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Kas myli tėvynę?
Ar galima mylėti iš tolo? Į tokį klausimą daugu

ma turbūt atsakytų, kad galima. Bet tas klausimas gal 
tuoj pat iškeltų ir kitą klausimą, būtent - ką mylėti? 
Žmogų - taip. O tėvynę?

APIE tėvynės meilę iš tolo per pastaruosius pen
kiasdešimt metų buvo gana daug rašyta ir kalbėta. 
Ir ne tik kalbėta, bet ir darbais įrodyta, kai išeivija 
sunkioje Lietuvos laisvės byloje atliko neginčytiną istorinį 

vaidmenį, kokio nebūtų galėję atlikti (ir neatliko) Lietu
voje pasilikę tėvynės mylėtojai. Išeivija Lietuvos laisvini
mo klausimu buvo pavyzdingai vieninga ir tautos reika
lams iki šių dienų liko labai jautri. To negalima būtų pa
sakyti apie Lietuvoje likusius, kur vieni prie komunistinio 
režimo prisitaikę pasauliui trimitavo apie respublikinę 
laisvę, okupacijos priminimą vis pavadindami tėvynės 
šmeižimu, kai tuo tarpu kiti, ginkluotam pasipriešinimui 
palūžus, plėtė pogrindžio veiklą, dėl kurios tūkstančiai 
nukentėjo prisitaikėliams tarpininkaujant. Tokia dvilypė 
ir prieštaringa visuomenė sulaukė ir Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo, ji tokia ir liko iki šių dienų. Nepri
klausomybės dešimtmetis praktiškai tuo reikalu nieko ne
padarė. Nors pasaulio pripažinta Lietuvos respublika jau 
nebėra anoji sovietinė respublika, vis dėlto kai kuriems 
anų dienų veikėjams praeitis dar vis sukelia kartais tylią, 
kartais ir triukšmingą nostalgiją. Nieko nuostabaus. Šian
dien dar yra gyvų liudininkų iš dar tolesnių prieškarinių 
laikų, kurie klausėsi dūsavimų Lietuvoje gyventi pasiliku
sių buvusių caro žandarų ar kitokių tarnautojų, girdi, prie 
caro buvę geriau. Panašių vertinimų pagal asmeninės 
naudos kiekį - pilna žmonijos istorija. Tačiau sunkiau su
prasti tuos, kurie ir po nepriklausomybės paskelbimo ne
blogiau įsikūrę, pasigenda dingusio sovietmečio. Tai gali
ma būtų aiškinti tik ideologiniu pagrindu, kuris galėjo su- 
silipdyti anų dienų komunistinėse mokyklose.

KAIP besiaiškintume, sovietinis penkiasdešimtme
tis negalėjo nepalikti pėdsakų žmonių mąstyseno
se. Nėra abejonės, kad Lietuvai geriau būtų buvę, 
jei okupacija būtų buvusi vien karinė ar carų tipo rusini

mo priespauda. Laikas kažką neigiamo nebūtų padaręs, 
gal tik dar daugiau užgrūdinęs tautą. Bet kai su okupacija 
ir rusinimu glaudžiai siejosi marksistinių bei ateistinių pa
žiūrų skiepijimas, kai mokyklose tikrosios vertybės buvo 
metamos į “istorijos sąšlavyną”, o skelbiamos kitokios 
“pažangios”, pasaulinės revoliucijos siekiančios idėjos - 
žmogų galėjo taip paveikti, kad jis pradėjo tikėti kažkokia 
nauja “tiesa”. Ir taip komunistinio mąstymo bacilomis už
sikrėtus ne kiekvienam sekasi pasveikti, juoba, kad kiti 
požiūriai daugeliui visiškai nepažįstami. O susipažinti vie
ni per seni, kiti - ką išmoko, tą ir gina. Kad taip yra, paro
do net ir proginiai išpuoliai. Toji grynai sovietinė mąsty
sena prasiveržia ir neapykanta išeiviams, kurie juk komu
nistinės propagandos tekstuose būdavo įvardijami kaip 
tėvynės išdavikai, hitlerininkai ir Lietuvos vaduotojai ka
butėse. Suprantama, kad okupantams labai nepatiko toks 
masinis pasitraukimas lietuvių, tapusių Vakaruose pa
vergtos tautos balsu. Todėl suprantama ir anuometinių 
Maskvos patikėtinių laikysena išeivijos atžvilgiu. Sunkiau 
suprasti, kad buvusio okupanto dūdomis po dešimties 
Lietuvos nepriklausomo gyvenimo metų dar vis uždūduo
jama. Štai, kad ir Vilniaus universiteto rektorius Rolan
das Pavilionis praeitą rudenį nebeišlaikė, ėmė ir pratrū
ko. Viešai puolė iš tolo tėvynę mylinčius išeivius. Plačiai 
nuskambėjo, nuaidėjo raudonosios mąstysenos atgarsiai. 
Liūdna. Belieka tik pastebėti ir priminti, kad Lietuvoje 
pasilikę (iš labai arti) ne visi savo tėvynę mylėjo, ir išdavi
kų kaip tik nereikėtų ieškoti išeivijoje. C.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI____

TSE technologijos bėdos
Toronto akcijų biržos 

(TSE) kompiuterių sistema pas
kutiniu laiku pradėjo šlubuoti ir 
kai kuriomis dienomis prekiavi
mą akcijomis teko net kelioms 
valandoms nutraukti. Taip pvz. 
kovo 7 dieną biržos veikla buvo 
nutraukta net 2 vai. 39 min.; va
sario 21-2 valandoms. Prieš tai 
ilgesnės pertraukos būdavo tik 
sykį per metus. Kalta yra pase
nusi kompiuterių sistema. Apie 
70% prekiavimo būna tvarkoma 
senąja sistema, vadinama CATS 
(computer-assisted-trading-sys- 
tem kuri buvo įdiegta ir pradėta 
vartoti 1977 metais. Nors jos 
programa ir buvo kelis kartus 
atnaujinta ir “sumoderninta”, 
bet ji lėtai veikia ir nevisai tinka 
šių dienų biržos veiklai. Tik 
30% veiklos būna nukreipta į 
modernią, vadinamąją “Gate
way” sistemą. Tuo tarpu akcijų 
prekiavimo tempas ir aktyvių 
akcijų ir prekiautojų skaičius 
per paskutinius kelerius metus 
padidėjo keleriopai, ir kartais 
biržos kompiuterių sistemoje 
susidaro “judėjimo kamščiai”, 
panašūs į automobilių kamščius 
greitkeliuose. Bijoma, kad ne
kantrūs investitoriai nepersi

mestų prekiauti į JAV akcijų 
biržas - tokiu atveju jie vargiai 
grįš net ir sutvarkius biržos 
kompiuterių sistemą Toronte.

Restoranų švaros inspekto
riai Toronte, burmistro išjudin
ti į darbą tikrinti restoranus, 
per pirmas dvi intensyvios veik
los savaites uždarė net 7, o per
spėjo apie 100. Daugiausia res
toranų buvo uždaryta dėl ne
tvarkomų šiukšlių, sugedusio 
maisto likučių bei suradus pelių 
ir tarakonų. Uždarytųjų resto
ranų tarpe buvo 110 metų senu
mo “Isabella Hotel”- viena iš 
seniausių miesto institucijų - 
valgykla ir baras. Buvo uždaryta 
ir viena daržovių parduotuvė, 
suradus joje daugiau pelių negu 
pirkėjų. Bet įdomiausias nuoty
kis buvo su viena kepykla. Ji net 
nebuvo mieste registruota (t.y. 
neturėjo leidimo) kaip kepykla, 
bet aprūpindavo (nelegaliai) vi
są eilę restoranų. Užklydę į ją 
inspektoriai surado tris kates, 
kurios neprižiūrimos voliojosi 
miltuose ar laipiojo po tešlos 
gniužulus ant stalų (na, bet pe
lių tenai nerado). Pastebėta, 
kad visa eilė Toronto restoranų 
švarinasi dar nesulaukę inspek- 

i

Iš Lietuvos dienų Romoje. Prie Šv. Petro bazilikos (iš k.): D. Didžbalienė, A. Pajaujienė, V. 
Baltrušaitienė, E. Merkelytė; žemiau - Romos forume - A. Pajaujienė D. Didžbalienė, V. Baltrušaitienė, 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, E. Merkelytė Nuotr. V. Baltrušaitienės

Braška politinė Europos vienybė
HENRIKAS KUDREIKIS
Europa panoro tapti ne tik 

geografiniu, bet ir politiniu vie
netu. Deja, joje prasidėjo politi
nė drama. Europos sąjunga pra
dėjo arogantiškus ir tarptautinę 
teisę pažeidžiančius veiksmus: 
paskelbė, kad naujoji Austrijos 
vyriausybė, sudaryta pagal pas
kutinius valstybės rinkimų duo
menis, yra nepriimtina.

Pasibaigus Antrajam pasau
liniam karui, Austrijoje liko po
ra milijonų pabėgėlių ir svetim
taučių, kuriuos su menka tarp
tautinių organizacijų pagalba 
turėjo išlaikyti Austrija. Valgiau 
ir aš austrišką duoną, mokiausi 
porą metų nemokamai.

Nedidelei, be ypatingų 
gamtos turtų valstybei buvo ne
lengva, nes didelę krašto dalį 
sudaro kalnai, ant kurių neauga 
javai. Atvykę amerikiečiai iš 
modernių, dar Hitlerio laikais 
statytų priemiesčių, išstūmė 
austrus ir apgyvendino tūkstan
čius iš Rytų Europos atvykusių 
žydų. Jų tarpe buvo nemažai iš 
Lietuvos. Tūkstančiai žydų per 
Austriją keliauja - pabūna me
tus ar dvejus, kol gauna vizas 
Izraelin, bet dauguma jų keliau
ja Amerikon.

Sumažėjus svetimtaučių 
skaičiui, Austrija sugrįžo į prieš
karines vėžes, gyvenimas page
rėjo. Visur germaniška švara, 
nei vienos cigaretės nuorūkos 
ant gatvės. Viskas pasikeitė, kai 

torių, o tai jau geras ženklas 
klientams, kurie paskutiniu lai
ku pradėjo vengti valgyti resto
ranuose.

Gardiner Expressway To
ronte bus taisomas nuo balan
džio 14 iki spalio 9 dienos ruože 
tarp York ir Jarvis gatvių, užda
rant po vieną taką į abi puses ir 
paliekant tik po du takus auto
mobilių judėjimui. Taigi visą va
sarą keliautojai ir turistai turės

(Nukelta į 8-tą psl.) 

vėl prasidėjo didysis tautų 
kraustymasis: masės vad. “eko
nominių pabėgėlių” pradėjo 
plūsti Austrijon: čigonai iš 
Vengrijos ir Rumunijos, negrai 
iš Afrikos, azijiečiai iš Indijos, 
Bengladešo, Šri Lankos ir kitų 
valstybių.

Net Šv. Stepono aikštėje įsi
kūrė čigonų taborai, atsirado 
šiukšlynai, netvarka, geležinke
lių ir auto stotyse. Šiuo metu 
10% Austrijos gyventojų sudaro 
naujieji ateiviai. Taip pat 80% 
Austrijos narkotikų pirklių, 
prostitučių, vagią ir plėšikų - iš 
naujųjų ateivių.

Nenuostabu, kad atsirado 
nauja partija, kurios pagrindinis 
uždavinys - sulaikyti naują imi
graciją. Pakilo audra demokra
tiniuose Vakaruose. Naujosios 
“Laisvės partijos” vadas Joerg 
Haider kažkada tarp kitų saki
nių pagyrė Hitlerio darbo įsta
tymus. Nors jis šiuos žodžius at
šaukė, tapo apšauktas naujuoju 
Europos baubu.

Šiandien Amerikos univer
sitetuose ir Europoje niekas ne
smerkia tų, kurie dar skleidžia 
komunizmą, persekioja tuos, 
kurie kovojo su komunizmu. 
Čia tenka prisiminti buv. Jung
tinių Tautų ir Austrijos prezi
dentą Kurt Waldheim, kuris bu
vo geras, kol Jungt. Tautų deba
tų metu užtarė palestiniečių 
arabus. Staiga buvęs paprastas 
Wehrmachto leitenantas, net 
nepriklausęs nacių partijai (iš
skyrus Vienos raitelių klubą) 
buvo apšauktas karo nusikaltė
liu. Kaltinimas: turėjęs žinoti, 
kad iš Graikijos buvo išvežami 
žydai. Uždraudimas jam atvykti 
Amerikon galioja iki šios dienos.

Europos sąjunga vadovau
jama Belgijos ministerio pirmi
ninko socialisto Louis Michel 
grasina išmesianti Austriją iš 
Europos sąjungos, paskelbianti 
Austrijai ekonominį boikotą. 
Danija atsisakė boikuotuoti 

Austriją, bruzda ir kitos valsty
bės. Pasak žymių Amerikos žur
nalistų George Will ir Samuel 
Francis bei Anglijos ir Šveicari
jos laikraščių, Europos sąjunga 
kasa sau duobę.

Kadangi stiprius išpuolius 
prieš Austriją pradėjo Izraelis, 
Amerikos prezidentas Clinton 
atšaukė ambasadorių Austrijo
je. Esą Austrija nori grįžti į na
cizmą.

Europos sąjungos kritikai 
jau anksčiau įspėjo, kad narystė 
joje - reiškia valstybės nepri
klausomybės (suverenumo) 
praradimą, valstybės teisę išsi
rinkti savo vyriausybę.

Praeitą vasarą, dar prieš 
Austrijos įvykius, šiuos Europos 
sąjungos reiškinius aiškino man 
keli Lietuvos inteligentai. Dau
guma jų, ypač dvasininkai, ir kai 
kurie net gulagų tremtiniai. 
Pasak jų, reiktų gerai pagalvoti, 
ar Lietuva neatsidurs socialistų 
ir žaliais ant raudonų apsiaus
tais vilkinčių Europos žaliukų- 
komunistų rankose.

Skaitant Lietuvos spaudą 
(dešiniųjų), lengva pastebėti, 
kad kiekvienas abejojąs Euro
pos sąjungos ateitimi, apšau
kiamas komunistu. Tai pastebė
jau ir važinėdamas Lietuvoje. 
Teko išgirsti dar daugiau: Euro
pos sąjungai diriguoja jau ne 
europiečiai.

Kalbėdamas su vienu seimo 
nariu, norėjau paaiškinti, kad 
Lileikio-Gimžausko teisman 
reikia atsinešti 1941 m. von 
Renteln išleistus plakatus, kurie 
kabėjo ant sienų ir telefonų 
stulpų. Kas nors jų turi. Juose 
aiškiai paskelbta, kad žydų ir 
vokiečių teisės nepriklauso Lie
tuvos jurisdikcijai. Visus žydus 
įsakyta perduoti vokiečiams. Ar 
galėjo kas nors pasipriešinti? 
Seimo narys papurtė galvą: įsa
kymai ir įstatymai jau ateina iš 
kitų sluoksnių (suprask - kitų 
valstybių).

Paminėta Kovo 11-oji
Kovo 11 d. Lietuvos seime 

įvyko iškilmingas posėdis, skir
tas Kovo 11-osios Akto ir nepri
klausomybės dešimtmečiui pa
minėti. Jame dalyvavo Islandi
jos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos 
seimų pirmininkai, užsienio 
valstybių ambasadoriai, parla
mentų delegacijos. Kalbėjo mi- 
nisteris pirmininkas Andrius 
Kubilius, siūlęs Aukščiausiosios 
tarybos - Atkuriamojo seimo 
pirmininką Vytautą Landsbergį 
pripažinti pirmuoju atkurtos 
Lietuvos vadovu. Pastarasis sa
vo kalboje pareiškė griežtą kri
tiką Rusijai, pavadinęs jos poli
tiką Baltijos šalių atžvilgiu 
“naujuoju populistiniu radika
lizmu”, kuriuo trokštama atkur
ti naująją Sovietų Sąjungą. Taip 
pat kalbėjo pokario partizanų 
vadas Bronius Zabulis.

Vidurdienį buvo iškelta vė
liava, vyko Lietuvos kariuome
nės Vilniaus įgulos dalinių iškil
minga rikiuotė. Seimo rūmai - 
išskyrus visumos posėdžių salę - 
buvo atidaryti visuomenės lan
kytojams, rašo “Lietuvos rytas”. 
Tą pačią dieną seime vyko ata
skaitinis susirinkimas Signatarų 
klubo, kurio pirmininkas - Zig
mas Vaišvila. Vakare buvo su
rengta šventė Signatarų namuo
se Pilies gatvėje, buvo pagerbti 
ambasadoriai ir Lietuvą pripaži
nusių valstybių diplomatai, o už 
Lietuvos nepriklausomybę bal
savusieji atstovai pasirašė Ne
priklausomybės akto signatarų 
garbės knygoje. Buvo surengtos 
įvairios šiai progai pritaikytos 
parodos, kitos iškilmės, kurios 
vyko ir kitą dieną.

Lankėsi Armėnijos pareigūnas
Kovo 13-14 d.d. Lietuvoje 

lankėsi Armėnijos užsienio rei
kalų ministeris Vartanas Oska- 
nianas. Jis susitiko su preziden
tu Valdu Adamkumi, seimo pir
mininku Vytautu Landsbergiu 
bei užsienio reikalų ministeriu 
Algirdu Saudargu, su kuriuo 
pasirašė dvigubo apmokestini
mo išvengimo sutartį. Svečias 
domėjosi Lietuvos gerų kaimy
ninių santykių politika bei jos 
patirtimi įsijungiant į Europos 
sąjungą.

Praėjusiais metais Lietuvos 
ir Armėnijos prekybos apyvarta 
buvo 1.3 mln. JAV dol., iš kurių 
Lietuvos eksportas - 1.2 mln. 
JAV dol. Lietuva į Armėniją 
daugiausia eksportuoja maisto 
produktus, vaistus, muilą, o im
portuoja - matavimo prietaisus 
bei armėnišką “Brandy”. Lietu
voje yra įregistruota 13 bendrų
jų Lietuvos ir Armėnijos įmonių 
bei 7 armėniško kapitalo bend
rovės, rašo BNS (LGTIC).

Uždarys IAE iki 2005
Lietuvos vyriausybės minis

teriu kabinetas kovo 8 d. pritarė 
įstatymo projektui, kuriame nu
matytas Ignalinos atominės 
elektrinės pirmojo bloko su
stabdymas iki 2005 m. sausio 1 
d., skelbia BNS (per LGTIC). 
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Seimas paprašytas projektą 
svarstyti ypatingos skubos tvar
ka, nes jis reikalingas rengiant 
IAE uždarymo rėmėjų konfe
renciją. IAE turi parengti eks
ploatacijos nutraukimo progra
mą, numatančią finansinės ir 
techninės pirmojo bloko sustab
dymo, radioaktyvių atliekų tvar
kymo, laidojimo galimybes bei 
darbuotojų atleidimo aplinkybes.

IAE, gaminančios 73% vi
sos Lietuvoje naudojamos 
elektros energijos, pirmojo blo
ko uždarymo kaina - apie 20 
bin. litų. Tarptautinėje rėmėjų 
konferencijoje birželio mėnesį 
bus pateikti tikslesni duomenys. 
Vyriausybiniame jėgainės užda
rymo fonde dabar yra apie 100 
mln. litų. Praėjusiais metais 
IAE uždaryti Europos komisija 
skyrė 10 mln. eurų, o nuo šių iki 
2006 m. bus skiriama po 20 
mln. eurų.
Seimo pirmininkas Vašingtone

Lietuvos seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis su dele
gacija kovo 7-9 d.d. lankėsi Va
šingtone, kur įvairiais renginiais 
buvo pažymėta Kovo 11-ji, Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo diena. Kovo 8 d. įvyko vaka
rienė Kapitoliaus rūmuose At
stovų rūmų pirmininko Dennis 
Hastert vardu. Dalyvavo JAV 
Senato ir Atstovų rūmų nariai, 
užsienio valstybių ambasadoriai 
bei Lietuvos delegacijos nariai. 
Pagrindinį pranešimą skaitė V. 
Landsbergis, sveikinimą pasakė 
Tarptautinio valiutos fondo 
vykdantysis direktorius Stanley 
Fischer.

Susitikime su JAV valstybės 
sekretorės pavaduotoju Strobe 
Talbott kovo 7 d. buvo aptarta 
tolesnė JAV ir Lietuvos santy
kių raida, praneša BNS (per 
LGTIC). S. Talbott palankiai 
įvertino Lietuvos pasiruošimą 
narystei ŠAS (NATO) bei jos 
dalyvavimą taikdariškose misi
jose Balkanuose, jos apsispren
dimą didinti krašto apsaugos fi
nansavimą. Jis taip pat gyrė sei
mo priimtas Baudžiamojo pro
ceso kodekso pataisas, leidžian
čias teisti tautžudystės bylose už 
akių, jei įtariamasis dėl blogos 
sveikatos negali dalyvauti pro
cese.

Žemdirbiams grąžina skolas
BNS skelbia, kad iki kovo 6 

d. iš Kaimo rėmimo fondo 
(KRF) žemdirbiams išmokėta 
59.7 mln. litų. Pagal susitarimą 
žemdirbių savivaldos organiza
cijų vadovų su ministeriu pirmi
ninku Andriumi Kubiliumi, iki 
kovo 15 d. jiems iš KRF turi bū
ti grąžinta 90 mln. litų praėjusių 
metų skolų, o iki liepos 1 d. - 
dar 124 mln. litų. Žemės ūkio 
ministerijos Biudžeto valdybos 
viršininko Z. Gavinavičiaus tei
gimu, žemdirbiams jau išmokė
tos paramos už linų šiaudelius 
ir rapsus. Tikimasi, kad kovo vi
duryje bus sumokėtos kompen
sacijos už dyzelinių degalų ak
cizo tarifo padidėjimą - 8.8 
mln. litų. RSJ
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® RELIGINIAME GYVENIME

Tie nelaimingi apdovanojimai
Netikėtas Nįjolės protestas Lietuvos prezidentūroje dėl 

piktinančių apdovanojimų sukėlė plačią visuomenės reakciją

Jubiliejinių krikščionybės me
tų proga š.m. liepos 28-30 d.d. 
Vilniuje, Kalnų parke, vyks Lietu
vos jaunimo dienos, pavadintos 
“Tarp dangaus ir žemės”. Laukia
ma 10000 jaunuolių iš visos Lie
tuvos. Šventėje taipgi žada daly
vauti svečiai iš Italijos, Ispanijos, 
Vokietijos, Lenkijos ir Gudijos. 
Visi bus kviečiami įsijungti į so
cialinę politinę veiklą už taiką ir 
dalyvauti kituose užsiėmimuose. 
Plati programa šiai jaunimo šven
tei jau ruošiama. Į renginį bus 
kviečiami ir kitų krikščioniškų 
konfesijų jaunuoliai.

Lietuvos vyskupų konferen
cija parašė laišką žurnalo “Vei
das” vyr. redaktoriui A. Katkevi
čiui. Laiške nurodoma, kad žur
nalo 6 nr. išpausdintas straipsnis 
“Istorija - ne mokytoja, o kiršin
toja” kai kuriais teiginiais prasi
lenkia su tiesa. Straipsnyje rašo
ma, kad vyskupams balsuojant 
bendradarbiavimo su KGB klau
simu dėl pritarimo liustracijai 
Telšių vyskupo ranka “už” nepa
kilusi. Iš tikrųjų šiame vyskupų 
posėdyje čia minimu klausimu pa
sisakyta vieningai ir nutarimas 
priimtas vienbalsiai. Laiške pa
reiškiamas nusistebėjimas, kad 
žurnalas naudojasi gandų lygio 
informacija, ir prašoma Vyskupų 
konferencijos veiklą aprašant 
naudotis žiniomis, skelbiamomis 
Vyskupų konferencijos sekreto
riato.

Lietuvos vyskupai ir katalikų 
žiniasklaidos atstovai, pakviesti 
Vyskupų konferencijos pirminin
ko arkivyskupo S. Tamkevičiaus, 
š.m. vasario 19 d. susirinko bend
ro posėdžio Kauno kurijoje. Po
sėdžio tikslas buvo - aptarti prob
lemas ir ateities perspektyvas. Šį 
apskritojo stalo susitikimą pradė
jęs arkivyskupas Audrys J. Bačkis 
tarp kitko pabrėžė, kad katalikiš
koji žiniasklaida yra pašaukta ne 
tik perduoti žinias, bet ir apašta
lauti, skelbti Evangeliją, talkinti 
sielovadai. Nepamirština trejopa 
misija: skelbti, šviesti ir liudyti Jė
zaus Kristaus Gerąją naujieną. 
Katalikiškų leidinių, radijo bei te
levizijos laidų redaktoriai posė
džio dalyvius supažindino su lei
diniais bei programomis, iškėlė 
rūpimas problemas, pateikė pa
siūlymų bei pageidavimų. Visų 
pasisakyta už tokio pobūdžio su
ėjimus, išrinkta darbo grupė, kuri 
juos organizuos.

Kryžių kalno priežiūros ko
mitetas š.m. vasario 18 d. posėdy
je svarstė teritorijos sutvarkymo 
klausimus. Nutarta nedidelę 200 
vietų šventovę statyti už Kryžių 
kalno, už Kulpės upelio. Dėl

’ • Atvirybę laikui grįsti atviry
be amžinybei — tai į visus laiko 
rūpesčius žvelgti Amžinosios Tie
sos šviesoje ir akivaizdoje.

JUOZAS GIRNIUS 

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

EDA SABATAUSKAITĖ- 
BRAŽĖNIENĖ

mirė 2000 m. vasario 27 d. Floridoje, JAV.
Velionė gimė 1922 m. sausio 30 d. Kretingoje. 

Liūdesy liko jos vyras Vilius, duktė Lyvia Marija Garsienė, 
vaikaičiai - Darius Šarūnas, Linas Tomas, Gintautas Rad
vila ir provaikaitis Tirnan Šarūnas. Lietuvoje liko broliai - 
Vytautas ir Eugenijus bei sesuo Dangerūta. Velionės pa
laikai bus sudeginti ir laidojami Lietuvoje.

Velionės draugai, draugės bei pažįstami prašomi ją 
prisiminti maldoje.

Šeima

pranciškonų sodybos išplėtimo 
nutarimų dar nepadaryta. Buvo 
siūlyta statyti viešbutį, autoaikštę 
ir kitus pastatus. Šv. Klaros vie
nuolynui vieta numatyta už Kul
pės upelio. Posėdyje dalyvavo 
pranciškonų provinciolas B. Jur- 
čys, OFM, ir vysk. E. Bartulis, pa
brėžęs, kad reikėtų skelbti mintį, 
jog Kryžių kalnas - tai padėkos 
už laisvę kalnas.

Kauno arkivyskupijos jauni
mo centre š.m. vasario 25 d. įvyko 
konferencija “Valstybės ir Bažny
čios bendradarbiavimo galimybės 
jaunimo veikloje”. Dalyvavo Lie
tuvos vyskupijų jaunimo, katali
kiškų organizacijų bei parapijų at
stovai. Arkivyskupas S. Tamkevi- 
čius sveikindamas konferencijos 
dalyvius pastebėjo, kad toks susi
tikimas turėjęs įvykti prieš kokius 
septynerius metus, tačiau gerai, 
kad sueita minint Lietuvos nepri
klausomybės dešimtmetį. Kalbėjo 
Seimo jaunimo ir sporto komisi
jos pirm. S. Čirba, Valstybinės 
jaunimo reikalų tarybos pirm. V. 
Blinkevičiūtė, Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos pirm. A. Va
lentas ir kt. S. Čirba pripažino 
Katalikų Bendrijos įnašą spren
džiant socialinius klausimus, pa
žadėjo stengtis, kad valstybės ir 
Kat. Bendrijos bendradarbiavimo 
sąlygos būtų užtikrintos. Arkivys
kupas S. Tamkevičius pabrėžė pa
sitikėjimo tarp Kat. Bendrijos ir 
valstybės svarbą remiant jaunimo 
veiklą.

