau šie jos 
nusižengimai atsikuriančiai vals
tybei ir besikeliančiai tautai bu
vo užmiršti ir šiemet ji apdova
nojama Gedimino ordinu. Tai 
ar ne be pamato Nijolė Sadū- 
naitė klausė: “Už ką?”, tai ar ne 
be pamato visa Lietuvos žinia- 
sklaida štai jau dvi savaites 
linksniuoja K. Prunskienės ir N. 
Sadūnaitės pavardes, visa tauta 
- ir keldama, ir dirbdama, ir 
guldama vis klausia: “Už ką?”

Po K. Prunskienės prie Pre
zidento buvo pakviestas buvęs 
KGB generolas majoras, pirmo
jo atsikūrusios Lietuvos minis- 
terių kabineto vidaus reikalų 
ministeris Marijonas Misiuko
nis. Jam taip pat buvo įteiktas 
Gedimino ordinas, ir taip pat 
nuskambėjo klausimas: “Už 
ką?” Šiuo atveju prašneko jau 
ne tik žiniasklaida, bet ir visa 
tauta. Visi prisiminė, kad jis 
nuo 1963 m. (g. 1939 m.) Sovie
tinio valstybės saugumo KGB 
organų darbuotojas, kad jis 
1965 m. dalyvavo operacijoje, 
kurioje buvo sunaikintas pasku
tinis Lietuvos partizanas Anta
nas Kraujelis, kad jis jau 1989 
m. buvo pasiekęs sovietinės Lie
tuvos vidaus reikalų ministerio 
kėdę ir vadovavo kai kuriems 
milicijos veiksmams, nukreip
tiems prieš sąjūdininkus, kad ir 
1991 m. sausio įvykių metu, jau 
būdamas nepriklausomos Lie
tuvos vidaus reikalų ministeris, 
neparodė tokios veiklos, kokios

(Nukelta i 2-rą psl.)

Protesto eitynės
Lietuvos profesinės sąjun

gos vasario 29 d. surengė triukš
mingas protesto eitynes Vil
niaus centre, skelbia BNS (per 
LGTIC). Prie vyriausybės rūmų 
susirinko apie tūkstantis dalyvių 
ir ėjo rikiuotėje iki seimo rūmų. 
Protesto demonstracijoje, pava
dintoje “Prie bet kokios val
džios žmonės nori valgyti”, ku
rią surengė Lietuvos profesinių 
sąjungų centras (LPSC), prita
riant Lietuvos profesinių sąjun
gų susivienijimui ir Lietuvos 
darbininkų sąjungai, reikalavi
mai buvo ekonominio pobūdžio.

Infliacijai padidėjus 1%, 
reikalaujama, kad būtų indek
suoti darbo užmokestis, pensi
jos, pašalpos ir stipendijos bei 
neapmokestinamas pajamų mi
nimumas, kad vyriausybė atsisa
kytų socialinių garantijų mažini
mo politikos, skirtų Užimtumo 
fondui 3% socialinio draudimo 
lėšų. Norima, kad būtų apribota 
valdžios savivalė, įvedant vis 
naujus mokesčius už komunali
nes paslaugas ir sumažintos val
dininkų algos. Taip pat reika
laujama sustabdyti valstybinių 
pensijų mokėjimą, kol vidutinė 
pensija pasieks minimalios mė
nesinės algos dydį, bei užkirsti 
kelią tyčiniams bankrotams ir 
garantuoti atsiskaitymą su 
bankrotuojančių įmonių dar
buotojais. Profsąjungos žada 
kas mėnesį rengti demonstraci
jas, jei nebus gautas atsakymas 
iš vyriausybės. Protestavimai 
taip pat vyko prie miestų savi
valdybių kovo 4 d. Kaune, Ku
piškyje, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje ir Marijampolėje.

Tarėsi dėl skolos
Kovo 4 d. Lietuvos vyriau

sybė aptarė “Lietuvos energi
jos” skolos už elektros energiją 
Ignalinos atominei elektrinei 
(IAE) grąžinimą. Kaip praneša 
BNS (per LGTIC), šiuo metu 
321.6 mln. litų siekiančią skolą 
tikimasi grąžinti per dvejus me
tus. Vasario pabaigoje Visagino 
mokesčių inspekcija dėl jėgai
nės nesumokėtų mokesčių už
darė IAE sąskaitą banke, ir 
įplaukiantys pinigai pervedami į 
biudžetą. IAE duomenimis, jė
gainės skola mokesčių inspekci
jai su delspinigiais yra apie 140 
mln. litų, o bendra skola, įskai
tant ir bankams, vasario 1 d. bu
vo 383 bin. litų.

Protokolas su Suomija
Vilniuje kovo 6 d. Europos 

komitetas ir Suomijos ambasa
da pasirašė bendradarbiavimo 
protokolą, pagal kurį ambasada 
numato remti Lietuvos visuo
menės informavimą apie narys
tę Europos sąjungoje (ES). 
Ambasada numato skirti apie 
29,000 litų paramą Europos in
formacijos centrui Kaune įreng
ti. Taip pat ketinama apmokyti 
busimuosius centro darbuoto
jus, kelti jų kvalifikaciją. Kovo 
22-24 d.d. jie stažuosis pana
šiuose Suomijos Europos infor
macijos centruose.

Šiame numeryje
Iškilmių trimitams nuaidėjus

Nuo ko pradėti, kad viskas pasvirtų gerojon pusėn?
Ordinai, bet už ką?

Nijolės Sadūnaitės klausimas sudrebino žmonių širdis
Lietuvos valstybės atkūrimo metinės

Išlikimas priklauso nuo šeimos, jos ugdymo, vertybių branginime
Vakarai išdidžiai žvelgia j Rytus

Rusija nėra pasiruošusi pripažinti sovietmečio žudynes
Nutautinimas ir atgimimas Vilnijoje

Rytų Lietuva vis dar yra kaip nuolat pakūrenamas žaizdras
Milijoninės “Talkos” sukaktis

Didžiulė duoklė atiduota paremiant lietuvišką veiklą
Gyvenimas su daina ir giesme

Sol. Elena Grumbinienė prisimena savo vargus ir džiaugsmus
“Lituania” gatvės Argentinos miestuose

Pirmoji gatvelė buvo trumpučiuke Buenos Aires kampelyje
“Sandorai” jau treti metai

Visi straipsniai labai praplečia krikščioniško gyvenimo horizontus

Europos komitetas infor
macijos centrus žada steigti de
vyniose apskrityse, rašo BNS 
(per LGTIC) - Kaune, Klaipė
doje, Šiauliuose, Panevėžyje, 
Utenoje, Marijampolėje, Tel
šiuose, Tauragėje ir Alytuje. 
Suomijos ambasada taip pat 
skirs lėšų rengti informacijai 
lietuvių kalba apie įsijungimą 
Europon bei nevyriausybinių 
organizacijų veiklos skatinimui.

Apsaugos karo aukas
Lietuvos vyriausybė vasario 

23 d. nusprendė teikti ratifikavi
mui keturias 1949 m. pasirašy
tas Ženevos konvencijas bei pa
pildomus protokolus dėl karo 
aukų apsaugos, skelbia BNS 
(per LGTIC). Krašto apsaugos 
ministerio Česlovo Stankevi
čiaus teigimu, Lietuvos neprisi- 
jungimas prie jų kelia abejonių, 
ar Lietuva pripažįsta protoko
luose įrašytas tarptautines hu
manitarinės teisės normas. Jo 
manymu, būtina prie jų prisi
jungti, o taip pat ir prie papil
domų konvencijų protokolų, 
kuriuose draudžiama paversti 
civilius gyventojus puolimo ob
jektu, bei pulti įrenginius turin
čius pavojingą jėgą, neginamas 
vietoves ir demilitarizuotas zo
nas, istorinius objektus ir kultū
rinius paminklus.

Vyriausybė taip pat nutarė 
teikti seimui ratifikuoti Euro
pos konvenciją dėl žiūrovų bru
talaus elgesio per sporto varžy
bas ir ypač per futbolo rung
tynes.

Pristatė integracijos programą
Kaip skelbia “Lietuvos ai

das”, Lietuvos krašto apsaugos 
viceministeris Romas Kilikaus- 
kas vasario 28 d. Briuselyje pri
statė Lietuvos narystės veiksmų 
planą ir jo vykdymą Šiaurės At
lanto sąjungoje (SAS/NATO) 
tos organizacijos būstinėje. Pro
grama buvo patvirtinta Lietuvos 
vyriausybės praėjusių metų rug
sėjo mėnesį, aptartas Vilniuje 
prieš porą savaičių. ŠAS taryba 
pateiks programos įvertinimą 
kovo 29 d.

Programa suskirstyta į poli
tinių, ekonominių, gynybos ir 
karinių, išteklių, įslaptintos in
formacijos apsaugos, teisinių ir 
kitų klausimų skyrius. Ji pa
ruošta pagal Narystės veiksmų 
planą, priimtą 1999 m. balan
džio mėn. Vašingtone vykusia
me viršūnių susitikime.

Posėdžiavo Baltijos 
pasieniečiai

Taline vasario 28-29 d.d. vy
ko Baltijos ministerių tarybos 
(BMT) Sienų apsaugos vyres
niųjų pareigūnų komiteto posė
dis. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pasienio apsaugos tarnybų dele
gacijos aptarė problemas orga
nizuojant sienų apsaugą pagal 
ES standartus, procedūrų ir 
technologijų suderinimas ir su
paprastinimas, keitimasis infor
macija. Taip pat įvertinta valsty
bių pasienio tarnybos veikla ir 
bendradarbiavimas.
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9 RELIGINIAME GYYENIME
PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS

Lietuvos valstybės atkūrimo metinės

Vakarai išdidžiai žvelgia į Rytos 
Jiems nacizmas ir holokaustas - smerktinas nusikaltimas, o 
kumunizmas su savo gulagais - toleruotinas. Šia tema straipsnį 
paskelbė žymusis Vokietijos dienraštis “Frankfurter 
Allgemeine” 2000 metų vasario 3 d. laidoje. Straipsnio “Pusiau 
tiesa” autorius - Jasper von Altenbockum. Čia pateikiamas 
vertimas to straipsnio dalies, liečiančios ypač Baltijos valstybes

Vilniuje ir Kaune buvo auko
tos Mišios už ligonius ir medikus. 
Minint Pasaulinę ligonių ir medi
kų dieną, Vilniaus arkivyskupas 
A. J. Bačkis atnašavo Mišias On
kologijos centre, o vysk. J. Boru
ta, SJ, - Vilniaus universiteto li
goninės Santariškių klinikose. Po 
Mišių vyskupai lankė ligonius 
palatose, jiems talkino Kristaus 
Karaliaus kongregacijos vienuo
lės, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų 
seminarijos kunigai. Kauno arki
vyskupas S. Tamkevičius lankė li
gonius, susitiko su gydytojais ir 
slaugėmis Kauno universiteto kli
nikose. Taip pat arkivyskupas lan
kė ligonius Onkologijos ir Reu
matologijos skyriuose. Po to jis 
atnašavo Mišias Kauno universi
teto klinikų auditorijoje.

Jubiliejinėje pašvęstojo gyve
nimo dienoje Romoje, sausio 30 - 
vasario 2 d.d. su kelionės dvasios 
vadovu kun. V. Sadausku, SJ, ku
nigais marijonais dalyvavo 45 vie
nuolės iš Lietuvos. Jos atstovavo 
vienuolikai kongregacijų. Kelio
nės koordinatorė sesuo Igne Ma- 
rijošiūtė džiaugėsi nauja patirti
mi, išgyvendama tarp seserų vie
nybės jausmą. Ji tik apgailestavo, 
kad nuoširdžiai pabendrauti su 
kitomis seselėmis lietuvaitėms 
kartais trukdė kitos kalbos nemo
kėjimas. Lietuvaitės vienuolės da
lyvavo Šv. Tėvo atnašautose Mi
šiose Šv. Petro aikštėje, meldėsi 
už Lietuvos Katalikų Bendriją,, 
vienuolijas, už ištikimybę pašau
kimui.

Ekumeninės pamaldos sausio 
23 d. vyko Apaštalų Petro ir Povi
lo šventovėje Panevėžy. Jos buvo 
suorganizuotos kun. A. Lipniūno 
centro ir kunigų T. Skrudupio, J. 
Kuodžio bei D. Levernier. Pamal
das laikė Apaštalų Petro ir Povilo 
šventovės kunigai T. Skrudupis ir 
J. Kuodis, evangelikų reformatų 
kun. J. Norvilą, “Gyvojo Dievo” 
krikščionių bendruomenės pasto
rius R. Kairys, krikščioniškos 
bendruomenės “Viltis” pastorius 
Ž. Škulevičius.

Pasaulinė ligonių ir medikų 
diena buvo švenčiama vasario 11 
d. Romoje. Šioje šventėje Lietu
vai atstovavo 90 negalės paliestų 
žmonių. Maldininkus į Romą ly
dėjo Vilkaviškio vyskupijos San
grūdos parapijos klebonas kun. 
R. Brūzga ir Telšių vyskupijos 
Nevarėnų parapijos klebonas R. 
Lingevičius, o taip pat pagalbinin
kai beveik iš visų Lietuvos vys
kupijų. Maldininkai aplankė Vie
ną, Asyžių, Veroną, Veneciją, ju
biliejines Romos bazilikas, pir
mųjų krikščionių pogrindžio slėp
tuves - katakombas; dalyvavo Mi
šiose Šv. Petro bazilikoje, apmąs
tė Kryžiaus kelią Koliziejuje.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Studentų ateitininkų žiemos 
akademija, vykusi visą savaitę 
Rokiškyje, baigta sausio 30 d. Jo
je dalyvavo per 80 studentų iš 
įvairių Lietuvos vietovių. Buvo 
parinktos paskaitos visuomenės, 
šeimos bei jaunimo temomis. Jas 
skaitė diakonas A. Žygas, vyriau
sybės patarėjas religijos klausi
mais P. Plumpa, seimo narys A. 
Raškinis, žurnalistė L Petraitienė 
ir kiti. Akademija baigta pačių 
studentų surengtu spektakliu Ro
kiškio savivaldybės salėje.

“Tikėjimo ir šviesos” ben
druomenių narių susitikimas įvy
ko Panevėžy. Jame dalyvavo trys 
bendruomenės iš Vilniaus, po 
vieną iš Kretingos, Marijampolės 
ir Panevėžio. Susitikime dalyvavo 
šią organizaciją globojantis Vil
niaus arkivyskupas A. J. Bačkis, 
Panevėžio vyskupas J. Preikšas 
bei katedros klebonas mons. J. 
Antanavičius. “Tikėjimo ir švie
sos” bendruomenės vienija šei
mas, turinčias protiškai neįgalių 
asmenų ir jų draugus. Tokia pir
moji bendruomenė įsisteigė prieš 
devynerius metus Vilniuje. Visos 
“Tikėjimo ir šviesos” bendruome
nės Grabnyčias pasirinko savo li
turgine švente ir kasmet švenčia 
Šviesos - Kristaus šventę. Pra
džioje kasmetiniai susitikimai 
vykdavo Vilniuje ir Kaune, o 
praėjusiais metais - Kretingoje ir 
šiemet - Panevėžy. Per Mišias 
katedroje arkiv. A. J. Bačkis savo 
pamoksle pabrėžė, kad protiškai 
neįgalūs žmonės, jų tėvai bei 
draugai yra ypač brangūs Kristui 
ir reikalingi K. Bendrijai. Pra
ėjusiais metais “Tikėjimo ir švie
sos” bendruomenių pastangomis 
lietuvių kalba išleista “Tikėjimo ir 
šviesos ir Arkos” bendruomenių 
steigėjo Jean Vanier knyga “Ben
druomenė: švęsti ir atleisti”.

Ordinai, bet už ką?
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

reikėjo tų kraštų įvykių dieno
mis. Ir štai ordinas. Už ką?

Atsakymo laukia visi Lie
tuvos piliečiai. Jį gali duoti tik 
pats Prezidentas. Bet jis kol kas 
tyli.

Ordinų suteikimo tvarka 
sudėtinga. Kas nors turi pasiū
lyti kandidatą ordinui gauti. 
Paskui ordinų komisija turi ap
svarstyti kandidatą ir, jei vertas, 
jei nusipelnęs, pateikti kandida
tą Prezidentui, kad šis pasirašy
tų apdovanojimo dekretą ir ati
tinkamu laiku jį įteiktų nusipel
niusiems. Visa tai buvo padary
ta. Tik kai visko ieškanti ir at
randanti žiniasklaida panoro 
sužinoti, kas pasiūlė K. Pruns
kienę bei M. Misiukonį, kokiais 
nuopelnais buvo pagrįstas ordi
ninko apdovanojimas, žinia- 
sklaida negavo nei iš preziden
tūros darbuotojų - komisijos 
narių, bei iš ordinų kanclerio 
Andriaus Meškausko, nei iš pa
ties Prezidento. Žiniasklaida ir 
visuomenė laukia, kasdien vis 
belsdamas! j įvairias duris. Ma
tyt, tikimasi, kad nusibos jiems 
loti ir turės nustoti, kaip toje 
pasakėčioje.

O žiniasklaida nukreipė sa
vo plunksnų smaigalius ir į an
trinius šio įvykio reiškinius. Ne
maža buvo išlieta rašalo, kaip 
N. Sadūnaitė įėjo į ordinų įtei
kimo patalpas, apskritai į prezi
dentūrą, lyg ji būtų svarbiausia 
šio nesusipratimo kaltininkė. 
Kažin? Ir be jos Lietuvoje yra 
nemažai Žmonių, kurie gerai 
žino ir K. Prunskienės ir M. 
Misiukonio “nuopelnus” Lietu
vai ir lietuvių tautai. Ir jie ne

Vasario 16-tosios iškilmėje Vilniuje. Iš kairės: seimo pirm. VYTAUTAS LANDSBERGIS, prezidentas
VALDAS ADAMKUS, premjeras ANDRIUS KUBILIUS Nuotr. G. Žilinsko

GENOVAITĖ GUSTAITĖ. 
Vilnius

Sunku patikėti, kad vasario 
16-oji: orai pavasariški, tempe
ratūra pliusinė, palanki rengi
niams, kurių daug.

Vilniaus katedroje
Jau iš pat ryto aplankyti sig

natarų kapai Rasose, padėta gė
lių, o vidudienyje Mišios katedro
je. Jas aukojo arkiv. A. J. Bačkis, 
Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis, 
katedros klebonas G. Petronis. 
Žmonių, vėliavų, įvairiai unifor
muotų kareivių daugybė.

Pradėjęs pamokslą nuo bū
tinybės dėkoti Dievui už nepri
klausomybę, A. J. Bačkis toliau 
ypač pabrėžė atsakomybės, ver
tybių suvokimą, šeimos, gyvybės 
išsaugojimo svarbą. Sukam laik
rodį į Europą, tačiau ar matom 
šeimą, gerbiam teisę į gyvybę, 
jaučiam pagarbą žmogui? - 
klausia arkivyskupas. Žmogus 
gyvena ne tik materialinėje, bet 
ir dvasinėje erdvėje. Branginkime 
ją. Ugdyti žmogų reikia pradėti 
nuo būsimos motinos, nuo jos 
įsčių, vėlu tai daryti kalėjime. Bai
gia labai aiškia išvada: mūsų 
išlikimas priklauso nuo šeimos, 
jos ugdymo, jos vertybių brangini
mo. Ir kviečia: branginkime šei
mos kultūrą, laikykimės huma
nistinių krikščioniškų vertybių.

Dailus, jaunutis klierikas ei
na per šventovę, renka aukas. Į 
jo pintinėlę deda ir kareiviai. 
Pabaigoje skamba dvi tradicinės 
giesmės: “Apsaugok Aukščiau
sias” ir V. Kudirkos “Tautiška 
giesmė” - himnas. Choro balsai 
nugaudžia per katedros erdvę 
taip nuoširdžiai, jautriai.

Po Mišių prie didžiųjų durų 

būtų nutylėję šio įvykio, nors ir 
pavėluotai.

Besivaikydama K. Prunskie
nės bei M. Misiukonio, žinia
sklaida nepamatė, kad apdova
nojimus gavo ir daugiau žmo
nių, abejotinai nusipelniusių 
Lietuvai. Vienas jų - G. Vai
nauskas, buvęs suvietinių laikų 
“Komjaunimo tiesos” žurnalis
tas, atsikūrus Lietuvai “prichva- 
tizavęs” - pasigrobęs tą laikraštį 
su visu jo turtu ir dabar lei
džiantis pusiau bulvarinį laik
raštį “Lietuvos rytas”. Šis naujų 
laikų milijonierius - vienas iš 
turtingiausių Lietuvos žmonių 
taip pat buvo papuoštas Gedi
mino ordinu. Papuoštas ir “Res
publikos” redaktorius - leidėjas 
milijonierius V. Tomkus, ir dar 
kai kurie keli žurnalistai. Ir vėl 
žmonės klausia: “Už ką?”

Metalo negaila, bet kai taip 
elgiasi aukščiausieji valstybės 
pareigūnai, žmonės supriešina
mi. Prarandamas saikas vertinti 
tikruosius kovotojus ir jų apsi
šaukėlius. Nublanksta ir ordinų 
spindesys. Rašytojas Kazimieras 
Saja, tuo metu būdamas Ameri
koje, iš ten pranešė į Lietuvą, 
kad atsisako anksčiau gauto 
Gedimino ordino. Būta ir anks
čiau žmonių, kurie atsisakė įvai
riomis progomis gautų ordinų. 
To maža: ne tik blanksta pasiti
kėjimas valstybės vyriausia ins
titucija, bet griūva ir tie pama
tai, kuriais mėginama grįsti Lie
tuvos piliečių santarvę. Santar
vės, žinoma, nėra ir jos negali 
būti, kai šalyje iš aukštybių žvel
gia, kaip ir okupacijos laikais, 
buvę visagaliai, o prispaustieji ir 
šiandien negali pakelti galvų bei 
pasakyti tiesą. 

spūstis - plūsta, virsta minia 
laukan. Išeina prezidentas V. 
Adamkus, seimo pirmininkas 
V. Landsbergis, kareiviai, vėlia
vos, kiti maldininkai. (Prispaus
ta prie sienos šių eilučių autorė 
vos neprarado rankovės, užsika
binusios už durų rankenos).

Pilies gatvėje
Prie signatarų namų užtvin

dyta Pilies gatvė, aikštelė prie 
Šv. Jono šventovės. Minia dai
nuoja, laukia kalbėtojo. 14 vai. 
namų balkone pasirodo seimo 
pirmininkas, V. Landsbergis. Jis 
pirmiausia pasidžiaugia daina, 
pavadina ją tautos įvaizdžiu. 
Neilgoje kalboje sustoja prie 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje iš
klijuotų plakatų su dvigalviu 
Rusijos ereliu, įrašu - užsukime 
čiaupus, Lietuva pati prisijungs. 
Skatindamas nepamiršti Rytų 
pavojaus, pabrėžia kitą, vidaus 
pavojų - neimkim kaltinti visų 
čia gyvenančių rusų. O gal to 
kaip tik siekiama? Keletą kartų 
grįžta prie minties mokėti tartis, 
susikalbėti su kitaip manančiais, 
kitokią nuomonę turinčiais. 
Šypsodamasis baigia, kad, rei
kalui esant, net lietuviai mokės 
susitarti... Toliau pridūrė - dai
nuokim!

Pirmininkui baigus, paskai
tytas signatarų istorinis nutari
mas dėl Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo. Pagal pras
mingą, gražų režįsūrinį sumany
mą kiekvieną signataro pavardę 
palydi Šv. Jono varpinės varpų 
dūžis. Jų buvo dvidešimt. Toliau 
V Kudirkos “Tautiška giesmė”, 
atliekama stygininkų antrame 
namo aukšte prie atidarytų lan
gų ir garbės saliutas iš balkono, 
minios giesmė apačioje.

Operos teatre
Iškilmingas atkūrimo meti

nių minėjimas vyko Operos ir 
baleto teatre. Čia trumpai kal
bėjo prezidentas V. Adamkus. 
Kultūrinį politinį gyvenimą nu
švietė du pranešėjai: lituanistė 
prof. V. Daujotytė, istorikas R. 
Lopata. Be jų, skambėjo geriau
sių atlikėjų garsai - Kauno vals
tybinio choro (vadovas P. Bin
gelis), simfoninio orkestro (va
dovas G. Rinkevičius), jauno
sios Čiurlionio konkurso lau
reatės pianistės L Petrauskaitės.

Prezidento žodis
Prezidentas pripažino sun

kią, rimtą ekonominę būklę, iš 
jos išplaukiančius neigiamus so
cialinius reiškinius. Pavadinęs 
būklę dideliu iššūkiu valstybei, 
kartu pastebėjo, kad su pana
šiais reiškiniais susiduria ir ki
tos Vidurio Europos valstybės. 
Išreiškė viltį, kad Lietuva iššūkį 
įveiks. Kalbėdamas apie pri
klausymą ŠAS (NATO) ir Eu
ropos sąjungai, neabejojo, kad 
Lietuvos narystė pirmiausia rei
kalinga pačių Lietuvos žmonių 
gerovei bei saugumui, kad ji 
prieš nieką nenukreipta. Pirma
eiliams valstybės uždaviniams 
priskyrė pastangas Jungtinių 
Tautų organizacijoje, siekimą 
tapti nenuolatine Saugumo ta
rybos nare 2004-2005 metais.

Vingyje ir prezidentūroje
Netrūko tą dieną ir prieš tai 

kitų sukakčiai skirtų renginių. 
Antai liberalai Vingio parke or
ganizavo ugnies ir šviesos, links
mybės šventę, kviesdami ypač 
jaunimą (be jokių bilietų - tik 
ateikite).

Šventės proga prezidentū
roje buvo apdovanoti politikos, 

visuomenės ir meno veikėjai bei 
žurnalistai. Tarp ordinais ir me
daliais apdovanotų buvo Vil
niaus arkiv. A. J. Bačkis, ku
riam įteiktas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino II laips
nio ordinas. Vilkaviškio vysk. J. 
Žemaitis, gavęs III laipsnio or
diną. Iškeldamas Bažnyčios 
vaidmenį visuomenės gyvenime, 
prezidentas teigė: “Nemažiau 
nei valstybės vyrai ir moterys 
politinę lietuvių visuomenę, de
mokratinę Lietuvą per pastarąjį 
dešimtmetį ugdė ir brandino 
(...) gyvenimui atvira Bažny
čia”. Nepamiršti buvo ir užsie
niečiai. Ordinus bei medalius 
gavo keturi JAV senatoriai - J. 
Helms, R. G. Lugar, M. Mc- 
Conell, W. Roth, Jr., radijo sto
čių “Laisvoji Europa” ir “Ame
rikos balsas” žurnalistai K. Gir
nius, R. Sakadolskis ir vienuoli
ka kitų užsieniečių. Per iškilmę, 
kai buvo apdovanojami K. 
Prunskienė ir M. Misiukonis, 
viešai protestavo N. Sadūnaitė.

