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Kristus vakar, 
šiandien, visada
Prelatas ANTANAS RUBŠYS 

Manhattan College
2000-ieji metai skatina mus 

prisiminti, pasakoti ir įvardyti, 
kad “mūsų laikas - Dievo ran
kose”. Nuostabus Kristaus sve
tingumas, apreikštas per atėji
mą pas mus, priimant mūsų tra
pią prigimtį, kad gyventų su 
mumis ir mirtų dėl mūsų, tei
kiantis mums privilegiją dalytis 
Gerąja naujiena su pasauliu, 
kurį jis ne tik atpirko, bet ir 
mus kviečia dalyvauti atpirki
me. Po dviejų tūkstančių metų 
įvardijame, kad Atpirkimo už
duotis įpareigoja krikščioniją, 
nes “...Kristus viešpatauja (Die
vo) Namuose kaip Sūnus, ir tie 
Namai esame mes, jeigu išlaiky
sime vilties drąsą ir pasididžia
vimą” (Žyd 3,6).

2000-ieji metai yra ypatin
gas krikščionybės jubiliejus. Pri
simindami, pasakojame ir įvar- 
dyjame jų reikšmę, skaitome dvi 
knygas: visatos istoriją ir žmoni
jos istoriją. Mokslas padeda su
prasti tai, kas yra, - stebina savo 
įžvalgomis į visatą, jos pradžią ir 
kūrimąsi; mokslas vilioja žmogų 
tapti kūrėju - kurti tai, ką savo 
vaizduote suvokia. O žmonijos 
istorija atspindi žmogaus ieško
jimą - religiją, pokalbį su savimi 
ir visata apie kodėl esu, iš kur 
einu, kur einu..., nes žmogus - 
versmė, o širdis žmogaus - be
dugnė. Krikščionybė mokslą 
brangina, bet visagaliu mokslo 
nelaiko, nes vien mokslas nei 
vakar, nei šiandien žmogaus 
prasmės alkio, blogio ir mirties 
akivaizdoje, nepatenkina.

Žmogui gimstant, gimsta 
kartu ir jo mirtis. Pastaroji pa
stato prieš žmogaus akis žmo
giškosios būties paslaptį. Žmo
gų vargina kūno irimas, o taip 
pat, ir dar daugiau, jis savo šir
dies nuojauta baisisi ir kratosi 
visiškos savo žūties. Amžinybės 
sėkla, kurią žmogus nešioja sa
vyje, nesuvedama į gryną me
džiagą, sukyla prieš mirtį. “Visi 
technikos laimėjimai, nors ir la
bai reikšmingi, nepajėgia nura
minti žmogaus baiminimosi: bio
loginis gyvenimo pailginimas ne
gali patenkinti troškimo gyventi 
po mirties” (Vatikano II susirin
kimo pastoracinė konstitucija 
Bendrija dabartiniame pasaulyje, 
I, 1,18).

NEŽEMIŠKAS PROVERŽIS 
ŽEMĖJE

Krikščionybė liudija Dievo 
proveržį į žmonijos istoriją per 
Jėzų Kristų, kuris “yra tas pats 
vakar ir šiandien, tas pats ir per 
amžius” (Žyd 13t8). Krikščionys 
tiki, kad Dievo Žodžio tapimas 
Žmogumi - Įsikūnijimas - ir Jė
zaus Kristaus pergalė - Prisikė
limas - ne tik nuskaidrina malo
ne pasaulio istoriją, bet yra ir 
visatos proveržis į Dievo gyveni
mą, visatos sudievinimo pra
džia. Taigi Jėzus Kristus, būda
mas tikras Dievas ir tikras 
Žmogus, yra ir Dievo proveržis 
istorijon ir visatos bei žmonijos 
šuolis Dievop. Malonė yra Die
vo glamonė ir dalijimasis su kū
rinija - tiesiog Dievas, visad ar
timas ir atsidavęs savo kūrinijai 
— visatai ir žmogui:

"... - Dievas taip pamilo pasaulį, 
jog atidavė savo viengimį Sūnų, 
kad kiekvienas, kuris jį tiki,

nepražūtų, 
bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 
Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į 

pasaulį,
kad jis pasaulį pasmerktų, 
bet kad pasaulis per jį būtų 

išgelbėtas” (Jn 3,16-17).

JĖZUS KRISTUS - VISATOS 
IR ŽMOGAUS ŠUOLIS 

DIEVOP
Mūsų Saulė apima perdirb

tą ankstyvesnių žvaigždžių me
džiagą; ir Žemės kilmė turi to
kią pat pradžią. Medžiagos, iš 

kurių mes - žmonės - esame su
kurti, išskyrus vandenilį ir helį, 
turi tokią pat ištaką. Mokslinin
kai kalba apie žvaigždėse vyks
tančią branduolinę sintezę, teig
dami, kad jos dėka susidarė vi
sas geležis, dabar randamas mū
sų kraujyje, visas fosforas ir kal
cis, stiprinantys mūsų kaulus, 
visas natris ir kalis, palaikantis 
mūsų nervų sistemą. Taip su
kurti atomai, iš pasenusių gęs
tančių žvaigždžių, patenka į 
erdvę. Gamtos jėgos juos per
daro į naujas žvaigždes, į plane
tas, augalus, žmones. Taigi mus 
visus saisto visata, nes esame 
sukurti iš žvaigždžių dulkių.