Tikybos mokytojams semina
ras “Paauglių ir jaunimo proble
mų sprendimas tikėjimo šviesoje; 
rengimas Sutvirtinimo sakramen
tui” įvyko Panevėžio vyskupijos 
katechetikos centre š.m. vasario 
14-16 d.d. Seminare iš visų Lietu
vos vyskupijų dalyvavo apie 90 ti
kybos mokytojų. Seminarą vedė 
teologai kunigai ir pedagogės iš 
Prancūzijos. Koordinavo Zita 
Tručionienė. Pradėta vysk. J. 
Preikšo palaiminimu ir Mišiomis. 
Tris dienas buvo aiškintasi apie 
Šventosios Dvasios veikimą vai
ko, paauglio ir suaugusio gyveni
me. Darbo grupėse pasidalinta 
patirtimi. Be to, buvo surengta ju
biliejinė meditacija. Ta proga sve
čiai iš Prancūzijos susitiko su vys
kupijos kunigais, mūsų dvasinin
kus supažindino su metodais, mo
kymui teikiančiais vaizdingumo.

Kėdainių Šv. Juozapo švento
vėje š.m. vasario 12 d. vyko eku
meninės pamaldos už krikščionių 
vienybę. Dalyvavo parapijos kle
bonas kun. S. Bitkauskas, Gu
džiūnų parapijos administratorius 
kun. Z. Paulauskas, Kėdainių 
evangelikų reformatų kun. R. Mi
kalauskas, pasakęs ir pamokslą, 
Kėdainių ortodoksų Viešpaties 
atsimainymo parapijos kun. N. 
Murasovas, pabaigoje evangelinį 
žodį taręs rusų kalba.

Rotušės aikštė Vilniuje Nuotr. R Puterio

Rezistencija ir kolaboravimas
Žvilgsnis iš dešimties metų politinės perspektyvos

DR. ALGIRDAS KATKUS, 
Lietuvos seimo valstybinio saugumo 

ir gynybos komiteto pirmininkas

Kolaborantais laikomi žmo
nės dažniausiai dėl politinių ir 
ideologinių įsitikinimų savano
riškai bendradarbiavę su valsty
be (okupantais), kuri likvidavo 
Lietuvos valstybinę nepriklau
somybę ir aneksavo jos teritori
ją. Taip pat kolaborantais laiko
mi aneksuotoje teritorijoje su
kurtų valdžios institucijų parei
gūnai, valdininkai ar tarnauto
jai, vykdantys okupacinės val
džios politiką ir verčiantys savo 
bendrapiliečius paklusti oku
pantų valiai.

Sovietų Sąjunga steigė kola- 
borantines valdžios struktūras, 
kurios turėjo būti tarpine gran
dimi tarp jos valdžios struktūrų 
ir aneksuotos Lietuvos gyvento
jų. Šios kolaborantinės valdžios 
struktūros turėjo demonstruoti 
Lietuvos savarankiškumą (“su
verenitetą”) ir kartu - pagal 
centrinės valdžios (aneksorių) 
reikalavimus (ideologinius, po
litinius ir kt.) tvarkyti ūkio, so
cialinius, švietimo, kultūros rei
kalus. Kolaborantinė valdžia 
negalėjo vykdyti savarankiškos 
politikos, priiminėti politinius 
sprendimus, kurie paliestų visą 
visuomenę. Ši valdžia galėjo tik 
dvigubinti centrinės valdžios 
nurodymus ir prižiūrėti jų vyk
dymą. Tokia padėtis Lietuvoje 
buvo iki 1990 m. kovo 11d.

Atsižvelgiant į kolaborantų 
dalyvavimą vykdant centrinės 
okupacinės valdžios nurody
mus, kuriais buvo pažeidžiamos 
tautos ir atskiro žmogaus teisės, 
galima nustatyti jų teisinę atsa
komybę. Pagaliau tai ir buvo 
padaryta - per aštuonerius me
tus priimti teisės aktai, kuriais 
buvo apibrėžti jų padaryti geno
cidiniai, karo ir kiti nusikalti
mai. Apribotos politinį perse
kiojimą vykdžiusių asmenų gali
mybės artimiausiu laiku dirbt 
Lietuvos strateginiuose objek
tuose, svarbiausiose valstybės 
įstaigose.

Bet lieka kolaboravimo mo
ralinis palikimas. Tai kolabo
rantų psichologinis ir moralinis 
poveikis okupacijai ir aneksijai 
pateisinti, viešosios nuomonės 
apie buvusį režimą formavimas 
per žiniasklaidos, švietimo, kul
tūros ir pan. ištaigų veiklą. Vie
ną savo veiklos pusę jie visada 
yra linkę nuslėpti; ne vien tik 
dėl ideologinio bendrumo jie 
buvo prieš nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atkūrimą, už 
vieningą Sovietų Sąjungą, “am
žinus ryšius” su Rusija. Centri
nės valdžios vykdomas kitama- 
nių persekiojimas, žmogaus tei
sių bei laisvių ribojimas buvo 
taip pat naudingas kolaboranti- 

Iš dešinės: dr. ALGIRDAS KATKUS, Lietuvos seimo narys, DARIUS 
UDRYS, politinės filosofuos doktorantas, ANGELĖ NELSIENĖ, JAV 
LB Vakarų apygardos pirmininkė, Politinių studijų savaitgalyje Los 
Angeles 2000.1.29 Nuotr. J. Pupiaus

nei valdžiai. Be to, politinis 
bendradarbiavimas visada lin
kęs susitapatinti su konformiz
mu arba prisitaikymu (nors tai 
tik sudėtinė kolaboravimo da
lis), su vadovaujančia veikla 
kultūrinėje, ūkinėje ar sociali
nėje sferoje. Nors juos siejo na
rystė vienoje partijoje, bet žmo
nės (vadovai) nebuvę tiesiogi
niame komunistinių partinių ar 
represinių struktūrų pavaldume 
nėra tiesiogiai (teisiškai, politiš
kai ir pan.) atsakingi už oku
pantų vykdytą politiką. Kas kita 
- asmeninė moralinė atsakomy
bė. Ji arba jaučiama, arba - ne.

1988-1991 m. Lietuvos vi
suomenei demokratėjant ir at
kuriant savo valstybę, į politinę 
areną (pirmą kartą po 1944- 
1953 m.) buvo išėjusios Sovietų 
Sąjungos represinės ir karinės 
struktūros (KGB, sovietinė ar
mija). Paradoksas, bet tuo metu 
kolaborantinės valdžios struktū
ros, kuriose buvo pakankamas 
skaičius prisitaikėliškai nusitei
kusių lietuvių, paskendo naujos 
rūšies prisitaikymo bangoje. Po
litinis visuomenės aktyvumas, 
aktyviai besireiškęs tautinio at
gimimo procesas pagimdė nau
jos rūšies prisitaikymą prie nau
jų sąlygų, kuriose Sovietų Są
jungos centrinės valdžios pozi
cija nebebuvo remiama besąly
giškai.

1988-1990 m. veikusi sovie
tinė Lietuvos Aukščiausioji ta
ryba iš kolaborantinės instituci
jos nevirto savarankišką politi
ką vykdančiu organu, bet įtako
jama visuomenės daugumos sa
vo nutarimais palengvino val
džios perėmimą į demokratinių 
rinkimų metu išrinkto, nepri
klausomos valstybės atkūrimo 
politiką vykdančio Aukščiausios 
tarybos - Atkuriamojo seimo 
rankas.

Prieš tai kolaborantinė LKP 
atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos, kuri ideolo
giniais, politiniais ir kitais sai
tais buvo apėmusi visą vietinį 
politiškai kolaboruojantį sluoks
nį. Šiuos saitus stengėsi išlaikyti 
vadinamoji “ortodoksinė” vieti
nės komunistų organizacijos da
lis, kuri stengėsi, kolaboruoda
ma su represinėm struktūrom 
(KGB) ir sovietine kariuomene, 
išlaikyti Lietuvą Sovietų Sąjun
gos ribose.

Separatizmo bei politinio 
ekstremizmo, o kartais ir vals
tybinio terorizmo (OMON’o 
veiksmų) skatinimas tapo jų pa
grindiniais poveikio svertais. Iki 
1991 m. rugpjūčio pučo jų įtaka 
didžiausioms Lietuvos tauti
nėms bendruomenėms (rusų, 
lenkų) ir daliai lietuvių (ypač iš 
buvusio kolaborantų sluoks
nio), yra neginčijamas faktas. 
Lietuvai įgijus realią politinę 

nepriklausomybę kartu su “or
todoksų” išnykimu (pasitraukus 
į Rusiją, Gudiją) dingo ir jų 
politinė įtaka.

Tačiau žvelgiant iš dešim
ties metų perspektyvos matosi, 
kad liko daugelis-jų tiesiogiai 
įtakotų reiškinių: tautiniu pa
grindu žymiai susiskaldžiusi 
Lietuvos politinė bendruomenė 
(toliau kūrėsi monotautinės po
litinės organizacijos - Lenkų 
rinkimų akcija, Rusų sąjunga ir 
kt.), “autonomiškumo” siekiai 
Rytų Lietuvoje, “ortodoksų” 
propagandos štampų reiškiniai. 
Kolaborantinei LKP (vėliau 
LDDP) nutraukus politinius, o 
vėliau ir ideologinius saitus su 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partija, išliko neišspręsta mora
linės (jau nekalbant apie teisi
nę) atsakomybės problema už 
iki tol vykdytą antihumanišką, 
žmonių teises ribojusią politiką 
bei terorą. Paviršutiniški “tau
tos atsiprašymai” jokiu būdu 
neišsprendė tokios atsakomybės 
problemos. Tai iš dalies įtakoja 
ir tokius reiškinius, kaip lyg ir 
jau užmirštų komunistinės pro
pagandos teiginių kartojimas, 
mankurtizmo skatinimas men
kinant patriotizmo bei pilietiš
kumo sąvokas, atkurtos valsty
bės saugumo interesų nepaisy
mas arba iškraipymas, “homo 
sovieticus” sindromas.

Kitoje pusėje - rezistencijos 
arba žmonių nuosekliai kovo
jusių už Lietuvos nepriklauso
mybę, už tautos ir žmogaus tei
ses problema. Žiūrint iš tam 
tikros laiko perspektyvos aki
vaizdu, kad 1988-1991 m. tautos 
vienybę, palaipsniui (jau nuo
1990 m.) keitė politinis susiskal
dymas, atsiribojimas.

Tai negalėjo nepaliesti 
žmonių įsiliejusių į tautos politi
nio atgimimo procesą vos prieš 
dešimt metų. Tai palietė ir paly
ginti gausią išlikusių pokario 
rezistentų ir nukentėjusių nuo 
sovietinio režimo (politinių ka
linių, tremtinių) žmonių grupę. 
Tai labai ryškiai padalino ir 
negausią aštuntojo - devintojo 
dešimtmečiuose aktyviai žmo
gaus bei tautos teisių gynime 
pasireiškusią grupę. Skirtingai 
nuo kitų buvusių Rytų bloko 
šalių (Lenkijos, Čekijos) Lietu
voje buvę disidentai, turėję tam 
tikrą potencialą 1988-1989 m., 
vėlesniais metais neatliko visuo
menėje ryškesnio vaidmens ir 
neišlaikė to moralinio autorite
to, kurį įgijo kovodami su so
vietiniu režimu.

Pertemptas atsikūrusios Lie
tuvos valstybės socialinės atsa
komybės buvusiems rezisten
tams ir sovietinio režimo au
koms suvokimas tuština ir šios 
ryškios bei tautiškumo išlaiky
mui nusipelniusios visuomenės 
dalies moralinio autoriteto 
aruodus.

Naują nuoseklių Lietuvos 
nepriklausomybės ir valstybės 
atkūrimo šalininkų bei aktyvių 
dalyvių kartą žymiai įtakojo po
1991 m. besiklosčiusi politinė 
konjunktūra, buvusių kolabo
rantų tam tikros politinės (kar
tais ir ekonominės) galios išlai
kymas, jų sukurtų ir įtakotų po
litinių jėgų poveikis aktualiau
siems valstybinės politikos for
mavimo klausimams 1992-1997 
m. Tai objektyvūs reiškiniai. 
Todėl Lietuvos valstybėje besi
kurianti demokratinė visuome
nė turi ir turės išlaikyti didžiulį 
dar sovietmečiu susikaupusių 
socialinių problemų krūvį, baig
ti nuosavybės teisių restituciją, 
išsigydyti nuo ksenofobijos, su
rasti svertus, kurie lems Lietu
vos pilietinės visuomenės kūri
mąsi XXI amžiuje.

J. P. KEDYS
Ryšium su Vasario 16 mi

nėjimu prezidentas V. Adam
kus paruošė labai gausų, net 73 
asmenų, valstybinį apdovanoji
mą. Tai didžiausias apdovanoji
mas palyginti su 1918-1940 ir 
1950-2000 metais.

Numatytų apdovanoti sąra
šas atkreipė N. Sadūnaitės dė
mesį. Pastaroji tuo metu truputį 
negalavo ir buvo ligoninėje, bet 
apsisprendė į šias iškilmes vykti. 
Nuvykus į prezidentūrą prie 
Baltosios salės, kur apdovano
jimas turėjo įvykti, ji pastebėjo, 
jog į salę įleidžiama tik pagal 
sąrašą, ir jos durininkas į salę 
neįleido. Tada N. Sadūnaitė pa
matė pažįstamą gen. J. Kron- 
kaitį, Lietuvos kariuomenės va
dą, ir paprašė jo pagalbos įeiti 
salėn. Jis mielai sutiko ir jau su 
gen. Kronkaičiu kartu einant į 
salę durininkas netrukdė.

Prezidentas V. Adamkus, 
pradėdamas iškilmę, pažymėjo: 
“Vasario 16 ir Kovo 11 prisime
name tuos, kurių sąžiningas 
darbas ir morali laikysena sa
vaime prieštaravo totalitarinio 
režimo prievartai, artino tautos 
laisvės dienas”.

Kai prasidėjo apdovanoji
mo iškilmė, buvo pakviesta ir 
Kazimiera Prunskienė, kaip pir
moji ministerė pirmininkė, pri
imti Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino II laipsnio 
ordiną. Tada Nijolė Sadūnaitė 
garsiai visoje salėje paklausė pre
zidentą V Adamkų: “Už ką? 
Žmonės sėdėjo kalėjime, o apdo
vanojami ir budeliai, ir aukos!”

N. Sadūnaitė, darydama šį 
pareiškimą, rėmėsi Lietuvos 
teismo 1992 m. nutarimu. Teis
mas ištyręs daugybę sovietinių 
dokumentų, nusprendė, kad K. 
Prunskienė sovietmečiu savano
riškai bendradarbiavo su KGB! 
Tada prez. V. Adamkus atsakė: 
“Tai man yra gerai žinoma ir 
prašau netrukdyti!”

Apdovanojimo laukė ir K. 
Prunskienės vyriausybės buvęs 
vidaus reikalų ministeris Mari
jonas Misiukonis. Pastarasis, sė
dėdamas salėje ir klausydamas 
N. Sadūnaitės kaltinimų Pruns
kienei ir prezidentui, garsiai pa
reiškė: “Manęs laukia tas pat”. 
Jis neapsiriko, kai prez. V. 
Adamkus segė M. Misiukoniui 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino III laipsnio ordiną, 
N. Sadūnaitė vėl pribėgo prie 
prezidento ir pareiškė: M. Mi
siukonis 20 metų buvo KGB 
viršininku! Jis ne tik organiza
vo, bet ir pats dalyvavo parti
zanų žudynėse.

Dėl M. Misiukonio pasky
rimo vidaus reikalų ministeriu 
1990 m. Prunskienės vadovauja
mame kabinete buvo suruoštas 
specialus Aukščiausios tarybos 
posėdis, kuriam pirmininkavo 
A. Abišala. Dalyvavo beveik visi 
Aukščiausios tarybos nariai. M. 
Misiukonis tame posėdyje prisi

A+A
ANTANUI STEIGVILUI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną STASĘ, dukrą, sūnus 
ir jų šeimas su giliu liūdesiu ir meile -

Birutė, Jonas Lukšiai

PADĖKA
MYLIMAI MAMAI IR MOČIUTEI

a.a. JUZEI JONAITIENEI , 
mirus, nuoširdžią padėką reiškiame prel. Jonui Staškevi
čiui už aplankymą ligoninėje, maldas laidotuvių namuo
se, už atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Dėkojame visiems ją lankiusiems ligos metu, o 
mirus atėjusiems atsisveikinti ir kartu pasimelsti, pareiš- 
kusiems užuojautas ir aukas “Vaiko tėviškės namams”, 
Birutei Jonaitienei už surinkimą aukų ir aukas “ALS 
Society”.

Dėkojame šeimininkėms už maisto pagaminimą 
ir ponioms atnešusioms pyragus. Mūsų ypatinga padėka 
Anelei Gataveckienei ir Agotai Babeckienei mums padė
jusioms liūdesio valandoje.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas visuomet pasi
liks su mumis -

Aldona Jonaitytė King ir šeima

pažino dirbęs KGB. Po ilgo po
sėdžio vyko balsavimas: 67 
aukščiausios tarybos narių buvo 
už jo paskyrimą Vidaus reikalų 
ministeriu, 8 - prieš, 28 - susi
laikė. Niekas net nesiūlė kito 
kandidato, o Aukščiausios tary
bos pirm. V. Landsbergis patei
kė jam porą klausimų, liečian
čių santykius su Rusija.

M. Misiukonis vadovavo 
paskutinio Lietuvos partizano 
Antano Kraujelio apsupime ir 
žūtyje. KGB teigia, kad A. 
Kraujelis pats nusišovė, o žmo
nės kalba, kad KGB jį nužudė.

Gen. J. Kronkaitis “Lietu
vos ryto” korespondentei pa
reiškė nepadėjęs N. Sadūnaitei 
įeiti į Baltąją salę: “Ji tik kartu 
su manim į salę įėjo, aš jai nieko 
nepadėjau...”

Ryšium su N. Sadūnaitės 
poelgiu prezidentūroje tenka 
pastebėti, kad ten yra kažkoks 
pasimetimas - švaistymasis or
dinais bei medaliais. Kaltina
mas ir pats prezidentas V. 
Adamkus neapdairumu. Prisi
menama, kad V. Adamkus yra 
vienas iš organizacijos “Santara- 
Šviesa” steigėjų išeivijoje. Ta or
ganizacija sovietmečiu skelbusi 
šūkį “Veidu į Lietuvą”, o ne 
“Veidu į pavergtą Lietuvą”. Ko- 
laborantinę jos politiką pasmer
kė VLIKas, 16-kos partijų jun
ginys. Samariečių įtaka prezi
dentūroje ir dabar yra akivaizdi.

Ir po prezidentinių apdova
nojimų protesto balsai nutilo - 
Gedimino pr., prie Mažvydo 
bibliotekos, įvyko susirinkimas, 
kuriame keli kalbėtojai pasisakė 
prieš piktinančius apdovanoji
mus. Kai kurie jų reikalavo 
atitinkamų prezidentūros parei
gūnų atleidimo ir net paties 
prezidento atsistatydinimo.

NIJOLĖ SADŪNAITĖ Lietuvos pre
zidentūroje Vilniuje ordinų įteiki
mo iškilmėje

r -sAMocnw Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412
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Sopulingo Kristaus skulptūra Tytuvėnų šventovėje. Nežinomo liaudies 
meistro darbas Nuotr. H. Paulausko

IS LIETUVOS DIENU ROMOJE

Buvote mūsų balsu
Kauno arkivyskupo SIGITO TAMKEVIČIAUS sveikinimas 

popiežiui Jonui Pauliui II 2000 metų kovo 4 dieną

Dievo žodis šildo
Pamaldos Druskininkų priemiesčio šventovėje

Ratnyčia, buvęs atkampus 
Dzūkijos bažnytkaimis, dabar 
jau Druskininkų priemiestis. Tą 
sekmadienį, nepaisant keliuos 
telkšančių balučių, atsiradusių 
atlydžiui staigiai užklupus storą 
sniego patalą, automobiliais ar 
kitokiomis susisiekimo priemo
nėmis ir net pėsčiomis rinkosi 
ne tik vietiniai dzūkai, bet ir kai 
kurie sanatorijų poilsiautojai į 
10 valandą prasidedančias šv. 
Mišias.

Tarp suaugusiųjų - daug 
vaikų. Jie pirmiausia būriavosi 
prie kalėdinės Prakartėlės. Ši 
skoningai įrengta kairiajame al
toriuje: viršuje, spindinčių eglių 
atšvaituose, - senojo Betliejaus 
miesto piešinys drobėje, o šalia 
- dėmesį itin patraukianti pe
riodiškai pasisukanti mažesnė 
eglutė, taip pat žėrinti nuo elek
tros lempučių.

Prasidėjo šv. Mišių aukoji
mas. Suolai pilnutėliai tikinčių
jų. Navose dar stovi jaunuolių 
ar pojaunių žmonių. Dešimtys 
“Ryto” pradinės mokyklos auk
lėtinių sėdi trijose eilėse ant il
gų suolų prieš groteles. Su jais 
ir mokytojos, rodančios tinka
mos elgsenos šventovėje pavyz
dį. Visų mokinukų rankose Mi
šių tekstai su pagrindiniais at
liepiamaisiais žodžiais. Iš jų vai
kai darniai, lėtai, aiškiai atsaki
nėja atitinkamose vietose.

Palyginti neseniai čia klebo
naujantis (buv. Aušros Vartų vi
karas) kunigas Almantas Ki
birkštis savo pamokslo mintis 
daugiausia skyrė šiems mokslei
viams, kurie ruošiami Pirmajai 
Komuniaji gegužės mėnesį per 

Baigiama statyti Kiauklių (Kaišiadorių vyskupuos) šventovė. Dar 
daug darbo rankų laukia vidaus darbai - tinkavimas, altorius ir kiti 
įrengimai

Motinos dieną (galbūt tai atsa
kas į vienos seimo atstovės anti- 
katalikiškus išpuolius). Jau ir 
prieš šv. Mišias su vaikais pasi
ruošimą nagrinėjęs klebonas la
bai išryškino Jėzaus Kristaus 
gerumą, Jo auką ant Kryžiaus 
Golgotoje už pasaulio nuodė
mes. Gyvai buvo atskleistas 
Dievo žodžio veikimas per Jo 
tarpininkus kunigus.

Daugybė suaugusiųjų pri
ėmė šv. Komuniją. Jie tarsi jau
tė pareigą dalyvauti šv. Eucha
ristijos puotoje ir pasimelsti už 
tuos, kurie pirmą kartą gyveni
me į savo širdeles įsileis Gerąjį 
Ganytoją.

Tikinčiųjų džiaugsmui šven
tovėje veikia “Ryto” vid. mo
kyklos mokinių darbų paroda 
religine tematika. Medžio dar
bai išrikiuoti ant dešiniojo šoni
nio altoriaus pakopėlių, o este
tiški karpiniai ir piešiniai - prie 
sienos. Visi darbai įtaigūs, pa
deda įtvirtinti Dievo žodį.

Šį žodį su atsidavimu tvir
tindavo ir ilgametis vargoninin
kas a.a. Juozas Žukas, parapijos 
skausmui prieš 10 mėnesių at
gulęs į senąsias kapines prie šven
toriaus. Jį taip netikėtai mirtis iš
sivedė, kai buvo atgrojęs vienos 
choristės metinių pamaldose.

Dievo žodžiu šildomas pra
šosi ir drobėje atvaizduotas di
delis džiūstantis tikėjimo medis 
su užrašu “Atgaivink” apačioje.

Visi laimingi skirstėsi. Nors 
šventovė nešildoma, niekas ne
siskundė, kad šaltoka. Juk Die
vo žodis šildo.

Jeronimas Šalčiūnas,
Marijampolė

ŠVENTASIS TĖVE,

Keli tūkstančiai piligrimų iš 
Lietuvos ir išeivijos drauge su 
ganytojais, kunigais ir šalies 
Prezidentu atvykome į amžinąjį 
miestą, kad jubiliejiniais metais 
pasisemtume atgaivos savo as
meniniam ir visos tautos gyveni
mui.

Kai Jūs, Šventasis Tėve, bu
vote išrinktas popiežiumi, mes 
kentėjome didelę priespaudą, 
buvome Tylos Bažnyčia. Jūs pa
žadėjote būti mūsų balsu, kuris 
turėjo pralaužti pasaulio tylą 
didelės neteisybės akivaizdoje. 
Tuo balsu buvote.

Prieš 10 metų Jūs džiaugė
tės drauge su mumis, kai pradė
jo trupėti nelaisvės grandinės, 
kausčiusios mūsų daugelio Rytų 
Europos kraštų laisvę ir laimi
note mūsų pirmuosius laisvės 
žingsnius. Prieš septynerius me
tus Jūs aplankėte mūsų Tėvynę: 
Aušros Vartus, Kryžių kalną ir 
Šiluvą, drąsinote ir įkvėpėte 
vilties greičiau atstatyti visa tai,

Šventojo Tėvo žodis

Lietuva grįžo į europinę šeimą
2000 m. kovo 4, šeštadienio vidudienį, popiežius Jonas Paulius II 
audiencijoje priėmė Lietuvos jubiliejinių dienų maldininkus. 
Audiencija įvyko Vatikane, Pauliaus VI-ojo audiencijų salėje. 
Susitikime su Šventuoju Tėvu dalyvavo daugiau kaip 2,000 Lie
tuvos gyventojų ir užsienio lietuvių. Tarp jų, - Lietuvos respubli
kos prezidentas Valdas Adamkus su žmona ir lietuviai vyskupai.

MIELI BROLIAI IR 
SESĖS LIETUVIAI!

1. Sveiki atvykę į “Švento
jo Petro namus”, jūsų jubilie
jinės maldos kelionės tikslą! 
Beveik kiekvieną savaitę bend
rosiose Audiencijose turiu pro
gą pasveikinti tikinčiųjų grupes, 
atvykstančias iš Lietuvos. Šian
dien čia jūsų yra daug, nes at
stovaujate visai savo tautai. 
Sveikinu Kauno arkivyskupą, 
vyskupų konferencijos pirmi
ninką Sigitą Tamkevičių, dėko
ju jam už šiltus žodžius, kuriuos 
man išsakė jūsų vardu. Taipogi 
sveikinu Vilniaus arkivyskupą ir 
visus čia esančius vyskupus, tu
rėdamas mintyje nuoširdžiau
sius linkėjimus ir kardinolui 
Vincentui Sladkevičiui, kurį su
laikė namuose nestipri sveikata. 
Taip pat sveikinu kunigus, vie
nuolius ir vienuoles bei visus jus 
čia esančius.

Mano mintys savaime grįžta 
į 1993 metų rugsėjį įvykusią ma
no ganytojišką kelionę į jūsų 
mylimą šalį; taip pat - 1987 me
tais Vatikano bazilikoje kartu 
su gausiai susirinkusiais visos 
Europos vyskupais švęstą Lietu
vos krikšto šešių šimtų metų 
sukaktį. Lietuva buvo paskutinė 
Baltijos šalis tapusi krikščioniš
ka ir vienintelė išliko ištikima 
Katalikų Bendrijai liuterinės re
formacijos laikotarpiu.

Dėkokime Dievui už lietu
vių tautos ištikimybę Bažnyčiai 
ir šventojo Petro įpėdiniui, taip 
pat už tikėjimą, kurį liudijo 
daug vyskupų, kunigų, vienuolių 
ir pasauliečių, dažnai net savo 
kankinyste, ypač per penkiasde
šimt tragiškų komunistinės oku
pacijos ir persekiojimo metų.

2. Šiandien, atgavusi savo 
pilietinę ir tikėjimo laisvę, Lie
tuva sugrįžo į savo vietą europi
nėje šeimoje. Laisvė yra įparei
gojanti. Mieli lietuviai, jūsų tau
ta su savo kultūriniu paveldu, 
paženklintu kančių, išgyventų 
dėl didvyriškos ištikimybės 
krikščioniškam pašaukimui, turi 
įnešti savo indėlį į dvasinį Euro
pos atsinaujinimą ir tautų susi

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

ką buvo sugriovusios Dievą pa- 
metusiųjų žmonių rankos; ragi
note mus kurti ateitį su Kris
tumi.

Šią valandą visi čia susirin
kusieji norime Jus pasveikinti ir 
padėkoti, kad atvedėte Bažny
čią į trečiąjį tūkstantmetį, ypač 
už didelę meilę, kurią nesiliau
jate rodęs mūsų kraštui ir Baž
nyčiai.