Neužmirštas, pagerbtas bu
vo didysis, pirmasis Sąjūdžio 
žmogus gen. Jonas Žemaitis. 
(Prie jo paminklo padėta gėlių, 
budėjo skautai su vėliavomis).

Mokslininkų rūmuose
Atkūrimo dienos išvakarėse 

minėjimas įvyko ir Lietuvos 
Mokslų akademijos Mokslinin
kų rūmuose (Verkiuose). Čia 
įžanginį žodį pasakė Valstybinių 
mokslo institutų direktorių kon
ferencijos pirmininko pavaduo
tojas Botanikos instituto direk
torius dr. R. Pakalnis. Žodis bu
vo trumpas, atviras ir... skau
dus. “Noriu pasakyti labai rizi
kingą dalyką: mūsų valstybės 
atkūrimo politika nepasisekė”. 
Pridūrė, kad dėl to gali būti 
apkaltintas. Apie kokią valsty
bės, visuomenės atkūrimo poli
tiką galima kalbėti, kai mokslui 
neskiriama lėšų, kai tenka at
leisti darbuotojus, kai iš jų 
reikia rinkti pinigus “Sodrai”. O 
juk esame ne privatus, bet vals
tybinis institutas. Neseniai teko 
atleisti 40 darbuotojų, ne vieną 
habilituotų mokslų daktarą. 
Kažkas ne taip - man skauda 
širdį, kai reikia pasirašyti tokius 
įsakymus. Ar netapsime Euro
pai valytojų tauta? Tenenuvilia 
tie žodžiai - man labai rūpi 
valstybės likimas, bet į priekį 
galima eiti tik per mokslą. Jei 
reikės, tuos žodžius pasakysiu ir 
kitur, baigė R. Pakalnis.

Pagrindinį pranešimą “Ne
priklausomybės idealai ir žvilgs
nis į Lietuvos ateitį” padarė jau
nasis liberalų sąjungos pirmi
ninkas R. Paksas. Minėjimą vai
nikavo K. Ostrausko monodra- 
ma “Vaižgantas”, kurio vaidme
nį atliko (puikiai, įtaigiai) akto
rius F. Jakštys. (Spektaklis 
drauge buvo Verkių dvaro teat
ro atidarymas).

Garbės pilietybė
Šventės išvakarėse mons. K. 

Vasiliauskui buvo suteiktas Vil
niaus garbės piliečio vardas. Jis 
yra trečias, turintis šį garbingą 
vardą, bet pirmas lietuvis po 
JAV prezidento R. Reigano, Is
landijos užsienio reikalų minis- 
terio B. Hanibalsseno.

Vilniaus universitete ben
dromis valstybių pastangomis 
atidaryta Kanados auditorija, 
siekianti supažindinti su šios ša
lies literatūra, menu. Taigi pri
artės klevo lapo šalies kultūra...

• Mylėki tiesą, bet atleiski 
klaidą (Voltaire)

Rytų Europa mielai norėtų 
perimti europinę mintį, kaip 
Antrojo pasaulinio karo pamo
ką, nes skausmingos šio karo 
pasekmės čia jaučiamos ir da
bar. Bet čia ir baigiasi visi ben
drumai. Ginčai prasideda tada, 
kai Rytų Europa pradeda kal
bėti apie stalinizmą ir gulagą, o 
Vakarai norėtų girdėti tik apie 
holokaustą ir nacizmą.

Skirtingas totalitarinių sis
temų ir jų nusikaltimų suprati
mas iš karto krinta į akis. Ry
tuose šias abi diktatūras valsty
bės pergyveno kaip vieną po ki
to sekusį blogį, o Vakarai tai 
supranta kaip dvi sistemas, iš 
kurių tik viena įsibrovė į Vaka
rų “civilizaciją”. Kabutės šiuo 
atveju būtinos, kadangi sieki
mas suabsoliutinti holokaustą 
grindžiamas tuo, jog nacių nusi
kaltimai - tai esą industrinės 
masinės žudynės, kurias vykdyti 
leido civilizuotas pasaulis. Va
dovaujantis šia logika, staliniz
mo ir kitų komunizmo atmainų 
įvykdytos masinės žudynės nelai
kytinos tokiomis barbariškomis, 
kadangi jos esą atitikusios neiš
sivysčiusią kultūrinę aplinką. Ga
lima suprasti, kad Rytų Europai, 
ir ne tik jai, labai sunku susitai
kyti su tokiu skirstymu.

Kaip svarbu Vakarų Euro
pos politikams šį istorinį mitą 
paskleisti ir įvertinti išaugusioje 
Europos sąjungoje, neseniai bu
vo galima stebėti tarptautinėje 
Stockholme vykusioje holo
kausto konferencijoje. Tai buvo 
socialdemokratinio charakterio 
Europos politinės istorijos už
keikimai. Nesocialistinių vyriau
sybių vadovų buvo mažuma, jie 
atvyko iš Rytų Europos. Vakarų 
Europos politikai juos sutiko su 
nepasitikėjimu, kuris reiškė: 
vargas tam, kuris neperima mū
sų kalbėjimo taisyklių!

Atitinkami perspėjimai pir
miausia buvo skirti Baltijos 
valstybių vyriausybėms, būtent 
Baltijos valstybėse dabar ypač 
stengiamasi patraukti atsako
mybėn genocido ir kitų sovieti
nių laikų nusikaltimų vykdyto
jus. Vakarų Europos abejonės 
dėl tokių “vienpusiškų” praei
ties vertinimų sutampa su Rusi
joje kylančiu pasipiktinimu, 
nors pati Rusija dar net nėra 
pasiruošusi pripažinti istorinius 
faktus, t.y. okupaciją, ir didelės 
dalies Baltijos šalių gyventojų 
trėmimus ir žudynes sovietų 
okupacijos laikotarpiu.

Akivaizdu, kur šiame ginče 
dėl atminties kultūros reikėtų 
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PADĖKA
AtA

RODNEY A. ALDERDICE
mirė 2000 m. vasario 6 d. Palaidotas Šv. Jono 

lietuvių kapinėse, Mississauga, Ontario.
Nuoširdi padėka prelatui Jonui Staškevičiui už at

laikytas šv. Mišias ir prasmingą pamokslą; visiems už gau
sų dalyvavimą laidotuvių apeigose ir palydėjimą į kapi
nes.

Liekame dėkingi visiems, kurie mūsų skausmo 
valandoje užjautė bei paguodė.

Liūdinčios - Danguolės Aiderdice ir
Prunskų šeimos

ieškoti Rusijos suinteresuotu
mo. Sunkiau paaiškinti Vakarų 
susirūpinimą. Ar komunizmo 
nusikaltimų menkinimu sten
giamasi kompensuoti sąžinės 
graužatį dėl to, kad dešimtme
čius nebuvo kreipiama dėmesio 
į padėtį šalyse už geležinės už
dangos? Ar čia veikia įtakingos 
ES jėgos, kurios nenori prarasti 
galimybės sukurti naują Euro
pos ideologiją? O gal tai iš tik
rųjų yra Rytų ignoravimas, ne
norint suprasti, kad holokaustas 
ir gulagas - nepalyginami, kad 
nacių nusikaltimai yra kitokios 
kokybės negu stalinizmo nusi
kaltimai, ir todėl jie turį būti 
pirmiausia persekiojami?

Vakarų mokslinčiai mosta
guoja senesnio negu Šaltasis ka
ras švietėjo rodomąja lazdele. 
Atsilikusių, neišsilavinusių “lau
kinių Rytų” įvaizdis atsirado ne 
šiandien, jis susiformavo Ruso, 
Voltero ir Herderio laikais. Ski
riamoji linija tarp “civilizacijos” 
ir “barbarizmo” tais laikais bu
vo nubrėžta ten, kur dar nese
niai stovėjo Vakarus nuo Rytų 
skyrusi geležinė uždanga. Siek
damas neprarasti autoriteto ir 
sukurti atsvarą švietimo epo
chai, “kultūringasis” Vakarų 
pasaulis ir šiandien atranda 
nepilnametį vaiką - Rytų Euro
pos valstybes. Priimant Rytų 
Europos šalis į Europos sąjungą 
šis pranašumo jausmas vaidins 
žymiai didesnį vaidmenį negu 
leidžia nuspėti daugybė stojimo 
derybų detalių.

Istorijos vertinimo kovoje 
sprendžiasi šių dviejų pasaulių 
išsaugojimo klausimas, Europos 
politikos teisėtumo subtilybės. 
Senųjų stereotipų jau nepakan
ka, kai suvienytos Europos gy
vavimo samprata, Vokietijos 
įtraukimas su jos nacionalsocia
listine praeitimi ir Antruoju pa
sauliniu karu, turi būti išplėsta 
Rytų Europos šalių patirtimi. 
Galima įsivaizduoti, kokios bū
tų politinės pasekmės, jeigu ES 
plėtra reikštų, kad Vakarai pra
turtėja stalinizmo ir gulagų ko
munizmo palikimu. Tačiau 
Stockholme tikrai nebūtų įma
noma surengti gulago konferen
cijos, o ir likusiose ES narėse 
per daug buvusių komunistų su
daro daugumą vyriausybėse, 
kad būtų galima tikėtis, jog va
karykštis išsikvėpęs “antifašiz
mas” bus pakeistas pamokomis 
iš Rytų ir buvusios Sovietų Są
jungos. Vienaip ar kitaip greitai 
mokinys iš savo mokytojo bus 
išmokęs tiek, kad mokytojas ga
lės mokytis iš savo mokinio.

mailto:tevzib@pathcom.com


Prie Kaišiadorių katedros pastatytas paminklas Lietuvos kankiniui 
arkivyskupui TEOFILIUI MATULIONIUI. Jį pašventino vysk. J. 
Matulaitis, dalyvaujant seimo pirmininkui V. Landsbergiui ir kitiems 
pareigūnams

Nutautinimas ir atgimimas Vilnijoje
Ar galima du kartus numirti ir du kartus prisikelti?

Pribrendo laikas
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Povilo Žumbakio puiki kal
tinimų Lietuvai analizė iškėlė 
dar vieną esminį klausimą: ar 
kai kurie kaltintojai nėra ir pa
tys kalti, tokiais kaltininimais 
slėpdami savo niekšiškus dar
bus? Kaltinimai Lietuvai meta
mi tiems laikams, kai ji neturėjo 
savo valstybės ir buvo visiškoje 
okupantų žinioje. Sovietinis re
žimas naikino tautą, jos ekono
minę gerovę, žalojo jos religinį 
nusiteikimą ir Sibiran bei kasyk
lų darbams prievarta gabeno 
nekaltus gyventojus. Antrajam 
pasauliniam karui pasibaigus 
Nuernbergo teismas nuteisė ir 
nubaudė nacių karo nusikaltė
lius, tačiau pasaulis tebetyli dėl 
komunistų nusikaltimų, jų ne
apsakomo žiaurumo, tautžudys- 
tės ir laisvų tautų pavergimo. 
Komunizmo ideologija dar nėra 
pasmerkta, o jo siautėjimo pa
sekmės liko nustumtos į neži
nią. Atėjo laikas pagaliau tuos 
nusikaltimus išnagrinėti ir jų 
vykdytojus tinkamai nubausti.

1997 m. gale Vilniuje tarėsi 
ir posėdžiavo rezistencijų ir ko
munizmo aukų organizacijų at
stovai. Jie vienbalsiai priėmė 
nutarimą suorganizuoti tarptau
tinį komunizmo nusikaltimams 
įvertinti kongresą Vilniuje š.m. 
birželio 12-14 d.d. Sudarytas 
vykdomasis komitetas išsiunti
nėjo kvietimus visiems demo
kratijų parlamentams. Kongre
sui pritaria Lietuvos preziden-

Siaubo dienos
Virš Grozno dūmai, trenksmas 

ir dejonės.
Virš Grozno - stingdanti naktis... 
Badu, ligom, žaizdom kamuotus 

žmones
Šienauja kaulėta mirtis.

O, Dieve, gal neliks rytoj, po metų 
Čečėnų kenčiančios tautos,
Ne pirmąkart - per pragarą kaip reta - 
Prie keršto kryžiaus prikaltos.

Tik tyli klumpantis pasaulis visas - 
Rikiuotė protų ir vadų - 
Lyg vyktų šitas siaubo benefisas 
Aukštybių Viešpaties vardu...

Mea culpa!
Mea culpa! Viešpatie, paklydau 
Šitam žemės kelyje:
Taip retai žvelgiau į sielos vidų, 
Vengiau apvalyti ją.

Mea culpa! Dovanoki, 
Dieve, už klaidas.
Juk Tu meile tiems užmoki, 
Kas Tave vėl ras.

Mea culpa! O brangus Valdove, 
Savo kaltę supratau.
Leisk nuo šiol giedoti Tavo šlovę 
Ir grąžinti skolą Tau.

Mea culpa! Dovanoki, 
Dieve, už klaidas.
Juk Tu meile tiems užmoki, 
Kas Tave vėl ras.

Jeronimas Balčiūnas,
Marijampolė 

tas ir vyriausybė. Kongresą glo
bos Vilniaus miesto valdyba.

Deja, tos institucijos neturi 
lėšų kongreso išlaidoms pa
dengti. Reikės atvykusioms sve
čiams parūpinti patalpas, mais
tą, susisiekimą, taip pat padeng
ti visas kitas su kongresu susiju
sias išlaidas. Tai gali viršyti pusę 
milijono litų.

Dailiai išleistame leidinėlyje 
“Tarptautinis kongresas komu
nizmo nusikaltimams įvertinti” 
rengėjas teikia smulkią infor
maciją ir kreipiasi į visus pasau
lio lietuvius su prašymu lėšomis 
remti kongresą. Aukas reikia 
siųsti: Lithuanian Savings Bank, 
Acct. Nr. 1655006095, J. Basa
navičiaus g. 9, Vilnius, Lithua
nia 2631. Norint daugiau infor
macijos, reikia kreiptis į Orga
nizacinį kongreso fondą: Gedi
mino g. 15, Vilnius 2000, Li
thuania.

Gausi ir veikli užsienyje gy
venančių lietuvių visuomenė su
sikūrė dėl komunizmo siautėji
mo, kai sovietinei armijai antrą 
kartą artinantis prie Lietuvos 
sienų tūkstančiai lietuvių, latvių 
ir estų bėgo į Vakarus, gelbėda
mi savo gyvybę ir laisvę. Mano 
pačios numylėta močiutė badu 
mirė Sibire, o jaunas dėdė buvo 
sušaudytas. Tik mano mamytė, 
sesutė ir aš išlikome laisvos, ne
tikėtai vieno asmens įspėtos 
naktį nebūti namie... Praleido
me išvežimų naktį nepažįstamo 
ūkininko šieno kūgyje...

Karui pasukus Vokietijai 
nepalankia kryptimi, net ir ne
labai svetinga šalis įleido pabė
gėlius, kuriuos, karui pasibai
gus, globojo tarptautinė labda
ros organizacija UNRRA. Di
džiosioms demokratijoms išlei
dus karo pabėgėliams priimti 
įstatymus, jų bangos pasiekė 
JAV, Kanados, Australijos ir 
kitus krantus. Tačiau pagrindi
nė jų tolimuose kraštuose įsikū
rimo priežastis yra komunizmo 
grėsmė. Taigi privalome komu
nizmo nusikaltimų įvertinimo 
kongresą remti, kad teisingu
mas privestų nusikaltėlius prie 
atitinkamos bausmės ir, kad pa
sibaigtų nepagrįsti ir neteisingi 
bei subjektyvūs kaltinimai lietu
vių tautai ar net valstybei. Taip 
pat, kad “karo nusikaltėlių” są
voka įgytų savo pilną ir teisingą 
prasmę.

1573 Bloor St West, Toronto, Ont M6P 1A6

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

ANTANAS SURAUČIUS, 
Lenkija

Pakeliaukime per Vilniaus 
kraštą, per dabartinę valstybinę 
sieną su Gudija, į Pietų Suvalki
ją Lenkijoje ir pamatysime lie
tuvių numarinimo vaizdą, pas- 
kaitysime, išgirsime. Dabarti
niai gyventojai jau lenkai ir 
gudai lietuviškomis pavardėmis, 
vietovardžiai lietuviški. Pasijusi- 
me kaip didelėse kapinėse, kur 
iš paminklų galima skaityti 
žmonių ir krašto istoriją. Kiek 
lietuvių išstumta iš jų etninių 
žemių, kokios nutautinimo sa
los net toliau Lietuvoje, kokios 
išgraužos Rytų Lietuvos pakraš
tyje. Rasime mišrių vietų, kur 
lietuviai stipriau laikėsi, kur vis 
dar tvirtai laikosi slavų apsupty
je, kur vis dar tęsiami lietuvių 
nutautinimo užmojai.

Nutautinimas buvo sustab
dytas suverenios Lietuvos vals
tybės ribose, bet jis stiprėjo ir 
stiprėja lietuvių gyvenamuose 
plotuose, apylinkėse ar paskiro
se vietovėse, kurios atiteko kai
mynų slavų valstybėms. Taip 
buvo tarpukaryje, tą ir dabar 
galima pastebėti atsikovojus 
Lietuvai laisvę ir nepriklauso
mybę. Sava valstybė - pagrindi
nė jėga, didinanti atsparumą, 
dar daugiau - skatinanti atgimi
mą iš šaknų. Gyvenimas paro
dė, kad lengviau yra atlietuvėti, 
negu tapti nutautintu, atsisa
kant savo kilmės ir vardo.

Ciechanovič, spėjama, kad

Aferistai atakuoja pensininkus
ANTANINA GARMUTĖ, 

Kaunas
Daug Lietuvoje pensininkų. 

Beveik trečdalis tautos. Nors jie 
toli gražu ne turtingiausia vi
suomenės dalis, bet vagims ir 
plėšikams - lengviausiai pasie
kiama. Užpuolikai be problemų 
susidoroja su pagyvenusiais nuo
šalių vienkiemių gyventojais. O 
sukčiai ir aferistai aukų ieško 
dažniausiai miestuose. Jų meto
dai tobulėja.

- Manau esanti ganėtinai 
pastabi ir apdairi, - pasakoja 
žvali, pažįstama pensininkė. - 
Bet ir gudri višta uodegą išsidil- 
gina, - juokiasi pašnekovė ir tę
sia pamokantį pasakojimą.

... Vėlų, snieguotą vakarą 
duryse pasigirdo skambutis. Pro 
“akutę” nieko nesimatė - kori
doriuje buvo tamsu. Švelnus 
moteriškas balsas prašėsi įleisti. 
Nurodė konkrečią priežastį: 
“Mane atsiuntė N.N.”. Ji tiksliai 
pasakė pavardę bičiulės, gyve
nančios užsienyje.

- Plačiai atvėriau duris: 
“Jūs iš tolimos Australijos?!” 
Egzotiškai atrodanti viešnia puo
lė glėbesčiuotis ir perdavinėti 
linkėjimus. Ji skubiai įbėgo į 
svetainę, apsidairė ir ėmė dėlio- 
tis savo krepšius. Ant stalo iš
tiesė pasą. “Man nereikia jūsų 
dokumentų” - nustebau. “Kaip
gi reikia! Aš - doras žmogus!” 
Nežiūrint tvarkingos aprangos, 
nuo viešnios sklido nemalonus 
nešvaros ir pelėsių kvapas. Tai 
sukėlė įtarimą, bet buvo jau per 
vėlu: viešnia kuo toliau, tuo la
biau jautėsi šeimininke, o aš nu
sigandau. Jos amžius galėjo būti 
30-40 metų, pasas buvo daug 
vyresnės moters, gal pavogtas. 
Viešnios veido nebuvo įmano
ma įžvelgti - jis buvo apgaubtas 
juoda kauke - šaliku. Nesimatė 
net plaukų. Kaukę iš viršaus 
dengė aukšta, juoda skrybėlė, 
apvedžiota juodos odos juoste
le. Moteris buvo judri, staigių 
judesių, kazokiško tipo. Labai 
daug kalbėjo. Trumpam pritilo, 

lenku apsimetęs gudas ar rusas 
pavarde Tichanov, po Kovo Il
sios skelbė šūkį: Lietuvos nepri
klausomybė - lenkiškumui pra
žūtis lietuvių buvo laikomas 
provokacija. Kad taip buvo tuo 
kritiškuoju metu, kai teko auko
mis apginti išsikovojimą, neten
ka abejoti. Bet kartu reikia pa
sakyti, kad tame šūkyje buvo 
išsakyta ir dalelė tiesos ta pras
me, kad iš tikrųjų nepriklauso
moje Lietuvoje 1918-1940 m. 
vyko atlietuvėjimas, buvo ženk
liai pristabdytas lietuvių lenkini
mas okupuotame Vilniaus kraš
te. Tačiau jis vyko visą laiką ir 
padarė daug žalos - nukentėjo 
ištisi etnografiniai plotai.

Pasižiūrėkime į lietuvišku
mo marinimo apie Breslaują ir 
Dūkštą, į rytus nuo Švenčionių, 
Lydos-Eišiškių-Ašmenos ruože, 
prie Vilniaus artimose apylinkė
se ir pačiame Vilniaus mieste: 
nutautėję ištisi plotai, apylinkės, 
salos, kaimai. Reikia atsakyti į 
klausimą, kodėl sparčiai vyko 
nutautėjimas, įsigalint tautiniam 
lietuvių atgimimui Lietuvoje.

Visų pirma geografinė pa
dėtis, slaviška apsuptis, valdyto
jų spaudimas. To siekė ir rusai, 
naudodami sėkmingesnę prie
monę: už didelius pinigus pirko 
žemes kaimuose ir sudarė išti
siems kaimams sąlygas pigiai 
nusipirkti derlingų žemių apie 
Pskovą, Gomelį ir kitur toliau 
už Minsko. Tokiu būdu visi tų 
kaimų ūkininkai kėlėsi į Rusiją 

išgirdusi žingsnius gretimam 
kambaryje ir koridoriuje. “Jūs 
gyvenat ne viena?” - nustebo - 
“gal mes kam trukdome?” Ne, 
netrukdom. Sakykite savo rei
kalą.

Reikalą atvykėlė dėstė be
maž ištisą valandą. Pirmiausiai 
išklojo biografiją. Savo ir savo 
giminių: rašytojų, gydytojų, pro
senelių. Visi - garsenybės. Ji 
pati esanti gydytoja, - akcen
tavo kelis kartus. Dirbusi mažo 
istorinio Lietuvos miestelio po
liklinikoje... Katedros vedėja, 
dabar medicinos mokyklos dės
tytoja. Kai intelektas išseko, 
pradėjo didžiuotis tariama gimi
nyste su dviem vyskupais ir ži
nomu arkivyskupu.

- Ko jums iš manęs reikia? 
- netekau kantrybės.

- Pinigų! Paskolinkit pinigų!
- Bet aš neturiu pinigų! Gy

venu iš pensijos!
- Kaip tai neturit? Tokiam 

reikalui negalit neturėt! - pasi
piktino atvykėlė “iš užsienio”. - 
Štai, Vilniuje nusižudė mano 
sūnėnas, krepšinio mokyklos 
kursantas. Aš turiu nuvažiuoti 
ir jį palaidot, nes jo abu tėvai 
mirę. Be pinigų - neišeisiu!

- Norėdama atsikratyti įsi
brovėle, įteikiau jai 20 litų. Tiek 
tebuvo mano piniginėje... Ką 
gi, aferistė buvo apdairesnė už 
mane - baigė savo pasakojimą 
pensininkė.

Betgi nesureikšminkime afe
ristų. Esame patys kalti. Visada 
yra galimybė pasirinkti: manda
gumą arba atsargumą. Geriau 
būti nemandagiam negu atidari
nėti duris bet kam. 

Vilniaus gatvė Kaune 1999 metų vasarą Nuotr. R Gaižučio

ir ten steigė lietuviškus kaimus.
Rytų Lietuva, tiksliau Vil

niaus kraštas, istorijos lėmimu 
buvo ir vis dar yra kaip nuolat 
pakūrenamas žaizdras, kuriame 
formavosi žmonių būdas ir gal
vosena. Tad netenka stebėtis, 
kad jiems galiojo visų pirma 
dėsnis - “primum vivere deinde 
philosophari” - pirmiausia gy
venti, paskui filosofuoti. Gyve
nimas rodo, kad taip buvo ir yra 
kituose kraštuose kitų tautų gy
venime, kad tokia yra būvio 
tiesa.

Palankiau pasisuko istorijos 
ratas 1905 metais: spaudos 
draudimo panaikinimas, veržliai 
atgimstanti tauta skelbė Lietu
vos valstybingumo programą. 
1918 metai - laisva Lietuva, su
vereni nepriklausoma valstybė, 
1920 metais apsigynusi nuo 
priešų, pripažįstama de facto ir 
de jure. Bet buvusi marinimų 
padėtis Lenkijos okupuotame 
Vilniaus krašte siautėjo. Atro
dė, kad vykdant lietuvių nutau
tinimą Lenkijos valstybės mąstu 
atėjo galas.

O visdėlto taip neatsitiko. 
Buvo ženkliai pristabdytas nu
tautinimo procesas. Prisikėlė 
mirusios lietuviškumui šeimos, 
kaimai... girdėjosi lietuvių kal
ba, dainos, grįžo papročiai, dau
gėjo rašymosi lietuviais. Prisike- 
liantieji jungėsi į Vilniaus kraš
to lietuvių organizuotą gyveni
mą. Neveltui Lenkijos valdžia ir 
didieji Vilniaus karšto lenkinto
jai buvo labai sunerimę ir grie
bėsi žiauriausių priespaudos 
priemonių. Apie 1938 m. buvo 
uždarytos beveik visos lietuviš
kos mokyklos ir visos lietuvių 
visuomeninės organizacijos. Kai 
Lenkija buvo kaltinama laužan
ti tarptautinį įstatymą tauti
nėms mažumoms, Varšuvos vy
riausybė teisinasi, kad yra pri
versta apriboti lietuvių naciona
listinę veiklą Vilniaus krašte ir 
Seinijoje, nes ir ten ji reiškiasi.

Štai ką reiškė atgimusi lie
tuvių tauta, turinti jau savo ne
priklausomą ir suverenią vals
tybę!