Mokslo sampratos konteks
te, tikėjimo tiesa apie Jėzų, savo 
žmogiškumu tos pačios prigim
ties su mumis, turintį tikrą žmo
gaus prigimtį - žmogų kūnu ir 
siela, dabar svarbu naujaip iš
reikšti, būtent, kad ir Jėzus yra 
sukurtas iš pradų, kurie buvo 
ugnies pagaminti žvaigždžių 
šerdyje^ Taigi ir Jėzus, būdamas 
tikras Žmogus, esąs sukurtas iš 
žvaigždžių dulkių.

Jėzus, būdamas tikras Žmo
gus, yra visatos tapsmo dalis, 
Didžiojo sprogimo padarinys, 
gyvybės išsivystymas planetoje 
ir sąmonės iškilimas. Jėzus, kaip 
ir mes, yra visata, pasiekusi są
monę, tikras Žemės vaikas, tik
ra biologinės evoliucijos dalis.

Visas save viršijantis visatos 
šuolis - transcendencija - Dievo 
link pasiekia kulminacinį tašką 
Dievui žmonijos tartu “Taip!”, 
įkūnytu Jėzaus asmenyje ir gy
venime, darbuose ir žodžiuose. 
Žodis “Taip!” reiškiasi Jėzaus 
maldoje, jo skelbime Dievo, ku
ris laisvina žmogų iš nuodėmės 
bei mirties būklės ir yra malo
ningas; žodis “Taip!” reiškiasi 
per Jėzaus meilę vargšams, ligo
niams ir benamiams, per jo su
sitaikymo tarnystę, džiugų ben
dravimą su kūno ir dvasios ne- 
galiais prie stalo, per jo pasi
priešinimą skriaudėjams; žodis 
“Taip!” reiškiasi per Jėzaus 
santykius su žmonėmis jų varge 
bei nerime, naujos bendrijos 
kūrimą ir, svarbiausia, Jėzaus 
“Taip!” reiškiasi per jo galynėji
mąsi su mirtimi ir mirties pri
ėmimą kaip nenumaldomą žmo
gaus gyvenimo slenkstį.

Visame Jėzaus Kristaus 
žmonijos vardu Dievui tartame 
“Taip!” - jo proveržyje, pasie
kusio kulminacinį tašką ant 
Kryžiaus, slypi ir visatos “Taip!”, 
tartas per milijardus metų Die
vui, kuris dalijasi Savimi su kū
rinija. Įsikūnijimas ir Prisikėli
mas - mirties nugalėjimas - nė
ra visatos ir žmogaus “lopy
mas”, bet kūrimo atbaigimo taš
kas - viršūnė. Pasaulis, kuriame 
gyvename, yra Dievo malone 
nuskaidrinta visata. Pasaulio is
torija yra istorija šuolio Dievop, 
proveržio į Dievo gyvenimą, pa
siekusio viršūnę per Jėzaus 
Kristaus gyvenimą, mirtį ant 
Kryžiaus ir Prisikėlimą. Įsikūni
jimas - pradžia visatos sudievi
nimo, Prisikėlimas - mirties nu
galėjimas.

JĖZUS KRISTUS - DIEVO 
PROVERŽIS Į VISATĄ
Visatos save viršijantis šuo

lis - trascendencija - kulminaci
niame taške, yra tolygus Dievo 
dalijimuisi su kūriniais Jėzuje 
Kristuje. Užtat į Jėzų iš Nazare
to reikia žvelgti iš dviejų pusių. 
Svarbu pasverti Jėzų Kristų - 
Įsikūnijimą ir Prisikėlimą - ir iš 
Dievo požiūrio.

Kaip jau užsiminta, visatos 
kūrimas ir Įsikūnijimas yra dvi 
glaudžiai susijusios Dievo malo
nės, dalijimosi Savimi su pasau
liu, plotmės. Krikščionybė pa
žįsta ir dvi kristologines Įsikūni
jimo sampratas. Vienas jų tei
gia, kad Įsikūnijimas įvyko, kad 
būtume atpirkti iš nuodėmės, o 
kita pabrėžia, kad Įsikūnijimas

PER KANČIĄ į PERGALĘ
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus, jūs liūdėsite, 
bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu... Aš tai jums kalbėjau, kad manyje atrastumėte 
ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!