Kovo 11-tąją mes minėsime 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo dešimtmetį. Šventasis 
Tėve, palaiminkite visus, kurie, 
nugalėdami daugybę sunkumų, 
aukojasi ir kuria Lietuvos ir 
Bažnyčios ateitį. Palaiminkite 
mūsų Prezidentą, seimą ir vy
riausybę, kad visi Lietuvos pi
liečiai jaustų jų rūpestį ir pasi
aukojantį tarnavimą. Palaimin
kite mūsų vyskupus ir kunigus, 
kad jie uoliai sėtų Evangelijos 
sėklą; palaiminkite visus Lietu
vos tikinčiuosius tėvynėje ir iš
eivijoje, kad jie būtų gerąja že
me, nešančia šimteriopą derlių.

taikymą. Šventasis Kazimieras, 
jūsų Globėjas, kurio dieną šven
čiame šiandien, labai stengėsi 
išlaikyti vienybę Kristaus ir 
Evangelijos vardan. Jo pavyzdys 
jums tešviečia ir tevadovauja. 
Tegul praeities liudijimas skati
na jus naujoms pastangoms 
skleisti Evangeliją.

Trečiojo tūkstantmečio auš
roje krikščionys su nauja jėga 
girdi savo širdyse aidinčius 
apaštalo Pauliaus godžius: “Ca
ritas Christi urget nos - Kris
taus meilė skatina mus” (2 Kor 
5,14). Iš tiesų, šiandien žmogui 
labiau nei bet kada reikia Evan
gelijos, kad galėtų eiti tiesos, 
laisvės, teisingumo ir taikos ke
liais. Visų pirma jam jos reikia, 
kad pažintų Dievą ir save patį, 
kad puoselėtų savo paties kilnu
mą ir pagarbą gyvybei, atpirktai 
Kristaus kančia.

3. Iš širdies linkiu, kad ši 
jubiliejinė maldos kelionė į Ro
mą jūsų bendruomenes labiau 
įjungtų į Bažnyčios visuotinu
mą. Apaštalų ir kankinių atmi
nimo vietų aplankymas, susitiki
mas su šv. Petro įpėdiniu, mal
da kelianti j Dievą kartu su dau
gybe tikinčiųjų iš visų pasaulio 
žemynų teskatina jus, brangieji, 
mylėti Bažnyčią ir jai tarnauti. 
Stenkitės pagilinti Antrojo Va
tikano susirinkimo pažinimą, 
kad galėtumėte perkelti jo mo
kymus į konkrečias bažnytinio 
ir visuomeninio gyvenimo aplin
kybes, pradedant nuo jūsų šei
mų ir parapijų. Gailestingumas 
ir atlaidumas, meilė mažiems ir 
vargšams, dosni ir kilniaširdė 
tarnystė tegul būna jūsų išski
riamieji ženklai, tegul iškal
bingai byloja jog esate broliška 
bendrija Kristuje.

Kristus, kuris yra tas pats 
vakar, šiandien ir rytoj, telydi ir 
tevadovauja jūsų žingsniams. 
Kristus yra su jumis. Tegul nie
kada jūsų neapleidžia šitas guo
džiantis tikrumas. Būkite drąsūs 
skelbėjai ir džiugūs savo gyveni
mo pasaulyje liudininkai!

Popiežius meldžiasi už jus ir 
su nuoširdžia meile visus jus 
laimina. Garbė Jėzui Kristui!

Grupė Š. Amerikos lietuvių, dalyvavusių Lietuvos dienose Romoje istorinių pastatų rajone. Iš kairės: V. Kamantas, 
G. Kamantienė, A. Pajaujienė, D. Didžbalienė, E. Merkelytė, V. Baltrušaitienė Nuotr. V. Baltrušaitienės

Kuproto ir karstas nebeištiesins
Ironiškai apie labai rimtus dalykus Lietuvoje

ALGIRDAS ŠIUKŠČIUS, 
Molėtai

Dabar nenuobodu pas mus 
gyventi: taip ir lauki, kad kuo 
greičiau jį paįvairintų didesnio 
ar mažesnio masto skandalas. 
Neapsieita be to ir Vasario 16- 
sios proga, kai buvęs pirmasis 
vidaus reikalų ministeris M. Mi
siukonis buvo apdovanotas Ge
dimino III-jo laipsnio ordinu. 
Nepritarusi jo ir ekspremjerės 
K Prunskienės pagerbimui to
kiu būdu, N. Sadūnaitė sukėlė 
subruzdimą. Prisiminkime 1988- 
jų pradžioje visuotinę isteriką, 
kuomet visoje Lietuvoje iš da
lies dėl jos buvo vos ne karo 
būklė. Ji sujaukė gražią iškilmę, 
sugadino nuotaiką gerajam Pre
zidentui ir kai kuriems asme
nims. Be abejonės, kliuvo ir 
apsaugos darbuotojams už žiop
lumą.

Buvęs ministeris 11.18 vaka
re RTV “Panoramos” laidoje 
pasirodė tautai ir paaiškino apie 
savo dorą ir patriotišką veiklą 
valstybės labui. Regis, net ryžosi 
paieškoti, kas sugalvojo tokį iš
puolį. Tuo pačiu įprastu čekis-

Grupė tautiečių, dalyvavusių Lietuvos dienose Romoje, aplankė ir Asyžių. 
Nuotraukoje - prie Šv. Pranciškaus bazilikos. Iš kairės: D. Čiornaja, 
Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkė, E. Merkelytė, G. Kamantie
nė, V. Kamantas, V. Baltrušaitienė, D. Didžbalienė Ntr. V. Baltrušaitienės

Baigiant Lietuvos dienas Romoje
Kovo 4, šeštadienį, su mal

dininkais iš Lietuvos savo jubi
liejinę dieną Romoje šventė 
apie 1000 italų maldininkų iš 
Šiaurės Italijos Cremona vysku
pijos. Juos audiencijoje popie
žius Jonas Paulius II priėmė 
taip pat kovo 4 d. kartu su lietu
viais Pauliaus VI-ojo audiencijų 
salėje 12.00 valandą.

Cremonos miestą su Lietu
va sieja žinomas XIX šimtmečio 
italų kompozitorius Amilcare 
Ponchielli, sukūręs operą “I Li- 
tuani” apie lietuvių kovas su 
kryžiuočiais pagal Adomo Mic
kevičiaus Konradą Valenrodą. 
1984 metais kompozitoriaus gi
mimo 150 metines Cremonos 
“Ponchielli” operos teatras pa
minėjo nauju “I Lituani” pasta
tymu.

Po iškilmių Vatikane lietu
vių Šv. Kazimiero kolegijoje, 
rektoriaus prelato Algimanto 
kvietimo, įvyko šv. Kazimiero 
proga minėjimas. Jame dalyva
vo Lietuvos respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus su 
žmona, Lietuvos ambasadorius 
prie Šv. Sosto Kazys Lozoraitis, 
Lietuvos ambasadorius Italijoje 

tiškai tvirtu tonu pareiškė, jog 
apdovanojimo nemano atsisaky
ti. Senesnioji karta žino, kad pa
tekęs gyvas į MGB-KGB rankas 
niekas nebeištrūkdavo. O šiuo 
atveju eina kalba tik apie negy
vą daiktą - ordiną. Kita vertus, 
jis turi ir pagrindą: prie anuo
met sovietiniais metais gautų 
beveik dešimties apdovanojimų 
labai efektingai kontrastuos 
Gedimino ordinas.

Apie savo veiklą tuomet bu
vęs eksministeris sugebėjo prisi
minti tik dalyvavimą paskutinio
jo aktyvaus Rytų Aukštaitijos ir 
Lietuvos partizano A. Kraujelio 
“likvidavimo” operacijoje. Mat 
kartu su N. Dušanskiu, garsiu 
savo žiaurumu Utenos KGB 
viršininku S. Tichomirovu ir ki
tais, surašė jo atpažinimo proto
kolą. Beje, Tichomirovas ir da
bar sveikas bei gyvas tebegy
vena Utenoje ir pasakoja kaip 
kovojo su gaujomis (kitaip sa
kant - “banditais”). Kalbėti apie 
šį biografijos faktą eksministerj 
privertė išlikę archyviniai doku
mentai ir j žiniasklaidą patekę 
jų įrašai.

Romanas Podagėlis su žmona, 
Lietuvos vyskupai, Maskvos ar
kivyskupas Tadeusz Kondrusie- 
vicz, piligrimystėje dalyvavę lie
tuviai kunigai ir keletas lietuvių 
maldininkų.

Savo kalboje ambasadorius 
Kazys Lozoraitis džiaugėsi, kad 
pirmą kartą toks gausus maldi
ninkų skaičius su savo preziden
tu gali švęsti krikščionybės jubi
liejų, kuris kviečia pradėti naujo 
gyvenimo tarpsnį su pagarba ir 
susitaikinimu. “Jubiliejiniai me
tai tepaskatina vienybėje kurti 
Lietuvos ateitį, kuri remtųsi 
moralinėmis vertybėmis”.

Lietuvos respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus taip 
pat džiaugėsi, kad Lietuvos var
das skambėjo krikščionybės 
centre. “Toks dvasinis pakili
mas padeda pakelti Lietuvos 
vargus”, - sakė prezidentas.

Taip baigėsi Lietuvos jubi
liejinės dienos Romoje. Tačiau 
pats jubiliejus dar nepasibaigė. 
Jis švenčiamas kiekvienoje vys
kupijoje. O metų pabaigoje, 
lapkričio 11 dieną bus švenčia
ma jubiliejinė Lietuvos diena 
Jeruzalėje. jurgita Žemaitytė, 

pagal Vatikano radiją'

Pasak jo, reikėjo kaip nors 
užbaigti su šiuo ginkluotu nele
galu, grėsusiu taikiems kaimų 
gyventojams. Jo žodžiai padvel- 
klė tokia sena terminologija, jog 
tapo net kraupu. Nepasakė tik 
žodžio “banditas”, kaip anuo
met ir nepridūrė, jog tie taikūs 
kaimiečiai kūrė laimingą gyve
nimą ir statė šviesų komunizmo 
rūmą. Tiesa, terminą “nelega- 
las” kagėbistai dažniau oficialiai 
pradėjo vartoti tuomet, kai par
tizanų bebuvo likę tik vienetai, 
ir KGB jau iš anksto pradėjo 
ruošti jiems bylas (jei būtų su
imti gyvi). Tokia grynai krimi
nalinio pobūdžio byla buvo už
vesta ir A. Kraujeliui 1964 metų 
pavasarį. Tas nujautė, kas jo 
laukia, todėl nedvejodamas pa
sirinko garbingą žūtį.

Gal senyvas amžius daro 
įtaką - M. Misiukonis “pamir
šo” ir nesenus laikus. Pamiršo 
jis, kad jo vadovaujama milicija 
“saugojo” pabėgusius iš sovieti
nės armijos mūsų kareivėlius 
Naujojoje Vilnijoje nuo juos 
gaudančių kariškių. Kaip saugo
jo, nežinia, tik anie buvo suimti 
ir išgabenti į atokiausius plačio
sios tėvynės užkampius.

Pamiršo jis, kad davė įsaky
mą nesikišti į konfliktą su “Jed- 
instva” prie tuometinės Aukš
čiausios tarybos rūmų 1991 me
tų sausyje. Gal jis tuomet mąstė 
tikrai demokratiškai: lai pačios 
masės viską išspręs taip pat 
demokratiškai. Tur būt buvo jo 
ministeriavimo metu ir kitų 
griekelių, bet žmonių atmintis 
trumpoka.

Kyla klausimas - ar buvęs 
aukšto rango KGB darbuotojas 
nesiruošia išleisti savo atsimini
mų iš tarnystės Lietuvai laiko
tarpio. Tą padarė ne vienas 
“buvęs” ar “buvusi”: gintarinė 
ledi, suvereniteto troškęs prezi
dentas, radijo ir televizijos ko
miteto pirmininkas J. Januitis, 
sekretoriaus A. Ferenso žmona 
Goda ir pan. Būtų įdomu pasi
skaityti autentiško pasakojimo. 
Tik, regis, eksministerj kažko
dėl patraukė bą^ikininkystės 
sritis.

Gali būti, kad M. Misiuko
nis nė nežino, jog nelegalas A. 
Kraujelis prieš porą metų buvo 
Prezidento dekretu po mirties 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus III 
laipsnio ordinu. Tolerantiškasis 
Prezidentas galėjo ir nežinoti 
visų aplinkybių: jis gyveno už 
jūrių marių, JAV. Tačiau kaip 
galėjo prezidentūros komanda 
padaryti apmaudžią klaidą? Ki
ta vertus, gerasis Prezidentas 
labai trokšta visuotinės santar
vės ir susitaikymo, nori kad vy
rautų taika ir ramybė. Tai jis 
pats patvirtino savo spaudos 
konferencijoje prezidentavimo 
dvejų metų sukakties proga. 
Nesvarbu, jog “masės” pasipik
tino (juk ne visi): šuo loja, o 
karavanas eina kaip sako rytie
čiai. Nesvarbu, jog N. Sadūnaitė 
pareiškė protestą. Reikia tikė
tis, jog žiniasklaidos strėlės nu
kryps į ją kaip senais gerais lai
kais.

O pačiam M. Misiukoniui 
padės čekistinis užsigrūdinimas 
- jis tikrai nepaluš, juolab prie
šų eilės kaskart mažėja. Prezi
dentas ir jo komanda labai sten
giasi ir tikisi, jog greitai ateis 
metas, kuomet visi bus itin de
mokratiški ir mąstys vien apie 
taikų sugyvenimą ir visuotinę 
ramybę. Tada gal bus apdova
noti, sakysim, ir Šustauskas, R. 
ir A. Paulauskai ir daugelis dau
gelis kitų...
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® LAISVOJE TEVfflEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
ATIDARYTAS KULTŪROS 

CENTRAS
Kovo 8 d. Vilniaus mokytojų 

namų salėje atidarytas holokaus
to ir žydų kultūros Lietuvoje stu
dijų centras “Atminties namai”, 
praneša BNS (per LGTIC). Nau
josios institucijos tikslas - tirti 
unikalią Lietuvos žydų gyvenimo 
sanklodą, šios tautos tragedijos 
priežastis. Centro vadovas yra sa
vaitraščio “7 meno dienos” vy
riausiasis redaktorius Linas Vil
džiūnas. “Atminties namuose” 
bus biblioteka bei archyvas.

PARAMA MOTERŲ VERSLUI
Suomijos užsienio prekybos 

ministeris ir Jungtinių Tautų plėt
ros programos atstovas Lietuvoje 
kovo 6 dieną pasirašė antrą sutar
tį dėl paramos Lietuvos moterims 
verslui pradėti ar jį plėtoti. Kaip 
skelbia BNS (per LGTIC), dabar
tinė projekto vertė - 110,000 JAV 
dol. Projekte, kurio tikslas yra 
prisidėti prie gyvenimo lygio kėli
mo ir įtraukti kuo daugiau mote
rų į ekonominę sritį, numatyta or
ganizuoti moterų mokymus, teikti 
informaciją ir patarimus, mokyti 
darbo kompiuteriu. Dvi Kaune 
veikiančios moterų organizacijos 
- Lietuvos ūkininkių draugija ir 
Moters užimtumo ir informacijos 
centras - rūpinsis projekto įgy
vendinimu.

SOSTINĖ “NEPRASKOLINTA”
Vilniaus mero Juozo Imbraso 

teigimu, besivaržančios politikų 
komandos dažnai pateikia klai
dingą informaciją apie savivaldy
bių finansinę būklę. Jis pranešė, 
jog miesto taryba šiems metams 
patvirtino 455 mln. litų miesto 
biudžetą. Š.m. sausio 1 d. savival
dybė iš bankų buvo paėmusi 68 
mln. litų paskolų, iš kurių 16 mln. 
per pirmus du mėnesius jau ati
duota. Per visus metus planuoja
ma atiduoti 56 mln. litų. Pagal vy
riausybės nustatytą savivaldybių 
paskolų ėmimo tvarką, Vilniui 
leidžiama skolintis 30% biudžeto 
pajamų. Šios ribos miestas dar 
nėra pasiekęs.

PADIDĖS LAIDOJIMO ŠALPA
Kaip praneša BNS (per 

LGTIC), nuo kitų metų pradžios 
Lietuvoje dukart padidės valdžios 
parama nedirbusio ir darbo biržo
je neįsiregistravusio mirusiojo ar
timiesiems. Dabar išmokama 3 
minimalių gyvenimo lygių (MGL) 
dydžio arba 375 litų laidojimo pa-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus a

(Esu “Union Gas” /fy
atstovas) TBr

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026 

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 
. Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

IAHM
BALTIC EXPEDITING

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

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

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

šalpa mirusiojo neįsiregistravusio 
bedarbio artimiesiems; mokama 
iš Valstybinio socialinio draudi
mo fondo (“Sodros”) biudžeto. 
Vyriausybė kovo 8 d. nusprendė 
padidinti pašalpą iki 6 MGL (750 
litų), ir kad ji turi būti mokama iš 
tikslinių lėšų, numatytų savivaldy
bių biudžetuose. Padidinus pašal
pos dydį, per metus reikės papil
domai išmokėti 2.1 mln. litų.

POSĖDŽIAVO JAV ATSTOVAI
Kovo 6-10 d.d. Vilniuje vyko 

Lietuvos seimo ir JAV Lietuvių 
bendruomenės atstovų komisijos 
posėdis. Jame aptarta komunika
cijos plėtra Lietuvoje, Lietuvos 
jungimasis į Europos ir pasaulio 
ekonomiką bei lietuvių grįžimo į 
tėvynę reikalai. Komisija, kurioje 
dalyvauja penki seimo ir penki 
JAV LB atstovai, posėdžiauja du 
kartus per metus.

GELEŽINKELIO AVARUA
Vasario 24 d. Vaidotuose įvy

ko geležinkelio avarija, nuo bėgių 
nuvirtus keturioms cisternoms su 
“Mažeikių naftos” dyzeliniais de
galais - iš viso 267 tonos. Iš jų į 
aplinką pateko 201 tona. Avarijos 
vietoje iš aplinkos buvo surinkta 
16.8 tonos degalų, susemta 44.8 
tonos užteršto sniego, nukasta 12 
tonų užteršto žemės paviršiaus. 
Vilniaus regiono aplinkos apsau
gos departamentas nustatė, jog 
padaryta apie 2 mln. litų žalos. 
Apie 170 tonų dyzelinio kuro įsi
gėrę į žemę ir palaipsniui artėja 
prie Vokės upelio. Avarija taip 
pat gali tapti pavojinga sostinei, 
nes įvyko trečiojoje apsauginėje 
Pagirių vandenvietės zonoje, kuri 
aprūpina Vilnių geriamuoju van
deniu.

UŽDARO ĮMONĘ
Teismas 1998 m. priėmė 

sprendimą likviduoti vienintelę 
Lietuvoje sausuosius elementus 
gaminančią įmonę “Sirijus”; jau 
buvo atleisti 300 darbuotojų. Likę 
100 darbuotojų prašė Klaipėdos 
merą tarpininkauti derybose su 
bendrovės kreditoriais dėl likvi
davimo termino pratęsimo. Di
džiausios skolos - Mokesčių ins
pekcijai ir “Vakarų bankui” - sie
kia 17 mln. litų, iš kurių delspini
giai sudaro 14 mln. litų. BNS ži-, 
niomis, nors įmonė pelno negau
na, pastaruoju metu visi mokes
čiai ir darbuotojų atlyginimai iš
mokami laiku. Įmonė veikia nau
dodama anksčiau sukauptas žalia
vas, tačiau skolų grąžinti nepajė
gia. Ūkio ministerija numato, kad 
“Sirijaus” likvidavimas gali už
trukti porą metų. rsj

FOUR SEASONS 
Klz/r inft. REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
lik dėl informacijos 

apie namus, vasarna- K 
mius, ūkius, žemes "39a
Wasagos, Staynerio ir JmI
Collingwoodo apy- 
linkėse kreipkitės j '

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

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros jrankiai

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

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

Dramos teatro “Aukuras” aktoriai, pasiruošę atšvęsti 50 metų veiklos sukaktį su spektakliu “Pirmas skambutis”. 
Iš kairės: A. Žilvytienė, K. Kalvaitis, D. Kudabaitė (režisierė), V. Štuikys, D. Jonikaitė, V. Taseckas, A. Matulienė, 
L. Širvinskas, M. Kalvaitienė, A. Vaclovą, B. Tarvydas. Su šiuo veikalu prieš 50 metų “Aukuras” pradėjo savo 
veiklą Nuotr. R.Choromanskytės

Ottawa, Ont.
LIETUVOS AMBASADORIUS 

KANADAI R. Šidlauskas su ponia 
kovo 10 d., 12 vai. Otavos Sheraton 
viešbučio patalpose suruošė diplo
matinį priėmimą Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo dešimtme
čio proga. Ambasadorius, angliškai 
ir prancūziškai trumpai pasveikinęs 
svečius, paminėjo kovo 11-tosios 
reikšmę ir įvykius. Priėmime daly
vavo šešiolika ambasadorių, šeši 
ambasadorių pavaduotojai, Kana
dos užsienio bei gynybos ministe
rijų, CIDA atstovai, garbės genera
linis konsulas H. Lapas su ponia, 
Lenkų kongreso pirmininkas ir 
KLB krašto valdybos pirm. A. Vai
čiūnas. Apie penkiasdešimt svečių 
pabendravo draugiškoje, nuotaikin
goje aplinkoje. Dauguma jų išbuvo 
visas dvi valandas. Inf.

Hamilton, Ont.
VELYKŲ STALAS - šilti pie

tūs įvyks balandžio 30 d. po 10.30 
vai. ryto pamaldų Jaunimo centro 
salėje. Vyks margučių paroda ir 
vertingų daiktų loterija. Prieš pie
tus bus galima apžiūrėti velykinius 
pyragus: tortus, ežiukus, avinukus, 
beržo šakas ir kt., o po pietų visits 
juos suvalgyti. Ruošiama įdomi me
ninė programa. Įėjimo bilietai bus 
parduodami Jaunimo centro salėje 
nuo kovo 26 d. Suaugusiems - 18 
dol., jaunimui nuo 5 m. iki 12 m. - 
9 dol. Vaikams 5 m. ir mažiau - 
nemokamai. Pelnas bus perduotas į 
Lietuvą maitinti vargingus vaiku
čius. Ruošimo iniciatyvos ėmėsi 
Hamiltono “Vaikų dienos centro” 
komitetas, pritariant ir gelbstint ge
riems tautiečiams. Tai pirmą kartą 
toks įvykis Hamiltone. Prašom vi
sus jau dabar pradėti marginti mar
gučius. Lauksime svečių iš aplinki
nių vietovių. Norintys gauti dau
giau informacijos prašom kreiptis į 
Aid. Norkienę tel. 389-8179, Aid. 
Kažemėkienę tel. 544-3989, Z. Ric- 
kienę tel. 643-2768. VDC komitetas

“PAGALBAI LIETUVOS VAI
KAMS” mylimos dukters a.a. Vidos 
Šopytės-Dent atminimui E. Šopie- 
nė paaukojo $50. Liūdinčią mamą 
nuoširdžiai užjaučiame. Dėkojame 
už auką mūsų veiklai. PLV komitetas

Vancouver, B.C.
HENRIKAS TOMAITIS orga

nizuoja pensininkų klubą. Jau įsi
rašė 20 narių.

KLB VANKUVERIO APYLIN
KĖS METINIS SUSIRINKIMAS 
įvyks kovo 25, šeštadienį, 1 v.p.p. 
Fraserview Library, 1950 Argyle 
Drive (prie Victoria Drive). Bus 
valdybos rinkimai, vaišės ir pabend
ravimas. P.B.

London, Ont.
RETA PROGA išgirsti ir pa

matyti tris išeivijos iškiliausius cho
rus šiame žemyne (Toronto “Vo
lungę”, Klyvlando “Exultate” ir Či
kagos “Dainavą”) kartu su instru
mentalistų palyda, pakartojant 
“Genties giesmės” koncertą Toron
to universiteto MacMillan teatro 
salėje, netoli Royal Ontario muzie
jaus. Paskutinis, trečiasis koncertas 
- vėliau šiais metais Klyvlande.

Pirmasis koncertas su nepa
prastu pasisekimu ir įvertinimu bu
vo atliktas praeito lapkričio pabai
goje Čikagoje minint vienintelio 
užsienio lietuvių dienraščio “Drau
gas” 90-metį. Balandžio 2, sekma
dienį, 3 vai. popiet, tik Torontą pa
siekus bus puiki proga išklausyti šių 
trijų chorų bendrų pastangų ir 
aukščiausiu jų meniniu lygiu atlie
kamus J. Tamulionio-J. Marcinke
vičiaus dainų ciklą “Tėviškės giedo
jimai”, John Rutter “Gloria in Ex- 
celsis” ir kt.

Nuo seno sakoma, lietuvis be 
dainos-giesmės dūsta... Mūsų vieti
nių, mažesnių chorų veiklai silpnė
jant, retėjant, ne paslaptis, kad jų - 
savų chorų - neremiant pilna to žo
džio prasme, juos prarasime. Nesu
prantama ir tai, kad kai choras pra
šomas pagiedoti laidotuvių metu 
(mūsų mažuose telkiniuose - veik 
savaitinis reiškinys) už giedojimą 
auka (jei tokia išvis yra) pavedama 
visai kitur. K.

Kazimiera Mankauskienė 100,/
Lyg perlo karoliais vis neriasi metai, \ —
Netrumpą grandinę supynę...
Daug nerimo, rūpesčių atnešė Jums, 
Tačiau ir džiaugsmais apdalijo, 
Tegul Jūsų akyse laimė švyti, 
Širdis, sveikata spinduliuoja, 
Tegul dar likimas Jums būna 
Dosnus ir metų dar daug dovanoja.

SVEIKINAME
mylimą mamą, senelę bei prosenelę 

garbingo jubiliejinio gimtadienio proga, 
linkėdami stiprios sveikatos, kad visos 

dienos būtų giedrios ir saulėtos.

Kartu su Jumis džiaugiamės ir didžiuojamės - 
dukros - Birutė Sadauskienė,

Aldona Falikauskienė, 
vaikaičiai ir provaikaičiai

Winnipeg,
VASARIO 16 MINĖJIMĄ KLB 

Vinipego apylinkės valdyba suren
gė vasario 27 d., po 3 v.p.p. lietuviš
kų pamaldų Šv. Dvasios lenkų 
šventovės mažojoje salėje. Minėji
mui vadovavo apylinkės vicepirm. 
A. Eimantas, pakviesdamas visus 
dalyvius sugiedoti Kanados himną. 
Šventovės klebonas kun. A. Degu
tis, OMI, sukalbėjo maldą. Tylos 
minute pagerbtas a.a. prel. J. Ber- 
tašius, po to pagerbti žuvusieji už 
tautos laisvę. A. Kozicinienė sugie
dojo Mažvydo giesmę “Prie Tavęs, 
o Viešpatie”. A. Eimantas perskai
tė jausmingą studentų iš Lietuvos, 
studijavusių Vinipego Concord ko
legijoje, laišką, kuriame jie šiltai 
prisimena su mumis praleistą laiką, 
ir reiškia nuoširdžią padėką už jų 
globą jiems gyvenant Vinipege. A. 
Eimanto pakviestas kun. A. Degu
tis trumpai papasakojo apie save. 
Kilęs jis iš Punsko, kur užaugo ir 
šventė pirmąsias Mišias. Tapęs ku
nigu, jis norėjo dirbti lietuviškose 
parapijose, bet vienuolijos vadovy
bė paskyrė jį klebonu lenkų parapi
joje. Baigdamas pabrėžė, kad kol 
jis bus Vinipege, visad yra pasiruo
šęs pagelbėti lietuviams. Jis sakė: 
“Kol esu čia, naudokitės minimi”.