Po sovietinės okupacijos, 
po didžiosios nelaimės dešimt
mečių, vėl atėjo laikas iš tauti
niam numirusių prisikėlimui. 
Bet ne iš karto klostėsi prisikė
limui palanki, skatinanti padė
tis. Kai kuriuose Vilnijos rajo
nuose, kur savivaldybės yra len
kų politikierių rankose, lietuvių 
žmonės jaučiasi svetimo aštraus 
elemento apsuptyje. Melai, 
šmeižtai, provokacijos, draudi
mas “susitepti” lietuvių valstybi
ne kalba, pasipriešinimas valsty
binės kalbos mokymuisi...

Paskatinimą temai ir šio ra
šinio pavadinimui davė kylantis 
prieš lietuvius ir Lietuvos vals
tybę aršiųjų lenkų įniršis. Jis 
reiškiasi ne tik vilniškių lenkų, 
pelningai besiverčiančių profe- 
sijonalų politikierių išpuoliais, 
bet ir tų išpuolių skelbimais 
Lenkijos spaudoje, su išplečia
mais komentarais ir savais puo
limais. Tiesos dėlei reikia pasa
kyti ir tai, kad Lenkijos spaudo
je pasirodo stiprios kritikos 
įspėjimai nedaryti sau patiems 
žalos. Yra balsų, šaukiančių 
prasiblaivyti iš neapykantos ir 
priešiškumų tvaiko.
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Antkapio kryžius Klaipėdos kraše su įrašu “Ilsėkis linksmai”. Jis buvo 
nulaužtas po 1944 metų Nuotr. M. Purvino, 1999 m.

Panaikinti ordinus ir medalius
KAZYS SAJA

Ant kaktos neparašyta. 
Taip mėgina teisintis chamas, 
skaudžiai užgavęs kuklų ir gar
bingą žmogų, biurokratas išva
ręs pro duris savo viršininko 
draugą, padavėjas - kontrolie
riui pakišęs užvakar iškeptą 
puspadį. Ant kaktos neparašy
ta! Koks patogumas tiems, ku
rių etika telpa vienam sakiny: tu 
viršesnis - aš kvailys, aš viršes
nis - tu kvailys.

Iš Biblijos žinom, kad Jėzus 
Kristus išore nesiskyrė nuo savo 
apaštalų, todėl jį suimant prirei
kė Judo. Vėlesniais laikais žmo
nės išrado daugybę skiriamųjų 
ženklų, kad iš tolo būtų aišku, 
kam kiek skirti dėmesio, meilės, 
baimės pagarbos ir nuolanku
mo. Atsirado herbai, antpečiai, 
antsiuvai, ordinai (lot. ordo: 
tvarka, eilė, grupė), medaliai, 
tatuiruotės, žiedai (ant pirštų, 
nosyje ir ausyse) bei kitokie 
žmonių rūšiavimo ženklai. Re
tas kuris beišdrįsdavo puoštis 
vien savo žodžiais ir darbais.

Didžiausia ir klaikiausia 

PADĖKA
MANO MYLIMĄ, BRANGIĄ MAMĄ

a.a. SOFIJĄ RAKŠTIENĘ
Viešpats pasišaukė pas save 1999 m. gruodžio 21 d.; 
palaidota gruodžio 23 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, 

Mississauga, Ont., šalia mano tėvelio Stasio Rakščio.
Pirmiausia dėkoju Gerajam Dievui už malonę, kad 

tiek daug metų leido man turėti mamą, bendrakeleivę 
blogais ir gerais laikais, kada kartu verkėme ir kartu džiau
gėmės. Ačiū Dievui už man suteiktą stiprybę globoti ją jos 
gyvenimo paskutiniu metu ir išlydėti ją iš šio pasaulio. Jos 
prašymas buvo: “Laimutėle, išlydėk mane į dangų”. Buvau 
kartu, kai mano glėbyje su silpnu rankos paspaudimu ir su 
paskutiniu atodūsiu labai ramiai jos siela paliko šį ašarų pa
saulį. Garbė Jėzui Kristui!

Esu dėkinga klebonui J. Liaubai, OFM, už aplanky
mą namuose ir ligoninėje, už Mišias, už maldas, už jautrius 
žodžius pasakytus šventovėje ir už palydėjimą į kapines. 
Ačiū vargonininkei L. Marcinkutei.

Dėkoju už užprašytas Mišias; už gėles; karsto 
nešėjams, bei visiems už aukas įvairioms lietuviškoms orga
nizacijoms a.a. Sofijos prisimimui. Ačiū Hamiltono katali
kėms moterims ir Hamiltono šauliams už jos pagerbimą 
koplyčioje. Padėka aplankiusiems mano mamą namuose ir 
ligoninėje: Zosei Rickienei, Aldonai Erštikaitienei, Hamil
tono KLK moterų dr-jos valdybai ir Zanonų šeimai. Ačiū 
Liucijai ir Juozui už aplankymą ligoninėje.

Nuoširdi padėka už pareikštas užuojautas man ir 
mano šeimai žodžiu, raštu iš Lietuvos ir Amerikos, ir spau
doje. Ačiū Z. Rickienei už atsisveikinimo žodį koplyčioje, 
E. Vaitonienei - kapinėse. Taip pat Karolinai Zanon už 
jautrų atsisveikinimą kapinėse.

Visiems, visiems dėkoju už gausų dalyvavimą koply
čioje, šventovėje ir palydėjimą į poilsio vietą. Ačiū p.p. Ma
čiams už puikiai paruoštus pusryčius ir ponioms už skanius 
pyragus. Dar kartą ačiū labai visems, kurie prisidėjo prie 
mielos, nepamainomos mamos, senelės ir prosenelės a.a. 
Sofijos Rakštienės laidotuvių.

Ilgesyje likus - duktė Laima, vaikaitės -
Rūta ir Karolina, provaikaitės - 

Elysytė irJustytė

skiriamųjų ženklų manija susir
go “pati demokratiškiausia, so
cialistinė darbo žmonių valsty
bė”. Čia ordinais, medaliais, pe
reinamosiomis vėliavomis ir ki
tokiais garbės žymekliais būda
vo apdovanojamos įmonės, 
miestai, “tarp lygių lygios ir lais
vos” respublikos, laikraščiai, 
politinės ir pusiau politinės or
ganizacijos. Ordinai ir medaliai 
buvo dosniai dalijami įniru
siems, o gyvieji, nors ir triskart 
didvyriais paženklinti, galėjo 
vienu akimoju tų ženklų netekę 
virsti pašlemėkais, nusikaltė
liais. O kur dar “garbės lentos”, 
nusipelniusiųjų garbės vardai, 
pirmūnų gairelės, aukštąjį 
mokslą žymintys rombai ant 
krūtinių? (Smegeninėj to moks
lo pėdsakų galėjo ir nebūti).

Ordinais ir medaliais, kaip 
karpiai žvyruoti generolai, tie
siog priversti grūmoti kumš
čiais: kas čia tau beįstengs iš
reikšti šitiek pagarbos, kiek 
jiems priklauso pagal nešiojamo 
metalo svorį!

Visa tai primenu, iškilus 
reikalui apsvarstyti busimuosius

(Nukelta j 4-tą psi.)
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POLICIJA PRAŠO PARAMOS

Klaipėdos miesto valdžia ir 
policijos vadovybė vasario 29 d. 
paskelbė pareiškimą, kuriame tei
giama, kad dėl mažėjančio polici
jos finansavimo šiemet “gali gero
kai pablogėti kriminogeninė pa
dėtis ir nusikaltimų išaiškinamu
mas”, praneša BNS (LGTIC). 
Klaipėdos policija “gauna nepa
kankamai lėšų, kad galėtų efekty
viai atlikti jai pavestas visuome
nės saugumo funkcijas”. Valsty
bės biudžete skirtų lėšų neužten
ka apmokėti brangstančioms 
transporto, ryšio paslaugoms, įsi
gyti būtiniausių darbo priemonių. 
Prašoma, miesto gyventojų ir 
įmonių finansinės pagalbos mies
to policijai, paremiant miesto ta
rybos įsteigtą nusikalstamumo ir 
prevencijos fondą (sąskaita nr. 
120542104 Lietuvos taupomaja
me banke).

PRIŽIŪRĖS LYGYBĖS TEISES
Lietuvos vyriausybė sudarė 

Moterų ir vyrų lygių galimybių 
komisiją, kuri prižiūrės, kad pri
imamuose teisės aktuose nebūtų 
pažeidžiamas lyčių lygybės princi
pas, praneša BNS (LGTIC). Ko
misija bus sudaryta iš visų minis
terijų atstovų; jos pirmininku pa
skirtas socialinės apsaugos ir dar
bo viceministeris Rimantas Kai- 
relis. Metinė ataskaita apie komi
sijos veiklą turės būti pateikta vy
riausybei kasmet iki gruodžio 31 
d. Lyčių lygių galimybių kontro
lierė Aušrinė Burneikienė užtikri
no, jog komisijos darbas neužgoš 
ir nekartos kontrolieriaus institu
cijos darbo.

DCA/inf FOUR seasons !W/KIBR. 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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

PROTESTUOJA DĖL FABRIKO
“Lietuvos rytas”, praneša, 

kad Italijos tekstilės bendrovės 
“Marzotto” planai šiemet Kauno 
laisvojoje ekonominėje zonoje 
(LEZ) pastatyti vilnonių audinių 
gamyklą susilaukė protestų ir Ita
lijoje ir Lietuvoje. Italai bijo, kad 
praras darbus. Kauno rajono že
mės savininkai nepatenkinti siūlo
momis kompensacijomis. Kauno 
LEZ valdo Belgijos konsorciu
mas, kuriai valstybė turėtų per
duoti privačią LEZ esančią žemės 
dalį, išpirkus ją iš savininkų. Yra 
apie 700 hektarų žemės, 507 savi
ninkų rankose. Bijodami, kad 
valstybė mokės jiems daug mažes
nę negu rinkos kainą, savininkai 
įsteigė Nukentėjusiųjų nuo Kau
no LEZ bendriją.

NENORI GRŪTO PARKO
Vasario 29 d. Lietuvos seime 

įvyko konferencija, skirta komu
nistinių skultpūrų Grūto miške 
Dzūkijoje panaikinimo klausi
mams, skelbia BNS (LGTIC). 
Verslininkas Viliumas Malinaus
kas privačioje valdoje prie Drus
kininkų savo lėšomis pradėjo kur
ti sovietmečio paminklinių skulp
tūrų parką turizmo tikslams. Tuo 
laiku ministeriu pirmininku esan
tis Gediminas Vagnorius ir buvęs 
kultūros ministeris Saulius Šalte
nis davę leidimą tokio parko stei
gimui. Konferenciją sukvietė par
lamentarų grupė, susirinko val
džios, religinių ir visuomeninių 
organizacijų bei institucijų atsto
vai, kurie vienbalsiai tvirtino, kad 
parko skulptūros turi būti panai
kintos. Krašto apsaugos vicemi
nisteris Edmundas Simanaitis 
skatino seimą neatidėliotinai 
spręsti parko likimą. Parko prieši
ninkai reikalauja, kad parko kūri
mas būtų sustabdytas ir vyriausy
bė pripažintų neteisėtu savo nuta
rimą leisti jį steigti. Kauno arki- 
vyskups Sigitas Tamekvičius savo 
laiške teigė, jog “Grūto parkas ne 
tik žeidžia labiausiai kentėjusius 
asmenis, bet ir griauna bendra- 
žmogiškus principus”.

NAUJAS SAM KOMITETAS

BNS žiniomis, Sveikatos ap
saugos ministerijoje įsteigtas 
Valstybinis imunizacijos ir užkre
čiamų ligų kontrolės komitetas, 
kurio pirmininku paskirtas svei
katos apsaugos viceministeris Vy
tautas Kriauza. Komitetas įsteig
tas siekiant gerinti pavojingų ir 
užkrečiamų ligų profilaktiką ir 
kontrolę atsižvelgiant į Pasaulio 
sveikatos organizacijos Europos 
biuro rekomendacijas. Komite
tas dirbs visuomeniniais pagrin
dais. RSJ

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

Vasario 16 gimnazijos mokiniai ir apylinkės lietuviai
Nuotr. M. Šmitienės

Ragina moteris nenusiminti
Vieną šiltą, bet saulėtą š.m. 

vasario mėn. popietę, Tauragės 
rajono, Lauksargių seniūnijos 
bendruomenės ūkininkės rinko
si j Lauksargių kultūros namus 
susitikimui su Tauragės Moterų 
užimtumo centro direktore N. 
Meilutiene.

Praėjusiais metais seniūni
jos 25 moterys susibūrė prie 
ūkininkų draugijos Lauksargių 
skyriaus. Paminėtinos aktyviau
sios: E. Grombergienė, J. Vaiš
norienė, I. Jonikaitienė, D. Ra- 
džiūnienė, A. Sauskantienė, I. 
Klumbienė ir kitos.

Prie stalo kuklių vaišių, ku
rias susinešė pačios, jos įdėmiai 
klausėsi N. Meilutienės apie tai, 
kad nereikia nusiminti dėl šian
dien iškilusių sunkumų, bet ak
tyviai dalyvauti visur. Ragino 
dalyvauti anglų kalbos, plaukų 
kirpimo kursuose, kuriuos orga
nizuoja Tauragės Moterų užim
tumo centras. Buvo nutarta ir 
Lauksargiuose įsteigti šio cent
ro filialą.

Ūkininkių draugiją remia ir 
Lauksargių bendruomenės se
niūnas J. Gedminas, kuris ne
abejingas gyventojų užimtumui 
ir kultūrai. Susitikimo metu

Panaikinti ordinus ir medalius
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

Lietuvos Respublikos pasižymė
jimo ženklus. Bet prieš tai dar 
pavartykime enciklopedijas, al
bumus - gal kur pamatysim ko
kiais nors ženklais pamargintą 
M.K. Čiurlionį, J. Basanavičių, 
V. Kudirką, Vydūną, Maironį, 
Vaižgantą, Krėvę... Lyg ir nėra. 
Jei kas ir aptiko tokią fotografi
ją, kažin ar joje koksai garbin
gas Lietuvos vyras nuo to atro
do dar garbingesnis.

Todėl ir drįstu teigti, kad 
medaliai ir ordinai, valstybei 
kainuojantys nemaža pinigo, rū
pesčių, ginčų, intrigų, yra visai 

Lauksargių bibliotekininkė M. 
Rutkauskienė kvietė moteris 
apsilankyti bibliotekoje ir supa
žindino su naujais gautais infor
maciniais leidiniais, periodiniais 
spaudiniais. Parodė “Tūkstant
mečio knygą”, kurią bibliotekai 
nupirko seniūnas. Esant trūku
mui naujų knygų, prašė moteris 
savo perskaitytas knygas, pasi
keisti per biblioteką, nes visos 
yra jos lankytojos.

Lauksargių bendruomenės 
kultūros namų direktorė R. Ja- 
kienė pakvietė visas dalyvauti 
saviveikloje, nors nemažai iš jų 
jau ir dabar dainuoja moterų 
ansamblyje, dalyvauja įvairių 
vakaronių metu. Organizuotai 
važiuoja į Tauragės miesto kul
tūros namus, kai atvyksta artistai 
ar daininkai iš sostinės ar iš kitur. 
Ilgai dar moterys kalbėjo apie 
savo rūpesčius ir džiaugsmus.

Saulutei pakrypus vakarop, 
reikėjo skirstytis ir skubėti prie 
savo kasdieniijių darbų, vienai 
su savo šeima pamelžti 4, kitai 6 
ar 8 savo karvutes ir apžiūrėti 
paukščius bei kitą ūkį.

Marytė Rutkauskienė, 
Tauragės rajono Lauksargių 

kaimo bibliotekininkė

nebūtina duoklė tuštybei ir 
kvailokai tradicijai. Gal toji tra
dicija dar kurį laiką gyvuos kar
tu su uniformom, antpečiais, ri
kiuotėm ir komandom “stot!”, 
“žengte marš!” Mūsų nedidelė, 
neutrali valstybė, suvokdama, 
kad stiprūs, neįveikiami mes ga
lime būti tik savo dvasios jėga, 
išmintim, gerumu ir teisybe, 
šveicarų pavyzdžiu, galėtų atsi
sakyti visų medalių ir ordinų.

Ant kaktos neparašyta, to
dėl gerbkime kiekvieną, mėgin
dami įžiūrėti žmoguje dieviško
jo Kosmoso kibirkštėlę.

“Lietuvos aidas”, 1990, spalis

Hamilton, Ont.
“ŠIRVINTOS-NEMŪNO” TUN

TO skautai-tės žiemos veiklą pra
dėjo 1999 m. rudenį tunto sueiga, 
kurioje jaun. skaučių įžodį davė 
Cleo ir Caprice Samartin. Tų pačių 
metų pavasario iškyloje jaun. skau
tų įžodį yra davę: Petras Bartnin- 
kas, Milo Lattanzi ir Aleksas Pta- 
šinskas, o skauto įžodį - Aleksas 
Panavas.

Gruodžio 5 d. buvo surengtos 
skautų Kūčios, kuriose dalyvavo tė
veliai, seneliai bei svečiai. Pradėta 
trumpa rimties valandėle, kuriai va
dovavo ps. Loreta Mačytė. Buvo 
supažindinta su Kūčių papročiais. 
Skaitinius ir eilėraščius atliko ps. 
Silvija Otto, sk.vytis Viktoras Re
mesat ir skautė Gabrielė Nekrašai
tė. Uždegus žvakutes buvo prisi
minti mirusieji ir žuvę skautai-tės. 
Po klebono kun. J. Liaubos, OFM, 
sukalbėtos maldos pasidalinta kalė
daičiais ir vaišintas! Kūčių valgiais.

Visiems susėdus prie paukšty
čių gražiai papuoštos eglutės, pasi
rodė ir Kalėdų senelis nešinąs do
vanų maišu. Pasiklausęs kalėdinių 
giesmių ir dainų, apdovanojo ma
žuosius. Visi išsiskirstė pakilusioje 
kalėdinėje nuotaikoje iki sekančio 
susitikimo - čiuožimo išvykos. Be 
sueigų, nutarta kas mėnesį rengti 
tunto išvykas su tėveliais. Kovo 
mėn. skirtas pasiruošimui Kaziuko 
mugei, kuri įvyks balandžio 2, sek
madienį. D.G.

PENSININKŲ KLUBAS “RAM- 
BYNAS”, kuriam vadovauja pirmi
ninkas p. Šidlauskas pagal išgales 
visuomet finansiškai remia Vysk. 
M. Valančiaus mokyklą. Už nuola
tinę paramą mokyklos vadovybė, 
tėvai ir mokiniai pensininkams nuo
širdžiai dėkoja.

London, Ont.
ŠILUVOS MARUOS PARA

FUOS visuotinis metinis tarybos 
susirinkimas įvyko š.m. vasario 27 
d. Naują tarybą sudaro: A Petra- 
šiūnas, A. Dragunevičius, I. Dani- 
liūnienė, V. Staškūnienė, V. Staš- 
kūnas, St. Navickas, J. Aušrotas ir 
J. Brazlauskas. Po pasitarimų, dis
kusijų bei sumanymų visi buvo pa
vaišinti kava ir pyragaičiais.

KOVO 4 D. Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui kun. K. Kaknevi
čiui nepaprasta šventė, nes tai jo 
gimtadienis, vardadienis ir tą dieną 
buvo įšventintas kunigu. Padėkos 
Mišias atnašavo 9 v.r. dalyvaujant 
gausiam būriui parapijiečių. Po pa
maldų klebonas buvo maloniai nu
stebintas, kai atėjęs į salę rado pa
ruoštus stalus su šeimininkių suneš
tais gardžiais pusryčiais. Sveikino 
tarybos pirmininkas A. Petrašiūnas 
ir sugiedota “Ilgiausių metų”.

REKOLEKCUAS šiemet ves 
svečias iš Lietuvos prel. Kazimieras 
Vasiliauskas. Kovo 24 - 7 v. v., ko
vo 25 - 10 v.r. ir kovo 26, sekma
dienį, 7 v.v. Klebonas kviečia visus 
gausiai dalyvauti. V.S.

Į 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

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Šv. Kazimiero parapijos patal
pose, Los Angeles mieste, Kalifor
nijoje, š.m. sausio 29-30 d.d. įvyko 
Politinių studijų dienos. Pagrindinis 
pranešėjas buvo docentas dr. A. 
Katkus, Lietuvos seimo narys. Tarp 
kitų svarstymų iškilo jautrus lietu
vių emigracijos klausimas. JAV-bės 
šiais metais skyrė Lietuvai 3000 ža
lių kortelių, įgalinančių tokį skaičių 
lietuvių įsidarbinti Amerikoje. 
Amerikos valdžios žmonės yra pasi
sakę, kad reikia, priimant imigran
tus, daryti jų atranką. Geriausieji, 
žinoma, reikalingi ir Lietuvai. Rei
kalai itin blogai atrodo, kad tuo 
klausimu Lietuvoje nėra rimtai su
sirūpinta. Tikimasi, kad viskas sa
vaime susitvarkys, kai Lietuvoje pa
gerės ekonominė būklė. Jau tūks
tančiai tautiečių yra išvykę apsigy
venti kituose kraštuose. Tačiau jų 
buvimas lietuvių išeivių bendruo
menėje nejaučiamas. Iki šiol ir išei
vijoje nėra organizacijos, kuri atsi
dėjusi rūpintųsi naujų ateivių įtrau
kimu į lietuvių bendruomeninį gy
venimą. Politinėse dienose pasiūly
ta, susitarus su Lietuvos valdžia, 
įsteigti “Lietuvių gelbėjimo cent
rą”, užsiimantį tautiečių išsaugoji
mu lietuvybei.

Brazilija
Sao Paulo lietuviai Naujuosius 

metus sutiko gražiai išpuoštoje sa
lėje prie stalų, apkrautų įvairiais 
valgiais ir gėrimais. Visi linksmino
si iki 3 v.r. Sv. Juozapo parapija Vi
la Zelina vietovėje š.m. sausio 25 d. 
atšventė savo gyvavimo 60 metų su
kaktį. Iškilmingas Mišias aukojo 
kun. Petras Rukšys ir kun. Eduar
do, parapijos klebonas. “Lituani
kos” vasarnamy š.m. sausio 30 d. 
įvyko lietuvių katalikų Šv. Juozapo 
bendruomenės valdybos posėdis. 
Jame buvo aptarti šios organizaci
jos namų reikalai bei jų apsauga. 
Atsirado finansinių sunkumų, nes 
pastaruoju laiku sunku namus iš
nuomoti.

Skautų vienetas “Palanga” 
prieš Kalėdas surengė Kūčių vaka
rienę. Skautų šeimos, kaip pažymi
ma “Mūsų Lietuvos” 2000 m. 1 nr., 
daugiausia yra mišrios, bet tai ne
trukdo joms puoselėti ir lietuviškus 
papročius. Prieš vakarienę kun. R. 
Rukšys atnašavo Mišias, per kurias 
buvo giedamos kalėdinės giesmės, 
pasimelsta už mirusius skautus, 
ypač a.a. Julių Žemaitį, neseniai 
tragiškai žuvusį. (Vienoje kino salė
je buvo nušautas, kai medicinos 
studentas pradėjo šaudyti į žiūro
vus.) Nors tose Kūčiose, kaip rašo
ma, ir nebuvo 12-ka patiekalų, bet 
dalintasi kalėdaičiais, Kūdikėlis Jė
zus pagarbintas giesmėmis ir ange
liukų pavaizdavimu. Buvo atvykęs 
ir Kalėdų senelis, kuris dalino do
vanėles mažiesiems.

Australija
A. a. Edvardas Lašaitis, visuo

menininkas, pasižymėjęs įvairiose 
srityse, mirė 1999 m. gruodžio 16 d. 
Sidnio mieste, eidamas 65-tuosius 
metus. Velionis gimė 1935 m. spa
lio 13 d. Kybartuose. Jaunas su tė
vais 1944 m. atsidūrė Vokietijoje, o 
vėliau iš čia pasiekė Australijos 
krantus ir apsigyveno Sidnio mies
te. Čia baigė gimnaziją, darbavosi 
RCA ir EMA Muzikos leidėjų 
bendrovėje. Jo lietuviška veikla 
prasidėjo 1954 m. lietuvių futbolo 
komandoje. Vėliau dainavo chore 
“Daina” ir “Rožyčių” kvartete. Bū
damas ateitininkų kuopoje dainavo 
jų kvartete, renginiuose visur gerai 
nuteikdavo savo kupletais. Jis 1960 
m. įsijungė į LB Sidnio apylinkės 

valdybą. Buvo lietuvių klubo vedė
jas, vadovavo sporto klubui “Ko
vas”. Sumaniai bei kūrybingai va
dovavo lietuvių radijo valandėlei, 
ypač pasižymėjo puikiais medžio 
drožiniais, rengė jų parodas. Liūdi 
žmona Julija, dukra Regina, sūnūs 
Antanas ir Andrius.

Britanija
Bradfordo “Vyčio” klube buvo 

surengtas Naujųjų metų sutikimas. 
Jame dalyvavo 30 asmenų, dau
giausia jaunesnio amžiaus. Visi vai
šinosi prie gražiai papuoštų stalų su 
puikiais valgiais bei gėrimais. Nau
jieji metai sutikti su fejerverkų su
keltu poškėjimu ir nuostabiomis 
šviesomis. Tai buvęs vienas geriau
sių klubo renginių. Naujų metų die
ną, sekmadienį, Mišias Šv. Patriko 
šventovėje atnašavo kun. V. Ka- 
maitis. Daug kas šio sekmadienio 
popietę praleido Lietuvių klube. 
Tokius susitikimus ypač vertina tie, 
kuriems yra vienintelė proga pasi
kalbėti lietuviškai.

Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos (DBLS) valdyba, kaip ra
šoma “Europos lietuvio” š.m. 2 nr., 
susirūpinusi sujungti susiskaldžiusią 
lietuvių bendruomenę, plėsti DBLS 
veiklą, apsaugoti jos turtą. Tam 
tikslui sumanyta įsteigti patikėtinių 
(Trust) komitetą. Pradžia jau pada
ryta - sudarytas konstitucinis komi
tetas (mat norima keisti sąjungos 
įstatus) iš DBLS tarybos pirm. V. 
O’Brien, direktorės V. Juraitės ir 
advokato K. Baublio. Šis komitetas 
apsvarstys naujus sumanymus bei 
galimybes dėl įvairių pakeitimų ir 
sprendimus pateiks DBLS meti
niam suvažiavimui. Kyla daug 
prieštaraujančių klausimų dėl naujų 
ateivių iš Lietuvos, tačiau yra susi
dariusi bendra nuomonė, kad jų at
mesti negalima. Minėtas komitetas 
prašo įvairiais klausimais pasisakyti 
ir Britanijos lietuvių visuomenę, 
kad būtų galima, darant sprendi
mus, atsižvelgti į jos nuomonę.