Iliustracija - dailininko LAIMUČIO LOČERIO

visad buvo Dievo užmojo dalis. 
Pastaroji laiko Įsikūnijimą kūri
mo viršūne, o ne, pirmoje vieto
je, nuodėmės sudarkyto pasau
lio atkūrimu. Taigi Įsikūnijimas 
būtų įvykęs net jeigu nebūtų bu
vę reikalo atpirkti žmogų iš 
nuodėmės. Dievas visad siekė 
dalytis Savimi su kūrinija per 
Įsikūnijimą. Todėl Dievo Savęs 
davimą per Jėzų iš Nazareto vi
sų pirma reikia laikyti apreiš
kimu beribės Dievo meilės savo 
kūrinijai. Visatos kūrimas ir Įsi
kūnijimas yra du momentai ir 
du tarpsniai vieno vyksmo, ku
riuo Dievas duoda Save ir apsi
reiškia.

Nors Įsikūnijimas ir būtų 
įvykęs jeigu nebūtų buvę nuodė- 
mės, tačiau gyvename nuodė
mingame pasaulyje. Save virši
jančiu šuoliu - transcendencija, 
visata plėtėsi dvasios ir laisvės 
link, o kur yra laisvė, ten gali 
būti ir kaltė bei laisvė atsiriboti 
nuo Dievo. Iš tikrųjų pasaulyje 
yra ne tik nuodėmių, bet ir 
Nuodėmė - atsiribojimas nuo 
Dievo. Bet visata iš pat pradžių 
remiasi Dievo užmoju dalytis

Savimi su kūriniais pasaulyje. 
Nuodėmė iš pat pradžių buvo 
įausta į plotmę užmojo Dievo, 
gydančio žmogų teisumu ir at
leidžiančio jam nelauktu geru
mu. Atperkanti jėga, nugalinti 
nuodėmę, reiškiasi kaip tik Die
vo dalijimusi Savimi su žmo
gumi viršūnėje, per Įsikūnijimo 
įvykį ir, galop, kulminaciniame 
taške - per Jėzaus Kryžių ir Pri
sikėlimą.

Apčiuopiamas Dievo Savęs 
davimas žmogui įvyksta istorijos 
raidoje kaip dalis bendro gyve
nimo. Jo pobūdis yra viešas ir 
istorinis. Taigi, evoliucijos isto
rija, pasiekusi sąmonės plotmę 
žmoguje, savo prigimtimi, yra 
istorija ir santykių, dalijimosi su 
kitais atsivertimu, atvirybe, at
sakomybe. Pavieniai žmonės, 
per kuriuos pasaulis yra pasie
kęs sąmonę, nėra izoliuoti as
menys, bet kūriniai, turintys 
bendrą kultūrą ir bendrą istori
ją. Jėzuje Kristuje Dievas duoda 
Save apčiuopiamu, istoriniu bū
du. Per Jėzų ir jo pradėtą sąjū
dį, Dievo dalijimasis Savimi 
tampa vieša ir neatšaukiama

dalimi žmogaus kultūros ir dali
mi visatos istorijos.

JĖZUS KRISTUS: VAKAR, 
ŠIANDIEN, VISADA
Būdami žmonės, patiriame 

savyje didelį sveikatos - pilnuti
nės sveikatos - alkį. Visa, kas 
gera ir gražu mūsų pasaulyje, 
akstiną žmogų amžino gėrio 
link. Tačiau mūsų patirtis yra ri
bota. Užtat ir ilgimės tikro tei
singumo, ieškome prasmės, kuri 
patenkintų alkį, trokštame ge
rumo, kuris pasotintų beribį šir
dies troškulį. Anksčiau ar vėliau 
suvokiame, kad žmogaus troški
mams nėraribų!(Nukeltaį2.rąpsl)

Sveiki sulaukę šventų Velykų!
Prisikėlęs Kristus savo dieviška galia 

testiprina prisikėlusią tėvynę Lietuvą jos 
laisvės kelyje.

“Tėviškės žiburiai99

Per vargus ir 
kančias į garbę

Išeivijos vyskupo PAULIAUS BALTAKIO žodis 
visiems tautiečiams Kristaus Prisikėlimo šventės ir 

krikščionybės 2000 metų jubiliejaus proga
MIELI BROLIAI, SESĖS,

Šių metų Velykose, švenčia
mose didžiojo krikščionybės ju
biliejaus dvasioje, yra išskirtinai 
pabrėžiamos dvi tikėjimo tiesos:

• žmonija yra viena šeima, 
ir Dievas myli kiekvieną žmogų, 
savo kūrinį, besąlygine meile;

• mes, krikščionys, su prisi
kėlusiu ir išaukštintu Išganytoju 
esame susijungę gyvybiniais ry
šiais.

Dievui kiekvienas žmogus 
yra vienintelis, savas ir brangus. 
“Argi gali motina užmiršti savo 
pagimdytą kūdikį? Klausia Die
vas pranašo Izaijo lūpomis. Bet 
jeigu ir ji tavęs atsižadėtų, aš ta
vęs neužmiršiu”...

Dievas myli žmogų tokį, 
koks jis yra. Tačiau, Jis per 
daug mus myli, kad galėtų pa
likti tokiais, kokie esame.