E. Bugailiškis parodė Vilniaus, 
Šiaulių ir Palangos architektūrinių 
pastatų skaidres, padarytas jam ten 
besilankant. Jos nukėlė nors trum
pai akimirkai visus dalyvius į bran
gią tėviškę. A. Eimantas, pernai ru
denį lankęsis Lietuvoje, pažymėjo, 
kad Vilniaus senamiestis yra smar
kiai restauruojamas ir kasdien gra
žėja. A. Kozicinienė padainavo jos 
pačios sukomponuotą J. Marcinke
vičiaus eilėraštį “Mažutė”. Minėji
mas baigtas visiems sugiedojus 
“Lietuva brangi” ir Tautos himną. 
Po to dalyviai vaišinosi pačių suneš
tais bei valdybos parengtais valgiais 
ir pyragais, šeimininkaujant V. Dau- 
baraitei ir B. Eimantienei su pagal
bininkais. Popietė, dalyvaujant ne
mažam būriui lietuvių, buvo pra
leista pakilioje ir jaukioje nuotaiko
je, nors ir nesavoje pastogėje.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
aukojo: $20 - J. Bėžis, E. Bugailiš
kis, B. A. Eimantai, E. Januškienė, 
K. E. Kalasauskai, V. Lion, E. Ša- 
rauskienė, A. Šarauskas, V. Za
vadskienė; $10 - E. Fedaras, D. Ja- 
nuškaitė. Rėmėjų būrelio vadovė 
E. Šarauskienė nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukojusiems.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md d ch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Manitoba
A.a. prel. J. BERTAŠIAUS at

minimui, Telšių seminarijai $50 au
kojo J. Baltuonienė.

A.a. ELIZABETH VEIDER, 
Viliaus Mockaus gyvenimo draugė, 
mirė š.m. sausio 15 d. Palaidota 
“Chapel Lawn” kapinėse. Liūdi Vi
lius Mockus ir podukra Aurelija su 
šeima.

A.a. ALGIRDAS GUSTAITIS, 
po ilgos ligos sulaukęs 66 m. am
žiaus, mirė vasario 17 d. Gimė Vini
pege, tarnavo miesto gaisro ap
saugos skyriuje kapitonu. Liūdi žmo
na Ona, trys dukterys ir sesuo su šei
momis bei daug kitų giminių. EKK

Sudbury, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Sudburio apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje ba
landžio 8, šeštadienį. Išpažinčių bus 
klausoma 6 v.v., o Mišios bus 7 v.v. 
Susikaupimą ves prel. J. Staškevičius.

Sault Ste. Marie, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Šv. Jeronimo šventovėje 
balandžio 9, sekmadienį. Išpažinčių 
bus klausoma 2 v.p.p., o Mišios bus 
3 v.p.p. Susikaupimą ves prel. J. 
Staškevičius.

KLB SAULT STE MARIE 
apylinkė per savo pirmininką Vik
torą Vainutį atsiuntė $500 auką 
Žemaitijos našlaičiams paremti. 
Tai jau ne pirma tokia stambi auka 
šios apylinkės lietuvių našlaičių ir 
tremtinių skurdui Lietuvoje paleng
vinti. Su dėkingumu geradariams -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

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

JA Valstybės
JAV prezidentas Bill Clinton, 

sveikindamas Lietuvą Vasario 16- 
tosios proga, pažymėjo, kad jis ver
tina Lietuvos pastangas prisidėti 
prie regioninio saugumo vesti pa
vyzdinę gerų kaimyninių santykių 
politiką. Taip pat tame sveikinime, 
atsiųstame Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui, pabrėžiama, jog 
Lietuvos saugumas, pastovumas ir 
klestėjimas yra neatsiejamai susijęs 
su Europos sėkme naujame šimt
metyje. Kartu reiškiama JAV-bių 
parama Lietuvos siekiams tapti visų 
euroatlantinių institucijų, taip pat 
ir ŠAS (NATO), nare.

Vasario 16-tosios minėjime 
Los Angeles mieste (CA) vasario 
13 d. dalyvavo ir Lietuvos ambasa
dorius Vašingtone Stasys Sakalaus
kas. Jis vasario 16 d. susitiko su 
dienraščio “Los Angeles Times” 
vedamųjų skyriaus žurnalistais. Tai 
įtakingas dienraštis JAV-se, skaito
mas ir kongreso bei vyriausybės na
rių. Ambasadorius susilaukė daug 
klausimų iš žurnalistų, gerai susipa
žinusių su Europos ir Baltijos kraš
tų reikalais, kaip rašoma “Draugo” 
2000 m. 33 nr. Pastarieji teiravosi 
apie Lietuvos vyriausybę, jos pasto
vumą, demokratijos procesą, santy
kius su Rusija ir kitomis kaimyni
nėmis valstybėmis. Ambasadoriaus 
gera anglų kalba ir tarsena nustebi
nusi žurnalistus savo trumpais, bet 
tiksliais diplomatiniais atsakymais į 
klausimus, sudarydama prityrusio 
diplomato įspūdį.

Australija
Adelaidės vietinė spauda š.m. 

sausio 6 d. paskelbė lietuviams itin 
liūdną žinią, kad nuo nusikaltėlio 
šūvių (du kartus peršautas aikštėje 
prie savo automobilio) žuvo jų 
bendruomenėje gerai žinomas tau
tietis Robertas Sabeckis, 42 m. am
žiaus. Kaip rašoma “Mūsų pasto
gės” š.m. 3 nr., velionis pasižymėjo 
nuostabiu humoru, šoko tautinius 
šokius, dainavo chore, buvo žino
mas kaip talentingas “Vaidilos” 
teatro aktorius, bendradarbiavo lie
tuvių radijo valandėlėje. Jo bendra
darbiai “Jan McGregor Marketing” 
bendrovėje velionį apibūdino kaip 
švelnų milžiną. Bendrovės savinin
kas ir tarnautojai buvo sukrėsti jo 
tragiškos žūties. Velionis gyveno 
kartu su mama, tėvas mirė prieš ke
lerius metus, o brolis išvyko gyventi 
į Lietuvą.

Britanija
Didžiosios Britanįjos lietuvių 

sąjungos Lietuvių sodybos padali
nio susirinkimas, įvykęs š.m. sausio 
22 d., kaip rašoma “Britanijos 
lietuvių balse” 2000 m. 4 nr., buvo 
gana triukšmingas. Per tris valan
das susirinkimo dalyviai priekaiš
tavo Lietuvių Namų bendrovės di
rektoriams, kodėl jie pardavė pas
tatą Londone. Pastarieji gynėsi, bet 
neturėjo savo teigimams pagrįstų 
įrodymų. Kartais atrodė, kad vieni 
kitų nenori girdėti ar suprasti. 
Buvo siūlyta Britanijos lietuvių 
centrą perkelti į Lietuvių sodybą, o 
gautus pinigus už parduotą pastatą 
panaudoti sodybos pagerinimui. 
Toks siūlymas buvo atmestas. Susi
rinkimas vykęs anglų kalba ir nie
kas nedrįsęs ištarti lietuviško žo
džio.

Vokietija
Vokietijos lietuvių bendruome

nės Schwetzingen’o apylinkė turi 46 
narius - 12 moterų ir 32 vyrus. 
Apylinkės valdybai vadovauja Jo
nas Vitkus. Kiekvieną pirmą mėne

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UTAT TZ~ A5? lietuvių kredito
A ūlLIVl KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........2.50%
santaupas..................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius...................... 3.75%
180 dienų Indėlius....................3.75%
1 m. term. Indėlius...................5.00%
2 m. term, indėlius...................5.50%
3 m. term, indėlius...................5.75%
4 m. term. Indėlius...................5.85%
5 m. term. Indėlius...................6.10%
RRSP Ir RRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. Ind.......................................5.35%
2 m. Ind.......................................6.00%
3 m. Ind.......................................6.25%
4 m. ind.......................................6.35%
5 m. ind.......................................6.60%

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

INTERAC KORTELĖ

sio sekmadienį vyrai renkasi savo 
pokalbiui, o kas antrą sekmadienį 
Ketsh katalikų šventovėje 3 v.p.p. 
laikomos katalikams pamaldos. Ti
kinčiųjų sielovada rūpinasi kun. J. 
Dėdinas, jam negalint - kun. A. 
Kelmelis, abu iš Vasario 16-tosios 
gimnazijos. Bendruomenės mokestį 
užsimoka visi apylinkės nariai. Val
dyba didesniais renginiais nesirūpi
na, nes netoli lietuvių centras - 
Hiutenfeldas, kur vyksta visokių 
renginių, ir apylinkės tautiečiai gali 
juose lengvai dalyvauti. Per mėnesi
nius susitikimus paminimos tauti
nės šventės, o Kūčios švenčiamos 
su visais lietuviškais papročiais. Bu
vo taipgi suorganizuotas labdaros 
vajus vargšams, kuriais rūpinasi 
Kretingos pranciškonų vienuolynas.

Rusija
Tolimuose rytuose, Primorės 

krašte, lietuviai yra susibūrę į orga
nizaciją “Gintaro krantas”. Ši orga
nizacija rūpinasi šiame krašte tau
tiečių paieška, taipgi saugojimu lie
tuviškų tradicijų bei papročių ir ry
šių palaikymu su Lietuva. Jau buvo 
surengti keli susirinkimai, svarsty
tos temos, kaip pvz. “Lietuva šian
dien”, “Tautinės lietuvių tradicijos” 
ir kiti klausimai. Per tuos susirinki
mus pirmą kartą buvo išgirstas Lie
tuvos himnas, pamatytas valstybinis 
herbas ir vėliava. Si organizacija 
taip pat renka lietuviškas knygas, 
plokšteles, muzikos įrašus, archyvi
nius dokumentus apie lietuvių gy
venimą šiame krašte. Organizacijos 
narių skaičius kasmet didėja. Pri
morės krašte gyventa lietuvių trem
tinių ir prieš I-jį Pasaulinį karą. 
Nuo 1904 m. veikė kultūrinė orga
nizacija “Rūta”, vėliau kita organi
zacija “Arklas”. 1920 m. Vladivos
toke įvyko lietuvių suvažiavimas, 
kuris sprendė tautiečių grįžimo į sa
vo kraštą klausimus. Įsigalėjus bol
ševikų valdžiai, dėl baimės nuken
tėti, lietuvių veikla nutrūko. (’’Pa
saulio lietuvis” 2000 m. 1 nr.).

Lenkija
Lenkų išeivijos iškilios asme

nybės - J. Giedroyc, gyvenantis Pa
ryžiuje, ir Amerikos lenkų veikėjas 
J. N. Nowak-Jezioranski išspausdi
no savo pasisakymus Lenkijos dien
raštyje “Rzeczpospolita”, atsakyda
mi į “Wspolnota Polska” organiza
cijos pirmininko A. Stelmachowski 
priekaištus. Jie tvirtina, kad Lenki
jos senatas ir minėta organizacija 
veikia vadovaudamiesi nacionalisti
nėmis nuostatomis, ir, turėdami 
daugiau lėšų negu lenkų ambasada 
Vilniuje, vykdo politiką, priešingą 
Lenkijos valstybės užsienio politi
kai, siekiančiai suartėti su Lietuva. 
Tokia veikla kenkianti Lenkijos 
prestižui užsienyje. J. Giedroyc ir J. 
Nowak-Jezioranski smerkia “Ws
polnota” organizacijos pirmininką 
A. Stelmachowski, kai jis visą laiką 
skelbia, jog Lietuva nepaisanti len
kų mažumos teisių, kad lenkų mo
kyklų būklė esanti tragiška, patys 
lenkai engiami ir pan. Tačiau, pa
sak jų, Lietuvoje yra 120 lenkiškų 
mokyklų, o Gudijoje, kur lenkų gy
vena daugiau, yra tik dvi, o Ukrai
noje viena mokykla. Lenkijos tele
vizijoje viename pokalbyje J. Gied
royc kalbėjęs - Lenkija į Baltijos 
valstybes ir Ukrainą privalanti žiū
rėti kaip į partneres, ir tai turinti 
įrodyti darbais, o ne kalbomis... 
Lenkijos senatas didelėmis pinigų 
sumomis finansuoja antilietuvišką 
veiklą Lietuvoje. Kur tai esą girdė
ta? Žodžiais reiškiami draugiški jaus
mai Lietuvai, o veikiama priešingai. 
(“Lietuvos aidas” 2000 m. 9 nr.).

J. Andr.

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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


Peršalimas
Kaip jis apninka žmogų ir kaip reikia gydytis

DR. VYTAUTAS MEŠKA, 
Birštonas

Mirtinai sušalti arba per
kaisti mūsų gyvenime pasitaiko 
retai, nebent specialių ekspedi
cijų metu, per karą, kitus siau
bus. Peršalimas - visiškai kitas 
reiškinys. Kartais net ir visai 
menkas skersvėjis, gurkšnis šal
to vandens, lengvas rudeninis 
sužvarbimas jau po pusvalan
džio ar valandos sukelia šalčio 
krėtimą, slogą, čiaudulį, gerk
lės, galvos ir raumenų skaus
mus, bendrą silpnumą, nemalo
nią nuotaiką. Kodėl tai įvyksta?

Literatūros analizė ir sava 
patirtis įgalina manyti, kad toks 
čia aprašytas peršalimas įvyksta 
arba dėl aukštųjų termoregulia
cijos centrų, esančių galvos 
smegenyse, staigiai išsivysčiu
sios termoreguliacinės neuro
zės, arba dėl šalčio alergijos, 
kuri gali būti kaip viena iš auto- 
agresijos formų, kada organiz
mas ima kovoti pats prieš save - 
savo audinius bei organus.

Be minėtų peršalimo simp
tomų yra dar keletas neigiamų 
aplinkybių. Visų pirma peršalus 
padidėja įvairių organizmo bar
jerų pralaidumas. Šąlant ko
joms, refleksiškai išsiplečia vidi
nės nosies gleivinės arterioles, 
padidėja jų pralaidumas, todėl 
pro jų sieneles į bendrą kraujo 
ir limfos apytaką gali patekti 
mikrobai ir virusai bei sukelti 
ne tik nosies gleivinės, gerklų 
(laringitą, tonzilitą), vidinės au
sies uždegimą, bronchitą, bet ir 
plaučių arba galvos smegenų ap
dangalų uždegimą (meningitą).

Vadinasi, peršalimas yra ga
na pavojingas procesas. Menin
gito ir kitų galvos bei nugaros 
smegenų uždegiminės kompli
kacijos galimos padidėjus dar 
kito, ypač svarbaus, kraujo - 
smegenų barjero pralaidumui. 
Žinoma, ir tai dar ne “likimo

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

pirštas”, nes yra veiksmingų, 
plataus spektro antibiotikų, ga
lingų priešuždegiminių vaistų.

Toliau gilintis į peršalimo 
mechanizmą ir kliniką yra la
biau fiziologo ir gydytojo reika
las. Mums žymiai svarbiau, kaip 
peršalimo išvengti, o peršalus 
kaip gydytis.

Taigi norint išvengti perša
limo, reikia grūdintis: tik ką at
sikėlus bei išvėdinus kambarį ir 
atlikus dalį rytinio tualeto nau
dinga 15-20 min. pasimankštin
ti, kreipiant dėmesį į taisyklingą 
kvėpavimą. Krūvio intensyvu
mas dozuojamas pagal savijau
tą. Po to turėtų sekti kontrastiš
kų temperatūrų dušas: iš pra
džių 1-2 min. šiltas (37-38°C), 
po to 1 min. maloniai šaltas 
(35°C). Visa tai kartojama 4-5 
kartus ir procedūra užbaigiama 
šaltoku (34-33°C) dušu. Nusi
šluostyti patartina energingai 
šiurkščiu rankšluosčiu. Toks du
šas turi sukelti malonią savijau
tą ir gerą nuotaiką. Jeigu būtų 
atvirkščiai, tektų mažinti termi
nius dirgiklius. Palaipsniui, kas 
antrą-trečią dieną, vėsaus dušo 
vandens temperatūra mažinama 
iki 28-26°C, o jo trukmė didina
ma iki 2-3 min. Šilto dušo tem
peratūra dažniausiai nedidina
ma, nors, esant nuovargiui, tai 
naudinga. Tačiau tenka pakar
toti, kad jokio odos nužvarbi- 
mo, šalčio jutimo bei kitų ne
malonių reiškinių kontrastinis 
temperatūrinis dušas neturėtų 
sukelti. Jei taip atsitiktų, reikia 
vėl viską pradėti iš naujo.

Kaip bebūtų keista, bet per
šalimo apsaugai turi reikšmės ir 
maistas bei valgymo procesas: 
valgyti reikia neskubant, su gera 
nuotaika. Baigti valgyti geriau
sia jaučiant nežymų alkį. Žiemą 
naudinga išgerti po valgymo de
sertinį šaukštą žuvų taukų (kar
tą per dieną). Visais metų lai
kais rekomenduotina daržovės, 
o mėsos - mažiau. Jei netoli (4- 
6 km), eiti į darbą ir grįžti namo 
patartina pėsčiomis, ritmiškai 
kvėpuojant (1-2-3-4 - įkvėpi
mas, 1-6 - iškvėpimas). Pradė
jus svaigti galvai, vėl reikia kvė
puoti paviršutiniškai, o po to 
giliau.

Darbo metu kas 1-2 valan-

Jurbarko gandrai, laukiantys pavasario Nuotr. R. Puterio

das, atidarius langelį, pravartu vėl 
giliai pakvėpuoti (apie 5-10 min.), 
pakilnoti svarsčius (2-3 min.).

Nakčia naudinga pratintis 
miegoti prie atviro langelio. 
Miego trukmė neturėtų būti 
mažesnė kaip 8-9 vai. Napoleo
no miegas čia ne pavyzdys.

Didžiulės reikšmės organiz
mui grūdinti, taigi ir peršalimo 
apsaugai, turi malonią nuotaiką 
sukeliantieji sportiniai žaidimai 
(dviratis, slidės, pačiūžos), ar
timas turizmas, trumpalaikės 
ekskursijos, bendravimas su sau 
maloniais asmenimis, net mu
zika, nes visa tai skatina emoci
nę būseną, kuri yra svarbiausias 
organizmo funkcijų ir fiziologi
nių savigynos mechanizmų re
guliatorius.

Peršalus jokiu būdu netinka 
eiti į darbą. Rekomenduotina 
kas 0.5-1 vai. skalauti burną ir 
gerklę vidutinio sūrumo valgo
mos druskos tirpalu, į nosį - la
šinti gleivinės arterioles sutrau
kiančius lašiukus. Net gi nesant 
temperatūros pakilimo naudin
ga vartoti aspiriną (po 0.5 g 2-3 
kartus per dieną), nes jo veiki
mo mechanizmas gana sudėtin
gas, o peršalimo atveju naudin
gas. Taip pat peršalus rekomen
duojama didelės vitamino C do
zės (po 0.3 g. 3 kartus per dieną 
po valgymo). Per parą būtina iš
gerti nemažiau 2 litrų natūra
laus mažai mineralizuoto van
dens arba vaisių sulčių, atskie- 
dus jas tos pačios dienos virintu 

kambario temperatūros vande
niu, arba vidutinio stiprumo ne
saldžios arbatos.

Peršalus su maistu reikia vi
siškai nevartoti valgomosios 
druskos. Kai kas ją sėkmingai 
pakeičia citrinos sultimis. Čia 
pat tenka paminėti, jog citrininė 
rūgštis būtina fiziologiniams 
medžiagų procesams skatinti. Ji 
ypač vartotina gerontologijoje. 
Sergant peršalimu beveik visada 
šąla kojos. Todėl, pravartu užsi
mauti storesnes vilnones kojines.

Gydantis nuo peršalimo 
verta prisiminti ir laiko patik
rintus namų vaistus - medų, šil
tą pieną, šiltas kojų voneles. 
Anginos pradžioje, taip pat 
esant įsisenėjusiam tonzilitui, 
pravartu sutrinto česnako sulti
mis patepti gerklę. Tai nemalo
ni, skausminga procedūra, ta
čiau efektyvi. Vien šitokiu būdu 
per dvi dienas esu išgydęs 4-rių 
metų mergaitei įsisenėjusį pūli- 
nį-toksinį tonzilitą su bronchitu.

Kartais eskulapai juokauja, 
kad gydantis peršalimas praeina 
per 7 dienas, o nesigydant - per 
savaitę. Dažniausiai taip ir esti. 
Tačiau nereikėtų pamiršti gali
mas ir nevisada lengvas peršali
mo komplikacijas. Pagaliau ten
ka prisiminti, kad peršalimas ir 
jo sukeltos ligos sudaro milži
niškus nuostolius. Vadinasi, 
grūdintis, stiprinti savo sveikatą 
yra ne tik asmeninis, bet ir vi
suomeninis, valstybinės reikš
mės reikalas.

Taip sutiko Lietuvos nepriklausomybę
Apie 1918 metų Vasario šešioliktosios sutikimą prieš 80 metų Anykščiuose taip rašė 

žymusis Lietuvos rašytojas Antanas Vienuolis-Žukauskas
Apie Lietuvos nepriklauso

mybę Anykščių šilelio padangės 
gyventojai sužinojo 1918 m. ko
vo mėnesį, bet pačią tą Nepri
klausomybę atnešė jiems 1919 
m. gegužės mėn. 19 dieną pir
mas pėstininkų D.L.K. Gedimi
no pulkas, tada dar stačiai vadi- 
nęsis Pirmas Lietuvių Pulkas.

Tai buvo graži pavasario 
diena, gegužės mėnesio diena: 
išsprogę medžiai, žydėjo sodai, 
žaliavo pievos, laukuose giedojo 
vieversiai ir kas gyvas stiebėsi į 
saulę.

Pernakt kažkur už Kavars
ko apie Radiškius griaudė pa
trankos ir žaibavo dangus. Bet 
kieno tos patrankos, kas varė 
lauk iš Lietuvos bolševikus, 
anykštiečiai tikrai nežinojo. 
Vieni kalbėjo, kad tai patys lie
tuviai, kiti - kad vokiečiai, vėl 
sklido tokių gandų, kad lenkai. 
Į rytą patrankos nutilo, bet už
tat aiškiai jau kažkur palei patį 
Kovarską sutratėjo kulkosvai
džiai ir suspragsėjo šautuvai.

Anykščių revkomis pernakt 
gabeno iš miestelio rekvizuotus 
grūdus, bet, išgirdęs šautuvų ir 
kulkosvydžių bylą, pabėgo. Ne
silaikęs Anykščiuose, perėjo per 
miestelį ir raudonarmiečių bū
rys...

Tik štai atlėkė nuo Anykš
čių šilelio viena granata, kita, 
trečia, ketvirta... ir šen ir ten 
miestely ir už upės iškilo aukš
tyn dūmai ir smėlio stulpai.

Tai lietuviai, lietuviai - su
judo anykštiečiai.

- Tai mūsiškiai! Mūsiškiai 
bolševikus krapšto, - džiaugėsi 
visi ir žiūrėjo į tą pusę, iš kur 
skrido granatos.

Viena granata sprogo vidu
ry miestelio ant griuvėsių, kita 
pataikė į bažnyčios sieną, bet 
anykštiečiai nė nemanė bėgti 
nuo savųjų granatų ir lįsti į rū
sius...

Ties bažnyčia susirinko 
žmonių būrelis, apspito kažko
kią moteriškę.

- Mieloji, gal girdėjai nuo 
ko?

- Negi, pati savo akimis ma
čiau... nors mane čia tuoj...

- Lietuviškai?
- Visi lietuviškai... ir kadgi 

gražiai kalba - kaip iš rašto.

- O daug?
-.Net laukai mėlyni!
- Tai gal vokiečiai?
- Taigi, ar aš sakau - gal 

vokiečiai.
- Negi, va, nori, kryželį pa

bučiuosiu... Pati savo akimis 
mačiau. Sako, visi suvalkiečiai.

- Ir vyresnybė lietuviškai?
- Lietuviškai. Kurie raiti 

ant arklių, kiti taip pėsti, ir visų 
arkliukas kaktoj.

Taraldis užšoko ant arklio 
ir zovada nujojo į šilelį sužinoti, 
kas, - savieji, ar nauji okupantai.

Išlindo iš savo trobelės ir 
senelis Baltrus. Baltrus tai 
Anykščių patrijarkas. Jo pavar
dė Jucius. Rusų su turkais kare 
jį sužeidė į koją, ir už tai jis gau
davo iš caro valdžios 120 rublių 
per metus pensijos. Už tuos pi
nigus jis pasistatė sau namelį, 
pabuvojęs Šiluvoj, Čenstakavoj, 
nepraleisdavo nei vienų Kalva
rijų Vilniuje ir net aplankė 
šventąją žemę ir šventą miestą 
Jeruzalę.

Per visą savo amžių jis buvo 
karštas lietuvis, slapta mokė 
skaityti ir rašyti vaikus ir visuo
met skaitė uždraustas ir neuž
draustas lietuviškas knygas.

Kaip šventai tikėjo jis Die
vą, taip tvirtai laukė, kad, suby
rėjus maskolių valstybei, Lietu
va liks nepriklausoma ir turės 
savąjį karalių, savo vyriausybę, 

Lietuvių kredito kooperatyvo “Parama” valdybos pirmininkas Audrius Ši
leika įteikia $20,000 čekį XI Lietuvių tautinių šokių šventės rengimo ko
miteto kopirmininkams - R. Jonaitienei ir V. Piečaičiui Ntr. L. Zubricko

savo “Žalnierius”... Tą paslap
tingą mintį jis įkvėpė ir man, 
dar kada aš pas jį mokiaus skai
tyti a, b, c...

Ir štai jo tikėjimas jo neap
gavo: dar valandėlė - ir jis ant 
savo gyvenimo slenksčio pama
tys Lietuvos kareivius, Lietuvos 
vyriausybę... Kad tai ateina lie
tuviai, jis nė kiek neabejojo ir 
nieko neklausė: jis tik kėlė akis 
į dangų, ir jo lūpos kažką šnibž
dėjo...

- Taraldis... Taraldis atjo
jo... Taraldis, - vėl sujudo 
anykštiečiai ir visi puolė prie 
Taraldžio.

- Na, ką, savi... Lietuviai? 
... Greičiau sakyk! ...

- Paliokai, - vos ištarė Ta
raldis, nušokęs nuo arklio. - Pa
liokai: pats savo akimis mačiau.

- Legijoninkai?
- Legijoninkai... Visi suju

do pas Brazauską arbatos gerti.
- Pasigriebk tu su savo lie-' 

tuviais... Visai jau nebetoli... 
Antanuk, greičiau vesk arklius 
krūmuosna.

Nepraėjo ir minutė, kaip 
bažnyčios aikštė ištuštėjo, tik 
prieš bažnyčios duris stovėjo be 
kepurės senelis Baltrus ir mel
dėsi. Jis meldėsi ir prašė Dievo, 
kad Viešpats prailgintų jam gy
venimą ir suteiktų laimę, pasku-

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Iškili chorinės muzikos šventė
Trijų pajėgių chorų koncertas Toronto universiteto salėje 

balandžio 2, sekmadienį, 3 v.p.p.

NIJOLĖ BENOTIENĖ
Artėjant neeilinei chorinės 

muzikos šventei Toronte į la
biausiai skaitytojams rūpimus 
klausimus paprašėme atsakyti 
trijų chorų dirigentus - D. 
Viskontienę (Toronto “Volun
gė”), R. Kliorienę (Klyvlando 
“Exultate”), D. Polikaitį (Čika
gos “Dainava”).

- Kaip ir kam kilo mintis su
organizuoti tokį trijų chorų kon
certą?

- “Po tiek daug planų ir pa
stangų net nebežinau kam Idlo 
tokia mintis! - sako Darius Po- 
likaitis. - Praeityje “Volungė” ir 
“Exultate” yra net kelis kartus 
sėkmingai koncertavę”.

“Pirmą kartą kartu daina
vome 1988 m., kai Toronte vyko 
Pasaulio lietuvių kultūros kon
gresas” - prisimena Rita Klio- 
rienė bendro darbo su Toronto 
“Volungės” choru pradžią. Da
lia Viskontienė, visai nesigilin
dama į datų tikslumą, prideda 
seną posakį: “Čigonas dėl kom
panijos pasikorė, na, o mes diri
gentai, neradę užtektinai ilgos 
virvės, nutarėm į sceną lipti kar

Taip sutiko Lietuvos...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

tinę laimę - savo akimis pama
tyti Lietuvos “Žalnierius”, Lie
tuvos vyriausybę. Tegul dabar 
ateina lenkai, bet ateis ir lietu
viai, - galvojo jis.

Tuo tarpu, kai išsiskirstė 
lietuviai panamiais, atgijo lenk- 
palaikiai, dėvėję lietuvių kaukę.