Vokietija
Hamburgo LB apylinkės meti

nis susirinkimas įvyko 1999 m. lap
kričio 6 d. Jame buvo išrinkta val
dyba ir pasiskirstyta pareigomis: 
pirm. D. Baliulytė, sekt. N. Les- 
man, ižd. P. Breimanas, nariai - D. 
Henke ir A. Baliulienė. Po susirin
kimo įvyko talentų vakaras, kuria
me buvo galima parodyti savo suge
bėjimus. Taipgi per metus įvyko du 
renginiai; Vasario 16-tosios minėji
mas ir Kalėdų eglutė. Vidurkis 
Hamburge lietuvių bendruomenės 
narių amžiaus yra 33 metai. Tai ro
do, kad bendruomenė atjaunėjusi. 
Deja, daug lietuvių, gyvenančių 
Hamburge, neskuba įsijungti į vi
suomeninę veiklą. Trūksta bendrų 
interesų, dėl kurių būtų prasminga 
susiburti. Dauguma tokių mano, 
kad tėvynės bei savųjų ilgesys gali 
būti malšinamas tiesioginiu ryšių 
palaikymu su Lietuva. Hamburgo 
lietuvių bendruomenės vadovybė 
suka galvas, kaip pritraukti jaunus 
tautiečius į bendruomeninį gyveni
mą. (“Vokietijos LB valdybos in
formacijos” 1999 m. 4 nr.). j. Andr.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

PĖDOS SPECIALISTAS
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 DEFORMACUŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

J. B. N4A RJL A U I
The J.B. Marlatt Funeral Homes

(1985) Limited

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

unp AT lietuvių kredito
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
« ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
£3 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

J.B. Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose.
Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 

paslaugas Hamiltono lietuvių, bendruomenei.
ĮTAIKYS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

• $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

Genei Kairienei (905) 643-3334
PRIIMU SIUNTINIUS ANTRADIENIAIS IR TREČIADIENIAIS

Petras Šturmas (Toronto ra|.) (905) 271-8781
Algis Trumpickas (Vasagos ra|.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558
Voyages Poltours Travel (Montrealls) (514) 521-9910

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

Andrew W. Swan 
Direktorius

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 MILIJONU DOLERIU
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........2.50%
santaupas...................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:

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

90 dienų indėlius.........
180 dienų indėlius.......
1 m. term, indėlius.....

..............3.75%

..............3.75%

..............5.00%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

2 m. term. Indėlius..... ..............5.50% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius................... 5.75% apdraustos TALKOS
4 m. term, indėlius................... 5.85% atsargos kapitalu
5 m. term, indėlius................... 6.10%
RRSP ir RRIF 3 Kanados
(Variable)....................................2.50% valdžios Iki $60,000
1 m-lnd........................................5.35% sumos draudimu
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

INTERAC KORTELĖ

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


Iš kairės: muz. Aleksandras Stankevičius, sol. Elena Grumbinienė, 
muz. Laurynas Djintcharadze, sol. Antanas Keblys Ntr. A. Mickaus

Milijoninės “Talkos” sukaktis

Gyvenimas su daina ir giesme
Pokalbis su viešnia iš Lietuvos - dainininke ELENA GRUMBINIENE, besilankančia Montrealyje

Vienas po kito lietuviškas 
bendruomenes aplanko ne tik 
prekybos, politikos, mokslo vei
kėjai, sportininkai, bet užklysta 
kartais ir kitokio plauko žmo
nių, kurie savo sugebėjimais, 
meniškais polinkiais ir giesme 
ar daina pagyvina, pajudina kul
tūrinį, visuomeninį ir šio krašto 
Bažnyčios gyvenimą. Neseniai į 
Montrealį atvažiavusi Elena 
Grumbinienė jau spėjo ne tik 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje per Kalėdas Bernelių Mi
šiose, Naujametinėse pamaldo
se, sekmadieniais ir per kitas 
svarbesnes lietuviams šventes 
dalyvauti, gražiai pagiedoti, bet 
ir nepatingėjo susitikti su “Rū
tos” klubo nariais, aplankyti ke
liolika montrealiečių šeimų, šv. 
Juozapo oratoriją, kurios aukš
tuose skliautuose taip nuaidėjo 
jos pagiedota “Avė Maria”, kad 
lietuvės sodriu ir raiškiu kolora
tūriniu sopranu susidomėjo šios 
šventovės klebonas. Kai p. Ele
na prieš koncertą atėjo repetici- 
jon, ją pakalbinome:

- Kų galėtumėte papasakoti 
apie savo tėvus ir vaikystę?

- Mano Mamytė, gimusi 
1905 m. Joniškėlio miestelyje, 
po trijų mėnesių liko našlaitė. 
Toliau ją globojo krikštamotė. 
Ūgtelėjusi iki 17 metų Mama 
dirbo pas ūkininkus, o po metų 
pakliuvo pas mokytoją Januške
vičių Biržuose. Vakarais po dar
bų lankydavo šventovę, bičiules. 
Per Sekmines puošdavo altorė
lius. Kadangi turėjo gražų balsą, 
sekmadieniais giedodavo chore. 
Persikėlusi Panevėžin susipaži
no su Juozu Ramanausku, būsi
mu mano tėveliu, ir už jo ištekė
jo. Abudu gražiai sugyveno. Tė
velis dirbo statybose, Mama šei
mininkavo namuose. Kai mirė 
tėvelis, tebuvau dvejų metukų. 
Tada vargo visi patyrėme. Ma
ma visokius darbus dirbdavo 
pas žmones, o vakarais namie 
plėšydavo žmonių atneštas 
plunksnas, dainuodavome dainas.

Taip nuo mažumės mane 
lydėjo daina iki šios dienos. Kai 
buvau penkerių metų, per Tris 
Karalius mus aplankė Trys ka
raliai su barzdomis, gražiai apsi
taisę. Mama juos gražiai sutiko, 
o aš suspėjau įlindus skrynion 
pasislėpti. Tačiau viena akim 
prasidariusi skrynios antvožą 
žvilgčiojau, kas čia pirkioje de
dasi. Karaliai mane visaip kalbi
no, viliojo saldainiais. Bet aš at
kakliai nesitraukiau iš savo 
slaptavietės. Tada jie, nieko ne
laukę, ėmė giedoti. Jų balsai 
man labai patiko, o labiausiai 
toji pagiedota giesmė. Mane ji 
taip užbūrė, kad iš to smalsumo 
virste išvirtau iš skrynios ir pri
bėgusi prie tų vyrų ėmiau šauk
ti: “Kai užaugsiu, ir aš taip Die
vuliui giedosiu!” Tokį savo pa
žadą pakartojau keliskart. Tie 
Karaliai man glostė galvą ir vis 

linkėjo, kad mano norai išsipil
dytų. Tikrai vaikiška svajonė su 
kaupu išsipildė - Dievas išgirdo 
mano prašymą ir esu labai lai
minga, kad kur tik nuvažiavus 
ar nukeliavus, galiu pagiedoti ir 
padainuoti. Tą patį darau ir at
važiavusi Kanadon.

- Kaip pakrypo Jūsų gyveni
mo kelias sovietmečiu?

- Sovietmečiu mudvi su 
Mamyte patyrėme nemaža var
go, patyčių, neapykantos ir bai
mės. Nesyk man kliuvo už tai, 
kad giedu šventovėje, barstau 
gėles, kad nestodavau į jokius 
būrelius ir organizacijas, spaliu
kus, pionierius, komjaunimą. 
Mamytė man sakydavo, jei ma
ne kur nors versdavo: “Prie Ma
rijos ir Dievo velnio neįpinsi”. 
Jinai man pasakojo apie ištrem
tuosius į Sibirą, kalinius, parti
zanus, apie tuos, kurie niokojo 
ir žudė mūsų brolius ir seseris. 
Labiausiai mano motulė troško 
laisvos Lietuvos, tik, deja, ne
spėjo jos sulaukti.

- Kaip Jums sekėsi dirbti 
“Lietuvos” ansamblyje?

- Į “Lietuvos” dainų ir šo
kių ansamblį patekau tiesiog 
per stebuklą. Panevėžyje buvo 
paskelbtas balsų patikrinimas. 
Kažkaip netikėtai ėjau pro kul
tūros namus ir iš smalsumo už
sukau pasižiūrėti, kas ten deda
si. Išdrįsau pamėginti savo lai
mę. Šitaip per tris konkursinius 
kartus pakliuvau į geriausią 
anuomet mūsų krašte dainų ir 
šokių ansamblį, kur dirbti ir gy
venti su tais žmonėmis išties bu
vo smagu ir įdomu. Tada an
samblyje tapau svarbiausia so
listė, kurią visi mėgo ir gerbė, 
todėl išbuvau šiame kolektyve 
net 15 metų, kurie Vilniuje man 
buvo kartu ir nauja pažinčių vir
tinė su religine muzika, dirigen
tais, choristais, kunigais, ypač 
su šv. Mikalojaus šventovės kle
bonu Juozu Tunaičiu, dabarti
niu vyskupu, kuris man visad iš
liko ir tebėra gilaus, dvasingo, 
pasišventusio kunigo pavyzdys. 
Anuomet šioje šventovėje var
gonavo maestro Zigmas Pil
kauskas, darbštus, nuoširdus ir 
geras muzikas. Jis man davė pa
grindus, padėjo giliau suprasti 
muziką, išmokė geriau atlikti 
kūrinius, sovokti chorinės ir so
linės muzikos esmę, jos specifi
ką. Jo tolerantiškumas, veržlu
mas ir giedrumas, jo pamaldu
mas dar labiau sutvirtino mano 
tikėjimą, įliejo šviesos į mano 
gyvenimą. Tuos žmones net ir 
šiandien dėkingai prisimenu.

- Su kokiais profesoriais, di
rigentais, vargoninkais Jums teko 
dirbti?

- Aukščiausiasis man sutei
kė didelę laimę susidurti su 
daugeliu gerų muzikų ir diri
gentų - Krogertu, Žeimiu, V. 
Bartusevičium ir kitais. Buvau

2000 m. vasario 26 d. metinia
me susirinkime Jaunimo centro sa
lėje Hamiltone “Talkos” lietuvių 
kredito kooperatyvas kartu pami
nėjo ir 45 metų veiklos sukaktį. Kai 
dabar žvelgiam į išaugusią, gražiai 
su pelnu veikiančią “Talką” įsikū
rusią nuosavuose namuose, turime 
būti dėkingi kooperatyvo steigė
jams J. Kšivickiui, E. Lengnikui ir 
E. Sudikui, kurie prieš 45 metus 
įsteigė ir, nebijodami pradinių sun
kumų, ėmėsi darbo nežinomoje dir
voje.

Daugumai žymiai vėliau įstoju
sių narių dabar mažai žinoma ir 
kartais sunkiai įsivaizduojama, ko
kiomis sąlygomis “Talką” įsteigus 
teko dirbti, kiek reikėjo pasiryžimo,

iliustratorė konservatorijoje, dai
navau šios aukštosios muzikos 
mokyklos kameriniame chore, 
kuriam vadovavo muzikas S. 
Vaičiulionis. Nesykį bendravo
me su prof. S. Sondeckio kame
riniu orkestru.

- Kokia klasę esate baigusi?
- Esu baigusi dėstytojos A. 

Petrulienės vokalo klasę. Priva
čiai po kelerius metus mokiausi 
pas prof. S. Staškevičiūtę, Anta
ną Virbicką. Pastarasis buvo 
baigęs mokslus Vokietijoje ir 
buvo mano pats nuostabiausias 
mokytojas.

- Kokios dainos ir giesmės 
Jums labiausiai patinka dainuoti 
ir giedoti?

- Labiausiai patinka klasika 
- tiek pasaulietinė, tiek ir religi
nė. Kai juos atlieku, įprasminu 
savo gyvenimą, savo kančią ir 
sielvartą. Daina ir giesmė mane 
stiprina, labiau įprasmina mano 
buitį. Dvasiškai mane palaiko ir 
kelia lietuvių liaudies dainos, 
kurias visad labai mielai ir uo
liai dainuoju.

- Kur daugiausia esate gie
dojusi ar dainavusi?

- Daugiausia šventovėje - 
42 metus. Nekartą dainavau 
konkursuose “Sidabriniuose bal
suose”, jaunųjų atlikėjų ir kitur. 
Man neblogai sekdavosi - daž
niausiai laimėdavau vieną iš pir
mųjų vietų, kuri mane skatinda
vo dar labiau suaugti su daina 
ar giesme, dar daugiau į jų atli
kimą įdėti širdies ir meilės.

- Ar nenorėtumėte nuva
žiuoti į kitas Kanados, Amerikos 
ar kitas lietuvių bendruomenes?

- Žinoma, norėčiau. Sakiau 
ir sakysiu: “Jei Dievas norės, 
taip ir bus”. Todėl tikiuosi, kad 
vienu ar kitu būdu, kolei dar 
esu viena, norėčiau daugiau pa
matyti Kanadoje ir Amerikoje.

- Jei kas norėtų paskambinti 
ar laišką parašyt, kur Jūsų ieš
koti?

- Elena Grumbinienė, 1653 
Springland, Montreal, Que. 
H4E 2E4, Canada. Tel. (514) 
768-0323, faksas (514) 768- 
6040.

- Dėkojame, p. Elena, už Jū
sų atsakymus. Linkime kuo ge
riausios sėkmės.

Kun. K. J. Ambrasas 

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje, 

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

pasišventimo ir pastangų. Pradžioje 
labai trūko kapitalo, nebuvo sam
domų tarnautojų, kompiuterio 
įrengimų bei patogios raštinės.

Valdybos ir komitetų nariai 
pasikeisdami, nes visi dirbo kitur, 
tik laisvalaikiu sekmadienių popie
tėm po pamaldų Aušros Vartų pa
rapijos kambarėlyje priimdavo na
rius ir atlikdavo visus patarnavi
mus. Taip reikėjo vargingomis sąly
gomis nemokamai darbuotis net še
šerius metus, kol jau buvo pajėgta 
pasamdyti pastovų tarnautoją pil
nam darbo laikui. Tada sunkiausią 
darbo naštą kūrimosi laikotarpiu iš
nešė ižd. E. Lengnikas.

Dabar, minėdami 45 metų dar
bo sukaktį, esame dėkingi steigė- 
jams ir pirmosios valdybos bei ko
mitetų nariams, kurie laisvalaikiu 
dirbdami tikėjo šviesia “Talkos” 
ateitimi.

Į šį 45-tąjį metinį sukaktuvinį
susirinkimą atvyko ir užsiregistravo 
223 nariai ir 40 svečių, kurių tarpe 
- “Paramos” kredito kooperatyvo 
pirm. A. Šileika su vedėju L. Zub- 
ricku ir Prisikėlimo parapijos kredi
to koopertyvo atstovas buvęs pirm, 
dr. S. Čepas iš Toronto.

Susirinkimą pradėjo “Talkos” 
valdybos pirm. J. Stankus, pasvei
kindamas narius ir perskaitydamas 
24 mirusių per 1999 metus narių 
pavardes, paprašydamas atsistoji
mu pagerbti jų atminimą. Balsų 
skaičiavimo komisijon pakvietė - 
V. Apanavičių, R. Choromanskytę, 
J. Jokubyną, M. Joniką, A. Kamai- 
tį, L. Paškų. Praeito susirinkimo 
protokolą perskaitė buvęs sekr. St. 
Kareckas, kuris buvo priimtas plojimu.

Valdybos pirm. J. Stankus savo 
pranešime priminė, kad 1999 m. 
buvo baigti su geru pelnu, nes Ka
nados ir Amerikos ekonomija yra 
stipri. Per pastaruosius dvejus me
tus “Talka” nenurašė nė vienos blo
gos paskolos ir sugebėjo nariams iš
mokėti aukštesnes papildomas pa
lūkanas, kurių niekad nemoka kitos 
finansinės įstaigos ir dar ima mo
kestį už patarnavimus. Dabar vi
suose kredito kooperatyvuose san
taupų draudimas yra 100,000 dol., 
kai bankuose ir kitose finansinėse 
įstaigose tik 60,000 dol. Registruo
tų pensijų planas ir registruotų pa
jamų fondas yra draudžiamas atski
rai taip pat iki 100,000 dol. “Tal
kos” atsargos kapitalas yra per 3 
mil. dol. Tai papildomai apsaugo 
narių indėlius, jei pablogėjus eko
nomijai tektų nurašyti kokią blogą 
paskolą.

“Talkos” kooperatyvas 1999 m. 
pasamdė konsultantus, kad galėtų 
patenkinti DICO draudimo įstaigos 
padidėjusius įvairius reikalavimus. 
Gautas leidimas iš komercijos de- 
partametno išduoti komercines pa
skolas, padengtas nekilnojamu tur
tu. “Talka”, kaip ir anksčiau, apmo
kėjo už narių išrašomus čekius ir 
debito kortelės išlaidas, visur kitur 
yra imamas mokestis.

Valdyba nutarė 45 metų veik
los sukakties proga narius pavaišin
ti sukaktuvine vakariene. Taipgi 
pranešė, kad 1999 m. gruodžio 31 
d. išėjo į pensiją raštinės paskolų 
tarnautojas Juozas Gedris, kuris 
anksčiau buvo kredito komitete bei 
valdyboje. Valdyba pareiškė padė
ką už darbą narių gerovei.

Ižd. St. J. Dalius pranešime pa-

rjtAMocrpA'Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

žymėjo, kad “Talkos” kooperatyvas 
per 45 metų laikotarpį savo na
riams leido išduoti naujų paskolų 
už 177.9 mil. dol. ir nariams išmo
kėjo palūkanų už laikomus įvairius 
indėlius 42.6 mil. dol. Taipgi di
džiulė duoklė atiduota paremiant 
lietuviškuosius reikalus, kai iš gau
namo pelno buvo paskirta ir išmo
kėta 672,271 dol. Tai milžiniška su
ma, duota lietuvių organizacijoms, 
mokykloms, spaudai, jaunimui.

Per 45 metus “Talkos” koope* 
ratyvas išaugo. Pirmaisiais darbo 
metais 1955 m. turėjo tik 95 narius 
su 10,000 dol. kapitalu, o dabar 
1999 m. užbaigė pasiekdamas 39.4 
mil. balansą su 1742 nariais. Per 45 
metus mirė 579 “Talkos” nariai.

Praeitieji 1999 m. augimu ne
pasižymėjo ir balansas sumažėjo 
1,245,842 dol. arba 3.06% mažiau 
negu 1998 m. Narių indėliai irgi su
mažėjo 1,381,907 dol. arba 3.75%
mažiau negu 1998 m. Vieno nario 
indėlių vidurkis 1999 m. buvo 20, 
345 dol.

Malonesnė žinia, kad nariams 
išduotos paskolos padidėjo 850,970 
dol. arba 3.64% daugiau išduota 
negu 1998 m. Narių skolininkų turi
me 425, jų paskolų vidurkis dabar - 
57,004 dol. (Pernai metais buvo 
$55,366).

“Talka” turėjo per 1999 m. pa
jamų $2,343,557. Pajamų buvo gau
ta daugiau negu 1998 m. $82,053 
arba 3.62%.

Išlaidų padaryta $2,187,735. Jų 
susidarė daugiau $134,689 arba 
6.5% negu praeitais metais. Išlai
dos padidėjo, nes valdyba buvo pri
versta samdyti konsultantą dėl 
“DICO Insurance” padidėjusių 
įvairių naujų reikalavimų. Taipgi 
nariams indėlininkams išmokėti di
desnės palūkanos negu 1998 m. Tai 
sudaro $1,401,136. Papildomai prie 
to nariams dar išmokėta $179,042. 
Tai iš viso išmokėta $1,580,178 ar
ba 67.42% nuo visų gautų pajamų. 
Tarnautojų algoms su pensija ir 
draudimais išmokėta $229,073 arba 
9.77% nuo visų gautų pajamų. Val
dybai ir kredito komitetui išmokėta 
$23,205 arba 0.99% nuo visų gautų 
pajamų. Gautas pelnas 1999 m. - 
$125,160.

Tokiu būdu gautos pajamos 
pasiskirsto išlaidų atžvilgiu maž
daug tokiu santykiu: nariams išmo
kėta už indėlius su papildu 67.42%, 
administracijos ir namo išlaikymo 
išlaidos - 16.48%, tarnautojams ir 
valdybai - 10.76%, gautas pelnas - 
5.34%.

Sėkmingai užbaigus metus 
“Talkos” valdyba dalį pelno pasky
rė lietuviškiems reikalams paremti. 
Tam tikslui paskirta ir išmokėta 
$37,250. Daugiausia paramos gavo 
lietuviškos mokyklos, spauda, jau
nimo organizacijos ir įvairi kultūri
nė veikla. Aukos paskirtos 33-ms 
atskiroms grupėms. Didžiausia gru
pinė auka buvo $3,500, o mažiausia 
-$250.

Apmokėjus visas išlaidas ir pa
skyrus aukas dabar “Talkos” ko
operatyvas turi atsargos kapitalą 
$3,299,684 arba 8.36% nuo viso tu
rimo kapitalo. Valdžios reikalauja
mas šis kapitalas turi būti nemažes
nis kaip 5%. “Talka” tą normą ge
rokai viršija ir tarp dabar veikiančių 
Ontario’ provincijoje 349 kredito 
unijų, kurių vidurkis yra 6.65% tu
rimo atsargos kapitalo, o tarp 25 
geriausių kredito unijų, kurių vi
durkis 8.04% turimo atsargos kapi
talo yra mūsiškė lietuvių “Talka”. 
Galime tuo tik džiaugtis, kad finan
siškai stipriai stovime pirmaudami 
tarp visų Ontario provincijos kredi
to unijų. Tad “Talkos” nariai yra 
saugiai apdrausti Ontario valdžios, 
kuri padidino draudimo sumą nuo 
$60,000 iki $100,000 ir “Talkos” su
kauptu atsargos kapitalu.

Kredito komiteto pirm. B. Ma
čys pranešė, kad per 1999 m. buvo 
leista išduoti 85 asmeninės ir riboto 
kredito paskolos $2,142,919. Nekil
nojamo turto 45 paskolos - $4,592, 
526. Iš viso leista išduoti 130 pasko
lų - $6,735,445. Per metus buvo at
mestos 5 paskolos kaip nekreditin- 
gos, prailginti terminai 17 paskolų. 
Mokėjimuose atsilikusių skolininkų 
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Hamiltono “Talkos” valdyba, paminėjusi 45 metų darbo sukaktį. Sėdi 
(iš kairės): M. Gudinskas - sekr., J. G. Skaistys - revizuos pirm., J. 
Stankus - pirm., T. Kochanka - rev. narys; stovi: St. Kareckas - revi
zuos sekr., A. F. Enskaitis - vicepirm., St. J. Dalius - ižd.

Ligonių pagalbos draugija
Kaune įsteigta “Oremus” draugija, kuri rūpinasi išsėtinės 
sklerozės ligoniais ir prašo materialinės bei moralinės pagalbos

Išsėtinė sklerozė (sclerosis 
multiplex) - tai centrinę nervų 
sistemą žalojanti ir progresuo
janti liga. Šiuo metu dar nėra ži
noma, kas sukelia šią ligą, neat
rastas būdas ją išgydyti. Ka
dangi liga užklumpa jaunus, 20- 
30 metų sulaukusius žmones, jie 
nėra tam pasiruošę nei mora
liai, nei materialiai. Mūsų drau
gijoje yra 150 narių sergančių 
šia liga. Jie įvairaus amžiaus, 
įvairių profesijų žmonės su 
aukštuoju ir aukštesniuoju išsi
lavinimu. Tai inižinieriai, peda
gogai, meno žmonės, norintys 
pagal savo galimybes būti nau
dingais šeimai, artimiesiems ir 
visuomenei. Mūsų draugijos 
tikslas - ne tik padėti šia liga 
sergantiems - sunkiai judan
tiems ar prikaustytiems prie lo
vos ligoniams, bet ir tiems, ku
rie dar yra pajėgūs dirbti protinį 
bei fizinį, sėdimą darbą.

Norėtume turėti savo leidy- 
binę-spaudos grupę, kuri reda
guotų ir spausdintų knygeles ir 
reklaminius spaudinius, savo 
kūrybos atvirukus, sveikinimus 
bei leistų informacinę literatū
rą, kurios mums labai trūksta. 
Tokiu būdu galėtume užsidirbti 
lėšų draugijos ir jos narių išlai
kymui.

Mūsų draugijos pirmieji 
veiklos metai yra gana sunkūs. 
Mes ne tik neturime pastovių 
patalpų, transporto ligonių per
vežimui, organizacinės techni
kos (kompiuterių, fakso, kopija
vimo aparato ir kt.), bet ir labai 
trūksta rėmėjų. Vis dėlto, gydy
tojams ir geros valios žmonėms 
padedant, organizuojame ir at
liekame kinezeterapijos, slau
gos ir psichologinės pagalbos 
užsiėmimus su ligoniais ir juos

autobusais. Nuotraukoje - vienas jų iš Šiaulių
Nuotr. Vyt. Staškevičiaus

Nuotr. M. Borusienės

slaugančiais šeimos nariais. Ta
čiau užsiėmimai vyksta gana 
primityviai, kadangi neturime 
metodinės medžiagos, reikiamų 
treniruoklių ar kitokių priemo
nių, reikalingų kinezeterapijai. 
Draugija parengė savo veiklos 
iki 2004 metų programą “Mes 
taip pat visuomenė”, kurioje yra 
numatyta veiklos kryptis šiam 
laikotarpiui.

Vykdydami savo parengtus 
projektus daug pagalbos tiki
mės sulaukti iš verslininkų, savi
valdybės, Lietuvos respublikos 
vyriausybės ir kitų geros valios 
žmonių.

Mus, dar stipresnius, ilgai 
lydi skausmas širdyse, kai tenka 
lankyti vienišus, dėl negalios vy
rų, žmonų ar vaikų paliktus liki
mo valiai ligonius, vos galą su 
galu suduriančius su savo skur
džia pensija. O kur dar kitos li
gos, kurioms gydyti reikalingi 
vienoki ar kitoki, brangiai kai
nuojantys vaistai, vitaminai, hi
gienos reikmenys! Baisi neviltis 
glūdi tuose ligoniuose, ir tada 
lieka vienintelis pagalbininkas 
mūsų draugija “OREMUS”.