Dievas ilgesingai laukia su
grįžtančių paklydusių vaikų, tei
gia Šv. Raštas, ir “atidavė savo 
viengimį sūnų, kad kiekvienas, 
kuris jį tiki, nepražūtų, bet turė
tų amžinąjį gyvenimą” (Jn 3,10).

Todėl šiais jubiliejiniais me
tais esame skatinami puoselėti 
susitaikinimo dvasią ir solidaru
mą su viso pasaulio žmonėmis, 
Dievo vaikais.

Jėzus Kristus žmonijos isto
rijai suteikė naują prasmę ir 
reikšmę. II-sis Vatikano susirin
kimas skelbia: “Dievo Sūnus, 
priimdamas žmogaus prigimtį ir 
savo mirtimi bei prisikėlimu nu
galėdamas mirtį, žmogų atpirko 
ir perkeitė į naują kūrinį” (plg. 
Gal 6,15; 2 Kor 5,17).

Šį paslaptingą dvasinį per
keitimą Kristus vadina “atgimi
mu iš aukštybių” (plg. Jn 3,3-6) 
ir jį paaiškina vynmedžio ir ša
kelių palyginimu.

Kaip sodininko įskiepyta į 
laukinį kamieną kultyvuota ša
kelė perkeičia medį ir įgalina 
nešti gerus vaisius, taip ir Kris
tus, per Krikšto sakramentą 

Angelo sparnu palytėtas
Varpams Velykų aplinkui gaudžiant 

Ir giesmės aidui skliautuose siaudžiant, 
Jautiesi dvasioj taip pakylėtas, 
Tarytum Angelo sparnu palytėtas.

Palaima širdį švelniai tau glosto,
Tartum įplaukus į laimės uostą.
Malda karščiausia padangėn kyla.
Kančia seniausia kažkur išdyla.

Akmenį sunkų šalin nuritęs, 
Kėleisi, Kristau, mirtį pamynęs. 
Ašara džiaugsmo Marijai rieda.
Jums aš aukoju savąją sielą.

Vėl Aleliuja Viešpačiui giedam.
Laimink, Aukščiausias, širdį kiekvieną, 
Kad pasijustum mes pakylėti, 
Angelo švento sparnu palytėti.

Birutė Papečkienė, Marijampolė

perteikdamas žmogui savo Dva
sią, krikščionies gyvenimui, jo 
kančioms ir maldoms suteikia 
antgamtinę vertę: “Aš esu vyn
medis, o jūs jo šakelės, kas pasi
lieka manyje ir aš jame, tas duo
da daug vaisių, nuo manęs atsi
skyrę jūs negalite nieko nuveik
ti” (Jn 15,5).

Apaštalas šv. Paulius apie 
šią paslaptingą krikščionių vie
nybę su Kristumi rašo: “Gyvenu 
aš, bet jau nebe aš, manyje gy
vena Kristus...”, “...aš džiau
giuosi savo kentėjimais už jus ir 
savo kūne papildau, ko dar 
trūksta Kristaus vargams dėl Jo 
kūno, kuris yra Bažnyčia” (plg. 
Rom 8,17; Kol 1,24).

Kristus vynmedžio palygini
mu paaiškina ir kančių prasmę 
mūsų gyvenime. “Aš esu tikrasis 
vynmedis, o mano Tėvas - vyni
ninkas... Kiekvieną vaisingą ša
kelę apvalo, kad ji duotų dar 
daugiau vaisių” (Jn 15,1,1-2).

Kiekvienas “apgenėjimas” 
yra skausmingas, bet reikalin
gas, kad Kristus galėtų veiks
mingai reikštis mūsų gyvenime, 
per mus, savo šakeles, neštų tai
kos, teisingumo ir krikščioniš
kos meilės vaisių.

Prisikėlęs ir išaukštintas 
Kristus grįžo j dangų, bet sykiu 
pasiliko ir pasaulyje, krikščio
niškoje bendrijoje, kaip ant
gamtinės gyvybės šaltinis, tei
kiantis mūsų gyvenimui naują 
prasmę ir užtikrinantis garbingą 
prisikėlimą. “Kas valgo mano 
kūną ir geria mano kraują, tas 
turi amžiną gyvenimą ir aš jį 
prikelsiu paskutiniąją dieną” 
(Jn 6,54). “Su juo mes keliauja
me per kančias ir vargus į nau
jąjį dangų ir naująją žemę” 
(Jonas Paulius II).