Tik staiga:
“a-a-a-a-ar nuneši mani jau

ną per pusantros valandėlės 
šimtą mylių?...”

Ir iš Anykščių šilelio išsipylė 
dainuodamas pėstininkų būrys.

Pryšaky jojo vyresnybė. Vie
na vora, atkišusi prieš save šau
tuvus, traukė per Anykščių 
“kalnus kelmuotus, pakalnes 
nuplikusias”, kiti ėjo nuo Ke- 
purkalnio į Užupiečius.

Senelis patrijarkas puolė 
ant kelių - jis sulaukė! Pasidarė 
maišinys...

Best Sellers Ltd.
Member Broker

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

IRENA RENTELIENĖ
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

“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
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Ketvirtoji gatvė
Padrąsinti ligšiolinės sėk

mės nukreipėm savo pastangas į 
Quilmes miestą, pasižymintį 
prekybinėmis įstaigomis. Jame 
gyveno nedaug lietuvių, bet kai 
kurie buvo pasižymėję savo 
dirbtuvėmis ir transporto prie
monėmis.

Reikėjo gerokai pasidar
buoti ir čia, nes savivaldybėje 
buvo valdininkų, kurie statė 
naujus reikalavimus. Dirbome 
keliese, bet daugiausia mūsų 
projektu rūpinosi A. A. Mičiū
das, tuometinis ALOS tarybos 
pirmininkas.

Kai pagaliau buvo gautas 
savivaldybės leidimas “Litua
nia” gatvei, 1970 m. rugsėjo 6 d. 
įvyko atidarymo iškilmė gerame 
miesto rajone Bernai. 9 v.r. su
sirinko gausi minia - lietuvių ir 
kitataučių. Iškilmei vadovaujan
tis Z. Juknevičius pasakė kalbą, 
įpindamas Tautos šventės (rug
sėjo 8) mintis, Šv. Cecilijos cho
rui sugiedojus Argentinos ir 
Lietuvos himnus. Prie pagamin
tos bronzinės lentos stovėjo jau
nimas su abiejų kraštų vėliavo
mis, kūmai - E. Čekanauskienė, 
Katalina Čekanauskienė, J. Če
kanauskas ir Kostas Račkauskas. 
Kun. Vytautas Palubinskas (tada 
MIC) pašventino ne tiktai bron
zinę lentą, bet ir “Lituania” gat
vę, keliolikos blokų ilgio.

Tada visi dalyviai nuvyko į 
miesto katedrą, kur kun. J. Pet

tu su 119 choristų, 15 instru
mentalistų ir muzikuoti. Vilkas 
vienas staugdamas ne ką išgąs
dina, bet kai jau trys, tai bent 
kas nors galvas pakelia”.

- Ar išeivija jau nebepajėgi 
surengti dainų šventės?

- “Tai labai sudėtingas 
klausimas - daug sudėtingesnis 
negu iš pradžių atrodo - mąsto 
Darius. Reikia žiūrėti iš įvairių 
pusių. Muzikiniu požiūriu išei
vija pilnai pajėgi surengti dainų 
šventes, nors chorų pajėgumas 
Šiaurės Amerikoje yra susilpnė
jęs. Tačiau šių trijų chorų ben
dri koncertai yra įrodymas, kad 
dar yra pajėgių chorų, kurie 
šventės metu galėtų sudaryti 
chorų branduolį, o prie jų prisi
dėtų mažesnių kolonijų daini
ninkai. Labai svarbu būtų pa
rinkti tinkamą repertuarą ir bū
tų galima surengti smagią ir 
gražią šventę, tačiau iš organi
zacinės pusės turiu daug abejo
nių. Jaučiu, kad šiuo metu išei
vijoje nėra noro organizuoti to
kią šventę, bet į ateitį reikia 
žengti su viltimi!”

Rita pritaria Dariaus minti-

- Valio lietuviai! - pirma 
sušuko Aviža.

Valio!... Valio! - jam prita
rė visi ir visi paspringo ašaro
mis... O kai pėstininkai suėjo į 
Jurzdiką, dabartinę Kauno gat
vę... bet aš čia neapsiimu apra
šyti - tam per menki man gabu
mai. Pasakysiu tik tiek, kad vis
ką, ką turėjo mergelės lelijėlės 
ir geraširdės moterėlės gardes
nio - viską nešė ir vaišino pir
muosius Lietuvos dobilėlius ka
reivėlius. Ne tik vaišino, bet ir 
tolimesnei kelionei įdėjo. O kai 
kareivėliai pagal savo vyresny
bės įsakymą norėjo atsilyginti, 
jos tik kvatojosi, ir daugiau į jų 
kišenes kimšo. Senelis Baltrus 
verkė, kaip mažas. O kai jam 
parodė prajojantį pro šalį patį 
vyriausiąjį pulko vadą Ladygą, 
jis jį peržegnojo, laimindamas 
tolimesniems žygiams.

. Brangi buvo anykštiečiams 
ta 1919 m. gegužės 19 d. Ir ilgai 
ilgai apie ją tėvai vaikams, sene
liai vaikaičiams pasakos ir mi
nės vadus ir žygius, kaip tų, ku
rie čionai įrašyti šioje gražioje 
knygoje, taip ir tų, kurie niekur 
neįrašyti, ir kai vienų ir kitų se
niai jau nebebus šiame pasauly.

A. Žukauskas-Vienuolis
Buvęs karo korespondentas 

(1977 lapkričio 18, Nr.46 Darbininkas) 

“Lituania” gatvės Quilmes-Bernal miesto atidarymo iškilmės dalyviai. Iš 
kairės: J. Čekanauskas, E. Čekanauskienė, K. Račkauskas, A. A. Mičiūdas, 
miesto meras, K. Čekanauskienė, Z. Juknevičius (prie mikrofono)

tinius šokius

raitis, MIC, ir kun. V. Palubins
kas atnašavo Mišias. Pastarasis 
pasakė • labai jausmingą ir 
patriotišką pamokslą.

Po Mišių iškilmės dalyviai 
nuvyko j netolimą istorinę vie
tovę prie La Plata upės kranto, 
kur XIX š. pradžioje anglų ko
lonistų kariuomenė bandė išsi

RITA KLIORIENE, “Exultate” cho
ro vadovė

mis — dainų šventės išeivijoje 
gali būti realybė, tačiau ne to
kios pačios formos, kaip būdavo 
organizuojamos anksčiau. “Kita 
negerovė, - tęsia mintis Rita, - 
paskutinioji dainų šventė vyko 
1990 m., o jai praėjus chorų 
veikla lyg ir apmirė, nes dauge
lis iš jų buvo susiorganizavę tik 
tai šventei. Rengiant Dainų 
šventę, reikėtų kelerius metus 
ją organizuoti. Lietuvoj, vienai 
dainų šventei praėjus, beveik 

. tuoj pat pradedama ieškoti nau
jo repertuaro sekančiai; rengia
mi konkursai, organizuojamos 
apžiūros, mažosios dainų šven
tės. Pas mus per daug ilgas lai
ko tarpas praėjo ir dabar reikė
tų gana kūrybingo žmogaus, ku
ris sugalvotų ne tik kaip su
rengti sekančią dainų šventę, 
bet ir kaip pagyvinti visą išei
vijos chorinės muzikos veiklą. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skirtas jaunimui”.

- Kaip ir kodėl pasirinkote 
tokią programą: John Rutter 
“Gloria” ir Jono Tamulionio 
“Tėviškės giedojimai”?

- “J. Rutter ‘Gloria’ buvo 
Dariaus mintis, nes aš daugiau 
prie ‘Requiem’ linkstu”, - sako 
Dalia, - bet ką padarysi, išmo
kau galvą jaunimui lenkti ir 
džiaugiuosi, nes sprendimas tik
rai geras”. Rita, tęsdama Dalios 
mintį, patikslina, "... visiems 
trims atrodė, kad kūrinys turėtų 
būti religinio pobūdžio, rodan
tis mūsų padėką ir garbę Dievui 
už visą Jo kūriniją juo labiau, 
kad kartu su visa žmonija šven
čiame 2000 Kristaus atėjimo j 
pasaulį sukaktį. Kūrinys ne tik 
savo tema, bet ir moderniu 
stiliumi, sinkopiniu ritmu yra 
tinkamas giedoti verčiant naujo 
istorijos šimtmečio puslapį”.

- Na, o kaip sugalvojote, kad 
reikia ne tik nelietuvių kompozi
torių veikalus atlikti, bet ir lie
tuvių. Juk specialiai užsakėte 
visai naują lietuvio kūrinį šiai 
progai?

- “Jeigu mes nedainuosim 
lietuviškų kūrinių, tai kas juos 
atliks? - nusijuokė Rita - 

kelti. Ten vaišių metu kalbėjo 
miesto meras ir kiti žymūnai, 
negailėję gerų žodžių lietuviams. 
Jie ypač buvo patenkinti tau
tiniais lietuvių šokiais, kuriuos 
atliko “Rambyno” sambūris.

Penktoji gatvė
Iš eilės mūsų dėmesys nu

DALIA VISKONTIENĖ, “Volun
gės” choro vadovė

Nuotraukos V. Neverausko

DARIUS POLIKAITIS, “Daina
vos” choro vadovas

Sprendimas prašyti Joną Tamu- 
lionį sukurti kūrinį buvo apgal
votas. Tai darydami stengėmės 
gražiai bendrauti su Lietuvoje 
gyvenančiais muzikais, daina 
bei muzika norime jungti atlikė
jus, kūrėjus, dirigentus, gyve
nančius išeivijoje ir Lietuvoje”.

“J. Tamulionio kūrinys ‘Tė
viškės giedojimai' parašytas pa
gal Justino Marcinkevičiaus ei
les. Jose Lietuva pavaizduota 
kaip graži, švelni, dvasinga, sa
ko Darius, - tačiau visi žinome, 
kad taip iš tikrųjų nėra, bet mes 
(ypač užsienio lietuviai) ją tokią 
matome! Kaip tėvas, motina, 
žiūrėdami į vaiką mato visus 
trūkumus, tačiau visa širdimi jį 
myli, auklėja, dar aiškiau maty
dami tame vaike nuostabias ga
limybes. Taip ir šiame kūrinyje 
randame lietuvių tautos sielą, 
kuri mums yra romantiška, per
sunkta idealizmu. Dar reikėtų 
paminėti, - prisimena Darius, - 
kad šio kūrinio mecenatai yra 
Amerikos lietuvių fondas ir Ka
nados lietuvių fondas. Jiems 
esame labai dėkingi, kad taip 
mielai sutiko lėšomis paremti 
šio kūrinio gimimą”.

- Kaip planuojate padengti 
išlaidas, susijusias su koncertu 
Toronte, nes renginys vyks To
ronto universiteto salėje?

- “Čia tai blogiausia tema, 
- sako Rita. - Tie, kurie rūpina
si muzikiniais dalykais, mažiau
siai turi noro ar laiko rūpintis 
lėšomis”.

“O aš dėl išlaidų nesirūpi
nu, - nusijuokia Dalia. - Visai 
neblogai moku kepti ‘Napoleo
ną’ ir sausainius. Jeigu rimtai, 
tai mums koncertas Toronte 
kainuos apie 22,000 dolerių. 
Jeigu visi bilietai bus parduoti, 
gal vos, vos padengsime išlai
das, bet būsime turėję koncertą, 
kuris tikrai gyvenime bus vie
nintelis, o toliau gyvensime pri
siminimais”.

“Daug kainuoja instrumen
talistai, kurių reikia J. Rutter 
‘Gloria’ atlikti, - patikslina Ri
ta. - Kiekvienam muzikantui 
tenka mokėti maždaug 250 dole
rių už vieną koncertą ir dvi repe- 

krypo į Lomas de Zamore mies
tą, turintį 400,000 gyventojų. 
Ten buvo įsikūrę nemažai lie
tuvių. Vieni turėjo prekybinių, 
kiti - įvairių paslaugų įmonių. 
Ten garsėjo ir “Aušros” choras, 
vadovaujamas muziko, vaidinto
jo, visuomenės veikėjo Igno Va- 
lantinavičiaus.

Į miesto savivaldybę teko 
kreiptis tiems patiems asme
nims, bet daugiausiai čia pasi
darbavo Kazimieras Kliauga, 
turėjęs pažinčių miesto savival
dybėje.

Kai miesto valdyba paskyrė 
“Lituania” gatvę lietuvių gyve
namame rajone Villa Sastre, 
atidarymo iškilmei parinkome 
1971 m. rugsėjo 8 d., susietą su 
Tautos švente.

Iškilmė prasidėjo vietinėje 
šventovėje, kurioje dalyvavo 
jaunimas su abiejų kraštų vėlia
vomis, gausus būrys tautiečių ir 
kitataučių. Giedojo “Aušros” 
choras. Mišias atnašavo mons. 
Aug. Casanova ir kun. Aug. 
Steigvilas. Savo pamoksle mons. 
Casanova skatino melstis pra
šant Lietuvai laisvės, ir toji 
laisvė netrukus ateis.

Pasimeldę iškilmės dalyviai 
išsirikiavo gatvėje. Priešakyje 
žygiavo jaunimas su abiejų kraš
tų vėliavomis į gatvių sankryžą, 
kur prasideda “Lituania” gatvė. 
Į paruoštą pakylą sulipo miesto 
vicemeras, kiti pareigūnai, kū
mai - Irena Gaidimauskienė, 
Juzė Brazaitienė, Kazimieras 
Metrikis ir Kazimieras Kliauga. 
“Aušros” chorui sugiedojus 
abiejų kraštų himnus, mons. 
Casanova pašventino bronzinę 
lentelę ir gatvę. Kalbą pasakė 
vicemeras, iškeldamas lietuvių 
nuopelnus miestui ir visai Ar
gentinai. Rengėjų komiteto pir
mininkas kalbėjo apie Lietuvą, 

ticijas, o muzikantų reikia net 16. 
Be to, prisideda salės nuoma, 
reklamos, programų spausdini
mo, natų ir kitos išlaidos”.

Darius primena ir tai, kad 
patys choristai užsimoka už nak
vynes bei pragyvenimą Toronte 
ir kituose miestuose. Kiekvienas 
koncertas jiems kainuoja po 
200-250 dolerių.

Trijų chorų koncertas jau 
buvo atliktas Čikagoje. Spaudo
je neradau nuoseklaus koncerto 
įvertinimo, tačiau apklausinėjus 
ten buvusius asmenis, gavau 
šiuos apibūdinimus.

“Buvo taip smagu dainuoti. 
Šis koncertas paliko didesnį 
įspūdį negu dainų šventė, - sa
ko viena choristė, kuri prašė 
pavardės neminėti. Jeigu vienas 
choras turi stipresnius tenorus, 
kitas galbūt altus ir t.t., tai 
šiame jungtiniame chore buvo 
beveik ideali visų balsų pusiau
svyra. Repertuaras puikiai pa
ruoštas, programa įdomi. Kai 
visi sustojome ir dainavome, 
džiaugėmės savo įdėtu darbu”.

Savo įspūdžiais pasidalino 
ir mokytoja G. Paulionienė. 
“Nustebau aukštu profesionalu
mo lygiu. Jungtiniame chore 
matėsi daug jaunų choristų, 
solistų, be to jauni ir patys diri
gentai. Buvome pripratę matyti 
vyresnio amžiaus vadovus. Ne
paprastą įspūdį paliko ir J. Ta- 
mulionio kūrinio atlikimas, la
bai įsimintina aiški choro tartis, 
įspūdinga muzika. Tai tikrai 
vienkartinis dalykas, lyg minia
tiūrinė dainų šventė. Labai gai
lėjausi, kad nebuvo mano abiejų 
dukrų. Jaunimas būtinai turėtų 
išgirsti ir pasidžiaugti tokia mū
sų kultūros muzikine švente”.

Buvusi Vilniaus universite
to kanklių ansamblio vadovė 
Daiva Čičinskienė, kuri tuo me
tu lankėsi Čikagoje, tarė: “Tie
siog nuostabu, tai buvo meno, 
muzikos, poezijos nepaprasta 
šventė. Vežuosi į Lietuvą be ga
lo vertingą užjūrio lietuvių do
vaną, kurios paliktais jausmais 
dalinsiuosi su visais savo kole
gomis Vilniuje”.

jos didingą praeitį, kalbą, sovie
tinę okupaciją.

Užbaigos vaišės įvyko vieti
niame klube. Meninę programą 
atliko “Aušros” choras. Atmini
mo pergamentais apdovanoti 
mons. Casanova, vicemeras ir 
kūmai.

Šeštoji gatvė
Tęsdami savo veiklos planą, 

kreipėmės į Lanos miestą, esan
tį netoli Bueons Aires. Ten jau 
veikė Lietuvių susivienijimo Ar
gentinoje pastatyti rūmai, pava
dinti Vinco Kudirkos vardu. 
Juose veikė draugijos raštinė, 
biblioteka, skaitykla, salė susi
rinkimams, baras, valgykla, 
sporto aikštė ir baseinas.

Lanos mieste gyveno gana 
daug lietuvių profesionalų, pre
kybos bei pramonės įstaigų. Tai 
lengvino mūsų pastangas išgauti 
“Lituania” gatvę. Miesto savi
valdybėje veikė istorijos komisi
ja, kurios narys buvo ir lietuvių 
bičiulis mons. Casanova. Tai 
komisijai pateikėm daug infor
macinės medžiagos apie Lietu-

Vaišės po “Lituania” gatvės atidarymo iškilmių Lanus mieste 1973.IV.15 SLA V. Kudirkos salėje. Iš dešinės: ne
atpažįstama, miesto atstovas, Z. Juknevičius, mons. A. Casanova, mero žmona, A. A. Mičiūdas, meras Miguel 
Montserrat, L. Mičiūdienė, R. Stalioraitis

Įsteigtas naujas menų klubas
Los Angeles mieste jau veikia “Naujasis dailiųjų menų klubas”

KĘSTUTIS ŽALA VĖJUS
Vasario 5 d. vakare įvyko pirma

sis Los Angeles “Naujojo dailiųjų 
menų klubo” susirinkimas. Jį Šv. Ka
zimiero parapijos salėje organizavo 
kun. Stanislovas Anužis, kaip šio su
sirinkimo pirmininkas. Filmavo Pau
lius Jasiukonis, Vytautas Šeštokas su
sirinkimo eigą įrašinėjo į garso juos
tą, žadėjo siųsti transliacijoms per 
Lietuvos radiją.

Panašus “Dailiųjų menų klubas” 
Los Angeles mieste gyvavo nuo 1956 
iki šių dienų. Tarp to meto DMK 
steigėjų buvo Bronius Budriūnas, 
Elena Tumienė, Danutė Mitkienė, 
Algirdas Gustaitis, Elena ir Antanas 
Rukšlelės, Juozas Tininis, Bernardas 
Brazdžionis. Pagal nerašytas klubo 
taisykles, į Dailiųjų menų klubą galė
jo įstoti žymūs įvairių sričių meninin
kai, pateikę savo kūrybinį Credo. 
Metams bėgant, j DMK įsijungė dau
guma Los Angeles kultūrininkų: Pra
nas Lembertas, Vincė Jonuškaitė- 
Leskaitienė, Alodija Dičiūtė-Trečio- 
kienė, Vincas ir Ema Dovydaičiai, 
Jonas Mulokas, Rimas Mulokas, Juo
zas Bertulis, Bronys Raila, dr. Marija 
Gimbutienė, prof. Mykolas Biržiška 
ir kiti.

Klubo 
skaitomos 
pristatoma 
DMK metraštininkas Algirdas Gus
taitis per daugiau kaip 40 klubo gy
vavimo metų surinko 6 didelius to
mus labai savitos medžiagos (iškar
pų, Credo, paskaitų tekstų, nuotrau
kų - iš kitų JAV vietovių bei Lietuvos 
atvykusių menininkų pasisakymų...) 
apie DMK veiklą.

Mirštant Los Angeles lietuviams 
menininkams, klubo veikla mažėjo ir 
silpnėjo. Pagaliau atėjo toks laikas, 
kai dauguma narių nusprendė klubą 
uždaryti. Tačiau ir po veiklos nutrau
kimo Algirdas Gustaitis nenurimo - 
pakvietė visus pratęsti klubo veiklą. 
Taip susibūrė kelių žmonių grupelė 
šią tradiciją puoselėti toliau.

Pirmininkaujantis kun. Stanislo
vas Anužis apgailestavo, kad kai ku
rie senojo “Dailiųjų menų klubo” 
nariai nepritarė klubo atgaivinimo 
idėjai. Ypač dideli klubo uždarymo

susirinkimuose būdavo 
paskaitos, diskutuojama, 
naujausia narių kūryba.

KAZYS JANUTA pasakoja apie 
a.a. savo žmoną rašytoją PETRO
NĖLĘ JANUTIENĘ Naujojo dai
liųjų menų klubo susirinkime

Nuotr. K. Šalavėjaus

vą ir jos kovas už laisvę. Primi
nėm, kad Argentinos laisvės 
kovose pasižymėjo lietuviai - 
gen. Daukantas ir gen. Chodo- 
sevičius.

Miesto savivaldybė į mūsų 
prašymą atsiliepė teigiamai ir 
pasiūlė “Lituania” vardu pava
dinti Libertad (Laisvė) gatvę, 
prasidedančią netoli Susivieniji
mo lietuvių rūmų.

Atlikus formalumus atida
rymo iškilmė įvyko 1973 m. 
balandžio 15 d. Ji prasidėjo pa
maldomis Aušros Vartų švento
vėje. Jas laikė kun. Aug. Steig- 
vilas, MIC, gausiai dalyvaujant 
tautiečiams ir argentiniečiams 
pareigūnams.

Įrengtoje prie gatvės paky
loje pasirodė miesto meras 
Miguel Montserrat bei kiti pa
reigūnai ir kūmai - Irena Stan
kevičienė, Valerija Deveikienė, 
Aldona Dambravienė, Leopol
das Stankevičius, Teofilius 
Aliukas, Juozas Šiušis. Orkes
trui sugrojus abiejų kraštų him
nus, šventinimo apeigas atliko 
mons. Casanova. Atitinkamas 

entuziastai buvo B. Brazdžionis ir 
Alė Rūta, esą, jau nebėra jaunųjų 
tarpe pajėgių žmonių. Tačiau auga 
naujos kūrybinės jėgos, kurias reikė
tų Los Angelese burti. Todėl buvo 
nuspręsta pasivadinti “Naujuoju dai
liųjų menų klubu” ir tęsti ilgametes 
tradicijas.

Nutarta laikytis ankstesnio klu
bo principų: nėra jokių narių rašytų 
įstatų, nėra jokio nario mokesčio. Į 
klubą prašymai nėra pateikiami, bet 
būsimas narys yra pakviečiamas visų 
klubo narių sutikimu. Įstojantysis į 
klubą rašo kūrybinį Credo, į kurį at
sako vienas iš klubo narių. Vėliau vi
sa tai yra pristatoma klubo susirinki
me, įklijuojama į metraštį. Kaskart 
renkamas naujas pirmininkas, kuris 
atsakingas už sekančio susirinkimo 
organizavimą, sukviečia narius drau
giškam pabendravimui. Klube sten
giamasi neliesti partinių temų ir 
veikti bendru sutarimu, išklausant ir 
gerbiant kiekvieno nuomonę.

Naujojo klubo susirinkime buvo 
pagerbta neseniai amžinybėn iškelia
vusi rašytoja Petronėlė Orintaitė-Ja- 
nutienė, kuriai Lietuvių rašytojų 
draugija Čikagoje skyrė 2000 dolerių 
premiją už geriausią 1998 m. knygą 
“Būk žmogus, Žabulil”. Vadovauti 
rašytojos pagerbimui pirmininkau
jantis pasiūlė Algirdui Gustaičiui.

Priimdamas Lietuvių rašytojų 
draugijos premiją, rašytojos vyras 
Kazys Januta išsakė daug gražių ir 
jausmingų žodžių apie savo žmoną, 
pristatė suruoštą parodėlę, pasakojo, 
kaip rašytoja stengėsi kurti iki pasku
tinės minutės, neužmiršo daugelio 
savo pažįstamų ir draugų, įamžino 
juos savo straipsniuose bei kūriniuo
se. Rašytoja dar prieš mirtį sužinojo, 
kad jai yra paskirta premija ir papra
šė šiuos pinigus paaukoti gimtojo 
Kudirkos Naumiesčio gimnazijai.

Po rašytojos Petronėlės Orintai- 
tės pagerbimo sekė svarstybos dėl 
DLM klubo metraščio šešių tomų 
išleidimo. Kaip teigė šio metraščio 
sudarytojas Algirdas Gustaitis, šiame 
metraštyje yra surinkta daug niekur 
kitur neužtinkamos medžiagos apie 
daugelio Los Angeles ir kitų kraštų 
lietuvių menininkų veiklą. Yra labai 
svarbu metraščius išspausdinti, tačiau 
tai sunkiai įvykdoma, reikia organi
zuoti metraščių leidimo komitetą, 
kuris ieškotų lėšų, kreiptųsi į fondus. 
Buvo nuspręsta suredaguoti kreipi
mąsi į įvairius išeivijos fondus, kreip
tis į buvusius DMK narius ir jų gimi
naičius su prašymu prisidėti prie 
metraščio išleidimo.

Po to vyko naujųjų narių Credo 
skaitymai: savo Credo pateikė dr. 
Živilė Gimbutaitė ir kun. Stanislovas 
Anužis, buvo skaitomi Alės Rūtos ir 
Algirdo Gustaičio atsakymai. Dr. Ži
vilė Gimbutaitė savame Credo moks
liškai nagrinėjo literatūros raidą, 
kun. Stanislovas Anužis mąstė apie 
savo kaip kunigo patirtį ir galimą 
pagalbą klubui. Kitų klubo narių 
Credo svarstymai buvo atidėti kitam 
kartui.

Baigiantis posėdžiui, dr. Živilė 
Gimbutaitė buvo išrinkta naujo susirin
kimo pirmininke, Kęstutis Šalavėjus - 
metraštininku. Nariai dėkojo kun. Sta
nislovui Anužiui už -puikiai suorgani
zuotą vakarą. Kitą klubo posėdį numa
tyta rengti balandžio mėnesį.

kalbas pasakė ALOST pirmi
ninkas ir meras.

Vaišės įvyko LSA rūmų 
salėje. Dalyvavo 300 asmenų. 
Programai vadovavo R. 
Stalioraitis, kurio senelis Pranas 
XIX š. pradžioje dalyvavo LSA 
steigime ir veikloje. Po oficialių 
kalbų meninę programą atliko 
jaunimo grupės.

Neilgai trukus gavome pra
nešimą ir miesto savivaldybės 
apie gausius žmonių protestus 
prieš “Libertad” gatvės vardo 
pakeitimą. Tai esąs paneigimas 
valstybinės Argentinos šventės 
“Dia de la Libertad”, paskelbta 
1810 m. gegužės 25 d., kai 
Buenos Aires ispanų telkinys 
oficialiu revoliuciniu aktu pa
reiškė atsiskirantis nuo metro
polijos Ispanijos. Miesto savi
valdybė pasiūlė mums pavadinti 
“Lituania” vardu kitą gatvę ne 
menkesnę už pirmąją. Mes su 
tokiu pakeitimu sutikome. Toji 
“Lituania” gatvė teliudija ir 
šiandieną apie gyventojus lie
tuvius ir jų tėvynę Lietuvą.

(Bus daugiau)



Grįžo mokytis Lietuvoje
Jaunasis skulptorius nesigaili grįžęs Lietuvon tęsti 

meno studijų
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« KULTMĖJE VEIKLOJE
Jaunojo skulptoriaus Gedi

mino Mažinto noras tęsti meno 
studijas Lietuvoje nustebino 
amerikiečius pedagogus. Apie 
G. Mažintą, kaip apie talentin
gą menininką, kartą rašė JAV 
spauda. Vienas JAV Niujorko 
dienraščių, rašiusių apie iš 
Druskininkų kilusį jaunąjį me
nininką citavo menų dėstytojos 
Susan Harbison žodžius: “Per 
dvidešimt penkerius mano dar
bo metus tai pats talentingiau
sias studentas”. G. Mažinto 
darbai jau buvo rodomi Salva
doro Dali muziejuje ir “Mu
seum of Fine Art” - St. Peters- 
burge, Niujorke, Floridoje, Ka
lifornijoje...