Taigi, brangūs tautiečiai, 
nenorime būti jums įkyrūs savo 
negalia ir skurdu, tiktai laukia
me jūsų dėmesio, paramos ži
niomis, moraliai ir materialiai, 
teikiančios viltį, kad mes taip 
pat esame visuomenė.

Mūsų draugijos valiutinė 
sąskaita: nr. 120070307 AB 
bankas “Hermis”, Kauno filia
las. Banko kodas 260101732. 
Mūsų draugijos einamoji są
skaita litais: nr. 24700032. AB 
bankas “Hermis”, Kauno filia
las. Banko kodas 260101732.

Draugijos “Oremus” taryba,
Eivenių g. 2, 3007 Kaunas
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Milijoninės ‘Talkos” sukaktis
(Atkelta iš 5-to psl.) 

daugiau kaip 90 dienų - 9 skolinin
kai $135,801. Didžiausią paskolų 
grupę sudaro riboto kredito pasko
los - 12, kurios yra garantuojamos 
nekilnojamo turtu - $1,427,100, as
meninėms išlaidoms - 32 paskolos 
$404,494, automobiliams pirkti - 
13 paskolų $148,642, skolų perfi- 
nansavimui - 9 paskolos $54,042, 
namų remontams - 5 paskolos 
$53,079. Mažiausios - 2 paskolos 
giminėms padėti $1,613.

Auditorius A. Galvin perskaitė 
angliškai savo pranešimą.

Revizijos komiteto pirm. J. G. 
Skaistys pranešė, kad metų laiko
tarpyje turėjo 14 posėdžių atskirai 
nuo bendrų su valdyba, tikrindami 
“Talkos” mėnesinius finansinius 
pranešimus, atsilikusių skolininkų 
sąrašą, iškeistus čekius, kurių są
skaitose trūko pinigų. Du kartus 
per metus buvo patikrinta pagrindi
nė ir tarnautojų kasos atliekant pi
nigų ir vertybinių popierių skaičia
vimą. Nelaimės atveju yra atsikūri
mo planas; žiūrėta, kad visi “Tal
kos” tarnautojai būtų susipažinę su 
plane nurodytom taisyklėm ir kaip 
elgtis nelaimės atveju. Taipgi tik
rintos elgesio taisyklės, kada visi 
tarnautojai, valdybos bei komitetų 
nariai būtų pasirašę asmeniškas 
deklaracijas, liečiančias paslapties 
išlaikymą. Patikrinus jokių pažeidi
mų nepastebėta.

Revizijos komiteto nuomone, 
visos “Talkos” operacijos yra vyk
domos prisilaikant kredito unijų 
įstatymų. Komitetas peržiūrėjo au
ditoriaus Hoecht Galvin paruoštą 
metinį balansą, pajamų-išlaidų apy
skaitą ir nariams išsiuntinėtą finan
sinį pranešimą 1999 m. gruodžio 31 
d., kuris parodo tikrą “Talkos” fi
nansinį stovį ir pasiūlė susirinkimui 
patvirtinti. Narių susirinkimas plo
jimu patvirtino visas pateiktas apy

Vasario 16 gimnazijos jauniai ir moksleiviai ateitininkai po įžodžio ateitininkų šventėje pas prei. A. 
Bungą Bavarijoje Nuotr. M. Šmitienės

“Lituania” gatvės Argentinos miestuose
Išgaudami “Lituania” gatvių pavadinimus didžiuosiuose miestuose, Argentinos lietuviai 

turėjo gerą progą informuoti plačiąją visuomenę sovietmečiu apie Lietuvos pavergimą, 
jos laisvės kovas. Tuo būdu jie prisidėjo prie Lietuvos išlaisvinimo

ZEFERINAS JUKNEVIČIUS
Pirmoji gatvė

Kai 1926 m. Lietuvos vy
riausybė atsiuntė Joną Skinkį 
eiti konsulo pareigų ir užmezgė 
diplomatinius ryšius su Argenti
nos respublika, šioji, laikydama
si tradicinių papročių, pavadino 
“Lituania” savo sostinės Bue
nos Aires miesto vieną iš gatvių. 
Politinis aktas buvo atliktas, bet 
garbės buvo mažai, nes tuo var
du pavadino trumpučiukę gat
velę, gal poros šimtų metrų il
gio, tūnančią užmirštame mies
to kampelyje. Matyt, to laiko 
Argentinos vyriausybininkai ne
kreipė dėmesio į mažą ir jiems 
nežinomą iš kur išdygusią vals
tybėlę kažkokiame Europos pa
kraštyje, laikydami ją Pirmojo 
pasaulinio karo netikėta išdava. 
Tikrai paradoksas: Argentinos 
respublika 1921 m. kovo 14 d. 
pripažino Lietuvą de jure, tap
dama pirmoji visos Amerikos 
valstybė tai padaryti. Kiek vėliau 
pasekė kitos, pradedant JAV.

Vėliau Lietuvos konsulatas 
buvo pakeltas iki pasiuntinybės 
rango, Argentinos vyriausybė 
paskyrė savo konsulą Lietuvoje 
su buveine laikinojoje sostinėje 
Kaune. Jis buvo vienintelis Ar
gentinos konsulas Lietuvoje. 
Sovietams okupuojant Lietuvą, 
grįžo savo kraštan, parsivežda
mas žmoną lietuvaitę. Buvo la
bai artimas lietuvių bičiulis. 
Taip toji nežymi gatvelė, pava
dinta Lietuvos vardu, išliko pa
sislėpusi iki šių dienų.

Antroji gatvė
Iki antrosios gatvės “Litua

nia” išgavimo prabėgo daug 
vandens La Plata ir Parana upė
se. Lietuvių kolonija Argentino
je gyveno itin gyvą, dinamišką ir 
net karštą kūrimosi laikotar

skaitas. Auditorium 2000 m. patvir
tinta Hoecht Galvin firma.

Apie “Talkos” įstatų (By-Law) 
pakeitimus bei papildymus, įvedant 
“patronage” šėrus, pranešimą pa
darė J. G. Skaistys. Po kelių pa
klausimų susirinkimas pritarė pra
vesti balsavimą dviejų dokumentų. 
Sekt. M. Gudinskas perskaitė ang
liškai ir lietuvišką vertimą. Buvo 
balsuota dviem etapais: už I-jo do
kumento priėmimą balsavo 187, 
prieš 0, susilaikė - 4. Už II-jo doku
mento priėmimą balsavo 187, prieš 
0, susilaikė - 5. Tuo būdu įstatų pa
keitimas dviejų trečdalių balsavusių 
narių pritarimu priimtas.

Į valdybą reikėjo išrinkti du na
rius, o buvo pasiūlyti trys kandida
tai. Slaptu balsavimu gavo balsų: J. 
Gedris 123, A. Enskaitis 159, St. 
Kareckas 144. Išrinkti A. Enskaitis 
ir St. Kareckas. Balsavo 219 narių, 
buvo sugadinti 6 balsai. Į Kredito 
komitetą aklamacijos būdu per
rinktas A. Jusys.

Klausimuose buvo iškeltas pa
siūlymas, kad “Talkos” namo iška
ba būtų nakties metu apšviesta-iliu- 
minuota. M. Milkeraitis ir L. Paš- 
kus pareiškė valdybai viešą padėką 
už gerai atliekamą darbą ir sklan
džiai pravestą sukaktuvinį susirinki
mą. Susirinkimas truko pusantros 
valandos. Nariai buvo pavaišinti 
skaniai pagaminta vakariene, kurią 
paruošė p.p. Mačiai.

Po susirinkimo valdyba pasi
skirstė pareigom: Jonas Stankus - 
pirmininkas, Algis F. Enskaitis - vi
cepirmininkas, Marijus Gudinskas 
- sekretorius, Stasys J. Dalius - iž
dininkas, Jonas G. Skaistys - Revi
zijos komiteto pirm., Stasys Karec
kas - revizijos sekr., Tomas Ko- 
chanka - revizijos komiteto narys. 
Kredito komitetas: Bernardas Ma
čys - pirmininkas, Antanas Gudins
kas - sekretorius, Antanas Jusys - 
narys. Stasys Dalius

pį, burdamiesi į organizacijas. 
Lenktyniavo įvairios srovės su 
nepaprastu įkarščiu ir įniršimu. 
Nelikdavo laiko net ir pagalvoti 
apie gilesnį Lietuvos supažindi- 
mą su plačiąja vietinių visuome
ne. Iš dalies tą pareigą atliko 
lietuvių katalikiškoji visuomenė, 
dalyvaudama viešuose Buenos 
Aires ir priemiesčio Dievo Kū
no procesijose bei atlikdama pi
ligrimų keliones į garsiąją šven
tovę - baziliką Lujano mieste, 
nešdama lietuvišką trispalvę ir 
užrašus “Lituania”. Rasdavo 
platų atgarsį vietinėje žinia- 
sklaidoje.

Nelemtas Lietuvos užgrobi
mas 1940 m. sudarė naujų rū
pesčių tautiškoms-demokratiš- 
koms organizacijoms: reikėjo 
visais turimais būdais kovoti dėl 
Lietuvos laisvės atgavimo.

Kaip esu rašęs “Tėviškės ži
buriuose”, tuojau buvo sudary
tas Lietuvai išlaisvinti centras 
Argentinoje su Lietuvos diplo
matiniu pasiuntiniu dr. Kazi
mieru Graužiniu priešakyje, iš 
beveik visų Buenos Aires ir apy
linkių organizacijų atstovų, iš
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Bronzinė plokštė, primenanti “Lituania” gatvės atidarymo iškilmę Lomas de 
Zamora mieste

Kanados lietuvių choras “Volungė”, vadovaujamas muz. D. VISKONTIENES, koncertuoja Hamiltone
Vasario 16-tosios iškilmėje Nuotr. A. Janeliūno

Atgimusi “Ateitis” jau sklinda Amerikoje
Ji laukia skaitytojų ir rašytojų iš JAV ir Kanados

“Ateities” žurnalas, po eilės 
metų “poilsio”, 1999 m. išvydo 
auštantį rytą. Lietuvoje žurnalas 
redaguojamas jauno ir gabaus 
Gedimino Karoblio, rado kelią į 
kai kuriuos Šiaurės Amerikos 
ateitininkų namus pro Juozo 
Polikaičio ir Laimos Šalčiuvie
nės duris. Gediminas, suredaga
vęs keturis numerius, gale 1999 
m. pasitraukė iš vyriausio re
daktoriaus pareigų ir vadžias 
perdavė Irenai Petraitienei, re
dakcinio kolektyvo narei.

Su pirmuoju šių 2000 m. 
numeriu ateitininkai pradės 
gauti “Ateitį”. Iki šiol paliktos 

skyrus komunistus. Vėliau 1947 
m. kovo 1, sekmadienį, pradėjo 
skambėti “Ecos de Lituania - 
Lietuvos aidai” radijo valandė
lė. Priversta vartoti vietinę ispa
nų kalbą savo programose, ji 
buvo drąsus ir nepaliaujamas 
Lietuvos išlaisvinimo bylos 
šauklys bei gynėjas ne tik Ar
gentinos teritorijoje, bet ir kai
myninėse valstybėse - Urugva
juje, Čilėje, Bolivijoje ir net 
Brazilijoje.

Tuo metu man gimė idėja 
išgauti Lietuvos vardu pavadin
tų gatvių įvairiuose miestuose, 
kad neperstojamai bylotų Lietu
vos valstybės egzistavimą. Bū
damas ne vien radijo valandėlės 
vedėjas, bet ir Lietuvai išlaisvin
ti centro Argentinoje pirmi
ninkas, iškėliau šį klausimą 
ALOST (Argentinos lietuvių 
organizacijų ir spaudos taryba) 
posėdyje. Pasiūlymas buvo pri
imtas vienbalsiai ir pavestas su
manytojui jo vykdymas.

Lengva buvo nutarti, bet 
sunku įvykdyti. Pradėjome nuo 
Buenos Aires, bandydami iš
gauti “Lituania” gatvės pavadi- 

a.a. kun. Valdemaro Cukuro 
žurnalui lėšos dengė “Ateities” 
leidybą Lietuvoj. O jau iš šios 
pusės Atlanto buvo išsiuntinėja
ma kitų paaukotomis lėšomis. 
Iki šiol dar nebuvo suformuota 
nauja administracija išeivijoje 
tvarkyti žurnalo prenumeratas. 
Š. m. vasario 23 d., St. Peters
burg, Floridoje, susitiko būrelis 
ateitininkų sendraugių, sukvies
ti Laimos Šalčiuvienės, vienos iš 
penkių išeivijos Ateitininkų fe
deracijos tarybos narių, aptarti 
“Ateities” žurnalo administravi
mo išeivijoje. Džiugu, kad susi
darė branduolys žmonių, pasiry
žusių rinkti prenumeratas ir iš 
Lietuvos gautus žurnalus išsiun
tinėti JAV ir Kanados ateitinin
kams. To branduolio nariai yra 
vyriausias administratorius Me
čys Šilkaitis su kolektyvu - Ele 
Jasaitiene, Birute Kasperavičie
ne, Milda ir Stasiu Tamulio- 
niais. Tai yra “Ateities” žurnalo 
administracija Šiaurės Ameri
koje. Šiuo laiku administracinis 
branduolys veiks po Ateitininkų 
šalpos fondo sparnu.

Aptarus įvairius klausimus 
buvo prieita prie sekančių nuta
rimų. Prenumerata vieniems 
metams bus $20.00 JAV. Pre
numeratas jau dabar galima už
sisakyti per Mečį Šilkaitį (8889 
Baywood Park Drive, Seminole, 
Florida 33777). Čekius prašome 

“Lituania” gatvės atidarymas Rosario mieste 1962.11.25. Iš dešinės: Matas 
Klimas, Jonas Papečkys, mero pavaduotojas dr. Juan Hipolito, Zeferinas 
Juknevičius (prie mikrofono), už jo - marijonų provinciolas kun. J. Jančius

nimą geresniame rajone, kur 
gyveno nemažai lietuvių. Tinka
miausia vieta buvo gatvė, kurio
je buvo įsikūręs “Lietuvių cent
ras” - dviejų aukštų namas su 
raštine, biblioteka, posėdžių 
kambariu, sale susirinkimams 
bei pramogoms.

Šiam centrui pradžią davė 
1926 m. Lietuvos konsulo J. 
Skinkio įsteigta savišalpos ir 
kultūros draugija “Lietuva”. 
Praslinkus keletui metų, buvo 
pradėtos rinkti lėšos Dr. J. Ba
sanavičiaus vardo rūmų staty
bai. 1938 m. visuotiniame susi
rinkime buvo priimtas pavadini
mas “Lietuvių centras”. Tam 
reikalui konsulas J. Skinkis bu
vo davęs draugijai didoką že
mės skypą “Villa Lugano” rajo
ne, kur buvo įsikūrusių ir nema
žai lietuvių.

Deja, ilgai trukusios mūsų 
pastangos gauti “Lituania” gat
vės pavadinimą tame rajone ne
buvo sėkmingos.

Apie 600 km. į šiaurę nuo 
Buenos Aires yra Rosario mies
tas. Jo tikras vardas ispaniškai - 
Rosario de la Santa Fė (švento 
tikėjimo Rožinis). Gyventojų 
skaičiumi - trečiasis Argentinos 
miestas. Jame generolas Manu
el Balgrano sukūrė tautinę vė
liavą ir suorganizavo karinį dali
nį, kuris tai vėliavai atliko prie

rašyti “Ateitis Relief Fund” var
du ir memorandumo linijoje pa
žymėti, kad tai prenumerata 
“Ateities” žurnalui.

Žurnalo siuntas iš Lietuvos 
priims Birutė Kasperavičienė. 
Prie išsiuntinėjimo prisidės Elė 
Jasaitienė, Milda bei Stasys Ta- 
mulioniai ir kiti sendraugiai 
ateitininkai.

“Ateitis”, dėl susidariusių 
aplinkybių, keletą metų nebuvo 
spausdinama. Dabar, gražiai at
gijusi Lietuvoje, privalo ir vėl 
būti ateitininkijos veidu, kuris 
savo bruožais jungia ateitinin
kus, pasklidusius po platųjį pa
saulį. Tam reikalingos lėšos, 
reikalingi į žurnalą rašantys, rei
kalingi žurnalo puslapius skai
tantys. A. a. kun. Cukuro paliki
mo žurnalas Lietuvoje pradėjo 
gyvuoti. Kad jis gyvuotų ir to
liau, reikia jį įstatyti į tinkamas 
finansines vėžes. Pradedama tai 
daryti šios naujai susiformavu
sios administracijos Floridoje. 
Kad administracijos nariai no
riai sutiko šį svarbų darbą at
likti, esame jiems dėkingi.

Kanados ateitininkai gali 
“Ateitį” užsisakyti per Vincą 
Kolyčių, 86 Glenholme Avė., 
Toronto, ON, M6H 3B1. Čekį 
galima siųsti ir kanadiškais - 
$30. Laima Šalčiuvienė

saiką. Dabar toje vietoje pui
kuojasi paminklinis pastatas. 
Vienoje jo salėje, šalia daugelio 
valstybių vėliavų, yra ir Lietuvos 
trispalvė.

Viename Rosario miesto 
rajone yra Šv. Kazimiero šven
tovė, pastatyta ir aptarnaujama 
vienuolių marijonų, kurie rūpi
nasi ne tik lietuviais, bet ir 
kitataučiais. Prie tos šventovės 
veikia pradžios mokykla “Re- 
publica de Lituania”. Ten pat 
yra Rosario lietuvių bendruo
menės buveinė, dabar - klubas.

1950 m. į Rosario miestą at
vyko jaunas kunigas Kazimieras 
Vengras, MIC. Jis atgaivino 
anksčiau veikusią Šv. Kazimiero 
draugiją. Kai atsirado daugiau 
narių, tų pačių metų rugpjūčio 
20 d. visuotiniame susirinkime 
buvo nutarta pasivadinti Rosa
rio lietuvių bendruomene ir iš
rinkta nauja valdyba: pirm. S. 
Pšibiliauskas, sekr. J. Papečkys, 
ižd. K. Liutkevičius, garbės na
riu ir dvasios vadu - kun. K. 
Vengras.

Si organizacija išgavo iš 
miesto valdybos ne gatvę, o alė
ją “Avenida Lituania”, kuri tę
siasi per 30 blokų. Ta proga bu
vo pagaminta atitinkama bron
zinė lenta su Rosario ir Lietu
vos herbais bei įmūryta alėjos 
pradžioje.

Jungtinio choro koncerto belaukiant
Įsijausime į jubiliejinius 2000 metus dalyvaudami trijų 

iškilių chorų koncerte Toronte
DANGUOLĖ 

BALTRUŠAITYTĖ-SHER

Trijų chorų koncertų pra
džia įvyko 1999 m. lapkričio 28 
d. Čikagoje, o š.m. balandžio 2 
d. tęsis Toronte, birželio 10 d. - 
Klyvlande. “Genties giesmės” 
(taip pavadinta muzikinė chorų 
atliekama programa) pirmoji 
dalis paskirta lietuviškai praei
čiai, o antroji dalis kviečia visus 
lietuvius dainų ir giesmių pavi
dalu pasidžiaugti Dievo akivaiz
doje ir šlovinti Jo vardą.

Trijų chorų koncertas - di
delis, svarbus kultūrinis rengi
nys, pareikalavęs iš choro vado
vų Dalios Skrinskaitės-Viskon- 
tienės (“Volungė”), Dariaus 
Polikaičio (“Dainava”) ir Ritos 
Čyvaitės-Kliorienės (“Exultate”) 
daug energijos, išradingumo, 
originalumo, noro simboliškai 
susieti koncerto lietuviškumo 
idėją su Lietuvos muzikais, 
jungtis su visais lietuviais, esan
čiais toli nuo mūsų anapus van
denyno. Todėl pirmojoje kon
certo dalyje nuskambės Lietu
vos kompozitoriaus Jono Ta- 
mulionio “Tėviškės giedojimai”. 
Šis kūrinys buvo užsakytas Lie
tuvoje ir sukurtas šiai progai pa
gal poeto Justino Marcinkevi
čiaus žodžius.

J. Tamulionis - plataus 
spektro muzikas, vadinamas is
paniško temperamento lietuviu 
dėl jo aistros ir meilės gitaros 
muzikai. J. Tamulionis vadina
mas bene daugiausiai tarptauti
nių laurų turinčiu lietuvių kom

Šiuose Vilniaus rūmuose įrengta dail. Antano Tamošaičio meno 
galerija Nuotr. S. Kazlausko

1962 m. vasario 25 d. įvyko 
atidarymo iškilmė. Sugrojus or
kestrui Argentinos ir Lietuvos 
himnus, kun. J. Jančius, MIC, 
marijonų provinciolas pašventi
no lentą ir gatvę. Kalbas pasa
kė: miesto atstovas sekretorius 
dr. Juan Hipolito, LB pirm. J. 
Papečkys, radijo valandėlės 
“Lietuvos aidai” ir Lietuvai iš
laisvinti centro Argentinoje 
pirm. Z. Juknevičius, marijonų 
vardu - kun. J. Margis, MIČ.

Vaišių metu Šv. Kazimiero 
šventovės sodyboje buvo pasira
šytas atitinkamas dokumentas. 
Iš lietuvių pusės pasirašė krikš
tatėviai: Z. Juknevičius, P. 
Zauskas, M. Klimas, A. Švarlys, 
V. Kalėda, A. Kalainis, J. Gu
zas, K. Sodukas, M. Bendins- 
kas, R. B. Simanauskas, U. Vin- 
čiūnienė, J. Stašauskas, Ig. Pad- 
valskis.

Trečioji gatvė
Paskatinti sėkmės Rosario 

mieste ryžomės nukreipti savo 
pastangas į kitą svarbų miestą - 
Avellaneda, esantį netoli Bue
nos Aires ir gausų gyventojais. 
Ten jau buvo marijonų vienuo
lių įsteigta lietuvių Aušros Var
tų parapija, vienuolynas, muzie
jus, biblioteka bei skaitykla, 
laikraščio “Laikas” spaustuvė, 
pradžios mokykla su 400 moks
leivių, kuriuos mokė seserys 
Kazimierietės. Pirmame aukšte 
mokyklos rūmų buvo įrengta sa
lė lietuvių susirinkimams bei 
pramogoms.

Turėdami tokį lietuvių 
centrą, nutarėm kreiptis į mies
to valdybą su prašymu duoti 
“Lituania” pavadinimą gatvei 
tame rajone. Daug padėjo 
mums vietinis Aušros Vartų 
parapijietis Luis Diego Qua- 
trocchi, įtakingas visuomenės 
veikėjas, žurnalistas, nors ir 
mums teko gerokai padirbėti. 
Pagaliau buvo gautas dekretas 
esamą Čikagos gatvę pavadinti 
“Lituania” vardu. Toji gatvė 
prasideda nuo Aušros Vartų 
šventovės ir tęsiasi per šešis 
blokus.

Iškilmingas atidarymas įvy

pozitoriumi, gavęs per 40 įvairių 
prizų daugelyje pasaulio šalių. 
Tačiau labiausiai mėgstamas ir, 
J. Tamulionio žodžiais tariant, 
vienas nuostabiausių jam instru
mentų yra choras. Čhorinė mu
zika pastaraisiais metais sudaro 
didžiausią jo kūrybos dalį. 
Kompozitorius vos spėja rašyti 
jam besipilančius užsakymus. 
Kameriniai Lietuvos chorai su 
J. Tamulionio kūriniais laimi 
įvairius tarptautinius konkur
sus. Taigi neatsitiktinumas, kad 
J. Tamulionis sukūrė kompozi
ciją trims chorams su instru
mentine palyda šiam ypatingam 
koncertui 2000-tuosius metus 
pažymint. Jo kūrinį “Šarkela 
varnela” turėjome progos išgirs
ti net du kartus Toronte viešin
čių chorų iš Lietuvos koncertų 
metu.

Antrojoje koncerto dalyje 
išgirsime John Rutter “Gloria” 
chorines giesmes, garbinančias 
Dievą. Tai iškilmingas, ritmiš
kai sudėtingas muzikinis kūri
nys, atitinkantis šio koncerto 
dvasią - 2000 metų jubiliejinį 
šventimą. Kiti muzikinai kūri
niai, kviečiantys pasidžiaugti ir 
šlovinti Sutvėrėją - tai Jacobus 
Gallus “Haec ėst dies” ir Hen
delio “Alleliua”.

Š.m. balandžio 2, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Toronto MacMillan 
teatre turėsime progą išgirsti šią 
įdomią muzikinę programą ir 
dar sykį širdimi ir dvasia įsijau
sime į jubiliejinius 2000-tuosius 
metus.

ko 1969 m. rugsėjo 13 d. Daly
vavo: meras Carlos Radrizzani, 
arkivyskupijos sekr. mons. Er
nesto Segura, pulk. Įeit. Carlos 
A. Gurruchaga, Luis D. Qua- 
trocchi, Susivienijimo lietuvių 
Argentinoje pirm. Leopoldas 
Stankevičius ir visa eilė kitų 
pareigūnų.

Iškilmė prasidėjo šv. Mišio- 
mis Aušros Vartų šventovėje, 
kurias atnašavo mons. Segura ir 
kunigai marijonai, giedojo Šv. 
Cecilijos choras, vadovaujamas 
jo įsteigėjo Vaclovo Rymavi- 
čiaus.

Po pamaldų visi dalyviai 
susitelkė “Lituania” gatvės 
kampe, kur buvo įrengta paky
la. Jon susėdo miesto pareigū
nai ir gatvės kūmai - kūmos: 
Monika Vilutytė-Galickienė, 
Vanda S. Ruplėnienė, Jonas 
Čekanauskas, Stasys Metrikis. 
Aplinkui - didelė minia, kurią 
linksmino pučiamųjų orkestras. 
Sugrojus Argentinos ir Lietuvos 
himnus, Z. Juknevičius perskai
tė gatvių pakeitimo aktą, mons. 
Segura pašventino menišką 
bronzinę lentelę padovanotą J. 
Čekanausko. Ji buvo įmūryta į 
p. Goko namo sieną. Iškilmė 
buvo baigta ALOS tarybos pir
mininko A. A. Mičiūdo ir mies
to mero Carlos Radrizzani kal
bomis.

Po to iškilmės dalyviai su 
Argentinos ir Lietuvos vėliavo
mis nužygiavo prie žuvusiems 
už Lietuvos laisvę paminklo, 
pastatyto iš daugelio tautiečių 
suneštų akmenų, padėjo gėlių ir 
sugiedojo “Viešpaties Angelas”.