Džiugių šv. Velykų ir gausių 
jubiliejinių metų malonių linkiu 
Jums visiems, mieli broliai, se
sės Kristuje.
Vysk. Paulius A Baltakis, OFM
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Kalėjimuose ir lageriuose su žymūnais
Pokalbis su Vilniaus garbės piliečiu monsinjoru Vasiliausku

Naujasis Rusijos prezidentas
Kaip Rytų Europos valstybės žiūri į naujai išrinktą Rusuos 
prezidentą? Atsakymą duoda Miuncheno dienraščio “Sued- 

deutsche Zeitung” Varšuvos korespondentas Tomas Urban

Mūsų sostinė Vilnius pir
muoju savo garbės piliečiu pa
skelbė buvusį Amerikos prezi
dentą Reagan. Antrajam ši gar
bė kliuvo Islandijos užsienio rei
kalų ministeriui, kurio pastango
mis iš visų užsienio šalių šis nedi
delis kraštas pirmasis pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę. Pa
skyrę pirmąsias dvi vietas užsie
niečiams, saviškiai suskato pa
gerbti ir pirmąjį savo krašto 
žmogų - buvusį Vilniaus kated
ros kleboną monsinjorą Kazi
mierą Vasiliauską, su kuriuo, 
atvažiavusiu į Kanadą, pasikal
bėjome.

- Kodėl pasirinkote kunigys
tę? Jei būtumėte 18-metis, ar 
šiandien taip pat stotumėte į ku
nigų seminariją? Kodėl?

- Manyčiau, kad religinė 
šeimos ir visuomenės aplinka 
buvo svarbiausi akstinai mano 
apsisprendimui. Iš pat vaikystės 
buvau pamaldus. Manęs nie
kam nereikėjo raginti į bažnyčią 
ir maldai. Melstis man buvo vi
dinis poreikis. Ne tik kas sek
madienį mielai eidavau bažny
čion, bet ir mokydamasis Bir
žuose dažnai kas rytą prieš pa
mokas nubėgdavau išklausyti 
šv. Mišių. Būdamas nuoširdžiai 
religingas ir svarstydamas, kur 
man reikės toliau mokytis bai
gus gimnaziją, nusprendžiau, 
kad tik tikėjimas gali žmogui 
daugiausia padėti tapti pilna
verte asmenybe ir kad tik padė
damas žmogui tapti sąmoningu 
krikščionimi, aš turiningiausiai 
įprasminsiu gyvenimą.

Jei dabar būčiau aštuonio
likmetis ir reikėtų rinktis pašau
kimą, turbūt kur kas atsargiau jį 
rinkčiausi. Ir visai ne dėl to, kad 
dabar po daugelio metų man 
mažiau būtų šviesus kunigystės 
idealas, bet tik todėl, kad po 54 
kunigystės metų supratau, ko
kios sudėtingos, kartais ir 
skausmingos, yra tikro kunigo 
pareigos. Tik dabar supratau, 
kad būti tikram kunigui, tai ne 
vien tik pamaldžiai aukoti šv. 
Mišias, iškilmingai šventinti na
mus ar kryžius, švelniai paglos
tyti gerų vaikučių galvas. Tikru 
dvasininku, mano dabartiniu 
supratimu, gali būti tik tas, ku
ris visą laiką savo būtimi gyvena 
aukštomis dvasinėmis vertybė
mis ir yra pajėgus visus sudė
tingus savo visuomenės klausi
mus vertinti evangeliniu požiū
riu, kuris pajėgus įtaigiai at
skleisti šių vertybių prasmę ir 

Monsinjoras K. Vasiliauskas Montrealio Aušros Vartų šventovės zak
ristijoje prie Popiežiaus palaiminimo, atsiųsto šios lietuviškos para
pijos 50 metų sukakčiai, kuri bus paminėta š.m. rugsėjo 10 d.
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mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai HALINAI ir 
dukroms -

“Talkos” kredito kooperatyvo valdyba
ir tarnautojai

grožį. Deja, tokiu dvasiškiu ne 
visuomet sugebėjau būti, todėl 
pats nesyk suabejojau savo tin
kamumu tokiam kilniam pašau
kimui.

- Įšventintas kunigu 1946 
m., kaip tik po II Pasaulinio 
karo, perėjote daugel parapijų ir 
susitikote su daugybe žmonių. 
Kokios parapijos ir asmenybės iš 
Jūsų kunigiškojo kelio ligi šios 
dienos Jums neišdyla iš atmin
ties?

- Įšventintas pokario laiku 
iki pat arešto - tik trejus metus 
tepabuvau kunigu. 1948 m. lie
pos mėn. per 24 valandas buvau 
išvarytas iš Vilniaus, kur grįžęs 
Šv. Kazimiero bažnyčion netru
kus vėl buvau apkaltintas prieš- 
tarybine agitacija ir suimtas 
Rimšėje. Kalėjimuose ir lage
riuose išbuvau 10 metų ir tiek 
pat tremtyje - Latvijoje, kur ne
turėjau teisės net būti kunigu, o 
duoną užsidirbau fiziniu darbu. 
Visais mano negandų laikais 
mane stropiai globojo rimšie- 
čiai. Tik jų dėka grįžau tėvynėn 
po 20 metų gyvas ir dar pa
lyginti ganėtinai sveikas.