“Didesnę Gedimino kūry
bos dalį sudaro skulptūros: ‘Pa
slaptinga Čaikovskio mirtis’, 
‘Meistras ir Margarita’, ‘Sunai
kinto teatro atmintis’, ‘Mano 
Čiurlionis’, ‘Meilė, skirta se
nelių 50 auksinių vestuvių su
kakčiai’”, rašė 1998 m. “Lietu
vos aidas”.

Gediminas, sėkmingai bai
gęs JAV kolegijoje pirmą kursą, 
gavo keletą pasiūlymų tęsti stu
dijas geriausiuose JAV univer
sitetuose, tačiau pasirinko Lie
tuvos Dailės akademiją. Išlaiky-

Jaunas meno studentas iš Lietuvos GEDIMINAS MAŽINTAS su kun. 
ST. ROPOLU, OFM, Lietuvių klubo patalpoje surengtoje jo skulptūrų 
parodoje St. Peterburgo mieste, Floridoje

Lietuvių kalba Karaliaučiaus srityje
Gautomis žiniomis iš lietu

vių kalbos sąjungos pirmininko 
J. Miliūno, Karaliaučiaus srityje 
mokosi lietuvių kalbos 683 vai
kai 24-iose mokymo įstaigose. 
Dirba 36 mokytojai ir 6 ikimo
kyklinio amžiaus auklėtojai. Ka
raliaučiuje, 35-me licėjuje ir IV 
vidurinėje mokykloje, yra po dvi 
klasės, kuriose dėstoma lietuvių 
kalba kaip dalykas; piešimas, 
darbeliai ir muzika pravedami 
lietuvių kalba. Bendras mokinių 
skaičius - 92.

Tokios dvi klasės yra ir Til
žės VIII vidurinėje mokykloje

Atsiųsta paminėti
Stasys Džiugas, KIŠKUČIO 

VARDINĖS. Eilėraščiai vaikams. 
Trečioji pataisyta laida. Iliustracijos 
- dail. VI. Stančikaitės. Išleido lei
dykla “Naujasis amžius” (Papilio g. 
5, Kaunas 3000). Tiražas - 2500 
egz. Kaunas, 1999 m., 64 psl.

Alfredas Franckaitis, MEILĖS 
IR ILGESIO EILĖS. Eilėraščiai. 
Redaktorius - Vladas Šimkus, dai
lininkas - Alfonsas Žvilius. Išleido 
autoriaus lėšomis Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla (K. Sirvydo 6, Vil
nius 2600). Vilnius, 1999 m., 95 psl.

BALZEKAS MUSEUM OF 
LITHUANIAN CULTURE, 35~; 
Anniversary. Editor Julie D. Balze- 
kas, designer Danas Lapkus. Ad
dress: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago 
IL 60629, USA. 

Karaliaučiaus 35-to licėjaus lietuvių kalbos pirmos klasės mokiniai su mokytoja TANE OSTAPČIUK prie 
kalėdinės eglutės Šv. Šeimos šventovėje Karaliaučiuje

ti sunkius egzaminus ir sėkmin
gai atlaikyti atrankos konkursą 
(į vieną vietą pretendavo 6 stu
dentai) Gediminui padėjo JAV 
įgyta patirtis - greitai ir koky
biškai atlikti užduotis.

- Juk daugelis tavo bendra
amžių stengiasi išvykti iš Lietu
vos ir įsitvirtinti užsienyje, - pa
klausiau Gedimino. - Kodėl Tu 
grįžai? Juk galėjai sėkmingai 
dirbti ir mokytis JAV, kur turė
jai nemažai apdovanojimų?

- Jei būčiau norėjęs studi
juoti programavimą arba verslo 
vadybą, galbūt būčiau stengęsis 
tas šakas studijuoti JAV. Tačiau 
menai Lietuvoje dėstomi neblo
giau kaip geriausiuose pasaulio 
universitetuose. Mano pedago
gai akademijoje yra garsūs ša
lies skulptoriai, kurių apdova
nojimai ir autoritetas Europoje 
yra aukštai vertinami. Pirmą se
mestrą buvo kiek sunkiau mo
kytis teorinių dalykų - filosofi
jos, psichologijos, nes skirtingai 
iškeliami įvairūs aspektai Lietu
voje. Aš laimingas, nes gimtoji 
kalba, senasis Vilnius, teatras 
teikia man gausybę įspūdžių ir 
idėjų,” - sako G. Mažintas.

Skaistė Kalvelienė

su 32 mokiniais. Visi kiti lanko 
lietuvių kalbos fakultatyvus, ku
rie įsteigti įvairiose mokyklose, 
įvairiose vietovėse. Ragainės II 
vidurinėje mokykloje fakultaty
vai suskirstyti į 4 grupes pagal 
amžių - iš viso 51 mokinys.

Be minėtų klasių ir fakulta
tyvų, veikia ikimokyklinio am
žiaus darželiai Karaliaučiuje ir 
Tilžėje, sekmadieninės mokyk
los prie Šv. Šeimos šventovės 
(Karaliaučiuje) ir Kristaus Pri
sikėlimo šventovės (Tilžėje).

Kaip buvo nuspręsta semi
nare Įsrutyje, užsimota pasiųsti 
vaikus vasarą vienam mėnesiui į 
lietuviškas šeimas Lietuvoje. 
Tautinių mažumų departamen
tas su p. Kairiu priešakyje 
kreipsis į Tauragės miesto švie
timo skyrių, kad surastų norin
čius priimti Karaliaučiaus kraš
to vaikus į savo namus. Sekma
dieniais švietimo skyrius organi
zuos ekskursijas po Lietuvą. 
Šiuo metu mokytojai atlieka tė
vų apklausinėjimą, ar jie sutiktų 
leisti vaikus tokiam poilsiui.

Aišku, kad tokio renginio 
įgyvendinimas surištas su nema
žom išlaidom. Laukiama para
ma. Maž. Lietuvos fondo kasoj 
Karaliaučiaus karšto mokykloms 
skirtų lėšų yra apie $1,000 Kana
dos ir apie $1,000 Amerikos ka
soje. I. Adomavičienė
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Kiekviena tauta per ilgus 
amžius susikuria sau aplinką 
pagal savo dvasią, etninių žemių 
ypatybes bei daugelį kitų daly
kų. Taip Senajame žemyne - 
Europoje buvo susikūrusi įdomi 
įvairiaspalvė tautinių tradicinių 
architektūrų mozaika: lietuvių 
pastatai bei sodybos skyrėsi nuo 
vokiečių ir rusų, o juolab nuo 
italų ar ispanų trobesių bei gy
venviečių.

Naujaisiais laikais plito pa
saulinės mados, panašių pastatų 
statyba įvairiose šalyse. Tačiau 
laikas nuo laiko atgimdavo re
gioninės ar tautinės architektū
ros sąjūdžiai, bandę tęsti savojo 
krašto tradicijas (derinant jas su 
naujaisiais vėjais, iš svetur at- 
klystančiomis įtakomis). Tad ir 
šiandien Vakarų Europoje ma
tome gan ryškią atskirų kraštų 
pavidalo įvairovę, daug išlikusių 
senųjų tradicinių pastatų ir jų 
dvasioje statytų naujesniųjų.

Deja, kitokia buvo Lietuvos 
dalia. Pusę amžiaus užtrukusi 
sovietinė okupacija nebuvo vien 
svetimšalių valdymas. Totalisti- 
nis režimas kūrė vieningą impe
riją, kurios užkariauti pakraš
čiai turėjo pamiršti savo tikrąją 
istoriją ir visa kita, kad taptų 
vieninga “sovietine liaudimi”. 
Buvo užsimota sukurti “naują 
pasaulį”, sugriaunant senąjį ir 
taip apsisaugant nuo režimui 
kenksmingų prisiminimų apie 
tautos praeitį.

Taip po 1944 m. buvo 
griaunami Lietuvos senamies
čiai, naikinami senieji vienkie
miai ir kaimai - jų žmones ver
čiant persikelti į naująsias kol
chozų gyvenvietes. Anot vieno 
aštrialiežuvio, kraštas buvo per
tvarkomas taip, kad okupantui 
būtų patogu prie kiekvieno kai
mo namo privažiuoti su šarvuo
čiu. Nauji kaimo namai soviet
mečiu turėjo būti statomi pagal 
valdžios patvirtintus projektus. 
Taip paplito standartiniai pri
mityvios išvaizdos pastatai, dar 
labiau pabrėžę naujųjų kolcho
zų gyvenviečių nykumą.

Tai sovietinio režimo kovai 
su “praeities atgyvenomis” pir
maisiais pokario dešimtmečiais 
dar priešinosi nepriklausomoje 
Lietuvoje išaugusių architektų 
dalis. Tada F. Bielinskis, J. Bar
šauskas ir kiti tyrinėjo senuosius 
sodžius, paskelbė veikalų, siūly
dami ir naujose statybose atsi
žvelgti į senąsias liaudies archi
tektūros tradicijas. Tokie siūly
mai nedaug rūpėjo tuometi
niams Lietuvos valdytojams.

Dar sparčiau kraštas buvo 
sovietinamas vėlesniais dešimt
mečiais, kai “naujojo pasaulio” 

kūrimas pasuko naujais keliais. 
Tada, susirūpinus ekonominė
mis varžybomis su Vakarais, 
siekta kuo pigesnių statybų. 
Tam visai tiko pasaulyje išplitu
sios moderniosios architektūros 
(prieštaravusios tradiciniam gy
venimui) nuostatos. Todėl So
vietų Sąjungoje buvo leista kiek 
“praverti langelį į pasaulį”, ko
pijuoti “pažangų” Vakarų paty
rimą, projektuoti moderniajai 
architektūrai artimesnius stati
nius (kad ir labai primityvius ar 
pretenzingus, sekant tik retose 
kopijose matytus Vakarų pavyz
džius). Taip sovietinis režimas 
gavo visą būrį energingų talki
ninkų - architektų, monopoli
nėje valstybinio projektavimo 
sistemoje uoliai kūrusių “naują 
pasaulį”, planavusių “atgyvenu
sių senienų” sunaikinimą. Taip 
buvo planuojamas senamiesčių 
ir dvarų sodybų griovimas, nauji 
statiniai nugriautų šventorių ar 
suniokotų kapinių vietose. Kal
bos apie praeities tradicijas liko 
visai nemadingos - kur kas įdo
miau buvo užsiimti sava kūryba, 
bent įsivaizduojamai sekant Va
karus. Tokia dvasia - niekinant 
tautos praeitį bei tradicijas, mė
gaujantis naujbviška kūryba - 
buvo išugdyti tūkstančiai pro
jektuotojų, ne viena architektų 
karta.

Tad per kelis dešimtmečius 
Lietuvos vaizdas labai pasikeitė 
- dabar jau retai kur pamatysi 
aukštaitišką pirkią ar žemaitiš
ką trobą, tradicinę kaimo sody
bą. Sovietmečiu įdiegta panieka 
tradicijoms iki šiol tebevyrauja, 
dabar uoliai mėgdžiojant atsivė
rusių Vakarų atsitiktinius pa
vyzdžius. Paradoksalu, bet Lie
tuva tapo vienu moderniausių 
savo pavidalu kraštų - kur pa
žvelgsi vien pokarinės statybos, 
nustelbusios menkas tradicinės 
architektūros liekanas. Net toli
ma Kanada trumpai atvyku
sioms rodosi senoviškesnė už 
nevykusiai sumodernintą Lietu
vą. Gal kada dar bus svarstoma, 
kiek ir ko buvo prarasta, užtvin- 
džius kraštą primityvaus pavida
lo “moderniškaisiais” statiniais, 
atsisakius tautinių tradicijų.

Laimei, ne visi Lietuvoje 
taikstėsi su nevykusiu krašto 
vienodinimu - statant primity
vius standartinius, pretenzingai 
nevykusius pastatus net ir reikš
mingose vietovėse. Norėta nuo 
tos negandos apsaugoti bent 
valstybės saugomas teritorijas - 
regioninius bei valstybinius par
kus. 1994 m. parengėme moks
linį darbą Aplinkos apsaugos 
ministerijai “Metodika statybi
nės veiklos reglamentavimui 
saugomose teritorijose” (darbo 
vadovas M. Purvinas). Jame bu
vo parengtas Lietuvos kaimų, 
dvarų ir miestelių tradicinio 
architektūros paveldo rajonavi
mas - šalies suskirstymas į skir
tingų tradicijų plotelius. Taip 
Žemaitijoje buvo išskirtos 4 da
lys: Senoji Žemaitija, Kalvotoji 
Žemaitija, Pakuršė ir Paprūsė.

Pagal to darbo idėjas 1995 
m. mes parengėm “Būdingų tra
dicinės architektūros pavyzdžių 
vadovą Žemaitijai”, o 1996 m. - 
“Būdingų tradicinės architektū
ros pavyzdžių vadovą Rytų Lie
tuvai (Aukštaitijai, Vilnijai, 
Dzūkijai)”. Ten buvo surinkti ir 
apibendrinti vienos ar kitos vie
tovės tradicinės architektūros 
pavyzdžiai, atrenkant pačius bū
dingiausius iš jų.

Dabar rengiame tokius va
dovus atskiroms Lietuvos vieto
vėms. 1998 m. nustatėme bū

dingas senųjų pastatų rūšis 
Viekšnių urbanistiniam drausti
niui Ventos regioniniame par
ke. Senajame - kelis šimtmečius 
žinomame Žemaitijos miestely
je atskyrėme skirtingo apstaty
mo plotus: buvusios turgaus 
aikštės aplinką, senųjų kelių pa
kraščio sodybas, XIX ar XX a. 
pradžioje susiklosčiusias mies
telio vietas. Parengėme 31 bū
dingą tradicinės architektūros 
pavyzdį su piešiniu bei tos pa
statų rūšies aprašymu. Ateityje, 
saugant senojo miestelio pavi
dalą, naujieji pastatai ten turėtų 
būti statomi pagal tokius pavyz
džius, o ne pagal nevykusius 
projektus mėgdžiojant nežinia 
kur regėtus “moderniškus” pa
status.

1999 m. parėmus Pasaulio 
gamtos fondo (WWF) Danijos 
skyriui, išleista M. Purvino kny
ga “Būdingi tradicinės architek
tūros pavyzdžiai Nemuno deltos 
regioniniame parke”. Tai pir
masis toks veikalas Lietuvoje, 
kuriame apibūdinti vienos vie
tovės visi senieji pastatai bei bu
vusio tradicinio gyvenimo ypa
tybės viename ar kitame plote
lyje buvusiuose kaimuose ir 
viensėdžiuose.

Deja, ta pirmoji “kregždu
tė” rodo ir ypatingą Lietuvos at
silikimą savo kultūros paveldo 
tyrimo baruose, apgailėtinai ap
leidus mūsų tautinėms tradici
joms taip svarbią senąją so
džiaus architektūrą. Vakarų 
Europos šalyse jau prieš šimt
metį buvo leidžiami kruopščiai 
parengti veikalai apie savo kraš
to kaimus ir jų senuosius pasta
tus. Dėl nelaimingų istorinių 
apystovų Lietuva tik dabar galė
tų vytis toli pažengusius Vaka
rus. Tik jau nelengva bus pasi
vyti - senosios liaudies architek
tūros telikę menki trupiniai, 
nesimato norų rūpintis jo tyri
mais, sovietmečio dvasios per
smelkti architektai toliau “mo- 
dernina” kraštą.

Tai rodo ir minėtoji knyga. 
Ją rengiant, teko išvaikščioti vi
są 30 tūkstančių hektarų plotą, 
ieškant negausių tradicinės ar
chitektūros likučių. Ne vienoje 
vietovėje iš iki 1944 m. buvusių 
šimtų sodybų teliko tik kelios, 
daug kaimų išnyko be pėdsako.

Tiesa, Nemuno deltos re
gioninis parkas Klaipėdos kraš
te (nusidriekęs nuo Kintų pro 
Ventę, Rusnę, Šilutę, Paleičius 
ir Šilininkus nuo Kuršių marių 
panemuniais), kaip ir visa Ma
žoji Lietuva, labai nukentėjo 
sovietinės okupacijos dešimt
mečiais. Tada ten itin uoliai bu
vo naikintos lietuvininkų tradi
cinio paveldo liekanos.

Tačiau ir kitose Lietuvos 
dalyse tirpsta tradicinės archi
tektūros likučiai. Taip ištyrus 
nemažą Pagramančio regioninį 
parką, nusidriekusį nuo Šilalės 
iki Tauragės, aptiktos vos kelios 
senesnės žemaitiškos sodybos 
su senais trobesiais.

Kol bus rimčiau susirūpinta 
Lietuvos tautinės architektūros 
tradicijomis, ar bus dar ką gai
vinti? Ar neliks Lietuva tautinės 
kultūros atžvilgiu nuskurdęs 
kraštas - nualintas ilgos sovieti
nės okupacijos, o dabar susidū
ręs su ypatingai galingu kosmo
politinės kultūros srautu, ku
riam bent kiek atsispirti jau 
nebebus jėgų?

Belieka tikėtis, kad kada 
nors pasikeis Lietuvos architek
tų kartos, kad kas nors kada 
nors pasidomės ir krašto tauti
nės architektūros tradicijomis.

A. a. biochemijos dr. Kazio 
Martinkaus (1953-1984) prisimi
nimui 1985 m. buvo įsteigtas jo 
tėvų, sesers ir artimųjų draugų 
stipendijos fondas, kuriuo gali pa
sinaudoti visi lietuviai studentai, 
siekiantys magistro arba doktora
to laipsnio iš griežtųjų mokslų - 
vėžio tyrimo sričių (farmakologi
jos, biochemijos ar pan.). Norint 
gauti daugiau informacijos arba 
prašymų blankų prašoma rašyti 
šiuo adresu: Kristina Martinkutė, 
Dr. Kazys Martinkus Memorial 
Scholarship Fund, 7120 S. Rich
mond, Chicago, IL 60629-3011, 
USA. Prašymų blankai turi būti 
grąžinti iki š.m. gegužės 30 d.

A. a. poetas Stasys Anglickis 
įžvalgiai ir įdomiai atskleidžiamas 
St. Rumbino ir R. Rumbinaitės, 
poeto artimųjų, paruoštoje kny
goje “Žmogus ir laikas”, išleistoje 
velionies mirties metinių proga. 
Visuomenės susipažinimas su 
naujuoju leidiniu įvyko š.m. kovo 
11 d. Kuršėnų kultūros namuose. 
Kaip rašo ELTA, knygoje iš
spausdinti velioniui artimiausių 
žmonių - dukters Jolantos, sū
naus Anatolijaus, buvusių moky- 
tojų-kolegų, mokinių bei kuršė- 
niečių mąstymai apie jo kūrybą, 
proginės kalbos bei prie poeto 
kapo pasakyti žodžiai. Paskuti
niuosius savo gyvenimo dešimt
mečius poetas praleido Vilniuje, 
kur ir mirė. Palaidotas Antakal
nio kapinėse. Prisimintina, kad 
St. Anglickis gimė 1905 m. gruo
džio 23 d. Bernotave, Alsėdžių 
valsč. Mokėsi Telšių gimnazijoje 
ir mokytojų seminarijoje. Baigė 
Lietuvos un-to humanitarinių 
mokslų fakultetą. Mokytojavo 
gimnazijose Šiauliuose, Kuršė
nuose. Grožinėje literatūroje pra
dėjo reikštis 1923 m. Savo kūrybą 
spausdino laikraščiuose. Paruošė 
ir išleisdino keletą knygų, redaga
vo almanachą “Žemaičiai” bei 
kitus leidinius, išleido vokiečių 
kalbos skaitymo knygą.

Budrio lietuvių fotoarchyvas, 
kurio steigėja yra dr. Milda Bud
rienė, rengia 29-tąją fotografijos 
parodą, kuri įvyks š.m. spalio 
mėn. Čiurlionio galerijoje, Čika
goje. Šių metų tema - “Vidudie
nis; vasara; jaunystė”, po kurių 
bus dar dvi - “Vakaras; ruduo, 
brandos amžius” ir “Naktis; žie
ma; senatvė”. Kiekvienas dalyvis 
gali atsiųsti ne daugiau kaip 6 
darbus, iš kurių bus atrinkti patys 
geriausi parodai ir katalogui. Pa
rodoje dalyvauti kviečiamos dvi 
grupės - vyresniųjų ir jaunesnių
jų. Paroda jauniesniems negu 18 
m. amžiaus vyks atskirai. Profe
sionalai ir mėgėjai traktuojami 
vienodai. Bet kuria technika at
likti darbai parodoje dalyvauja 
lygiomis teisėmis. Pageidaujamas 
formatas - parodinis. Kitoje nuo
traukos pusėje turi būti užrašytas 
dalyvio vardas, pavardė, adresas, 
telefonas ir nuotraukos pavadini
mas. JAV gyvenančio dalyvio mo
kestis $5. Kitose šalyse gyvenan
tys nuo mokesčio atleidžiami.

Geriausi darbai bus pre
mijuojami: vyresniųjų grupėje 
pirma vieta - $150 (JAV), antra - 
$100, trečia - $50. Jaunesniųjų ir 
pradedančiųjų grupėje pirma 
vieta $75 (JAV), antra - $50, tre
čia - $25. Premijų ir parodos me
cenatas - dr. Stasio Budrio fon
das, vadovaujamas dr. Mildos 
Budrienės. Fotografijas apie jau
nystę, vidudienį ir vasarą prašome 
atsiųsti iki š.m. spalio 1 d. šiuo 
adresu: Algimantas Kezys, 4317 S. 
Wisconsin Ave., Stickney, IL 
60402-4261, USA. Parodą rengia 
fotomenininkas Algimantas Kezys.

Fotografas iš Kauno MINDAUGAS KAVALIAUSKAS su savo žmona 
Kristina Jaraite Čikagos Čiurlionio galerijoje. Kristina, gavusi Ful
bright stipendįją, šiuo metu Čikagoje ruošiasi sociologijos mokslų 
doktoratui Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuvos kultūros ir meno 
bei Valstybinės Jono Basanavi
čiaus 1999 m. premijų laureatai 
buvo pagerbti Vilniaus rotušėje 
Vasario 16-tosios išvakarėse. 
Laureatų diplomus įteikė prezi
dentas Valdas Adamkus. Juos 
gavo architektas K. Pempė, archi
tektas G. Ramunis (priėmė jo 
artimieji), dailininkai A. Savickas, 
L. L. Katinas, M. Navakas, rašy
tojas D. Kajokas, literatūrologas 
A. Zalatorius (priėmė artimieji), 
muz. dirigentas S. Sondeckis, mu
zikologė O. Narbutienė, aktorė J. 
Onaitytė. Valstybinė J. Basanavi
čiaus premija įteikta muziejinin
kui J. Vainai, etnologui J. Kudir
kai (priėmė žmona). Pagerbime 
dalyvavo seimo pirm. V. Lands
bergis, Kultūros ministerijos dar
buotojai bei kiti kultūrininkai. 
Giedojo Panevėžio kamerinis 
choras “Muzika” (ELTA).

Lietuvos teatro kultūrai puo
selėti, be daugelio atskirų straips
nių kultūros žurnaluose ar laik
raščiuose, leidžiami ir atskiri lei
diniai. Neseniai pasirodė leidyk
los “Scena” išleistas almanachas 

“Teatras” 99, nr. 2(6). Kaip “Lie
tuvos aide” (2000.1.14) R. Vis- 
kauskas rašo, pirmą kartą viena
me leidinyje, greta kitų įprastinių 
rašinių, spausdinami ir jaunimo 
pamėgtų popmuzikos apžvalgi
ninkų rašiniai. Tokia įvairove sie
kiama padidinti skaitytojų skai
čių. Nagrinėjami šių dienų lietu
viško teatro pokyčiai, keliamas 
klausimas, ar gali jauni aktoriai 
patekti į teatrą. Pastebėta, kad 
aktoriai masiškai rengiami, kad 
steigiama daugybė naujų teatrų, 
kaip Rimas Tuminas išsireiškė, 
“kiekvienam kursui, kiekvienam 
režisieriui po teatrą”. Leidinyje 
skelbiami R. Marcinkevičiūtės 
fragmentai iš knygos apie režisie
rių Eimuntą Nekrošių; spausdina
mos ištraukos iš velionės aktorės 
ir režisierės Kazimieros Kyman
taitės dienoraščių. Almanache 
taipgi rašoma apie Serbijos, Slo
vėnijos, Švedijos bei Norvegijos 
teatrus ir jų darbuotojus. Snk.

Fotografo Mindaugo Kava
liausko paroda Čikagoje atidary
ta kovo 24 d., 7.30 v. v. Čiurlionio 
galerijoje. Šis fotomenininkas ne 
tik Lietuvoje, bet ir Prancūzijoje 
jau spėjęs išgarsėti, Čikagoje ruo
šiasi magistro laipsniui meno sri
tyje, kurį turėtų šiemet gauti. Jis 
meno klausimais yra paskelbęs 
nemažai rašinių Lietuvos spaudo
je. Čia jis neseniai kalbėjo apie 
čikagiečio Algimanto Kezio kūry
binį kelią, šio fotomenininko pa
rodos atidarymo metu. M. Kava
liausko parodoje galima pamatyti 
Kuršių Nerijos smėlynų peizažus, 
Prancūzijos laikinus ir “amžinus” 
miestus bei vyno gaminimą. M. 
Kavaliausko foto darbai jau pui
kuojasi ne vien tik Lietuvoje, bet 
ir įvairiose Prancūzijos meno ga
lerijose, ypač ten, kur buvo su
rengtos jo parodos. M. Kavaliaus
kas pradėjo fotografuoti dar besi
mokydamas Kauno J. Jablonskio 
vidurinėje mokykloje, kartu studi
juodamas fotografiją Kauno jau
nimo fotografijos mokykloje, kuri 
veikė prie Lietuvos fotomeninin
kų sąjungos. Laimėjęs I vietą jau
nųjų fotografų varžybose (1990 
m.) ryžosi siekti šios srities aukš
tumų. Su fotografija jis nesiskyrė 
ir 1992 m. pradėjęs Vytauto Di
džiojo universiteto menų fakulte
te studijas. Ed. Šulaitis
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pRISIKELIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
Y.f. IKI 3,30 v.p.B.i-Ketylrtadlęnlęįg . jr.pęnktadlenialę nu<? 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.lnd....................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, RRIF ir OHOSP

"Variable"...........................3.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.85%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind..... 5.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.75%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind......5.85%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 6.10%
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%

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 37a%

♦ Toronto Real 
Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

L E HA S 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

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

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

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

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

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

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

ADVO KATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

Vaizdas iš Kaziuko mugės Čikagos Jaunimo centre kovo 5 d. Ją surengė Čikagos skautai ir skautės. Matomas 
“Neryos” skyrius - Nuotr. Ed. Šulaičio

Jaunieji krepšininkai į Lietuvą Žaidynės Baltimorėje
Čikagos lietuvius jaunuosius 

krepšininkus yra subūrę Akade
minio sporto klubo “Lituanica” 
vadovai - Rimantas Dirvoms, dr. 
Donatas Siliūnas, Algis Tamošiū
nas, Algis Jonynas, Petras Stukas, 
Rimas Domanskis ir kiti. Jie pa
ruošia apie dešimtį komandų (jų 
tarpe ir mergaičių) ir veža į Š. 
Amerikos lietuvių sporto žaidy
nes, kurios kasmet vyksta skirtin
guose miestuose (šiemet jos ren
giamos Hamiltone, Ont. birželio 
3-4 d.d.)

1999 m. šis klubas buvo atsi- 
kvietęs jaunųjų krepšininkų ko
mandą iš Vilniaus, S. Marčiulio
nio krepšinio mokyklos. Šiemet 
Velykų atostogų metu j Lietuvą 
pajudės oficiali čikagiečių jaunųjų 
grupė, kurią sudarys 14 asmenų - 
10 žaidėjų ir 4 vadovai; be to, va
žiuos ir nemažai šių žaidėjų tėvų.

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W. 
ir Weston Road)

(Atkelta iš 1-mo pst.) 
galinėtis su judėjimo spūstimis 
pačiame judriausiame greitkelio 
ruože.