Užbaigos vaišėms dalyviai 
susirinko parapijos salėn “Salon 
Lituano”. Meninę programą at
liko solistai - Zuzana Valadkai- 
tė ir Feliksas Griška, pianinu 
palydint Nelidai Zavickaitei. 
Baigiant vaišes buvo įteikti 
padėkos pergamentai kūmams, 
miesto merui ir p. Quatrocchi. 
Abu pastarieji buvo paskelbti 
“garbės lietuviais” ir įteikti Lie
tuvių bendruomenės žymenys.

(Bus daugiau)
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Klausimai ir atsakymai
Rašytojo Kazio Sajos knyga “Stulpininkas”
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3 KILU EI N ĖJĘ VEIKLOJE
Šią knygą įmanoma tik “pa

minėti”, o ne aptarti, vispusiš
kai įvertinti ar jos turinį atpasa
koti.

Iš viso - 26 labai skirtingų 
temų pasakojimai. Vieni trum
pučiai, kiti ilgesni. Pirmuoju ap
sakymu supažindinama su tokiu 
legendiniu vienuoliu - Lapido- 
za, kuris virto “stulpininku”, 
kraudamas ir kraudamas ant 
stulpo savo perskaitytas knygas, 
kuriose ieškojo gyvenimo pras
mės. Ieškojo, gal ir nerado, tik 
stulpas vis kilo aukštyn - iki ano 
skaitytojo - vienuolio - mirties.

Kokių minčių rado Lapido- 
za tose knygose? Cituoju:

“Koks iš tikrųjų yra Dievas, 
kurį mes mėginame vaizduotis 
pagal savo paveikslą, priskirda
mi jam net savo ydas” - Ar jam 
iš tiesų malonūs tie nuolankiai 
kenčiantys ir poteriaujantys 
žmoneliai? Ar jam, kaip ir kiek
vienam tėvui, labiau džiugina 
širdį veržlūs, neramūs, maištingi 
teisybės ieškotojai? Gal Dievas 
yra Tai, ką mes apie jį mąstom, 
ir Tai, ko visai nenutuokiam? 

ANATOLIJUS KALKYS

Apie balsą, šaukusį tyruose
40 metų nuo prof.

i
Garbus Profesoriau, 
Nors keturios dešimtys metų praslinko 
Nuo Tavo mirties, bet man esi Tu gyvas, 
Man niekada numiręs nebuvai... 
Iš mano sąmonės jautrios akių, 
Iš dvasios neramios Tu nedingai, 
Į tamsią užmarštį nenuėjai.
Kai pažvelgiu į laiko veidrodį, 
Jame matau paveikslą Tavo šviesų - 
Vienintelį per šimtmetį ar du.
Sutikęs Tu ramiai kalbėjai man, tačiau 
skausminga, tragiška gaida.
Žinojau, nes Tave girdėjau dar jaunystėje, 
Nuo pat į Kauną atvažiavimo dienų. 
Tu man buvai žvaigždė ir pavyzdys, 
Ir aš, kaip Tu, norėjau kilti į erdves, 
Prabilti į visus, kas klauso, žodžiais nuostabiais. 
Oratorius, kaip Romos Cicero buvai, 
Naujomis mintimis, idėjomis Tu drebinai 
Minias ir sienas auditorijų plačių. 
Aš pritariau, gerbiau ir plojau skaudančiais 

delnais.
O kam kalbėjai Tu, garbus Profesoriau? 
Šiaudinių bakūžėlių inteligentijai, 
Artojams, žemdirbiams, jų įnamiams: 
Žąsims ir antims, vištoms ir gaidžiams, 
Arkliams ir karvėms, kiaulėms, avinams, 
Ožiams ir ožkoms, net ir asilams! 
Ar jie Tave suprato, ar suprato?...

n
O laikas dūmais parako alsavo, 
Artėjo baugios naktys ir neramios dienos, 
Pabudęs Marsas kardą aštrino, į karą ruošės, 
Ironizavo idėjas kilnias visų, 
Įskaitant Tavo. Iš širdies ne meilė tvino, 
O ryto nežinia ir baimė, kaip naktis juoda. 
Kalbėjai garsiai, dar garsiau šaukei 
Pakilti ir pakeisti seną vieškelį nauju, 
Įveikti sustingimą, atviromis akimis 
Pažvelgti į istoriją ir tautą, ją įvertinti. 
Idėjos Tavo drąsios, netikėtos, bet 
Ar jos įvykdomos be skausmo ir kančios? 
Ar buvo jau ne per vėlu, ne per vėlu... 
Jau kilo vėjas, jau audra artėjo iš 
Rytų ir Vakarų ir Baltijos, iš pusės 
Tos į kurią norėjai Tu atsukti mūsų veidus, 
Net sostinę nukelt į Klaipėdą, prie jūros, 
Iš Kauno ir iš Vilniaus miestų... 
Ar mes išdrįstume atsisakyti Vilniaus, 
Armes išdrįstume užmiršti Gedimino sapną? 
Ar tiktų mums, palikus žemę ir namus, 
Išplaukti į Nežinomą iš Žinomo gyvenimo?

III
Girdžiu, girdžiu, girdžiu - 
Tarytum šiandien man kalbėtum. 
Štai: “Veidu į jūrą!” Kas yra tos jūros? 
Žiūrėjom, matėm, maudėmės kelis metus, 
Atostogas praleisdavom prie jūros... 
Arba:
Pasukti laikrodį pirmyn šimtinę metų!” 
O kaip? Nedaug tų laikrodžių turėjome 
Ir nežinojome kaip sukti ar atsukti... 
Nepaprasta kalba, skambi jos muzika, 
Liepsningi žodžiai, dega šviesos mintys, 
Minia klausytojų, menu, pašėlusiais nuploja 
Ir nežinodami kaip reaguoti - tuoj užmiega... 
Arba:
Sukurti “Atsarginę Lietuvą ”! Idealu... 
O kur? Kas ten važiuos tuščiais delnais? 
Ar nereikės ten dirbti dar sunkiau, nei čia? 
Palikti seną bakūžėlę, “milžinų kapus”, 
Kur mūsų protėviai, seneliai ir tėvai 
Gyveno nuo seniausių amžių - ne, ne mums, 

ne mums...

Kazio Pakšto mirties

Prof. K. PAKŠTAS

Įsteigus “Atsarginę Lietuvą”, ko gero ims 
Ir išvažiuos visi - pradings nuo žemės Lietuva! 
Geriau važiuok Tu vienas, parašyk... 
Ir Tu išvažiavai palikęs tautą vargui ir 
Vergystei, jau raudonai aušrai tekant...

IV
Menu, praleidom vieną popietį 
Čikagos Zoologijos sode.
Mes neskubėdami žiūrėjome į užtvaras 
Laukinių paukščių ir žvėrių, žirafų, 
Ir tigrų, ir liūtų, ir panterų...
Pajudinti jie urzgia, lipa ant tvorų, 
Neliesk, neerzink jų, žiūrėk iš tolo... 
Tu pasakei daugiau, nei aš tikėjau sužinoti. 
“Lietuviai šalto kraujo žmones, sėslūs, 
Sustingę savo vietoj ir savam laike. 
Jų neprikelk iš miego, pyksta, draskosi, 
Jų nebandyk pakeisti, jie patenkinti pilnai 
Viskuo, ką turi ar prie ko įpratę.
Trumpų distancijų bėgikai, trumparegiai... 
Aš supratau... kad per anksti gimiau 
Ar per vėlai... Norėjau tik pažadinti, 
Sukelti mažą audrą mažoje stiklinėje iki 
Dar neužmigęs vadinamasis “tautos elitas”. 
Ant smegenų malūno karšto vandenio užpyliau - 
Tai bus ir viskas. Ar mane suprato tas elitas, 
Ar Lietuva suprato mano idėjas pažodžiui - 
Aš nežinau ir nemanu jų kaltinti.
Ar mano balsas buvo “Balsas tyruose šaukiąs’ - 
Tik ateitis nuspręs. Iš tikro gal
Jau buvo per vėlu, mačiau, idėjos mano, 
Kaip ir kitų - ne vienai dienai skelbiamos”.

V
Kiekvieną žodį aš prisimenu, Profesoriau, 
Kiekvieną įvykį Čikagoje, kiekvieną kalbą. 
Vidurmiesty, per vieną šventę, kalbą pasakei 
Jausmingą, salę lyg perkūnas trenkė, 
Tau plojo sunkiai nuo minkštų kėdžių pakilę... 
Nepakartojama diena, nei Tavo paskaita, 
O kai pasibaigė kongresas, neturėjai kur 
Nakvoti, komitetas tas, vadinamas “garbės”, 
Sakei, už kalbą nemokėjo, o todėl, 
Kad šonkaulius jiems “laužei”, apakinai, 
Ausis apkurtinai, jiems gyvą tiesą pasakei, 
Negyrei, o peikei, pažadinai iš snaudulio... 
Kišenės Tavo tuščios, dolerio neprilaikei, iš 
Venecuelos atskridai vienviečiu lėktuvu, 
Ir privačiu už dešimt dolerių - Maimi - 
Kadangi neturėjai už ką nupirkti tikrą bilietą... 
Gyvybę savo į pavojų išstatei, skubėjai į 
Čikagą, bet O’Hare Tavęs nelaukė niekas... 
Buvai šauklys ir pranašas, iš miego kėlei, 
Tačiau tokių nemėgsta ramūs ir geri 
Miegaliai, visą amžių gyveną tenai, kur gimė- 
“Po tėvo kepure ”...

Gal Dievas yra pati Materija, 
Visuotinis Procesas, kuriame 
dalyvauja ir akmuo, ir musė, ir 
žmogus? Ir per žmogų gimstan
ti dvasia?” (19-20 psl.).

Ir dar viena citata:
“Laikui bėgant kunigai, vys

kupai ir vienuoliai parūpino jam 
kalnus naujų, aiškesnių išmin
ties knygų, bet Lapidoza jas 
perskaitęs tik paaukštino stul
pą. Už tą puikybę ir už atkaklu
mą Lapidoza jau buvo septynis 
ar devynis kartus prakeiktas 
kaip eretikas ir atskalūnas ir 
tiek pat sykių paskelbtas šven
tuoju” (23-24 psl).

Tokių ir panašių religinių 
bei filosofinių minčių prisotinta 
visa knyga, kiekvienas jos pasa
kojimas. Klausimų nemažai, o 
atsakymų ne tiek daug. Tačiau 
šis dvasinis nerimas sukeliamas 
autoriaus per jo šmaikštų įvai
riausių gyvenimo reiškinių apra
šymą, per įdomiai, kūrybiškai 
vaizduojamą autoriaus patirtį 
(ar jo fantaziją).

Jo žodingumas, stiliaus išra
dingumas stebina. Ne moksliniu 

metodu, ne iškilmingais posa
kiais, o kukliu - žmogišku, tikru 
liaudišku stiliumi, dažnai ir liau
diškais sodriais posakiais.

Kazys Saja sugeba atkurti ir 
rimtą tikrovę, tragiškus nusivyli
mus, iškloti originalų, nepamai
nomą lietuvio kaimiečio humo
rą. Skaitai, susimąstai, vietomis 
susijuoki... Dialogai išradingi. 
K. Saja juk ir dramaturgas... 
Siužetai įdomūs: kai kurie net iš 
tikro atpažįstamo gyvenimo ir 
apie atpažįstamus asmenis 
(nors kitais vardais).

Knyga tikrai įdomi. Perskai
čius norisi atsiverst iš pradžių ir 
vėl...

Dailininkės Nijolės Šalteny
tės fantastiniai piešiniai viršely
je ir tarp puslapių ne mažiau 
kūrybiškai įdomūs, kaip ir pasa
kojimai. A.R.

Kasys Saja, STULPININKAS.
Fantastiniai apsakymai. Lietu
vos rašytojų sąjungos leidykla, 
(K. Sirvydo 6, 2600 Vilnius), 
1999 m. Dailininkė Nijolė Šal
tenytė. Knygos tiražas - 2000 egz.

Lietuvos kankinio arkivyskupo TEOFILIAUS MATULIONIO 
skulptūra prie Kaišiadorių katedros, kur jis ten darbavosi ir yra 
palaidotas.

“Sandorai” jau treti metai
Šauniai leidžiamas mėnraštis Lietuvoje

VINCAS KOLYČIUS, Torontas

Išeivijoje mažai dar kam ži
nomas Lietuvoje leidžiamas 
mėnraštis “Sandora”. Anksčiau 
jis vadinosi “Katalikų pasaulis”, 
o nuo 1998 m. sausio mėn. buvo 
“perkrikštytas” į “Sandorą”. Žur
nalo redagavimą perėmė kūry
binga žurnalistė Elvyra Kučins
kaitė, anksčiau redagavusi reli
ginį skyrių “Šiaurės Atėnuose”. 
Redaktorė surinko gabių ben
dradarbių būrį, o žurnalo ilius
tracijos ir apipavidalinimas vi
siems kelia nuostabą. Kaip ir 
“Katalikų pasaulio”, taip ir 
“Sandoros” leidėju liko Lietu
vos vyskupų konferencija.

Žurnalas yra religinis, ta
čiau visi straipsniai labai praple
čia krikščioniško gyvenimo ho
rizontus ir pasižymi temų įvai
rumu. Kiekvienas numeris nag
rinėja kokią nors aktualią temą, 
pvz. “Ar Dievas yra gyvas šian
dien?”, “Išpažintis - būtinybė ar 
formalumas”, “Ar politika gali 
būti morali?” ir kt.

Pati redaktorė “Sandorą” 
šitaip apibūdina: “Tai žurnalas, 
kuris nesigėdi nusidėjėlio, žur
nalas apie suradusius Dievą ir 
Jo tebeieškančius. Mėnraštis 
nuo pat savo gyvavimo pradžios 
bando minti siaurą taką per pa
saulio ūžesį - grįsti vieškelį nuo 
mūsų iki Jėzaus širdies”.

Prieš akis - 2000 metų sau
sio mėn. numeris. Bent trumpai 
norisi pasidalinti jo turiniu. Vie
toje vedamojo straipsnio įdėtas 
pasikalbėjimas su kardinolu V. 
Sladkevičiumi, kuris savo linkė
jimus tautiečiams Šventųjų me
tų proga užbaigia prašymu: “Su
grįžkime prie Kristaus Evange
lijos ir mokykimės mylėti. Atsi- 
sakykim išdidumo bei puikybės. 
Tauta visada pralaimėdavo tiek, 
kiek pasiduodavo puikybei ir iš

Torontietis VINCAS KOLYČIUS 
su Lietuvos mėnraščio “Sandora” 
redaktore ELVYRA KUČINS
KAITE Vilniuje prie leidyklos 
patalpų

didumui, o būdama nuolanki vi
sada surasdavo kelia į Dievo 
malonę”.

Laiškai Dievui
Gana įdomūs atskirų asme

nų laiškai Dievui. Jų tiek daug; 
rašyti vyresniųjų ir jaunuolių. 
Vieni ilgesni, kiti trumpi. Norisi 
keletą pacituoti. “Aš noriu kaž
ko paprašyti Dievą. Nors vieną 
kartą gyvenime sutikti Dievą. 
Aš jį paprašyčiau geresnio gyve
nimo. Aš noriu paprašyti Dievą 
atleidimo už savo klaidas. Die
ve, padėk man gyventi toliau”, 
Viktorija, 12 m. “Aš noriu pa
prašyti, kad šie metai būtų geri, 
kad nebūtų jokių karų, kad nie
kas nebrangtų, nei maistas, nei 
kiti dalykai, kurie mums reika
lingi. Aš dar norėčiau paprašyti, 
kad mano šeima, mano tėveliai 
susitaikytų ir kad mano mama 
pagalvotų, ką daro su savo svei
kata, kad ji suprastų, jog jai 
kenkia jos sveikatai tas chemi
nis gėralas. Norėčiau, kad gy
ventume normaliai, kaip ir dau
gelis žmonių... Aš su Tavimi, 
Jėzau, norėčiau susitikti Kalėdų 
naktį ir viską išsipasakoti Tau”, 
Rita, 14 metų. “Aš noriu papra
šyti mažos kuprinytės su šuniu
ku. Aš dar noriu, kad mama, 
tėvelis ir bobutė negertų”. Pats 
neparašė, bet sakė, kad Vytukas 
yra 4 m. “Jėzau, dėkoju, kad Tu 
gimei prieš 2000 metų. Man 
patinka viskas, ką tu sukūrei. 
Tavo svajonės geriausios, o ma
no svajonė - turėti batus, džinsus 
ir, kad kuo greičiau kas nors 
įstatytų dantų plokštelę. Norė
čiau su Tavimi susitikti ir išsiverk
ti prie Tavęs. Tau pasakysiu dėl ko 
aš noriu verkti. Dėl to, kad aš 
maža, dėl to, kad mano dantys 
kreivi, dėl to, kad su manimi 
daug kas iš klasės nedraugauja” 
(sutrumpintas), Aurelija, 11 m.

Šitie keli ir daugelis kitų 
laiškų - tai skaudančių širdžių 
šauksmas.

Įvairūs straipsniai
Rimas Meškėnas, vienas iš 

redakcinės kolegijos narių, rašo 
apie Tris Karalius. Kitas įdo
mus straipsnis apie džiaugsmą. 
“Evangelija yra kvietimas į 
džiaugsmą, kvietimas gyventi ir 
džiaugtis Dievo artumu, būti Jo 
draugu. Tai yra pagrindas to 
tikro džiaugsmo, kuris atperka 
visus gyvenimo sunkumus”.

Įdomus pasikalbėjimas su 
Vilniaus Emanuelio bendruo
menės pastoriumi J. Grincevi- 
čiumi, apie “Atsaką į Dievo ar
tumą”. 1991 m. į Lietuvą atvyko 
Šv. Teresėlės bendruomenės 
vienuolė Rozana Graulich. Ji 
rašo apie Dievo artumą ir 
džiaugsmą Jame straipsnyje 
“Dievo šypsena, pasiek mus!” Į 
paskutinį redaktorės klausimą: 
“Ar galėtumėte pasakyti, kad iš 
esmės gyvenate nuolat besitę- 
siančiame džiaugsme ir ramybė
je?”, seselė Rozana atsako:

Rašytojos Vandos Juknaitės 
jubiliejinis kūrybos vakaras buvo 
surengtas Menininkų rūmuose, 
Vilniuje š.m. sausio mėn. (“LA” 
nr. 12 data nenurodyta). Pjesės 
“Formulė” ištraukas skaitė akt. 
R. Vilkaitis, autorės kūrybą apta
rė literatūros žinovai. V. Juknaitė 
nėra parašiusi daug storų knygų, 
ji ieškanti atramos, tikėjimo, šiuo
laikinė moters istorija “Formulė
je” jungiama su Evangelijos teks
tu, pro dabarties brutalumą vis 
dėlto skverbiasi tikėjimo šviesa, 
V. Juknaitė tiki krikščionybės iš
mintimi. Literatūrologė V. Dau
jotytė teigė, kad Vanda atsisako 
būti feministe, bet “feministe ne
galima būti be Vandos tekstų”. 
Anot Eug. Šniokaitės, V. Juknai
tė savo kūriniuose nuolat atsigrę
žia į pačią moters esmę. Pati au
torė prisipažino, kad kūryba jai 
padėjusi atrasti save pačią.

Prisimenant M. K. Čiurlionį, 
be kitų sukakčių bei jubiliejų, šie 
2000-tieji metai vadinami ir Čiur
lionio metais. Apie tai rašo Vyt. 
Markeliūnienę (“Lietuvos aidas”, 
2000.1.17). Pažymima, kad jau 
1999 m. jauniausios kompozito
riaus sesers Jadvygos Čiurlionytės 
100-sioms gimimo metinėms pa
minėti buvo surengtos dvi konfe
rencijos. Kitas svarbus įvykis - M. 
K. Čiurlionio provaikaičio Roko 
Zubovo ir jo žmonos Sonatos 
Deveikytės-Zubovienės koncer
tas. Abu, jau plačiai žinomi 
pianistai, š.m. sausio 7 d. su Vil
niaus kvartetu koncertavo Valsty
binėje filharmonijoje. Straipsnyje 
nurodoma, kad pianistai 1990 m. 
išvyko į JAV, Čikagos de Paulo 
universitete abu baigė fortepijono 
specialybę, įgijo magistro-ės 
laipsnius, pasižymėjo tarptauti
niuose konkursuose, pelnė keletą 
premijų, per metus atlieka apie 
40 koncertų. Iš pokalbio su šiais 
pianistais paaiškėjo, kad jie garsė
ja kaip fortepijoninis duetas. Pa
sak jų, gyvenant Amerikoje, rei
kia apgalvoti kiekvieną žingsnį, 
kiek padarysi, sugalvosi, tiek ir 
turėsi, tekę iš naujo įvertinti pir
mumus; nors jau tapę pasaulio 
muzikais, vidinis ryšys su Lietuva 
stiprėjąs. Prie M. K. Čiurlionio 
kūrybos populiarinimo Ameriko
je namažai prisidėjusi Lietuvos 
ambasada ir prof. V. Landsbergis. 
R. Zubovo rūpesčiu JAV įsteigtas 
Čiurlionio informacijos centras 
“Internete”. Snk.

Lietuvos paštas šešiasdešimt tūkstančių vienetų tiražu 1999 m. rugpjūčio 
20 d. į apyvartą išleido dail. S. Jastiugino sukurtus pašto ženklus pirmojo 
viešo lietuviško vaidinimo - Keturakio “Amerika pirtyje” 100 m. sukakčiai 
paminėti. Ženkluose pavaizduoti - vienuose vaidinimo dalyviai, kituose 
spektaklio reklama. Kaip “Lietuvos aide” (1999.VIII.20) rašoma, tą dieną 
Palangos pašte specialiu antspaudu buvo antspauduojama korespondencija

Nuotr. M. Pranevičiaus

“Beveik. Visada, kai nepamirš
tu, kad yra Jėzus”.

Toliau apie džiaugsmą dali
nasi mintimis Jane Mališauskie
nė. Moteris, pamirštanti save ir 
besirūpinanti tik kitais. Ji sako: 
“Labiausia man trūksta laiko, 
kurį skirčiau kitiems. Kartais 
tiek nedaug tereikia, kad žmo
gus prisiartintų prie Dievo ir 
gyventų džiaugsmu. Žmones 
paprastai sudegina ne liga, o 
baimė. Mano džiaugsmas, kad 
esu išgelbėta, kad man atleista 
ir, kad aš turiu viltį Kristuje”. 
Puikūs straipsniai apie šventes 
ir “poilsį Dieve”.

Lietuvoje įvyksta nuostabių 
dalykų, kurių pasaulietiškoje 
spaudoje niekada nerandame. 
1999 m. gruodžio 11 d. Šiaulių 
dramos teatre įvyko spektaklio 
Raudos pagal Jeremiją premje
ra. Tai Senojo Testamento pra
našo Jeremijo istorija. Šiame il
gokame straipsnyje režisierė 
Regina Stepanavičiūtė ir akto
riai dalinasi savo vidiniais išgy
venimais besiruošiant religi

SIMAS MAGARUNAS
Lietuvos žurnalistui - 80!
Neseniai į Lietuvos žurnalis

tų sąjungos Klaipėdos skyriaus 
salę skubėjo žmonės, daugiausia 
žurnalistai, su gėlių puokštėmis 
rankose. Tą vakarą ir buvo pa
gerbtas vienas seniausių Lietuvos 
žurnalistų - Simas Magarūmas jo 
80-jo gimtadienio proga.

Klaipėdiečiams S. Magarū
mas artimas žmogus ir tuo, kad jis 
jau apie 10 metų - klaipėdietis. 
Sukaktuvininką šiltai pasveikino 
kolegos žurnalistai, šiuo metu 
plušantys įvairiuose leidiniuose 
(“Klaipėdoje”, “Vakarų ekspre
se”, “Echo Litvy”) ir kituose bei 
vyresniosios kartos kolegos. Buvo 
perskaityta sveikinimo telegrama 
iš sostinės, kurią atsiuntė LŽS 
pirmininkas Rimas Eilunavičius. 
Telegramoje pirmininkas prisimi
nė ir tuos laikus, kai jie rašė 
spaudoje apie Ignalinos AE sta
tybą.

Savo ilgą žurnalisto kelią 
sukaktuvininkas pradėjo pirmai
siais pokario metais “Komjauni
mo tiesoje”, nuo 1958 m. buvo 
vienas iš “Vakarinių naujienų” 
steigėjų ir darbuotojų, o 1974 m. 
pradėjo dirbti “Tiesoje”, kur dir
bo iki 1990 m. Nežiūrint, kad 
gerbiamam jubiliatui suėjo aštuo- 
ni dešimtmečiai, jis atrodė kaip 
penkiasdešimtmetis, buvo žvalus, 
jaunatviškas, pasakojo ilgokus są
mojingus, su jumoro gaidele, pri
siminimus, ir tuos, už kuriuos bū
davo šukuojamas “ant raudonojo 
kilimo”, prisiminė ilgalaikes ko
mandiruotes į “broliškąsias respub
likas” ir į šalies gilumą “Mano 
Tėvynė RSRS” duobėtais keliais... 
Pasakojo jubiliatas Simas Maga
rūmas. Antanas Juškevičius

niam spektakliui. Jų pasidalini
mai nuostabūs. Paklausta, už ką 
jaučiasi dėkinga Dievui, reži
sierė ir “Jeremijo raudų” kūrėja 
atsakė: “Už malonę pažinti ti
kėjimą. Aš turėčiau būti gyva 
tikėjimo liudytoja ir stovėti ant 
kiekvieno kampo, išpažindama, 
kokia buvau anksčiau ir ką man 
davė tikėjimas”. Yra ir daugiau 
įdomių straipsnių, vertų skaity
tojo dėmesio.

Mėnraštį leidžia Lietuvos 
vyskupų konferencija, leidykla - 
“Katalikų pasaulis”. Norėtųsi, 
kad kuo daugiau lietuvių Kana
doje ir JAV šį mėnraštį prenu
meruotų. Jame rasime švieses
nius, viltį teikiančius dalykus, 
kurių yra šiuo metu ir vargstan
čioje Lietuvoje. Tuo būdu pa- 
remsime ir mėnraštį. Jis siun
čiamas oro paštu. Prenumera
tos kaina - metams $40 JAV, 
arba $60 kanadiškų. Prenume
ratas priima “Sandoros” atsto
vas Vincas Kolyčius, 86 Glen- 
holme Avė., Toronto, ON, 
M6H 3B1, Canada.