Kalėjimuose ir lageriuose 
sutikau daug šviesių ir įdomių 
asmenybių: kunigų ir pasaulie
čių. Čionai nemažai laiko toje 
pačioje šachtoje dirbau su Tėvu 
Stanislovu, tame pačiame lage
ryje gyvenau su kunigais - P. 
Račiūnu, MIC, K. Vaičiūnu, 
Alf. Svarinsku, E. Semaška, J. 
Žvyniu, su poetais - L. Matuze- 
vičium, P. Zablockiu, su Justino 
Marcinkevičiaus mokytoju M. 
Gudėnu, inž. V. Selioku, adv. 
V. Jasėnu ir kt.

- Kaip apibūdintumėte mūsų 
dienų šventąjį ir ar gyvenime to
kių susitikote? Ar norėtumėte to
kiu Pats būti?

- Vienas didžiausių mūsų 
laikų rašytojų ir teatro scenos 
karalių H. Ibsenas tvirtino, kad 
didžiausia žmogaus nuodėmė - 
būti savimi patenkintu, nes toks 
žmogus dvasiškai nebeauga, o į 
kitus žvelgia išdidžiai ir neretai 
su panieka. Todėl drįstu teigti, 
kad gyvenime visuomet labai 
norėjau sutikti tikrai šventą 
žmogų, ir kartu labai bijojau su
tikti tokius, kurie save laiko 
šventais. Taip jau atsitiko, kad 
susidūriau ir su vienais, ir su ki
tais. Aš pats itin norėčiau pri- 
kalusyti pirmųjų grupei, bet la
bai gerai suprantu, kad šitai iš 
mano pusės - įžūliai drąsi svajo-

Nuotr. M. ŠilinskoTelšiai - katedra ir kiti vyskupijos pastatai

Rašo olandu laikraštis

Lietuva tyliai slenka į Vakarus
Sovietų Sąjungos griuvimas 

prasidėjo ne Kaukaze ar didžio
joje Ukrainoje, bet Lietuvoje, 
kuri šiandien lygiai prieš dešimt 
metų paskelbė savo nepriklau
somybę. Dabar kraštas ruošiasi 
prisijungti prie Europos sąjun
gos, rašo Weird Dūk laikraštyje 
“Het Parool” 2000.III.il laidoje.

Gatvės aplink prezidento 
rūmus, istoriškoje Vilniaus da
lyje, papuoštos šventiniais pla
katais. Kad šiandien apie kraštą 
nerašo laikraščiai, prezidentas 
Valdas Adamkus (73) laiko tai 
geru ženklu. “Kada kraštui ge
rai sekasi, apie jį mažai kalba
ma”. Lietuvos integracija į Va
karų demokratinę bendruome
nę nėra atsukama atgal. Kaip 
kiti Baltijos kraštai - Latvija ir 
Estija, Lietuva tikisi tapti ES 
nare. Politikai Vilniuje yra įsiti
kinę, kad bus netrukus priimti į 
NATO. Nors laikotarpyje tarp 
Berlyno sienos griuvimo ir pučo 
prieš Gorbačiovą 1991 m. rug
pjūčio mėnesį, galėjo ir kitaip 
nutikti.

1991 m. sausio mėnesį rie
dėjo sovietų tankai per Vilniaus 
ir Rygos gatves. Vilniuje, vado
vaujami muzikologo Vytauto 
Landsbergio, demonstravo tūks
tančiai gatvėse. Sovietų kariuo
menė norėjo tautinį priešišką 
judėjimą Baltijos krašte nuslo
pinti ir puolė strateginius pa
status. Rygoje žuvo penketas, o 
Vilniuje trylika žmonių. Mažai 
teprimena Lietuvos sostinė savo 
tamsią komunistinę praeitį.

Prezidentas Adamkus yra 
“nota bene” lietuvių kilmės 
amerikietis. Šis buvęs Čikagos 
aukštas pareigūnas nėra pana
šus į sausus ir dažnai autorite
tingus kolegas kitose buvusiose 
sovietinėse respublikose. “Jau
čiuosi labai gerai žinodamas, 
kad šis kraštas per dešimt metų

nė. Todėl, kai žmonės mane pa
klausia, kaip gyvenu, paprastai 
jiems atšaunu: “Stengiuosi šven
tai, bet dažnai neišeina”. Iš pra
džių jie nustemba išgirdę mano 
atsakymą, bet paskui sutinka, 
kad taip turėtų atsakyti didžiu
ma žmonių. Jei mano suprati
mu, mėginčiau paminėti švento
jo bruožus, tai šit ką pasaky
čiau: sugebėjimas prasmingai ir 
turiningai bendrauti su Dievu, 
kuris už savo tiesą nebijojo mir
ti ant kryžiaus, kuris visados yra 
ištikimas Tiesos, Grožio ir Gė
rio idealams, kuris savo įsitiki
nimų vertę ir grožį sugeba at
skleisti ne tiek žodžiais, kiek lai
kysena, o paguodos žodį ir pa
galbą sugeba suteikti kiekvie
nam nelaimingajam, kuris suge
ba švelniai paliesti ir dvasines 
žaizdas. Šventasis jokiu būdu ne 
fanatikas; jis sugeba pamatyti 
tai, kas gražu kiekviename žmo
guje, o nuskriaustuosius ir pa
žemintuosius geba mylėti ne tik 
žodžiais, bet ir gyvenimu.