Abe Yanofsky, pirmasis Ka
nados šachmatų didmeisteris, 
aštuonis kartus tapęs Kanados 
čempionu, neseniai mirė sulau
kęs 74 metų amžiaus. Gimęs 
Lenkijoje, į Kanadą atvežtas 
1925 metais dar kūdikis, jau bū
damas 11 metų pasižymėjo kaip 
puikus šachmatininkas. Did- 
meisteriu tapo 1964 metais ir 
už tai 1972 metais buvo įvesdin
tas į Order of Canada kavalie
rius. Gyveno Vinipege (Manito
ba), kur buvo aktyvus ne tik 
šachmatuose, bet ir politikoje 
tarp 1961 ir 1986 metų. Vienu 
tarpu buvo Vinipego miesto ta
rybos nariu. Jo kolegos šachma
tininkai jį labiausiai vertina, 
kaip puikų žaidimo baigmės 
strategą: “tada pasirodydavo jo 
įgimtas natūralus talentas”.

Humanitariniams moks
lams Ontario universitetuose 
valdžios parama yra nepropor
cingai mažesnė negu griežtųjų 
mokslų fakultetams. Neseniai 
paskelbta studija, kuriai vado
vavo Ontario Confederation of 
Faculty Association, reprezen
tuojanti maždaug 10,000 profe
sorių ir bibliotekininkų, rodo, 
kad valdžia paskyrė šimtus mili
jonų dolerių paremti inžinerijos 
bei kompiuterių mokslų fakul
tetus, tuo tarpu humanitarinių 
mokslų fakultetai gavo tik tru
pinius. Ta pati studija teigia, 
kad darbdavių pareikalavimas 
yra beveik lygus abiejų sričių

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

Išvykos organizatoriai - R. Dirvo
ms, L. Gylys ir R. Domanskis. 
Krepšininkus bei palydovus Lie
tuvoje išlaikys Š. Marčiulionio 
krepšinio mokyklos vadovybė, o 
kelionės išlaidas visi apsimoka 
patys (jaunimo tėvai).

Lietuvoje jaunieji krepšinin
kai, kurie pirmą kartą pamatys 
savo tėvų žemę, ne vien tik žais. 
Jie galės pabendrauti ir su vieti
niu jaunimu, geriau pramokti lie
tuvių kalbos ir pan. Taigi per 
sportą bus galima sustiprinti lie
tuvišką nusiteikimą.

Čikagos jaunieji krepšininkai 
su gausiu būriu palydovų į Lietu
vą pajudės balandžio 19 d. ir ke
lionėje išbus beveik iki mėnesio 
pabaigos. Kiek anksčiau į Lietuvą 
išvyks Čikagos ASK “Lituanica” 
klubo pirm. Rimantas Dirvoms, 
kuris yra vienas šios išvykos pra
dininkų. Ed. Šulaitis

studentams. Daugiau kaip 90% 
visų baigusiųjų universitetus 
randa darbus laike pusę metų, o 
po 2 metų dirba daugiau kaip 
97% inžinierių ir 96% humani
tarų. Humanitarus samdo ir 
technologijos bendrovės ir kuo 
toliau tuo labiau darbdaviai ieš
ko “plačiau išsilavinusių” stu
dentų. JAV (ypač Harvardas ir 
kiti Ivy lygos universitetai) jau 
įveda privalomus humanitarinių 
mokslų kursus technologijos fa
kultetuose, kad studentai gautų 
bendrą išsilavinimą ir universi
tetų programos nebūtų pritai
komos specifiniams darbo pa
reikalavimams. Provincijos val
džia teisinasi tuo, kad jų statisti
ka rodo, jog per 10 metų (1988- 
1998) prašymų studijuoti huma
nitarinius mokslus sumažėjo 
28.5%, o norinčių studijuoti 
griežtuosius mokslus pakilo 
27.5%, todėl ir parama nukrypo 
ta linkme.

Kanada ir Rusija tariasi dėl 
leidimų skristi iš Kanados per 
Šiaurės ašigalį ir Rusijos terito
riją į Pietų Azijos miestus. Tuo 
būdu sutrumpinus skrydžių nuo
tolius, būtų sutaupoma daug 
kuro, laiko bei pinigų. Apskai
čiuojama, kad skrendant iš To
ronto į New Delhi (Indija) su
trumpėtų skrydžio laikas nuo 
15.5 vai. Iki 13.5 vai. ir sutaupy
tų $7 milijonus per metus vien 
tik šiame ruože. Vankuverio- 
New Delhi skrydžiai sutrumpė
tų nuo 18 vai. iki 13.5 vai. ir bū
tų sutaupyta $16 milijonų per 
metus. Derybos atrodo sekasi, 
bet Rusija turės investuoti ryšių 
aparatūros patobulinimui Sibiro 
plotuose.

Pašto tarnautojai 80-čiu 
nuošimčiu priėmė naują unijos 
sutartį su pašto bendrove. Ši su
tartis prasidės š.m. rugpjūčio 1 
ir galios iki 2003 sausio 1 die
nos. Tarnautojai gaus 2.5% algų 
pakėlimą 2001 metais ir 3% se
kančiais metais; pilnalaikiai tar
nautojai užsitikrino darbo ga
rantijas, taip pat tikimasi per tą 
laiką 1,000 nepilnalaikių naujų 
darbų. G.K.

Skautų
• Toronto Akademinio skautų 

sąjūdžio skyrius, kartu su Kanados 
lietuvių jaunimo sąjunga, kviečia vi
sus akademikus, vyresnius skautus 
ir studentus dalyvauti “Blynų ba
liaus” savaitgalyje, kuris įvyks To
ronte kovo 31 d. - balandžio 20 d.

Penktadienį kovo 31 d. - susi
pažinimo vakaras “Fez Batik” res
torane, 129 Peter (Richmond-Pe
ter). Šeštadienį, balandžio 1, 2-4 
v.p.p. Lietuvių Namų seklyčioje bus 
akademikų paskaita. Kviečiam vi
sus skautus ir studentus dalyvauti. 
Čikagos akademikai praneš, kaip 
veikla vyksta Čikagoje, kituose

Jubiliejinės 50-tos Š. Amerikos 
Lietuvių sporto žaidynės įvyks 2000 
m. gegužės 5-7 d.d. Baltimorėje, 
MD. Žaidynes vykdo Baltimorės 
lietuvių atletų klubas. Numatoma 
vyrų, moterų, jaunių A ir mergaičių 
A krepšinis, vyrų ir moterų tinkli
nis, stalo tenisas, šachmatai, plauki
mas, kėgliavimas, raketbolas ir ran
kos lenkimas. Informacija: Vikto
ras Sajauskas, 9184 Windflower 
Dr, Ellicott City, MD 21042. Tel. 
410-418-8344. Faksas: 410-418- 
5525. E-mail: rsajauskas@msn.com

Jaunučiai Hamiltone
Š.m. ŠALFASS-gos jaunučių 

krepšinio pirmenybes vykdo Hamil
tono LSK “Kovas” birželio 3-4 d.d. 
Varžybos vyks šiose berniukų ir 
mergaičių klasėse: B (1984-85 m. 
gimimo, C (1986-87 m.), D (1988- 
89 m.), E (1990-91 m.) ir F “mole
kulių” (1992 m. ir jaunesnių). Pra
dinė komandų registracija privalo 
būti atlikta iki balandžio 15 d. imti
nai šiuo adresu: Arvydas Šeštokas, 
1411 Winterbourne Dr, Oakville 
Ont. L6J 7B5. Tel. 905-829-2289 
namų; 905-829-2183 darbo; faksas: 
905-829-5641. E-mail: asestokas@ 
aol.com

Išsamesnės informacijos pra
nešamos ŠALFASS-gos klubams 
bei kai kuriems ankstyvesnėse var
žybose dalyvavusiems asmenims. 
ŠALFASS-gai nepriklausantieji vie
netai ar asmenys prašomi kreiptis į 
Viktorą Sajauską ar į atitinkamos 
sporto šakos koordinatorių. Labai 
svarbu atlikti pradinę registraciją 
laiku! ŠALFASS-gos centro valdyba

Žinios iš Lietuvos
Krepšinis: LKL rezultatai: 

Alytaus “Alita” - Šiaulių “Šiauliai” 
72:67, Marijampolės “Kraitenė” - 
Klaipėdos “Neptūnas” 83:72, Šiau
lių “Šiauliai” - Vilniaus “Sakalai” 
74:67.

Šiaurės Europos krepšinio ly
gos (NEBL) rezultatai: namuose 
Kauno “Žalgiris” nugalėjo Boros 
“Magic M7” (Švedija) 106:81 (šio 
klubo savininkas yra garsusis Magic 
Johnson), Vilniaus “Lietuvos rytas” 
namuose nugalėjo Talino “Kalev” 
95:80.

Lietuvos jaunių vaikinų, gimu
sių 1982 ir 1983 metais, čempionais 
tapo Š. Marčiulionio mokyklos ko
manda. “Marčiulioniukai” - Kauno 
sporto mokykla 97:65 “marčiulio
niukai - šiauliečiai 91:72 ir “mar
čiulioniukai” - Vilniaus krepšinio 
mokykla 89:73.

Slidinėjimas: Varžybose Len
kijoje 50 km nuotolyje klasikiniu 
stiliumi, tarp 882 slidininkų iš 9 
šalių, Lietuvos atstovas V. Zybaila 
užėmė ketvirtąją vietą ir kitas 
Lietuvos slidininkas V. Gusevas - 
aštuntąją.

Rankinis: Kaune tris dienas tru
ko Baltijos lygos vyrų rankinio 
čempionato trečiojo rato varžybos, 
po kurių komandos išsirikiavo taip: 
1. Kauno “Granitas-Kausta” 13 
taškų, 2. Minsko ASK 11, 3. Rygos 
ASK 8,4. Talino “Kohra’7“Polva” 4.

Krepšinio knyga: Garsusis 
krepšininkas R. Kurtinaitis kartu su 
LKKA profesoriumi Stanislovu 
Stonkumi išleido metodinę knygą 
“Greitasis ir pozicinis puolimas”. 
Specialistams skirtoje brošiūroje 
aprašomi Lietuvos rinktinės ir gar
sių užsienio klubų puolimo krep- 
šinyje būdai, pateikiama apie 100 
praktikuotų puolimo derinių. V.P.

veikla
miestuose ir stovyklose. Lietuvių 
Namų “D” salėje 7-9 vai. vak. bus 
“Blynų baliaus” vakarienė. Gali da
lyvauti tik akademikai ir pakviesti 
svečiai. 9 vai. vak. - 2 vai. ryto šo
kiai. Kviečiam visus dalyvauti.

Sekmadienį, balandžio 2 d. da
lyvausime “Genties giesmės” kon
certe. Daugiau informacijų teikia 
senj. Rimas Pečiulis, tel. 416 247- 
2221 rimrod.peciulis@utoronto. ca

• J.s. Petras Butėnas neteko 
mylimo brolio Juozo Butėno, litua
nisto, Rokiškio gimnazijos vicedi
rektoriaus. Netektį užjaučia ir kar
tu liūdi Toronto skautija. F.M.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

LIETUVIŲ 
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
MOKA:

3.05% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.05% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.60% už 1 m. term. Indėlius
5.25% už 2 m. term. Indėlius
5.50% už 3 m. term, indėlius
5.60% už 4 m. term, indėlius 
5.85% už 5 m. term, indėlius

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate) 
1 metų.................. 7.35%

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.

2 metų.................... 7.85%
3 metų...................8.05%
4 metų...................8.20%
5 metų....................8.30%

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

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.).

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

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 trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

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

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W, Toronto ON M8X1C8 

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

GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

ALGIS 
.iZZZ MEDELIS

133 Roncesvalles Avė., 
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.
Bilietų kainos išskrendantiems iki balandžio pabaigos - nuo 829 dolerių

išskrendantiems iki 25 gegužės - nuo 939 dolerių
išskrendantiems iki 14 birželio - nuo 949 dolerių
vasaros kainos - pradedant nuo 1099 dolerių

SKAMBINKITE ALGIUI MEDELIUI - UŽSISAKYKITE JAU DABAR!
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:rsajauskas@msn.com
aol.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


Šeimų rūpesčiai Lietuvoje
IGNAS MEDŽIUKAS

Ant Kūčių stalo tik duona
Kaip skelbia žiniasklaida, 

Lietuvoje yra žmonių, kurie, 
nors ir skurdžiai, pragyvena iš 
vaikų priedų. Šilutės rajone gy
venanti šeima - Stasys Prober- 
gas, 37 m., ir jo žmona, 35 m. 
per 15 bendro gyvenimo metų 
susilaukė 13 vaikų. Tėvai jau 10 
metų niekur nedirba, gauna pa
šalpą 1780 litų. Probergai turi 
vieną karvę ir 3 ha žemės, ku
rioje sodina bulves ir kopūstus.

Šilutės rajono biudžetas vi
sų rūšių socialinėms išmokoms 
1999 m. turėjo išdalinti 12 mili
jonų litų. Tai sudaro vieną 
penktadalį viso biudžeto. Ir kas 
svarbiausia, kad rajono iždas 
pritrūko lapkričio mėn. pinigų, 
todėl varguolių šeimos buvo pa
liktos skurde. Kaip rašo “Lie
tuvos ryto” korespondentas, 
Probergų šeima ant Kūčių stalo 
turėjo tik duonos.

Vaikai auga bė tėvo
Kėdainių rajone, Alksninės 

kaime, lūšnelėje gyvena Marytė 
Pričiupko, kuri augina 5 vaikus. 
Visiems vaikams duotos jos tei
sėto vyro Michailo Pričiupko 
pavardė, nors jis ją yra palikęs 
jau beveik dešimt metų ir pasi
traukęs į Karaliaučiaus sritį. Su 
juo gyvendama Marytė vaikų 
neturėjo. Buvusi kolūkio melžė
ja, likusi be darbo, gyvena iš 
vaikams skirtų socialinių pašal
pų - apie 400 litų mėn. Kadangi 
ji pati nesugeba tvarkyti savo 
biudžeto, nes gavusi pinigus iš
leisdavo per keletą dienų, o 
paskui badmiraudavo, tai jai so
cialinės pašalpos pinigų į rankas 
neduoda, o už paimtas iš krau
tuvės prekes Gudžiūnų seniūni
ja atsiskaito pašalpų mokėjimo 
dieną. Panašiai Marytė elgdavo
si ir su gautais iš labdaros dra
bužiais, dažnai jų neskalbdavo, 
o tiesiog išmesdavo ar sudegin
davo.

Kaimynai padėjo jai prie na
mų pasodinti bulvių, bet dalis 
derliaus liko nenukąstą. Šiaip ji 
jokio gyvulio, net vištos, nelaiko.

Pašalpos vaikams
Yra daug moterų Lietuvoje, 

kuriom gimdo vaikus, net būda
mos nesusituokusios, nes gauna 
socialinę paramą, kuria dažnai 
naudojasi ir nedirbantieji jų su

SKAITYTOJAI PASISAKO
DOSNI AUKA

“Tėviškės žiburiams” minin- 
tiems 50 metų sukaktį, siunčiu $200 
auką, linkėdamas dar ilgai, sėkmin
gai mums žibėti.

Gaila, kad negaliu pats jų skai
tyti. Jau 3 metai gliaukoma atėmė 
man regėjimą, bet juos man skaito 
mano globėja. Tuo esu laimingas ir 
džiaugiuosi. Stasys Paketuras,

West Lome, Ont.
Red. pastaba. “TŽ” reiškia 

Jums nuoširdžią padėką už dosnią 
auką ir linki atgauti regėjimą.

APIE GEDULĄ
Miršta artimi žmonės - moti

na, tėvas ir t.t. Seniau vyrai ir mote
rys nešiojo ant rankovės juodą kas
piną. Dabar (jau seniai) ta tradicija 
išnykusi. Mano mama, prisimenu, 
dar tą gedulą nešiojo ant rankovės. 
O kaip dabar tarp mūsų tautiečių? 
Ar tinka palaidojus brangiausią 
žmogų gedulą užlaikyti metus, pusę 
ar tris mėnesius? Ar tinka tuoj po 
netekties viešoje vietoje šokti, dai
nuoti, linksmintis ir t.t.

Kokie dar likę mūsų tradiciniai 
ar religiniai papročiai. Ar tinka 
šiam moderniam laikui prisilaikyti 
gedulo? Kokia dabar tradicija tarp 
lietuvių? Kas galėtų paaiškinti, at
sakyti, būčiau dėkinga.

LB., “TŽ” skaitytoja
IŠ TĖVYNĖS

Dabar ligonių ligoninėse ilgai 
nelaiko. Ir čia užėjo taupymo va
jus... Gyvename labai pesimistinė
mis nuotaikomis. Atlyginimus su
mažino, valdžia, iššvaisčiusi milijo
nus, eiliniams piliečiams tikrai ver
žia diržus. Tuoj nebus nė ko veržti. 
Kažkas kožkodėl (lyg ir to reikalau
ja Europos sąjunga) sugalvojo ad
ministracinį pertvarkymą. Tai kai
nuos labai didelius pinigus, o jų nė
ra. Nors kažkam tai bus didelis 
“biznis”. Marijampolės rajono ne
liks. Mus jungs prie miesto, bet mes 
nebūsime miestiečiai. Mokyklas 
naikins, sakė, kad vaikai gali ir į 
Marijampolę važinėti. O miestų 
mokyklos perpildytos, dirba dviem 
pamainom, tai gal mūsų vaikai nak
tį mokysis? Kaimas visai nuskurdęs. 
Už ką tie vaikai į miestą važinės? 
Apačios balso niekas neklauso. Va
žiavome piketuoti į Vilnių, prie 
prezidentūros, nes pažeista konsti
tucija. Norint atlikti tokį pertvarky
mą, būtinas referendumas, o jo ne
buvo. Prezidentas, pasirodo, mažai 

gyventiniai. Socialinių pašalpų 
gausa sunkiai slegia socialines 
įstaigas. Pašalpų išmokėjimai 
sukelia kaimynų pavydą ir ne
apykantą.

Marijampolės rajone pra
ėjusiais metais iš 49 milijonų li
tų biudžeto 7.1 milijono litų bu
vo išmokėta pašalpoms ir kom
pensacijoms. 1999 m. pašalpas 
gavo 6132 rajone gyvenančios 
šeimos.

Rajono socialinės pagalbos 
skyr. vedėjos Pankauskienės nuo
mone, pinigai išmokami įvairių 
pašalpų forma, būtų tiksliau pa
naudoti, jei už juos būtų steigia
mos darbo vietos ir tuo būdu 
žmonės pratinami patys savimi 
pasirūpinti. Bet vedėja toliau 
aiškina: “Ne vienos daugiavai
kės šeimos galvai esame padėję 
susirastį darbo, bet jie dirbti at
sisakė. Šeima apskaičiuoja, kad 
dirbant nebus mokama viena 
arba kita pašalpų rūšis, uždarbis 
bus tik šimtu ar pusantro šimto 
litų didesnis už nedirbant gau
tas pašalpas”.

Alkoholizmas ir narkotikai
Neseniai Liudvinavo seniū

nijoje naujai atkeltas klebonas 
prieš Kalėdas lankė parapijie
čius. Jau prieš pietus retai ku
riame name rado blaivų žmogų. 
Nelaimė, kad Lietuvoje taip pa
plitęs alkoholizmas ir narkoti
kai. Čia reikia vieningos akcijos 
tautą gelbėti. Juk vargu ar gali
ma tikėtis, kad ir jų atžalos ne
nueis tėvų pramintais keliais.

Dėl mokamų pašalpų So
cialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos Šeimos ir vaikų sky
riaus viršininkė aiškino, kad pa
šalpos daugiavaikėms šeimoms 
nėra skatinimas kuo daugiau 
vaikų gimdyti. Tai tik būdas 
kompensuoti išlaidas, reikalin
gas vaikams auginti.

Atstatyti šeimos atsakomybę
Reikalas yra labai sudėtin

gas: svarbiausia reikia atstatyti 
šeimos atsakomybės jausmą ir 
jos šventumą. (Šantuoka šven
tovėje yra sakramentas). Valsty
bė ir bažnyčia turėtų vieningai, 
sutartinai veikti, kad šeimos bū
tų sudaromos tvirtais pagrindais 
ir kuo mažiau būtų skyrybų. 
Statistika rodo, kad Danijoje ir 
Anglijoje skyrybos paliečia 30% 
susituokusių, Lietuvoje - net 
60%. Šie baisūs skaičiai verčia 
pagalvoti, kur eina mūsų tauta.

ką gali, o jo padėjėjai toli gražu nė
ra sąžiningi žmonės. Dabar visus 
pagavusi priešrinkiminė karštligė 
(rinkimai į savivaldybes). Ir vėl į 
valdžią spraudžiasi tie patys žmo
nės, kuriems terūpi jų pačių gerovė. 
Net koktu nuo to melo, intrigų ir 
apgavysčių. Negi Lietuvoje nebeli
ko dorų politikų? Valdžios troški
mas tikrai žmogų sugadina. Mato
te, kokiomis nelinksmomis minti
mis mes gyvename. Gal ir yra likę 
kas gero, gražaus, teisingo. Bet da
bar tiesiog trūksta jėgų to ieško
ti”. N.N.
SAVARANKIŠKAS ŽINGSNELIS

Susiradau asmeniniame archy
ve pageltusį 1990 m. balandžio 10 
d. “TŽ” numerį. Jame - mano 
bendradarbiavimo su šiuo laikraš
čiu pradžia - straipsnis “Ėjimas į 
laisvę”. Simboliška, kad tas šventi
nis velykinis numeris spalvotas. 
Simboliška, kad 1990 m. kovo 11 
paskelbus Lietuvos nepriklausomy
bę, galėjom ir asmeniškai pasijusti 
laisvi, galėjom nevaržomai pasida
linti ta džiugia žinia su visu pasau
liu. Simboliška netgi nuotrauka - 
pravėrusi langą ir praskleidusi už
uolaidą iš tamsaus fono žvelgiu į 
pasaulį.

Ir štai praėjo jau dešimt metų 
nuo Kovo 11-osios, dešimt metų, 
kai retsykiais turiu galimybę pasi
dalinti savo mintimis su tautiečiais 
užsienyje. Padvelkė tų laikų eufori
ja. “Sulaukėm. Stebuklas įvyko” - 
taip prasideda straipsnis. Šiandien 
pratęsčiau: “Stebuklas tęsiasi jau 10 
metų”. Liūdna tik tai, kad ne visi 
supranta ir įvertina to stebuklo kai
ną ir prasmę. Tada didžiavausi savo 
tauta, atrodė, kad visi kartu tą lais
vę iškovojom, visi džiaugiamės. Už
miršom, kad yra priešiškų jėgų. Jos 
tada nutilo ir nutolo. Tada para
šiau: “Žinom, kad bus sunku - juk 
mūsų rankas dar tebekausto pan
čiai, nors širdys jau laisvos”. Tada 
negalvojau, kad ne tik mūsų rankas, 
bet ir smegenines tebekausto pan
čiai, giliai įaugę per 50 metų. Ir jie 
labai apsunkina šitą dešimties metų 
kelią. Ir dar ilgai sunkins. O dabar 
kartu pasidžiaukim, kaip ir prieš 
dešimtį metų, kad Lietuva jau nu
žengė nors ir mažą savarankišką 
žingsnelį istorijos tėkmėje. Tegul 
Dievas globoja ir tolesnį jos kelią 
bei kitus žingsnius.

Birutė Jonelienė, Prienai

“Lietuvos aide” 1999.IX.17 182 nr. yra aprašytas Lietuvos siaurojo geležinkelio 100 metų sukakties 
minėjimas. 1934-1935 m. siaurojo geležinkelio Šiaulių-Biržų ruože buvo nupirkta Lietuvos vyriausybės 
Čekoslovakijoj, Škodos fabrike, greitoji automatrica. Nuotraukoje - jos mašinistai. Iš kairės: neatpažintas, 
Laurinavičius, J. Petrauskas - ruožo raštinės raštvedys, Zibolis - ruožo viršininko pavaduotojas, Paunksnis, 
Mačys, Diktanas. Taip pat buvo nupirkti 3 garvežiai Nuotr. R. Pranevičiaus
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JUOZAS
Re/max West įstaigoje 

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

SPAUDOS BALSAI

Apvogtas lenkų laikraštis Vilniuje

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

Toronto lenkų dienraštis 
“Gazeta” š.m. kovo 3-5 d. laido
je rašo: “Naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį buvo apvogta Vil
niuje Lietuvos lenkų sąjungos 
savaitraščio ‘Nasza Gazeta’ re
dakcija, kuri yra šalia LLS-gos 
būstinės. Medžiaginiai nuosto
liai įvertinti 20,000 litų (5,000 
dolerių). (...) LLS-gos pirmi
ninkas ir ‘Nasza Gazeta’ vyr. re
daktorius R. Maciejkianiec kol 
kas dar nežino, ar tai buvo pa
prastas apiplėšimas, ar kaltinin
kai norėjo lenkams pakenkti 
prieš savivaldybių rinkimus, ku
rie įvyks kovo 19 d.”

Niekas taip nekenkia LLS- 
gai ir jos rinkimų akcijai, kaip 
patys lenkai. Trakų rajono LLS- 
gos primininkas J. Zacharzews- 
ki perėjo pas liberalus, o paskui 
jį keli jo pasekėjai. Šalčininkų 
valsčiaus viršaitis M. Szymano- 
wicz įstojo į A. Paulausko Nau
jąją sąjungą, kurios kandidatų 
rinkimų į savivaldybę sąraše į 
pirmas penkias vietas pateko 
lenkai. Apie tai keliose laidose 
rašė “Kurier Wilenski”. Kadan
gi per praėjusius savivaldybių 
rinkimus lenkų rinkimų akcija 
surinko per 3% balsų ji iš vals
tybės biudžeto šių metų rinkimų 
propagandai gavo 24,000 litų. 
(Statomos lietuviškos Lavoriš
kių mokyklos stogui - jokiame 
biudžete pinigų nėra).

Tuo pačiu savivaldybių rin
kimų klausimu rašo Maskvos 
dienraštis “Kommersant” š.m. 
vasario 16 d. laidoje: “Gudai, 
totoriai ir žydai nežada į (rinki
mus) kištis ir ribojasi savo ben
drijų silpna kultūrine veikla. 
Lenkai ir rusai kovoje už tauti
nių mažumų interesus išsiverstų 
ir be jų, tačiau ir jie nėra vienin
gi. Lenkai iš esmės laikosi nuo
šaliai, jie rūpinasi grynai me
džiaginiais interesais - atgauti 
prieškarinę žemės nuosavybę, 
kurios valdžia negrąžina remda
masi šiuo svarbiu pretekstu, kad 
pelės archyvus sugraužė. O ru
sai patys pasidalijo į dvi partijas 
- “Rusų sąjungą” ir “Piliečių al
jansą”. Visi “Aljanso” kvietimai 
į rinkimus eiti vienu sąrašu, 
gauti vietą seime ir išgelbėti ru
sų mokyklas nuo uždarymo - 
lieka be atgarsio. Tačiau gal už 
pusės mėnesio lenkai ir rusai 
ras bendrą kalbą”.

KGB agentai neskuba 
registruotis

Toronto lenkų dienraštis 
“Gazeta” š.m. kovo 10-12 d. lai
doje rašo: “Tik 100 buvusių 
KGB agentų ligi šiol prisistatė 
specialiai komisijai, užregistra
vo savo buvusią veiklą. Jų galėjo 
būti mažiausiai 10,000. Jeigu 
buvę agentai savanoriškai ne-

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 

WALTER V. DAUGINIS
IVSIRAMT - llltAllllllA

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

prisistatys, tai jų bendradarbia
vimas su sovietų saugumu bus 
viešai paskelbtas. Prisistačiusieji 
komisijai asmenys turi tarp kit
ko nurodyti jiems žinomus ben
dradarbiavusius su KGB asme
nis; atlyginimo bei gautų dova
nų dydį; bandymus ir aplinkybes 
nutraukti bendradarbiavimą bei 
dabartinius su Saugumu ryšius”.