999 College St., Toronto. Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

pRISIKELIMO
DaRAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

Tėviškės žiburiai 2000.III.14 • Nr.ll (2610

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: 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.ind..... 5.35%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 6.00%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......6.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 6.35%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind......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 
mortgičius Iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 31A%
♦ Toronto Real

Estate Board

■X ub 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)

LUDiS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

ROYAL
■■ill II lllllll III111II III

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

“Nepavargstantys” slidinėtojai Britų Kolumbuos kalnuose. Iš kairės: R. Otto, dr. Č. Jonys, dr. M. Arštikai- 
tytė-Uleckienė, V. Šipelis, N. Liačienė, V. Paulionis

^SI’OlilAS
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: LKL kovo 16-11 
d.d. rezultatai: Šiaulių “Šiauliai” - 
Marijampolės “Kraitenė” 80:60, 
Panevėžio “Sema” - Marijampolės 
“Kraitenė” 66:76, Klaipėdos “Nep
tūnas” - Kauno “Atletas” 111:82. 
NEBL rezultatai: Maskvos CSKA - 
Kauno “Žalgiris” 60:57, Vilniaus 
“Lietuvos rytas” - Kauno “Žalgi
ris” 107:101, Vilniaus “Lietuvos ry
tas” - Rygos “Ventspils” 103:84 
(“L. rytas” iškilo į antrą vietą pra
lenkęs “Žalgirį”). R. Saportos tau
rės varžybos Vilniaus “Lietuvos ry
tas” pralaimėjo “Port” Portugalija 
klubui 77:87, tačiau dviejų rungty
nių bendru taškų skirtumu jų nau
dai pateko į pusbaigmę.

BOKSAS: Vokietijos mieste 
Hale (03-12) pasibaigusiame tarp
tautinėse bokso varžybose kaunietis 
V. Bičiulaitis (svorio grupė iki 57 
kg) tapo nugalėtoju ir pirmas iš lie
tuvių iškovojo teisę dalyvauti Sid

nio olimpinėse žaidynėse.
STALO TENISAS: Kaune bai

gėsi 70-asis Lietuvos čempionatas. 
Si sporto šaka, kadaise buvusi viena 
populiariausių Lietuvoje, dabar yra 
beveik mirusi. Moterys: 1. Rūta 
Garkauskaitė-Būdienė (vienintelė 
iškovojusi teisę dalyvauti Sidnio 
olimpijadoje), 2. Lina Stankutė, 3. 
Vilma Daunoravičiūtė. Vyrai: 1. 
Algirdas Majorovas, 2. Audrius Ka
čerauskas, 3. D. Banys.

LEDO RITULYS: Lietuvos 
ledo ritulio čempionatą iškovojo 
Elektrėnų “Vilties” komanda, baig
mės rungtynėse 6:4 įveikusi daugia
kartę šalies čempionę Elektrėnų 
“Energiją”.

DVIRAČIŲ LENKTYNĖS: 
Daugiadienėse dviračių lenktynėse 
aplink Egiptą po trijų tarpsnių pir
mauja Lietuvos dviratininkas R. 
Lupeikis, atstovaujantis Lenkijos 
profesionalų komandai “Mroz-Su- 
pradyn Witamin”. V.P.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
svarstyti. Finansų ministeris tei
gia, kad jis yra pasiruošęs skirti 
daugiau pinigų sveikatos reika
lams, bet pirmiau nori matyti 
konkretų planą, kam tie pinigai 
bus panaudoti.

Albertos premjeras R. Klein 
bando pravesti naują įstatymą, 
vadinamą “Bill 11”, kuriuo būtų 
leidžiama provincijoje privati, 
pelno siekianti sveikatos pa
slauga. Iš pradžių privačios ins
titucijos būtų panaudotos tik 
chirurginėms paslaugoms, kad 
sutrumpintų laukimo laiką pa
cientams, laukiantiems savo ei
lės. Bet dauguma provincijos 
gyventojų tame įstatyme įžiūri 
pradžią “dviejų lygių” sveikatos 
aptarnavimo: turtingieji bus ap
tarnaujami geriau ir greičiau, o 
beturčiai vėl turės laukti. Atro
do, kad premjeras bus privers
tas atsižvelgti į daugumos norus 
ir pravesti tuo klausimu refe
rendumą.

Aukso taurę Kalifornijos 
varžybose laimėjo Kanados fut
bolininkai. Netikėtai nugalėję 
Meksikos futbolo (kojinio) 
rinktinę, kuri buvo vertinama 
10-je vietoje visame pasaulyje 
(Kanada gi tik 85-je), pateko į 
varžybų pusbaigmę, kur nugalė
ję Trinidado ir Tabago rinktinę 
rezultatu 1:0, pateko į baigmę ir 
tuo pačiu tapo Šiaurės ir Vidu
rio Amerikos čempionu. Baigia
mose rungtynėse susitiko su 
Kolumbijos (Pietų Amerikos ly

goje) rinktine, kurią netikėtai 
nugalėjo 2:0 rezultatu. Kanados 
rinktinė, treniruojama prityru
sio vokiečio futbolininko, buvo
gerai susižaidusi ir drausminga, 
bet labiausiai prie laimėjimo 
prisidėjo puikiai žaidęs vartinin
kas, kuris per paskutines dvejas 
rungtynes sustabdė net du (iš 
dviejų!) 11 metrų baudinius.

Benzino kainos vis dar kyla. 
Toronte vieno litro (žemiausios 
kokybės) benzino kaina nese
niai pakilo iki 75 centų. Gi 
Gander (Newfoundland) tas 
pats litras benzino jau kainuoja 
84 centus. Per paskutinius me
tus benzino kainos visoje Kana
doje pakilo daugiau kaip 50%. 
Naftos perdirbimo bendrovės 
kaltina OPEC valstybių (Saudi 
Arabija, Kuveitas, Venezuela) 
suokalbį sumažinti naftos gamy
bą tuo pakeliant kainas, ypač 
žiemos metu, kada alyvos parei
kalavimas didžiausias. Provin
cijos, kaltinamos perdideliąis 
mokesčiais už benziną, kaltina 
Otavą; Otava teigia, kad benzi
no kainų normavimas yra pro
vincijų reikalas. Atrodo, kad 
šiuo metu ne tik naftos kainos 
pakilo, bet padidėjo ir naftos 
apdirbimo bendrovių pelno ro
dikliai. Artimoje ateityje neža
dama sumažinti kainų. Balarf- 
džio mėnesį, jei OPEC valstybių 
susirinkime bus nutarta padi
dinti gamybą, galima tikėtis me
tų viduryje benzino kainų kritimo.

G.K.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

WALTER V. DAUGINIS
UKANCE - IHtAllini

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

Skautų veikla
• Kaziuko mugė kovo 5 d. įvy

ko Prisikėlimo parapijos salėse. 
Mugės pradžioje tunt. s. M. Rusi
nas pranešė, kad mugės pradėtos 
rengti nuo 1958 m. ir ši jau yra 48- 
toji. Kitais metais mugę švęsime 
naujose Prisikėlimo parapijos pa
talpose, kurių statyba jau pradėta.

Mugę pradėjo dvasios vadas 
klebonas kun. s. Augustinas Sima
navičius, OFM, atrišęs tautinių 
juostų mazgą. Iškilmėje dalyvavo 
tėveliai ir daug svečių, jų tarpe ir 
latvių skautų atstovas s. Ėd. Ozais 
ir Toronto skautų apylinkės vado
vas s. M. Carter. Svečiai labai do
mėjosi renginiu ir džiaugėsi galėda
mi jame dalyvauti. Po atidarymo vi
sos draugovės nuėjo į šventovę Mi
šių paprašyti Šv. Kazimierą globos 
tarnaujant Dievui tėvynei ir arti
mui. Užpildytoje šventovėje, gie
dant ir grojant muz. D. Viskontie- 
nės gerai paruoštam jaunimo cho
rui, Mišias atnašvo klebonas kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, Eugeni
jus Jurgutis, OFM, ir Pijus Šarpnic- 
kas, OFM. Pamokslą sakė klebo
nas, gražiai apibūdino Šventojo 
trumpą, bet garbingai tobulą gyve
nimą. Baigdamas visus kvietė ap
lankyti mugę.

Po Mišių skautai-tės skubėjo 
prie savų paviljonų aptarnauti sve
čių mamyčių paruoštais skanumy
nais, kurių buvo didžiausias pasirin
kimas. Kunig. Birutės vyr. skaučių 
d-vė pasižymėjo tautinėmis juosto
mis ir lėlėmis, patraukliais tortais. 
Taip pat ir visos kitos draugovės tu
rėjo progos varžytis, ne tik skanu
mynais, bet ir rankdarbiais. Vado- 
vai-vės platino bilietus loterijai, ku
rioje laimingiausia buvo pati tunti- 
ninkė Rūta. Tiekimo skyrius pasi
rodė su visais skautiškais ženklais, 
uniformom ir kitais reikmenimis, o 
šalia buvo gražiai įrėminti skautiški 
garbės žymenys, parūpinti a.a.v.s. 
Vytauto Skrinsko. Romuvos sto
vyklavietės paviljonas buvo pasi
puošęs dr. arch. s. A. Kulpavičiaus 
“Romuvos” paveikslu. Paviljoną 
tvarkė valdybos pirm. j.s. R. Sriu- 
biškis, o nario mokestį ir aukas rin
ko ižd. V. Paškus. Didžiosios loteri
jos bilietus platino v.s. D. Keršienė 
ir v.s. V. Sendžikas. Laimėjusiems 
laimikius įteikė skautininkės-kai. Ši 
loterija buvo patraukli. Jos organi
zatorė ir laimikių rinkėja - s. E. Si- 
monavičienė, draugininkai s. Jūratė 
ir Kastytis Batūros, v.s. M. Vasi
liauskienė ir kt. Skautų vyčių pavil
jonas buvo parodų salėje, vadovas 
sk.v.v.sl. E. Pečiulis. Jie vedė žaidi
mus, lankytojus vaišino raguoliu, 
keptu rėmėjos Pečiulienės.

Tėvų komitetas, su pirm. ps. 
Ona Narušiene, ižd. D. Karosu, 
gražiai suorganizavo ir lietuviškais 
valgiais valgydino visus svečius. Vy
riausia šeimininkė buvo B. Stanu
lienė, pavad. ps. D. Puzerienė. 
Joms talkino G. Kobelskienė, V. 
Baliūnienė, V. Valiulienė, R. Rusi- 
nienė, Z. Ignatavičienė, V. Puzerie
nė. Kava ir kitais gaivos gėrimais 
aptarnavo: Barry Wilkinson, D. 
Guy, G. ir G. Thorn, D. Vanagie
nė, R. Jonaitytė. Ilgametes vyr. šei
mininkes B. Stanulienę ir D. Puze- 
rienę tėvų komitetas įrašė į Prisikė
limo parapijos persikėlimo fondą ir 
jų vardu paaukojo $100. O rėmė
jams D. ir R. Petroniams už rožes 
ir O. Ignatavičiams už šeimininkų 
pavaišinimą reiškiama padėka. Di
džiausia padėka klebonui ir visiems 
kunigams už patalpas. F.M.

• Vaikams reikia mažiau kritikos, 
daugiau pavyzdžiu (Joubert).

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

»ORWcWrtEGlSTRACljA 
kreiptis į Daną Grajauskaitę: 

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

\ Neringa Inc. su Nek. Pr. Marijos seserimis
\ J organizuoja ir praveda stovyklas

« “Neringos” stovyklavietėje, Vermonte

LIMUWWBA liepos 9-23 d.d. - vaikams 10-16 metų 
liepos 23-29 d.d. - vaikams 6-10 metų f
liepos 23-29 d.d. - vaikams 13-16 metų į\.° fl
liepos 30-rugpjūčio 5 d.d.. - šeimoms su mažais vaikučiais

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;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) ir
- komercinius mortgičius

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 M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapls: www.parama.net

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

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

e
&u&e/rb ALGIS

MEDELIS
133 Roncesvalles Ave., 

____________ TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800
KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš 
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:neringai@yahoo.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
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Iškilmingas pokylis Prisikėli
mo parapijos persikėlimo rėmi
mui įvyko parapijos salėje šešta
dienį, kovo 3 d. Susirinko apie 
300 parapijiečių ir jų draugų, pa
remti parapiją sumokėję po $100 
už dalyvavimą pokylyje. Prisikėli
mo parapijos kredito kooperaty
vas, užpirkęs du stalus, paaukojo 
bilietus įvairiems Toronto visuo
menės veikėjams, organizacijų at
stovams bei dvasiškiams.

Prieš sėsdami prie spalvingo
mis gėlėmis papuoštų stalų, visi 
aplankė parodų salę, kur 5.30 
v.p.p. prasidėjo “tyliosios varžyti
nės”. Suaukotų laimikių buvo iš 
viso 104, jų tarpe daug paveikslų, 
lietuviškų audinių, namų apyvar
tos reikmenų ir įvairiuose viešbu
čiuose nakvynių kuponai. Prie 
kiekvieno - padėtas lapas, kuria
me pažymėta, siūloma pradinė 
daikto kaina ir vieta įrašyti pavar
dę su aukštesniu doleriniu skai
čiumi. Didelį susidomėjimą žadi
no laimikių įvairumas, visą vakarą 
varžytines lankė smalsuoliai ir 
varžovai iki pat programos ir var
žytinių uždarymo. Po programos 
varžytinėse dalyvavę vėl rinkosi 
atsiimti laimikių ir sumokėti su
mas. Tyliosiose varžytinėse para
pijos persikėlimui surinkta dau
giau kaip $10,000.

Vakarienė su vynu buvo ser
vuojama 7 v.v. Skaniai pavalgę 
viščiuko ir veršienos patiekalų visi 
grožėjosi pasiskanaudami dar ir 
įdomiai vaisių pavidale paruoštais

Kanados lietuvių slaugos namų Toronte statybos komitetas. Iš kairės 
(sėdi): SNK narys ir Lietuvių Namų valdybos pirm. E. Steponas, SNK pirm, 
ir LN valdybos narys R. Juodis, SNK narys ir LN valdybos ižd. dr. J. 
Slhinskas; stovi: prof. dr. V. V Palys, architektas A. Švedas, SNK narys ir LN 
val-bos vicepirm. T. Stanulis, buvęs SNK aukų vąjaus k-to pirm. V. Kulnys

Jubiliejiniai metai tebūna lietuvių 
SLAUGOS NAMŲ 

statybos pradžia ir užbaiga 
-----------------

AUKOS SLAUGOS NAMAMS:
$250 ($4,750) - Toronto LN vyrų būrelis; 

$50 ($2,065) - Teodoras Stanulis.
Slaugos namu vajaus komitetas

Aukojo “Tėviškės žiburiams"
$119 - dr. A. Josiukas; $65 - C. 
Grubinskas; $54 - F. Dovydaitis; 
$50 - A. Žemaitis, dr. R. Karka, S. 
Gotceitas, Z. Alonderis, J. Grybu- 
lis; $47 - J. Krištolaitis; $34 - K. 
Juzumas, J. Smulskis; $24 - P. Rud
galvis; $22 - A. Draugelis; $21 - R. 
Giedra; $20 - P. Kalpokas, Z. Gri- 
ganavičius, B. Pivoriūnas; $17 - D. 
Dauginas, R. Miškinis; $13 - V. Ja- 
sinevičienė, J. Šimkus; $7 - J. Ra
čius; $5 - A Pesys, O. Merkis, J. 
Peleckis; $4 - R. Dementavičius, K 
Vėgys, J. Vasiliauskas; $3 - P. Ka
nopa; $2 - J. Dėdinas, P. Druskis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$56 - S. Setkus; $55 - J. Mackevi
čius; $53 - J. Žadeikis, K. Rašytinis, 
J. Rinkūnienė, D. Peddle, M. Lem- 
bertas, Č. Javas, J. Kažemėkas, S. 
Janušas, A. Mikšys, dr. G. Skrins- 
kas, R. Sirutis, E. Sinkys, V. Davei- 
kis, J. V. Danys, Z. Glinskas, J. 
Dervaitis, K. Graudienė, S. Girčie- 
nė, P. Kanopa, R. Kuliavas, G. 
Krikščiūnas, T. Trakymas, L. Vyš
niauskas, R. Vaičaitis, G. Zarkis, 
A. Žukauskas, S. Laniauskienė, J. 
Linkūnaitis, L. Laffitte, L. Lepars- 
kas, M. Miceika, H. Matušaitis, J. 
Narušis, A. Varden, A. Žemaitis,
D. Rayner, J. Povilaitis, V. Jasine- 
vičienė, V. Rupkalvienė, M. Račys,
E. Laukys, J. Otto, V. Mantautas, 
Z. Brazauskas, D. Burokas, dr. A. 
Čepulis, V. Jankus, A. Bireta, V. 
Knyvaitė, A. Pinkevičius J. Petro
nis, S. Majauskas, A. Zaparackas, 
E. Žolpis, J. Karaliūnas; $52 - E. 
Siliauskas.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - S. Žukas; $96 - J. Tamulio- 
nis; $75 - G. M. Šernas; $70 - S. 
Šimoliūnas, A. Vindašius; $65 - E. 
Bartminas, Z. Stanaitis, A Kaspa- 
riūnienė; $63 - R. Kriaučiūnas, K. 
Juzumas, Z. Griganavičius, kun. A. 
Bahonac T c*— K* 

ledais. Šeimininkės Birutė Stanu
lienė, Genovaitė Kobelskienė ir 
Danutė Puzerienė vakarienę pa
ruošė nemokamai, savo darbą 
paaukodamos parapijai. Vakaro 
programai vadovavo Alvydas ir 
Rima Sapliai, darydami praneši
mus apie varžytines ir aukų stalą, 
kuriame dosnių parapijiečių lau
kė vajaus komiteto pirmininkas 
Algis Nausėdas.

Juokingą, jaunatviškai links
mą įspūdį paliko “Kretingos” sto
vyklautojų suvaidintas Rasos Pos- 
kočimienės parašytas, Dalios Vis- 
kontienės ir Reginos Giniotienės 
režisuotas veikalas “Į Torontį”. 
Jaunimas keletą mėnesių ruošė šį 
vaidinimą, kuriame su daina ir šo
kiu pavaizdavo lietuvių kovą prieš 
kryžiuočius su įpintomis žvalgy
bos bei meilės intrygomis. Piani
nu akompanavo Jonas Govėdas, 
aprangą sukūrė Aura Rygelytė, 
scenografija rūpinosi Audra ir 
Ilyssa Sederavičiūtės, apšvietimą 
tvarkė Jurgis Sederavičius, garso 
sistema buvo Leono Baziliausko 
rankose. Reikia tikėtis, kad dar 
bus sudaryta proga ir kitiems pa
matyti šį komišką spektaklį, pa
reikalavusį nemažai pastangų.

Vakarą šeimyniškai šiltu ir 
paskatinančiu žodžiu užbaigė kle
bonas kun. Augustinas Simanavi
čius, OFM, visiems padėkodamas 
už įdėtą darbą ruošiant šį pokylį 
bei programą ir už aukas, pa
reikšdamas tvirtą įsitikinimą, kad 
parapijos užsibrėžtas užmojis tik
rai ir sėkmingai bus ištesėtas. RSJ

lys, S. Mačiulaitis, dr. A. Vyšniaus
kas, S. Gampp, V. Juška.

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

Tikinčiajai Lietuvai $100 
aukojo B. A. Stonkai.

Lietuvos draugijai “Cari
tas” $50 aukojo J. Staškevičius.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $100 aukojo K. 
Balyta.

A a. Veronikos Mikelėnie- 
nės atminimui, užjausdami jos 
dukras Aldoną, Marytę, sūnų 
dr. Algį su šeimomis, sergan
tiems vaikučiams ir tremtiniams 
“Kovai su vėžio liga” Lietuvoje 
dr. Robert ir Chris Steen au
kojo $40. A. a. Antano Steigvi- 
los atminimui, užjausdama jo 
žmoną Stasę, dukrą Nemirą, 
sūnus Antaną, Remigijų ir šei
mas, dr. Stefa Dimienė aukojo 
$100. M.P.

Atitaisymas. Kanados lietu
vių fondo aukų pranešime š.m. 
vasario 29 laidoje (nr. 9) buvo 
klaida. Aukojo $50 ne D. Ra
dzevičienė, bet L. Radzevičienė.

S 
p 
A 
U 
S

U 
v

wicjnnoaKKaA 
RDZSOMUMHfl
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.ra Savininkas Jurgis Kuliešius

Anapilio vaikų darželio mokinukai koncerto metu atlieka progamą 1999 m. gruodžio 19 d. su savo mokytojomis: 
(kairėje) Ramune Žukowski ir vedėja Loreta Dauginiene

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Lietuvių slaugos namai
Slaugos namų komitetui 

pirmininkauju jau keletą metų. 
Negrįždamas į praeitį ir be 
smulkių aiškinimų noriu padė
koti visiems, kurie prisidėjo prie 
šio projekto aukomis ir darbais.

Anksčiau jokios informaci
jos “Tėviškės žiburiams” nepa
teikiau, nes norėjau perduoti 
užtikrintas žinias apie šio svar
baus projekto iki šiol atliktus 
darbus.

Kaip žinome, statybos vieta 
pakeista ir slaugos namai bus 
statomi Etobicoke, netoli Is
lington ir Bloor gatvių sankry
žos. Slaugos namų komitetas la
bai stropiai dirbo visą šį laiką.

Projekto darbai buvo pra
dėti prieš daugiau kaip dvejus 
metus. 1998 m. balandžio 9 d. 
buvo paduotas prašymas “zona- 
vimo” (žemės paskirties) pakei
timui. Tų metų spalio 15 d. lei- 
dimo/žemės atskyrimo prašy
mas svarstymui buvo vienbalsiai 
patvirtintas, o spalio 19 d. gauti 
reikalaujami brėžiniai galuti
niam “zonavimo” pakeitimui.

Pirmąją lapkričio savaitę 
įvyko susitikimas su sveikatos 
ministerija dėl galutinio planų 
peržiūrėjimo. Planai buvo pri
imti. Lapkričio 13 d. komisijos 
nariams buvo duota ataskaita 
apie “zonavimą” ir išplanavimą, 
užsibaigė pareiškimų/pastabų 
pateikimo laikotarpis dėl žemės 
atskyrimo, ir taip pat įsigaliojo 
spalio 15 d. sprendimas dėl lei
dimo. Lapkričio 19 d. projektas 
buvo pateiktas visuomenei 
(Public Hearing).

1999 m. kovo 22 d. Slaugos 
namų projektas buvo pateiktas 
Toronto miesto tarybai įsta
tymiškam patvirtinimui. Spren
dimas atidėtas iki balandžio 13 
d., tarybai pareikalvus užbaigti 
sutartis su miestu. Balandžio 9 
ir 16 d. d projektą peržiūrėjo 
“MET CAP” slaugos namų 
konsultantų bendrovė. Ba
landžio 13 d. Toronto taryba 
įstatymiškai patvirtino “zonavi
mą”. Balandžio 26 d. baigti brė
žiniai buvo pristatyti ministeri

Best Sellers Ltd.
Member Broker

4 Robert Speck Parkway. Suite 150. 
Mississauga. Ont. L4Z 1S1

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

___________: ■

Skamblnkite savo kelionių agentui arba ScandiTours tel. 416-482-3006 
arba 1-800-432-4176. Tinklalapis: www.scanditours.com

ScandiTours 3
•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.

jai galutiniam patvirtinimui 
(procesas trunka 14 dienų). Ge
gužės 4 d. prasidėjo statybos 
rangovų prieškonkursinė atran
ka. Gegužės 25 d. turėjo prasi
dėti statybos vykdymo konkur
sas, o baigtis birželio 15, tačiau 
teko laukti ministerijos ir prieš
gaisrinės apsaugos vadovybės 
patvirtinimų.

Birželio 28 d. pasirašyta su
tartis su pasirinktuoju statybos 
rangovu. Rugpjūčio 2 d. minis
terija pranešė leidžianti skelbti 
konkursą, kurio numatytas lai
kotarpis rugpjūčio 10 - rugsėjo 
10 d.d., tačiau rugpjūčio 9 d. 
ministerija sulaikė išduotą leidi
mą, reikalaudama papildomos 
dokumentacijos. Rugsėjo 8 d. 
ministerija nurodė architek
tams, jog reikia pakeisti laiptų 
plotį ir pateikti tik 60 lovų šiam 
projektui. Rugsėjo 15 d. papil
dyti brėžiniai buvo pateikti mi
nisterijai ir priešgaisrinei ap
saugai.

Praėjusių metų spalio 14 d. 
pasirašyta žemės nuomoj imo 
sutartis su Prisikėlimo parapija 
ir sumokėtas jai žemės nuomos 
balansas - 435,000 dol. (iš viso 
500,000+GST). Spalio 26 d. mi
nisterija oficialiai patvirtino 
konkursą. Nutarta jį vykdyti 
kartu su Prisikėlimo parapijos 
kompleksu. Susitikime su lab
daros komitetu spalio 28 d. nu
tarta statybos konkursą vykdyti 
60 lovų slaugos namams. Staty
bos vykdymo konkursas prasi
dėjo lapkričio 22 d. Gruodžio 
14 d. įvyko pokalbis su sveika
tos ministerija dėl 30 papildo
mų lovų trečiajame aukšte. 
Konkursas turėjęs baigtis gruo
džio 16 d., pratęstas iki gruo
džio 21 d. Tada taip pat buvo 
paskelbti šešių gautų statybos 
kainy pasiūlymai.

Šių metų sausio 10 d. per
žiūrėti konkurso rezultatai su 
Prisikėlimo parapijos komitetu. 
Architektas A. Švedas reko
mendavo priimti “Canning 
Contracting LTD” pasiūlymą. 
Sausio 11d. konkurso rezultatai 
peržiūrėti su architektu ir ap
tarta projekto apimtis. Statybos 
rangovas atsikraustė į sklypą 
sausio 20 d. pradėti Prisikėlimo 
parapijos komplekso statybos. 
Labdaros komitetas sausio 11d. 
nusprendė priimti “Canning 
Contracting Ltd.” pasiūlymą, 
tai firmai pasiūlius žemiausią 
kainą. Gautas $240,000 kreditas 
Slaugos namų ir Prisikėlimo pa
rapijos komplekso statybai. Ko-

Remax 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.
REŽVIBK Wont Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

vo 21 bus galutinė data, iki ku
rios bus priimtas rangovo pasiū
lymas Slaugos namų statybai.