- Esate buvęs Sibire ir ne 
vienerius metus kalėjęs. Kuriuos 
žymesnius mūsų krašto žmones 
kalėjime ir tremtyje prisiminėte?

- Ypač pagarbiai kalėji
muose ir lageriuose buvo prisi
menamos tokios šviesios asme
nybės: arkiv. M. Reinys, arkiv. 
T. Matulionis, prof. Pr. Dovy
daitis, prof. L. Karsavinas, prof. 
A. Žvironas, kaip tik tais metais 
pajėgę labai kantriai ir tauriai 
nešti katorgininko kryžių. Mes 
jau tada juos laikėme kankiniais 
ir šventaisiais.

- Nuoširdus ačiū už įžvalgius 
atsakymus. 

yra tikrai nepriklausomas su 
demokratiška santvarka”, sako 
Adamkus, išrinktas prieš dvejus 
metus. “Ir labiausiai džiugina 
tai, kad kiekvienas randa šią 
būklę savaime suprantamą”.

Mažai kas iš lietuvių kriti
kuoja Adamkų. “Jis yra idealus 
prezidentas”, sako žurnalistas 
Vilius Ravatauskas, gerai nusi
teikęs Lietuvių Žurnalistų są
jungos vicepirmininkas. “Jo atė
jimas atnešė naują demokratijos 
sąvoką. Per kraštą dvelkia kita 
dvasia”.

Herojiškomis ir įtemptomis 
dienomis 1991 metais, kada 
Lietuva veltui laukė pagalbos iš 
Vakarų, dabartinis Užsienio 
reikalų ministeris Algirdas Sau
dargas buvo Varšuvoje. “Aš 
buvau nepriklausomybės vadų 
siųstas į Lenkiją, kad būtų kam 
kalbėti, jei Lietuva būtų buvus 
kariškai paglemžta, sako Sau
dargas savo kuklioje įstaigoje. 
Tų pačių metų rugpjūčio mėne
sį, kada neo-stalinistai norėjo 
užgriebti valdžią Maskvoje, 
Saudargas vėl buvo siųstas į 
užsienį. “Mano žmona dar klau
sė, ar reikia paimti žieminius 
drabužius. Bet pučas nepavyko 
ir Sovietų Sąjunga subyrėjo” - 
Pučas buvo pamoka. Lietuva 
negali tarptautinėje v plotmėje 
būti neutrali, kaip Švedija ir 
Suomija, galinti nepriklausyti 
prie NATO. Bet mes visą laiką 
buvome didžiųjų jėgų - Rusijos, 
Vokietijos, Lenkijos sviedinys. 
Todėl mums neįmanoma ekspe
rimentuoti su neutralitetu”.

Į Šiaurės Atlanto sąjungą
Nors Maskva priešinga 

NATO išsiplėtimui į buvusias 
sovietų respublikas, prezidentas 
Adamkus mano, kad Lietuva 
apie 2003 metus bus NATO na
re. “Įsijungimas į ES yra labiau 
sudėtingas. Tai neįvyks greičiau 
kaip už penketo metų”. Adam
kus nesirūpina dėl galimo grį
žimo šalto karo su prezidentu 

A+A
dr. FELIKSUI RUGIUI

Lietuvoje mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą pusbroliui ZIGMUI 

DIDŽBALIUI, šeimai bei kitiems giminėms -
J. Asmenavičius L. Skripkutė
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ANTANUI GARKUNUI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną DANUTĘ, mūsų 
valdybos narę, ir kartu liūdime -

KLK moterų draugijos
Hamiltono skyriaus valdyba

MIRTIES PRANEŠIMAS
A+A

VLADAS KIŠKUNAS
mirė 2000 m. balandžio 12 d.

Paliko liūdinčius žmoną Martha, dukrą Colleen ir 
jos vyrą Vytą Pranaitį, sūnų Walter ir jo žmoną Sandrą, 
vaikaičius - Jason, Tara, Alexandra ir Aaron. Po geduli
nių Mišių Prisikėlimo parapijoje balandžio 14 d. velionis 
palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Šeima

V. Putinu, kuris padarė karjerą 
KGB gretose. “Putino politika 
ir kalbos apie tarptautinius san
tykius nėra jo praeities atspin
dys. Mes turime jį priimti kaip 
žmogų, koks jis dabar yra”. “Di
delis noras būti NATO ir ES 
nare sutampa su noru pagerinti 
valstybės gerovę”, sako ministe
ris Saudargas. - “Aš visada at
minsiu tuos jaunuolius, kurie 
turėjo mane saugoti paliekant 
kraštą. Jie neturėjo šautuvų, tik 
lazdas ir peilius”.