Sniečkaus ir Suslovo žmonos
Vytautas Tininis knygoje 

“Sovietinė Lietuva ir jos veikė
jai” rašo, kad Dimitrijus Jefi- 
movas, NKVD generolas ir 
LTSR Saugumo komisaras dėl 
ligos buvo iš pareigų atleistas. 
Pats generolas mano kitaip. M. 
Ardovas knygoje “Legendarna- 
ja Ordynka” rašo apie jo pasisa
kymus: “Pirmuoju Lietuvos 
kompartijos sekretoriumi buvo 
nepavaduojamas Antanas Snieč
kus. Kadangi Lietuva svarbus 
punktas, ten buvo Maskvos po- 
litbiuro emisaras M. A. Suslo
vas. CK pastate jų kabinetai bu
vo gretimi. Vieną vidurnaktį Je- 
fimovas gavo iš Kauno savo 
pavaldinių telefoninį pakvieti
mą skubiai svarbiu reikalu pas 
juos atvykti. Jis sėdo į savo 
“Mercedesą” irparyčiais buvo 
Kaune. Vietinėje saugumo areš
tinėje sėdėjo dvi damos - M. A. 
Suslovo žmona (turėtu būti su
gyventinė, J.B.) ir marti. Jos bu
vo sulaikytos todėl, kad važinė
damos asmenišku Suslovo vago
nu mainė cukrų į antikvarinius 
dalykus, (reikia įsivaizduoti ką 
galima buvo gauti pokarinėje

TORONTO
Dr. Rasa Juknevičienė, Lie

tuvos respublikos seimo pirmi
ninko pavaduotoja, lydima to- 
rontiečio Kazimiero Manglico 
ir klieriko Juozo Žukausko, 
OFM, praeitą penktadienį, ko
vo 17 lankėsi “Tėviškės žibu
riuose”, domėjosi laikraščio lei
dyba, aplankė Šv. Jono lietuvių 
kapines ir Lietuvos kankinių 
šventovę.
Aukos Vasario 16-tosios proga KLB 
Toronto apylinkei: $500 - P. Krila- 
vičius; $100 - T. pranciškonai, L. 
Daunienė, A. Kazilis, dr. J. Yčas, 
dr. M. ir dr. J. Uleckai, dr. A. Pace- 
vičius, D. ir A. Nausėdai, E. Šlekys, 
D. Zulonienė; $75 - A. ir R. Kalen
dros; $50 - J. Linkunaitis, L. ir F. 
Dūdos, M. I. Ehlers, V. Bireta, H.
Stepaitis, I. Meiklejohn, A. ir N. Si- 
monavičiai, dr. J. Sungaila, P. ir I. 
Žemaičiai, V. Taseckas, J. Pargaus- 
kas, J. Pacevičius, B. Stalioraitis; 
$40 - Z. Didžbalienė, L. Balsienė, 
S. ir F. Sinkevičiai; $35 - B. Saplys; 
$30 - V. ir P. Melnykai, E. Girėnas; 
$25 - Pr. ir B. Čeponkai, B. Vaidi
la, O. Rimkienė, J. Stravinskas, S. 
ir J. Poškos, E. Simonavičienė, G. 
Balčiūnienė, A. ir S. Petraičiai, T. 
Stanulis, V. Jasinevičienė, J. Danai- 
tis, P. Basys, M. Tamulaitienė, B. 
Čepaitienė; $20 - J. Valaitis, V. 
Montvilas, S. Krašauskas, K. Ali
šauskienė, L. Matulevičienė, J. Arš- 
tikaitis, V. Butkys, A. Augaitis, A. 
Puteris, J. Gustainis, A. Liaukus, B. 
Vaišnoras, L. Morkenienė, P. Lu
koševičius, J. Dimskiai, A. Petkevi-

NORKUS

Lietuvoje už maišą smulkaus 
cukraus). Jefimovas pasisodino 
abi kalines į savo automobilį ir 
grįžo atgal į Vilnių. Tuo metu 
įstaigos jau buvo atidarytos, ge
nerolas tiesiai jas įvedė į Suslo
vo kabinetą ir pasakė:

- Michailai Andrejevičiau, 
pasiimkite savo damas, bet jus 
prašau - ateityje suvaržykite jų 
veiklą. Jūs patys žinote kokia 
šiuo metu yra respublikoje pa
dėtis...

Suslovas piliulę prarijo, ta
čiau, kaip rašo Zoščenko, ‘sie
loje nuslėpė storžieviškumą’.

Netrukus po konflikto su 
Suslovu generolas Jefimovas su
sikirto su kaimyninio Suslovo 
kabineto šeimininku Sniečkumi. 
Lietuviai, kaip žinoma, turi 
daug užsienyje giminių, ypač 
Amerikoje, ir daugelis jų jau 
tais metais gaudavo iš už vande
nyno siuntinius. Suprantama, 
Vilniuje buvo prekiaujama ame
rikietiškomis prekėmis. Ir štai 
paaiškėjo, kad viena svarbiausių 
šios pogrindžio prekybos veikė
jų buvo pirmojo CK sekreto
riaus žmona (M. Bordonaitė, 
J.B.) ir Jefimovui reikėjo atlikti 
nemalonų su juo pokalbį.

Suslovas, rodos, tuo metu 
jau buvo grįžęs į Maskvą ir jis 
su Sniečkumi sutarė Jefimovą 
pašalinti, ir tai lengvai padarė 
dangstydamiesi tuo, kad Vilniu
je Saugumo ministeriu turi būti 
lietuvis”. J.B.

DEEISITZKL 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.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 
Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

čienė, V. Piečaitis, J. Dervaitis, J. ir 
J. Vingiliai, A. Krasauskas, V. Puo
džiūnas, dr. G. Skrinskas, V. ir L. 
Sendžikai, V. ir V. Paškai, J. 
Andrulis, J. Dabrowski, A. ir V. 
Grybai, J. Petronis, E. Valeška, D. 
Keršienė, A. Zimnickas, K. Ka
minskienė, B. ir V. Saulėnai, dr. S. 
ir E. Čepai, dr. Č. ir dr. B. Joniai, 
P. Šturmas, K. Gaputis, (neišskaito
mas - Pearson Ave., Toronto, Ont., 
M6R 1G4), P. Jonikas, V. Paulio- 
nis, E. ir M. Kazakevičiai, A. Juo
zapavičius; $10 - A Bacevičius, M. 
ir S. Petrylos, A. Matulaitis, P. 
Adomaitis, I. Stasiulis, P. Žibūnas, 
St. Škėma, V. Markūnas, M. Povi- 
laitienė; $5 - St. Matulevičienė, P. 
Vilkelis.

KLB Toronto apylinkės valdy
ba dėkoja visiems aukotojams.

Travel_______
& Services Ine.

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

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

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

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

VISŲ SKRENDANČIŲ / LIETUVĄ 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

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

MARGUTIS
W PYSANKA-V.I.M. Ine.

4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3
“ Tel: (416) 233-4601 Fax: (416) 233-3042

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

r

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $Į5 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601
r > t
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Anapilio žinios

- Kovo 10, penktadienį, pa
krikštytas Raimundo ir Almos (Ži
linskaitės) Pacevičių sūnus Paulius- 
Kristijonas.

- Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje išimties keliu kovo 25, šešta
dienį, Mišios bus 2 v.p.p., o paskui 
vėl bus grįžtama prie įprastinio 
laiko.

- Gavėnios susikaupimas Del
hi Šv. Kazimiero šventovėje bus ko
vo 28, antradienį, 3 v.p.p. Susikau
pimą ves buvęs Vilniaus katedros 
klebonas mons. Kazimieras Vasi
liauskas.

- Gavėnios susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje bus kovo 
30 - balandžio 2 dienomis. Susikau
pimą ves buvęs Vilniaus katedros 
klebonas mons. Kazimieras Vasi
liauskas. Susikaupimo dienų tvar
ka: 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. vakaro; balandžio 2, sekma
dienį, - pamokslai įprasta sekma
dienio Mišių tvarka. Išpažinčių bus 
klausoma kasdien prieš ir po Mišių.

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

- Anapilio knygyne galima įsi
gyti velykinių sveikinimo atvirukų.

- Kanados lietuvių kunigų 
vienybė organizuoja maldininkų ke
lionę į Lietuvą gegužės 25 - birželio 
8 d.d. ryšium su Kaune vyksiančiu 
II Eucharistiniu kongresu. Kaina 
asmeniui: $2,005, įskaitant visus 
viešbučius, maistą, autobusus, įvai
rias ekskursijas ir dalyvavimą kon
grese. Vietos ribotos 40-čiai kelei
vių. Paties kongreso tvarka: birželio 
1, ketvirtadienį - kongreso atidary
mas; birželio 2, penktadienį - Vieš
paties vynuogyno darbininkų diena; 
birželio 3, šeštadienį - vaikų ir jau
nimo diena; birželio 4, sekmadienį
- šeimų ir parapijų diena, užbaigia
ma Tautos paaukojimu Švč. Jėzaus 
Širdžiai. Mūsų keliautojai turės 
progos aplankyti Vilnių, Kauną, 
Trakus, Druskininkus, Kernavę, 
Dotnuvą, Šiluvą, Tytuvėnus ir Šiau
lius. Kelionės reikalais prašome 
skambinti: kun. E. Putrimui tel 416 
533-0621 arba Astra Travel tel. 416 
538-1748.

- Šventųjų metų giesmių šven
tė - “Kristui gieda Lietuva” - vyks 
liepos 2 d. Vilniaus Kalnų parke. 
Šventės komiteto pirmininkas vysk. 
Juozas Preikšas prašo tai šventei 
aukų, kurias galima aukoti per mū
sų parapiją.

- Mišios kovo 26, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. Praną Augaitį (me
tinės); 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už a.a. Oną-Mariją Lapavi- 
čienę; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje, kovo 25, šeštadienį: 2 v.p.p. 
už a.a. Vladą Klemką.

Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį, 3 Gavėnios pa

maldos 11.15 v. ryto.
- Antradienį, kovo 28, 7.30 v.v. 

parapijos tarybos posėdis Šturmų 
namuose.

- Sekmadienį, balandžio 2, 4 
Gavėnios pamaldos su Šv. Komunija.

- Balandžio 5 d., 7 v.v. Prisikė
limo parapijos šventovėje įvyks 
ekumeninės pamaldos; pamokslą 
sakys kun. Alg. Žilinskas. Balan
džio 9, 11.15 v. ryto, Išganytojo 
šventovėje pamokslą sakys svečias 
kunigas iš Prisikėlimo parapijos. 
Remkime ekumeninį sąjūdį daly
vaudami abejose pamaldose.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejaus-archyvo vedėja, 

dr. R. Mažeikaitė, yra išvykusi į 
Lietuvą dėstyti Lietuvos istorijos 
kursą Klaipėdos universitete. Ji 
grįžta Torontan balandžio 17 d. 
Muziejus yra atidarytas sekmadie
niais įprastu laiku, o pirmadieniais 
tiktai - 3-6 v.v.

Tikinčiąjai Lietuvai aukojo: 
$75 - A. T. Sekoniai; $50 - A. 
Aleliūnienė, V. V. Baliūnai, F. 
Juzėnas, A. V. Stanevičiai, J. 
Staškevičius.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo V. A. Ramanauskai 
(užjausdami tragiškai žuvusios 
a.a. Boženos Novackienės sese
rį Teresę Bražukienę bei jos 
šeimą ir visus artimuosius).

NIJOLĖ B. BATES 
ibi. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, kovo 19,

10.15 v. Mišiose dalyvavo Lietuvos 
seimo pirmininko pavaduotoja dr. 
Rasa Juknevičienė.

- Gavėnios penktadienį, 7 v.v. 
einami Kryžiaus keliai, o 7.30 v.v. 
aukojamos Mišios.

- “Atgaivink” programos tre
čios savaitės tema yra “Mokinio 
duona”.

- Metinės parapijos rekolekci
jos, kurias ves prel. Kazimieras Va
siliauskas, buvęs Vilniaus katedros 
klebonas, vyks balandžio 6-9 d.d. 
Mišios su pamokslais ketvirtadienį 
ir penktadienį bus 9.30 v.r. ir 7 v.v., 
šeštadienį 10 v.r. ir 4 v.p.p., o sek
madienį įprasta tvarka.

- KLK moterų parapijos sky
riaus narės sekmadieniais pardavi
nėja pyragus, už kuriuos gautas pel
nas skiriamas šalpai Lietuvoje.

- Parapijos metinis susirinki
mas, kuriame bus renkama pusė 
parapijos tarybos narių ir daromi 
įvairūs pranešimai, vyks balandžio 
16 d., 12.30 v.p.p. didžiojoj parapi
jos salėj.

- Lietuvių ekumeninės pamal
dos vyks mūsų šventovėje balandžio 
5, trečiadienį, 7 v.v. Pamokslą sakys 
Išganytojo parapijos klebonas kun. 
A. Žilinskas. Balandžio 9 d. Išga
nytojo parapijoj pamokslą sakys ka
talikų kunigas.

- Lietuvos II Eucharistinio 
kongreso paveiksliukai su kongreso 
maldą yra padėti šventovės priean
gyje. Ryšium su Lietuvos II Eucha
ristiniu kongresu, kuris vyks Kaune 
birželio 1-4 d.d., organizuojama 
maldininkų kelionė į Lietuvą gegu
žės 25 - birželio 8 d.d. Informacijų 
galima gauti Astra Travel 538-1748 
arba klebonijoje.

- Mišios sekmadienį, kovo 26:
8.15 v.r. už Raudžių šeimos miru
sius; 9.15 v.r. už a.a. Eleną Gegu- 
žienę; 10.15 v.r. už a.a. Povilą Dun- 
derą - (13 m.), už a.a. Juozą (30 
met.) ir Pranutę Siminkevičius, už 
a.a. Bronių Genčių; 11.30 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Atsisveikinimas su dr. Rasa 
Juknevičiene, Lietuvos seimo 
pirmininko pavaduotoja, įvyks 
penktadienį, kovo 24, 7.45 v.v. 
Prisikėlimo parapijos parodų 
salėje. Suėjimą rengia ir daly
vauti visus kviečia Tėvynės są
jungos Toronto židinys.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, kovo 

19 dalyvavo 204 svečiai. Svečių kny
goje pasirašė - dr. Rasa Juknevičie
nė Kovo 11-osios nepriklausomy
bės atstatymo akto signatarė. Pra
nešimą padarė LN moterų būrelio 
narė G. Butkienė.

- Slaugos namų vajaus komite
tas dėkoja visiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą ir paramą Slau
gos namams. Pakeitus adresus ar 
pastebėjus aukotojų sąraše klaidų, 
prašome nedelsiant pranešti LN 
raštinei tel. 416 532-3311. Slaugos 
namams aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W„ Toronto, ON, 
M6P 1A6.

- Š,m. vasario 27 d. LN visuo
meninės veiklos komiteto posėdyje 
nutarta, kad asmenys, paaukoję 
$5,000 ar daugiau slaugos namų 
statybai, bus įamžinti lentelėje virš 
kambario durų - to kambario įren
gimui. Visais slaugos namų lėšų 
telkimo klausimais bei patarimais 
skambinti T. Stanuliui, tel. 416 231- 
4937 arba darbo tel. 416 769-1616.

- Toronto LN ir Labdaros fon
do narių metinis-visuotinis susirin
kimas įvyks kovo 26, sekmadienį, 
Karaliaus Mindaugo menėje. Re
gistracija 12 v.p.p., susirinkimo pra
džia 1 v.p.p.

- Toronto Lietuvių Namų švie
timo fondas Labdara skiria stipen
dijas lietuvių kilmės jaunimui, stu
dijuojančiam aukštojo mokslo insti
tucijose. Dėl smulkesnės informaci
jos kreiptis į LN raštinę darbo va
landomis tel. 416 532-3311.

- Š.m. balandžio 13-14 d.d. 
nuo 11 v.r. iki 9 v.v. LN moterų bū
relis rengia drabužių, įvairių daiktų 
bei smulkių baldų išpardavimą “Ba- 
zarą”. Daiktus prašome atnešti į 
Lietuvių Namus iki balandžio 10 d. 
Išpardavimas įvyks LN salėje “B”. 
Gautas pelnas bus skiriamas slau
gos namų statybos fondui paremti. 
Dėl platesnės informacijos prašo
me kreiptis į LN raštinę tel. 416 
532-3311.

- Lietuvių Namai ir LN mote
rų būrelis rengia velykinius pietus 
balandžio 30 d., 1 v.p.p. Karaliaus 
Mindaugo menėje. Bus įdomi pro
grama, atvyks Velykų senelė su do
vanėlėmis vaikučiams. Pelnas ski
riamas slaugos namų statybai.

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.

Toronto Maironio mokykla Vasario 16-tosios iškilmėje, kurioje dalyvavo ir Lietuvos ambasadorius Kanadai 
RIMVYDAS ŠIDLAUSKAS (viduryje) ir Lietuvos garbės konsulas HARIS LAPAS (dešiniajame šone)

Muz. Dalia Viskontienė, 
Toronto lietuvių choro “Volun
gės” meno vadovė ir dirigentė, 
diriguos J. Rutter “Gloria” trijų 
išeivijos chorų jungtiniame kon
certe. Koncertas, pavadintas 
“Tėviškės giedojimai”, įvyks ba
landžio 2 d., 3 v.p.p. MacMillan 
teatro salėje (80 Queen’s Park 
Crescent). Programą atliks To
ronto “Volungės”, Klyvlando 
“Exultate” ir Čikagos “Daina
vos” chorai. Jiems akompanuos 
kompozitorius Jonas Govėdas 
bei Hannaford Silver Street or- 

' kestras. Įėjimas - $20, $25, $30 
asmeniui.

“Tėviškės žiburių” metinis 
spaudos vakaras įvyks š.m. ba
landžio 29, šeštadienį, Anapilio 
didžiojoje salėje. Šiemet jis bus 
išskirtinis, nes švenčiame savait
raščio 50-metį. Bus šilta p. 
Gurklienės pagaminta vakarie
nė su vynu, turtinga loterija, 
puiki meninė programa, kurią 
atliks Toronto chorai “Angeliu
kai” ir “Aras”, bei trumpas 50- 
mečio minėjimas. Bilietai - tik 
$25 asmeniui. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti. Ta proga taip 
pat ruošiamas 50-mečiui pažy
mėti leidinys, kuriame bus 
spausdinami įdomūs straipsniai 
iš “TŽ” sukaktuvinių numerių 
ir įvairių organizacijų bei asme
nų sveikinimai šia proga. No
rintys prisidėti prie leidinio iš
laidų padengimo įdėdami svei
kinimą, prašomi atsiųsti čekį ir 
sveikinimo tekstą (su verslo ar
ba organizacijos ženklu, jei toks 
yra) į “TŽ” raštinę iki kovo 31 
d. (kaina - $200 už visą puslapį, 

" $100 - už pusę puslapio, $50 - 
už ketvirtį puslapio). Leidėjai 
dėkoja visiems, kurie prisideda 
prie šios svarbios sukakties pa
minėjimo.

“Tėviškės žiburių” auksinio 
jubiliejaus proga Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvas 
paaukojo $3,000; Montrealio 
lietuvių kredito unija “Litas” 
atsiuntė $1,000 auką. Leidėjai 
visiems nuoširdžiai dėkoja.

“Tėviškės žiburių” 50-me- 
čio proga Suvalkų krašto lietu
vių išeivijos sambūris Kanadoje 
paaukojo $100.

Dr. Mikas Valadka “TŽ” 
penkiasdešimt metų sukakties 
proga savaitraščiui paaukojo $50.

A. a. Vlado Kriaučeliūno at
minimui, Albina Buragienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studįjų fondui $100 aukojo E. 
Ališauskienė (a.a. Prano 
Ališausko atminimui).

A. a. Stefai Jaunienei mi
rus, užjausdama jos dukrą dr. 
Violetą Kelertienę su šeima, 
“Kovai su vėžio liga” Lietuvoje, 
dr. Ilona Maziliauskienė aukojo 
$50 (JAV). M.P.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos nuo š.m. kovo 26 d. bus 
girdimos nauju - 9855 kHz 
dažniu, 31 metro bangos ruože.

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

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.

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

Įspūdingas renginys
Kovo 11-osios - Lietuvos ne

priklausomybės atkūrimo 10-me- 
čio proga minėjimą surengė Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konserva
torių) Kanados skyriaus Toronto 
židinys. Kovo 19 d., 4 v.p.p. Prisi
kėlimo parapijos salėje susirinko 
apie 300 žiūrovų. Minėjimą pra
dėjo židinio pirmininkas Kazimie
ras Manglicas, taręs trumpą įžan
ginį žodį ir invokacijai pakvietęs 
parapijos kleboną kun. Augustiną 
Simanavičių, OFM. Sugiedotas 
Lietuvos himnas ir minutės tyla 
pagerbti mirusieji už Tėvynę. Ka
merinis orkestras “Lyra”, vado
vaujamas muz. Audronės Šarpy- 
tės, atliko pirmąją dalį meninės 
programos, pagrodamas du kūri
nius Čiurlionio ir Kuprevičiaus, ir 
su jaunąja 7 m. smuikininke G. 
Villemin - dvi liaudies dainas. 
Muz. Leokadija Paulauskaitė-Ka- 
novičienė pianinu paskambino 
vieną Mocarto kūrinį, taip pat ly
dima orkestro. Toronto vyrų cho
ras “Aras”, vadovaujamas muz. 
Lilijos Turūtaitės, padainavo še
šias dainas, užbaigdamas nuotai
kinga “Ąžuolai žaliuos”, į kurią 
įsijungė ir publika.

Minėjimo paskaitininke pa
kviesta dr. Rasa Juknevičienė, 
Lietuvos seimo pirmininko pava
duotoja, gynybos ir ŠAS (NATO) 
komitetų pirmininkė, Sąjūdžio 
veikėja ir nepriklausomybės atsta
tymo signatarė. Ji aiškiai ir konk
rečiai pateikė duomenis apie Lie
tuvos pasiekimus ir palankius 
įvertinimus, suteiktus pasaulinių 
organizacijų bei JAV Kongreso 
rezoliuciją, pripažįstančią Lietu
vos svarbų įnašą griaunant Sovie
tų Sąjungos imperiją. Kalbėtoja 
pabrėžė, jog Lietuvai stengiantis 
tapti ŠAS (NATO) nare, vis yra 
labai svarbi JAV ir Kanados lie
tuvių bendruomenių pagalba, ne
paisant išryškėjusių galvosenos

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių
METINIS SUSIRINKIMAS

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

1700 BloorSt. VV., 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.

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

VALDYBA

Asmenys ar organizacijos, paaukoję 5000 dol. 
ar daugiau Slaugos namų statybai, galės kaip 
mecenatai įsiamžinti lentelėje virš to kambario, 
kuriam skirta auka.

$250 ($5000) - TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ 
VYRŲ BŪRELIS

Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

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. 

skirtumų ir patirtų nusivylimų 
tarp Lietuvos ir išeivijos veikėjų.

Dr. Juknevičienė paminėjo, 
kokie pavojai gresia Lietuvai, Gu
dijai besiruošiant jungtis su Rusi
ja, ir to krašto vadovui Putinui 
besipriešinant ŠAS(NATO) pri
artėjimui prie Rusijos sienų. 
Šiandieną svarbūs yra ryšiai su 
Lenkija, Lietuvos vartai į Vaka
rus ir j NATO, o izoliavimosi po
litika, nusisukimas nuo Europos, 
būtų pražūtinga. Kaip ir anksčiau, 
išeivijos bendruomenių bendra
darbiavimas su kitomis tautybė
mis vis dabar itin naudingas. Pa
skaitininke aiškino, jog Lietuvos 
makroekonominė būklė yra žy
miai pagerėjusi, tvirtino, kad nėra 
jokio pagrindo kalbėti apie finan
sinę krizę. Taip pat Tėvynės są
jungoje nėra skilimų, partija šie
met yra stabilesnė ir aiškesnėje 
pozicijoje, negu pernai, vyriausy
bei sumaniai vadovauja ministeris 
pirmininkas Andrius Kubilius. 
Baigdama ji pareiškė viltį ir įsiti
kinimą, kad bus atsisakyta nusivy
limų ir pykčio, o derinamos pa
stangos eiti bendru keliu siekiant 
svarbiųjų tikslų. Perskaičius sei
mo pirmininko ir Tėvynės sąjun
gos pirmininko Vytauto Lands
bergio sveikinimą, viešnia įteikė jį 
TS židinio pirmininkui K. Mang- 
licui. Padėką jai pareiškė TS Ka
nados skyriaus pirmininkas Eug. 
Čuplinskas. Publikos pateiktus 
klausimus įvairiomis temomis 
moderavo Vyt. Bireta. R. Jukne
vičienė į juos atsakė aiškiai ir 
nuosekliai. Po minėjimo susirin
kusieji turėjo progos dar pabend
rauti prie vaišių stalo. Renginį fi
nansiškai parėmė Toronto lietu
vių kredito kooperatyvas “Para
ma”, Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvas ir Prisikėlimo pa
rapija. Dlv.

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

Trijų dienų priešvelykinį dva
sinį susikaupimą sėkmingai vedė 
svečias iš Vilniaus mons. Kazimie
ras Vasiliauskas. Kovo 12, sekma
dienį, 11 vai. buvo šio susikaupimo 
paskutinės Mišios, kurias atnašavo 
svečias monsinjoras kartu su kun. 
Kazimieru Ambrasu, SJ, ir kun. 
Stanislovu Kazėnu, SJ. Pamoksle 
svečias dėkojo per tas dienas atsi
lankiusiems į šventovę ir kvietė 
daugiau rodyti meilės bei vienybės 
savųjų tarpe. Taip pat priminė Ko
vo 11-ąją - Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, kuri iškilmingai buvo 
paminėta Lietuvoje. Po pamaldų 
buvo trumpas atsisveikinimas su 
monsinjoru parapijos salėje. Čia 
kalbėjo parapijos tarybos narė Ge
novaitė Kudžmienė ir pats svečias. 
Po užkandžių ir “Ilgiausių metų” 
Petras Adamonis monsinjorą išvežė 
į Otavą.

Vandalai užpuolė Marijos, Pa
saulio Karalienės, katedrą, kuri yra 
Rene Levesque gatvėje prie Mont

koncelebravo klebonas kun. J. K. AMBRASAS, SJ, ir kun. S. KAZĖ
NAS, SJ, iš Lietuvos. Vainiką žuvusiems už Lietuvos laisvę pagerbti ne
šė A. Staškevičius ir A. Mickus Nuotr. A. J. Mickaus

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 

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

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

t « “Neringos” stovyklavietėje, Vermonte

NERINGOS' STOVYKLOS. 2000 Į
miareLIETUViŲ KAt-BA liepos 9-23 d.d. - vaikams 10-16 metų 

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

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

kreiptis į Daną Grajauskaitę: 
Salisbury Rd. Watertown MA 02472 

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

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

‘Išpardavimas baigiasi 2000 m. kovo 31 d Bilietas turi būti apmokėtas Iki tos datos.
Mokesčiai ne iškaityti. "Finnair" tiesioginiai skrydžiai iš Toronto - sekmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 

nuo birželio 15 iki rugpjūčio 20 d.d. iš Toronto ftarson International oro uosto, Terminai 3.

realio arkidiecezijos kurijos. Kovo 
6 dienos metu penkiolika asmenų, 
užsidėję slidinėjimui naudojamas 
maskes, apipurkštė išorines kated
ros sienas ir altorių įvairiais užra
šais, išsinešė mišiolą, du altoriaus 
užtiesalus, sunaikino šimtus gies- 
mynėlių bei maldaknygių ir pribjau
rojo visą šventovę. Bandė apversti 
altorių, bet amerikiečiai maldinin
kai juos nuvijo. Policija septynis 
chuliganus sugavo ir po trumpo 
apklausinėjimo paleido. Netrukus 
jie turės pasirodyti teisme. Kanados 
katalikų civilinių teisių lyga į šį rei
kalą žiūri labai rimtai ir seka toli
mesnius policijos veiksmus, ypač 
kai vandalai kaltinami tik dėl nele
galaus susirinkimo.

A. a. Genė Petrulienė-Mackū- 
naitė mirė kovo 10 d. Po gedulinių 
pamaldų Aušros Vartų šventovėje 
kovo 15 d. palaidota Notre Dame 
dės Neiges kapinėse, šalia anksčiau 
mirusio savo vyro. Liūdi dukra ir 
sūnus bei jų šeimos. B.S.

FAX: 766-1349

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