Praeitais metais buvo pa
teiktas prašymas sveikatos mi
nisterijai gauti dar 30 papildo
mų lovų trečiajame Slaugos na
mų aukšte. Iš viso 52 organiza
cijos buvo paruošusios panašius 
prašymus. Iš jų 24 organizacijos 
dalyvavo pokalbyje su sveikatos 
ministerija, o 17 organizacijų 
gavo papildomas lovas. Mūsų 
prašymas buvo 25-as., tačiau 
tuo metu mums pokalbis su 
sveikatos ministerija nebuvo pa
skirtas. Vėliau vis dėlto gavome 
patarimų iš sveikatos ministeri
jos, kaip pagerinti mūsų pa
rengtą prašymą dėl lovų.

Gruodžio 14 d. (1999 m.) 
pakartotinai pateikėme prašy
mą del papildomų lovų ir dabar 
laukiame atsakymo. Tikimės, 
kad šį kartą mums pasiseks ir 
pastatas bus trijų aukštų su 90 
lovų, kaip iš pradžių buvo nu
matyta planuose.

Projekto kaina dėl 60 lovų 
yra $7,739,554. Projekto kaina 
dėl 60 lovų su nepabaigtu trečiu 
aukštu yra $8,422,163. Pastato 
kaina su 90 lovų yra $9,391,958.

Šios kainos yra pilnai už
baigto projekto kainos su 50% 
GST nuolaida, neįskaitant anks
tyvesnių išlaidų. Iki šiol išleista 
$957,670.72. Sudedant aukš
čiausią paskolos sumą ir įskai
tant iki šiol surinktas ir dar pa
žadėtas lėšas, 60 lovų projektui 
dar trūksta $616,883. Lietuvių 
namai dėl šios sumos garantuo
ja nekilnojamu turtu, kad {rody
tume sveikatos ministerijai, jog 
mes finansiškai esame pajėgūs 
šį projektą įvykdyti. Pastatui su 
trečiu neužbaigtu aukštu trūks
ta dar $620,000, neįskaitant 
ankščiau minėtos sumos.

Jeigu šiam konkursui gausi
me dar 30 papigintų lovų iš 
sveikatos ministerijos, tai su šia 
valdžios parama mes galėsime 
gauti didesnę paskolą ir pasta
tas bus trijų aukštų su 90 lovų, 
pilnai užbaigtas. Atsakymą dėl 
30 papigintų lovų gausime už 
mėnesio laiko. Šiuo metu tei
raujamės penkiuose bankuose 
dėl geresnių sąlygų šiai paskolai.

Kviečiu visus ir toliau auko
ti šiam svarbiam reikalui. Už 
aukas bus išduodami pajamų 
mokesčiams pakvitavimai (tax 
receipts).

Informacinis susirinkimas 
šiais klausimais įvyko sausio 30 
d. Toronto Lietuvių Namuose. 
Slaugos namų atidarymas nu
matytas maždaug 2001 m. rug
pjūčio 1 d.

Lietuvių Namų metinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 26 d., kur galima bus pa
matyti šio projekto planus ir 
gauti smulkesnes žinias. Visus 
kviečiu maloniai dalyvauti.

J. Rimas Juodis,
Slaugos namų komiteto 

pirmininkas

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.I 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

DENTZKL CARE
Dr. J. Birgiolas
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.,u.b.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809 •

^xpdLstra Travel_______
& Services Inc.

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

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

‘ Bilietus atvykstantiems iŠ Lietuvos (pristatymas i namus per vieną parą) * 
‘ Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *

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

VISŲ SKRENDANČIŲ Į UETUVĄ ŠIĄ VASARĄ DĖMESIUI!
Iki balandžio mėn. pabaigos vyksta bilietų išpardavimas: kaina priklauso nuo 

išvykimo datos. Teiraukitės! Taip pat galime pasiūlyti nebrangiai viešbutį Vilniuje.

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

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

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLE B. BATES 
itl. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

TIESIOG į VILNIŲ

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

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601
Y
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http://www.scanditours.com


10 psi. • Tėviškės žiburiai • 2000.111.14 • Nr.11 (2010)

Xi fl,
“GENTIES GIESMĖS”

TRYS CHORAI
Čikagos “Dainava” * 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.Ifr 416 763-4013, 905 279-8226

V TORO NT O
Anapilio žinios

- Kovo 12; sekmadienį, šventė
me Tikinčiosios Lietuvos dieną ir 
taip pat prisiminėme ir Kovo vie
nuoliktąją. Toronto VI. Pūtvio šau
lių kuopa ir KLK moterų draugija 
dalyvavo pamaldose su vėliavomis.

- Punsko apylinkėse auto ne
laimėje žuvo Teresės Bražukienės 
sesutė.

- Kovo 11, šeštadienį, palaido
tas a.a. Vladas Kriaučeliūnas, 88 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-balandžio mėnesių “Žo
dis tarp mūsų” knygelės laidą sek
madieniais parapijos salėje platina 
A. Augaitienė.

- Gavėnios susikaupimas Del
hi Šv. Kazimiero šventovėje bus 
kovo 28, antradienį, 3 v.p.p. Susi
kaupimą ves buvęs Vilniaus kated
ros klebonas mons. Kazimieras 
Vasiliauskas.

- Gavėnios susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje bus kovo 
30 - balandžio 2 d.d. Susikaupimą 
ves buvęs Vilniaus katedros klebo
nas mons. Kazimieras Vasiliauskas. 
Susikaupimo dienų tvarka: kovo 30, 
ketvirtadienį, - Mišios su pamokslu 
11 vai. ryto; kovo 31, penktadienį, - 
Mišios su pamokslu 11 vai. ryto; 
balandžio 1, šeštadienį, - Mišios su 
pamokslu 11 vai. ryto ir 6 vai. vaka
ro; balandžio 2, sekmadienį, - pa
mokslai įprasta sekmadienio Mišių 
tvarka. Išpažinčių bus klausoma 
kasdien prieš ir po Mišių.

- Gavėnios susikaupimas Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus balandžio 3, pirmadienį, 3 vai. 
po pietų. Susikaupimą ves buvęs 
Vilniaus katedros klebonas mons. 
Kazimieras Vasiliauskas.

- Anapilio knygyne galima įsi
gyti velykinių sveikinimo atvirukų.

- Mišios kovo 19, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. Praną Ališauską (II 
metinės): 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už Hiršų šeimos mirusius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje, 
kovo 18, šeštadienį: 3 v.p.p. už a.a. 
Vladą Jocą.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, 11.15 ryto - pa

maldos. Pamaldos su Šv. Komunija 
- kiekvieną pirmą mėnesio sekma
dienį. Sekančios pamaldos su Šv. 
Komunija įvyks balandžio 2 d.

- Parapijos tarybos posėdis 
įvyks antradienį, kovo 28, 7.30 v.v. 
Šturmų namuose.

A. a. Jono Bleizgio 25 metų 
mirties sukakčiai paminėti žmo
na Uršulė Bleizgienė, duktė 
Rūta ir žentas kun. Alg. Žilins
kas “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

KLB raštinės darbo valan
dos yra pasikeitusios: pirmadie
niais ir antradieniais nuo 9 v.r. 
iki 5.30 v.p.p., ketvirtadieniais 
nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. Inf.

IEŠKAU ateinančios j namus auk
lės, ne jaunesnės kaip 40 m. am
žiaus, 4 metų berniukui nuo balan
džio mėn. pradžios. Skambinti tel. 
905 274-9416.

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.

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.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
- Gavėnios penktadieniais 7 

v.v. bus einami Kryžiaus keliai, o
7.30 v.v. aukojamos Mišios.

- Parapijos metinės rekolekci
jas balandžio 6-9 d.d. ves prel. Ka
zimieras Vasiliauskas, buvęs Vil
niaus katedros klebonas.

- Metinis parapijos susirinki
mas, kurio metu bus renkama pusė 
parapijos tarybos narių ir daromi 
įvairūs pranešimai, įvyks balandžio
16.12.30 v.p.p. parapijos salėje.

- “Atgaivink” programos ant
rosios savaitės tema yra “Gyveni
mas bendruomenėje”.

- Lietuvos antrojo eucharisti
nio kongreso, kuris vyks Lietuvoje 
š.m. birželio 1-4 d.d., paveiksliukai 
su malda yra padėti šventovės prie
angyje.

- Šį sekmadienį, kovo 19, Pir
mai Komunijai pasiruošimo pamo
kų nebus.

- Rinkliava Lietuvos Kat. 
Bendrijos reikalams buvo padaryta 
pirmą šio mėnesio sekmadienį; au
kos tam tikslui bus renkamos iki 
mėnesio pabaigos. Jei kas dar ne
prisidėjo, gali tai padaryti bet kada.

- Klierikas br. Juozas Žukaus
kas, OFM, kuris praeitais metais 
gyveno Toronte, vėl sugrįžo ir įsi
jungė į parapijos veiklą. Jis šį rude
nį bus šventinamas į diakonus ir 
kiek vėliau į kunigus.

- “Kretingos” stovyklavietėj šią 
vasarą lietuviškai kalbantiems sto
vykla vyks liepos 9-22 d.d., o lietu
vių kilmės vaikams, kurie lietuviš
kai nekalba, liepos 23 - rugpjūčio 5 
d.d. Vyks ir šeimų su vaikais sto
vykla rugpjūčio 5-12 d.d.

- Parapijos persikėlimo komi
tetai, prasidėjus statybos darbams, 
aktyviai planuoja, kad visas persi
kėlimo procesas eitų kuo sklan
džiau. Norintys įsijungti į komitetus 
yra prašomi skambinti parapijos ta
rybos pirmininkei B. Čepaitienei 
621-2343

- Mišios sekmadienį, kovo 19: 
8.15 v.r. už a.a. Joną ir Petrą Kali
nauskus; 9.15 v.r. už a.a. Olimpiją 
ir Petrą M. Gečus; 10.15 v.r. už a.a. 
Juozą Ražauską, už a.a. Tomą Pra- 
kapą ir už a.a. Viktorą ir Gražulių 
šeimos mirusius; 11.30 v.r. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, kovo 

12 dalyvavo 161 svečias. Svečių 
knygoje pasirašė V. Blusys iš Britų 
Kolumbijos. Pranešimą padarė LN 
valdybos narė A. Skilandžiūnienė.

- LN valdybos posėdis įvyks 
kovo 16 d., 7 v.v.

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

- Slaugos namų statybai au
kojo: Vytautas Montvilas $1,000 
($2,010), LN vyrų būrelis $250 
($4,750), Bronius Laučys $100 
($200), Vincentas Paulionis $100 
($755), Teodoras Stanulis $50 
($2,065). Slaugos namų vajaus ko
mitetas dėkoja visiems aukotojams 
už nuoširdų dosnumą ir paramą.

- LN ir Labdaros fondo narių 
metinis visuotinis susirinkimas įvyks 
kovo 26, sekmadienį, Karaliaus Min
daugo menėje. Registracija - 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 smulkes
nės informacijos kreiptis į LN rašti
nę darbo valandomis. Tel 416 532- 
3311. Prašymus stipendijoms pa
teikti iki kovo 17 d.

- Balandžio 13-14 d.d. LN mo
terų būrelis rengia drabužių, įvairių 
daiktų bei smulkių baldų išpardavi- 
mą-bazarą. Daiktus prašome atvež
ti į Lietuvių Namus iki balandžio 
10 d. Išpardavimas vyks LN salėje 
“B”. Gautas pelnas skiriamas Slau
gos namų statybos fondui. Dėl pla
tesnės informacijos prašoma kreip
tis į LN raštinę tel. 416 532-3311.

- LN moterų būrelis ruošia 
velykinius pietus balandžio mėn. 30 
d. Stalus užsisakyti bei nusipirkti 
bilietus galima LN administracijoje 
tel. 416 532-3311 arba sekmadienio 
popietėse.

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

Toronto Maironio mokyklos lituanistinių kursų mokiniai ir mokytojai su savo svečiais Vasario 16-tosios
minėjime. Pirmoje eilėje (iš k.): KLB pirm. A Vaičiūnas, kursų vedėja N. Benotienė, ambasadorius R. 
Šidlauskas, garbės konsulas H. Lapas, mokyklos vedėja A. Šimonėlienė, kun. E. Putrimas (viršuje)

Darius Polikaitis, Čikagos 
išeivijos lietuvių choro “Daina
va” meno vadovas ir dirigentas 
atvyksta į Torontą ir dalyvaus 
koncerte “Genties giesmės”. 
Koncertas įvyks balandžio 2 d., 
3 v.p.p. MacMillan teatro salėje 
(Avenue Rd. ir Bloor St.). Pro
gramą atliks trys išeivijos chorai
- Čikagos “Dainava”, Klyvlan
do “Exultate” bei Toronto “Vo
lungė”. Šiame koncerte žino
mas JAV lietuvių chorvedys di
riguos J. Gallus “Haec ėst dies” 
bei kitus kūrinius. Įėjimas - 
$20, $25, $30 asmeniui.

Į PLB seimą, įvyksiantį šią 
vasarą Vilniuje, KLB renka 10 
atstovų,KLB valdybos ir KLJ 
sąjungos pirmininkai Seime da
lyvauja iš pareigos. Atstovų rin
kimai vasario 27 d. vyko visose 
16 apylinkėse. Savo atstovus iš
sirinko šios apylinkės: Kalgaryje
- K. Dubauską, Delhi - J. Par- 
gauskienę, Edmontone - V. Ka
dį, Hamiltone - St. Dalių, 
Montrealyje - P. Adamonį ir 
Toronte - D. Garbaliauskienę.

“Tėviškės žiburių” 50 metų 
jubiliejaus proga KLK moterų 
dr-jos Delhi skyrius atsiuntė 
$100 auką.

Sveikindami “Tėviškės žibu
rius” auksinio jubiliejaus proga 
KLB Delhi-Tillsonburgo apylin
kės lietuviai atsiuntė $100 auką.

“Šiupinys” Toronte, jau 38- 
erius metus iš eilės, rengiamas 
Mažosios Lietuvos moterų bū
relio, šiemet įvyko kovo 7 d., 7 
vai. v. Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Gausiai susirinkusius pa
sveikino ir palinkėjo “gero ape
tito” būrelio pirmininkė Kristi
na Dambaraite-Janowicz. Va
karo programą vedė Asta Šer- 
naitė-Simkienė, pakviesdama Rū
tą Baltaduonytę-Lemon per
skaityti trumpą Donelaičio 
“Metų” ištrauką apie žiemos 
rūpesčius. Trumpą žodį tarė 
garbės konsulas Haris Lapas. 
Stipriu plojimu buvo pareikštas 
visų pritarimas įteikiant 500 
dol. auką Prisikėlimo parapijos 
klebonui kun. Aug. Simanavi
čiui, OFM, naujos šventovės 
statybos vajui ir pareikštas no
ras, kad ir naujoje vietoje maž- 
lietuvės moterys galėtų tęsti 
“Šiupinio” tradiciją. Išganytojo 
parapijos klebonui kun. A. Ži
linskui sukalbėjus maldą, To
ronto “lietuvninkai” pagal Do
nelaitį “šiupinį skanų su laši
niais gardžiais išvirtus girdami 
valgė”. Vyrų choras “Aras”, 
vad. L. Turūtaitės, nuotaikingai 
padainavo keletą dainų, užbaig
damas pasirodymą tradicine 
“Aro” daina. Prie kavos su 
spurgom vyko loterija, kurią 
šiemet labai praturtino dail. 
Sofijos Pacevičienės dovanoti 
keramikos darbai. Laimingus 
numerius ištraukė “Aro” daini- 
nikai ir abiejų kat. parapijų kle
bonai. Su laimikiais ir be jų ge
roje nuotaikoje svečiai skirstėsi 
namo, žadėdami kitais metais 
vėl susitikti jau naujoje parapi
jos salėje. Dalyvė

Knygos Lietuvai vąjus renka 
įvairaus žanro lietuvių ir anglų 
kalbomis knygas ir persiunčia 
jas Lietuvos bibliotekoms. Dė
kojame Teodorai Varneckienei 
už Lietuvių enciklopediją ir E. 
Šlekiui už “Laiškai lietuviams” 
rinkinį. LN kultūros komisija 
yra pasiryžusi rinkti knygas 
Slaugos namų bibliotekai ir 
kviečia tautiečius skirti jas šiam 
tikslui. Knygas prašomi atvežti į 
Lietuvių Namus darbo valando
mis. Negalinti tai atlikti, skam
binti tel. 416 769-1266. V.K.

MOTERIS IEŠKO moters draugės 
per 40-50 m. amžiaus, su kuria ga
lėtų išeiti į parduotuves, šokius ir 
t.t. Skambinti tel. 416 345-1535.

T7ATT/Ą 11 • Lietuvos valstybės atstatymoKOVO 11-OSlOS MINĖJIMAS
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. UI i jos Turūtaitės.

VISUOMENĖ NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI.

Rengėjai - Tėvynės sąjungos Hamiltono grupė ir Toronto židinys

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. IV., 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 j Toronto lietuvių 
pensininkų klubo valdybą arba revizijos komisiją turi būti pristatyti į 
raštinę ne vėliau kaip pirmadienį, kovo 27, 12 vai.

VALDYBA

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 j 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

PARDUODU tautinius drabužius 
12 nr. Skambinti Gražinai tel. 416 
251-3467.

IEŠKOME vidutinio amžiaus mo
ters atlikti namų ruošos darbus, ku
ri gyventų su mumis. Skambinti tel. 
905 886-6963 arba tel. 416 420-8578.

GALIU prižiūrėti vaikučius savo na
muose. Kreiptis tel. 905 273-7141.

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

“TŽ” leidėjai

ffl MOl\ITREAl9UE
Šv. Kazimiero parapija kovo 5 

d. minėjo savo Globėjo šventę. Iš
kilmingas Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė parapijos klebonas 
kun. dr. Feliksas Jucevičius. Pamal
dų metu giedojo dainos vienetas 
“Aušra” ir sol. Elena Grumbinienė, 
vargonais akompanavo muz. Lav
renti Djintcharadze. Po pamaldų 
parapijos svetainė prisipildė svečių, 
kurių tarpe buvo ne tik parapijie
čiai lietuviai, bet ir kitataučiai kai
mynai. Neatsiliko ir Aušros Vartų 
parapija, kurios kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ, kun. Stanislovas Ka
zėnas, SJ, ir seselės Judita ir Pranu
tė bei kiti po pamaldų savo parapi
joje atskubėjo į salę. Jie dar matė 
priešpietinės meninės programos 
dalį, kurią atliko “Aušra”, vadovau
jama L. Djintcharadze. Kavos metu 
vyko turtinga loterija.

KLK moterų dr-jos Montrea- 
lio skyriaus narių susirinkimas nu
keliamas į kovo 19 d. Tada po su
mos seselių namuose bus aptartas 
Velykų stalo rengimas, įvyks KLK 
moterų dr-jos skyrių atstovių suva
žiavimas ir kt.

A. a. Romualdas Bukauskas, 
dailininkas, 72 m. amžiaus, po sun
kios ir ilgos ligos mirė vasario 29 d. 
Po gedulinių pamaldų Aušros Var
tų šventovėje kovo 3 d. išlydėtas į 
Cote dės Neiges krematoriumą. 
Liūdi žmona ir du vedę sūnūs. Auš
ros Vartų parapija lieka jam dėkin
ga už jo nupieštą Gailestingumo 
Motinos paveikslą virš didžiųjų 
šventovės durų. Šis paveikslas yra 
apšviečiamas nakties metu, kad ga
lėtų pravažiuojantys juo pasigro
žėti. B.S.

LITAS 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

Aukos Kanados lietuvių bendruomenei
Vasario 16 proga

Rodney apylinkė: $50 - O. J. 
Statkevičius; $40 - L. Z. Mockus,
K. G. Gaputis; $30 - T. J. Ciparis; 
$20 - Naujokaitis, S. Keras, V. O. 
Naruševičius, Jūratė ir Aldona, J. 
Brazlauskas, M. P. Jocius, A. Švil
pa; $10 - J. Narbutienė, R. Narbu
tienė, L. Ramonienė, L. Barčiaus- 
kienė, E. Šakovienė, E. Jakubpreik- 
šas, H. Jasinskas.

Toronto apylinkė: $300 - 
P. R. Kūrai; $200 - A. Bumbulis, 
V. Montvilas, Tėvai pranciškonai, 
H. Butkevičius (Oshawa); $150 - J. 
Yčas; $100 - VI. V. Nausėdai, G. 
D. Sakai, J. B. Tamulioniai, V. P. 
Melnykai, dr. S. ir E. Čepai, prel. P. 
Gaida, R. Žiogarys, H. E. Stepai- 
čiai, A. Pacevičius, A. J. Lukošiū
nai; $77 - J. Mažeika; $75 - Z. J. 
Dabrowski; $65 - Br. P. Sapliai; 
$60 - L. Balsys; $50 - dr. J. Sungai- 
la, A. Z. Stančikai, J. M. Zubrickai,
V. Jasinevičienė, J. Valiukas, G. 
Sprainaitienė, J. Pargauskas, A. 
Zubrickas (St. Catharines), I. Eh
lers, L. Dūda, J. Pacevičienė, J. 
Gustainis, E. S. Markauskai, P. J. 
Barakauskai, N. A. Simonavičiai, J. 
Z. Mažonai, A. Valienė, R. G. Pau- 
lioniai, J. Zenkevičius, V. B. Bire- 
tos, Z. P. Augaičiai, L Ignaitis, L 
Meiklejohn, B. Stalioraitis, I. A. 
Žemaičiai, kun. A. ir R. Žilinskai, 
D. Sonda, V. O. Taseckai, J. Rim
šaitė, P. Jankaitis; $40 - A. Paške
vičius, R. E. Stravinskai, V. L. Sen- 
džikai, A. L. Čepai, A. V. Stanevi
čiai, B. Laučys; $30 - L. Matulevi
čienė, J. S. Andruliai, B. Galinienė, 
U. Bleizgienė; $25 - A. Mikšys, A. 
Staškevičius (Montreal), B. Staške
vičius (Verdun), A. Ledas, V. V. 
Baliūnai, J. Aukštaitis, B. Vaidila, 
A. R. Simanavičiai, T. Stanulis, E. 
Simonavičius, G. Balčiūnienė, A. J. 
Zalagėnai, A. R. Ulbos, M. S. Ba
šinskai, J. B. Danaičiai, L. V. Koly- 
čiai, John Leppert, J. Kiškūnas; $22 
- V. Kecorienė; $20 - K. Raudys,
L. P. Murauskai, R. Celejewska,
VI. Butkys, R. J. Karasiejai, M. Po- 
vilaitienė, L. Radzevičius, F. Moc
kus, P. Puidokas, B. G. Čižikai, J. J. 
Kulikauskai, E. Valeška, B. Vaiš
noras, V. Aušrotas, A. Šileika, R.

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

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

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

Viržaitis (St. Catharines), A. Lauri
naitis, G. Hainonen, p. Birgiolas, S. 
Krašauskas, J. Bartnikas, P. Basys,
J. Budrys, V. K Gaputis, A. Dobis, 
J. P. Gurkliai, R. Bekeris, L. V. Ba- 
laišis, J. A. Šimkus, J. Rinkūnienė, 
V. Adomonis, U. Paliulis, A. Pū
kas, A. M. Radžiūnai, V. Paulionis,
A. R. Tumpa, L. Strumila, M. Pra
naitis, A. Zarembaitė, A. Vaitonie- 
nė, O. Juodviršis, S. V. Piečaičiai,
G. A. Tarvydai, M. Tinginys, G. Jo- 
cas, B. Sriubiškis, I. B. Wilkinson,
H. Adomonis, M. Pakulienė, J. 
Poška, J. Merkevičius, J. Žulienč,
O. Juodišius, A. Sukauskas, A. Bu-
belis, P. Jurėnas, A. Rūkas, A Do
bilas, J. Morkūnas; $15 - D. Klibin- 
gaitienė; $10 - A. Sagevičius, J. 
Stasiulis, A. K. Rašymai, N. Race- 
vičienė, S. Škėma, V. Karnilavičius, 
E. Šlekys, J. Augustinavičius, O. 
Bacevičius, F. Skrinskienė, J. Iva
nauskas; $5 - J. Gataveckas, S. Ma
tulevičienė. Inf.

XI Lietuvių tautinių šokių 
šventės rengimo komitetas prane
ša, kad iki 1999 m. gruodžio 31 d. 
šventės ruošai aukojo: $26,000 - 
Lietuvių kredito kooperatyvas “Pa
rama”; $11,000 - Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyvas; $10,000
- Toronto jaunimo ansamblis “At
žalynas”, Kanados lietuvių fondas, 
Kanados lietuvių bendruomenė, 
Montrealio kredito unija “Litas”; 
$3,000 - “Talka” lietuvių kredito 
kooperatyvas; $2,000 - G. Kuzmie- 
nė; $1,000 - E. M. Bumeisteriai, M. 
Lazdutis, Ant. Liaukus, M. Paku
lienė; $500 - L. I. Adomavičiai, J.
D. Didžbaliai, K. Juzumas, S. V. 
Piečaičiai, V. A. Šimkai, Tautos 
fondas Kanadoje; $300 - Delhi- 
Tillsonburg LB apylinkė, Sault Ste. 
Marie LB apylinkė; $250 - K J. 
Dubauskai, S. Ž. Ignatavičiai, dr. 
R. A. Kličius, Č. J. Kūrai, F. Z. 
Linkevičiai, F. Mockus, D. Nai- 
kauskas, S. J. Naruševičiai, G. M. 
Šernai, dr. G. Skrinskas, H. E. Ste- 
paičiai, Oakville LB apylinkė; $200
- dr. A. ir A. Valadkos, Delhi-Till- 
sonburg KLKM dr-ja, Toronto lie
tuvių choras “Varpas”; $120 - K. 
C. Mileris; $100 - S. Baršauskas, E. 
Delkus, A. Godelis, V. A. Kulnys,
J. I. Meiklejohn, R. Mitalas, P. No- 
rušienė, M. Pranevičius, J. Rinkū
nienė, B. Sriubiškis, V. M. Vaitkus,
P. Venskus; $50 - E. Ališauskienė,
B. Grajauskas, A. A. Langas, J. 
Linkūnaitis, A. Pulkauninkas, V. 
Rudaitis, B. Rupšys, A. Ruzgys, J. 
Vegelis, B. Vileita; $38 - E. Klu- 
činskienė; $30 - A. Dasys, St. Va- 
lickis; $25 - A. Choromanskis, V.
K. Gaputis; $20 - S. Danaitis, G. 
Gaižutienė, D. A. Garkūnas, A. 
Kamaitis, V. R. Ručys, L Šatras, T.
E. Uogintas; $15 - C. G. Kulbis.

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