“Lietuva, - sako Adamkus 
- yra ekonomiškai silpna. Reikia 
kietų ir griežtų priemonių. - 
Kiekvienas nukentėjo nuo eko
nominės krizės, bet mes jau 
pradėjome kopti į viršų”. Psi
chologiškai kraštas dar nėra iš
gydęs praeities žaizdų. Naujas 
įstatymas verčia kiekvieną, ku
ris turėjo ryšių su KGB, tai pra
nešti. Speciali komisija nuspręs, 
ar tie žmonės gali likti tarny
bose. Gresia raganų medžioklė”. 
Bet Adamkus skeptiškas: “Aš tą 
įstatymą pasirašiau ir priimu tau
tos daugumos nutarimą”.

Grasinimai
Saudargas pasakojo, kad jis, 

būdamas studentas, buvo KGB 
kviečiamas rinkti informacijas 
apie kitus studentus. “Aš, aišku, 
nesutikau, bet pasikalbėjimas 
buvo labai grasinantis”. Jis su
pranta, kad kiti gal ir grasinimų 
pabijojo. Ar dabar yra laisva 
Lietuva, apie kurią Saudargas 
svajojo? “Aš visai nesvajojau. 
Mes negalėjome įsivaizduoti, 
kad Lietuva taptų nepriklauso
ma. Todėl mes rūpinomės dali
nėmis problemomis, kaip išlai
kyti mūsų kalbą, kultūrą ir gam
tą. Mes visai nekovojome dėl 
nepriklausomybės, bet kada at
sirado galimybė, tai ją griebė
me. Ir staiga per aštuoniolika 
mėnesių Lietuva buvo nepri
klausoma, laisva, tarptautinėje 
plotmėje pripažinta valstybė”.

Iš olandiško laikraščio “Het 
Parool” išvertė Z.T.

KAZYS BARONAS, Vokietija
Kovo 27 d. jis rašė (antrą iš

rinkimo dieną), kad nuo Balti
jos jūros iki Juodosios visi ko
mentatoriai ir politikai yra vie
nodos nuomonės: buv. Sov. Są
jungos respublikos ir Rytų blo
ko valstybės nelaukia iš Putino 
ko nors gero. Buvusio KGB ka
rininko vienintelis noras - Rusi
ją vėl grąžinti į Sov. Sąjungos 
sienas. Ji turi tapti “super” jėga, 
kuri kariniu ir ūkiniu spaudimu 
privalo vėl atgauti savo įtaką ir 
svorį Europoje.

Baltiečiai, ukrainiečiai, len
kai nurodo du atvejus: 1. karinį 
bei slaptosios tarnybos biudžetą 
jis pakėlė 50%, 2. Čečėnijos ka
ru V. Putin parodė, kad kiek
vienas pasipriešinimas ar laisvės 
noras bus Maskvos žiauriai nu
malšintas. Visi kiti rūpesčiai bus 
taip pat įveikti ir sustiprinti, ka
dangi Vakarų pasaulis abejingai 
žiūri į jo žingsnius, nes tikrovėje 
B. Clinton ir ŠAS gen. sekr. Ro
bertson pateisino Čečėnijos karą.

Lenkai jau priklauso ŠAS, 
estai mato gerą ateitį Europos 
sąjungoje. Lietuva istoriškai su
sijusi su Lenkija, karinėm pajė
gom stipriai bendradarbiauja su 
lenkais. Tik Latvijoje jaučiamas 
nerviškumas, nes trečdalį gy
ventojų sudaro rusai. Juk Mask
va kiekvienu metu gali išprovo
kuoti vidaus neramumus. Ryga 
ilgesingai laukia Vakarų ženklo. 
Jo laukia ir Ukraina. Prez. L. 
Kučma gerai sugyveno su B. 
Jelcinu, rasdavo bendrą kalbą. Į 
Putiną, tą šaltą aparačiką, uk
rainiečiai žiūri gan abejingai.

Gudijos diktatorius A. Lu- 
košenka po sudarytos Rusijos- 
Gudijos sutarties galvojo pats 
atsisėsti į Kremliaus sostą. De
mokratinė opozicija nieko ne
laukia iš V. Putino, nes ir toliau 
mato žiniasklaidos bei žmogaus 
teisių slopinimą.

Rinkimų pradmė nieko ge
ro nežadėjo V. Putinui, nes Si
biras, visa Rytų Rusija pasisakė 
už komunistą J. Ziuganovą. 
Laimės ratas pakrypo į Putino 
pusę Petrapilio, Maskvos srityse.

“Nelaukite iš manęs stebuk
lų” - pasakė V. Putin televizinė
je kalboje. Tačiau jis tuoj pat 
parodė savo ir Rusijos karinę 
jėgą, jo garbei buvo iššautos dvi 
atominės raketos. Nepaisydama 
sunkaus ekonominio gyvenimo, 
Rusija po ginklu laiko 1.5 mili
jono vyrų. Ir dar didelė naujie
na: vietoje politrukų į kariuo
menės dalinius skiriami KGB

Kristus vakar, šiandien...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Žmogus, patirdamas savo 
būklės ribas ir trapumą, alksta 
ir ilgisi patirti tai, kas amžinai 
tveria. Anot Šv. Augustino, 
esame nerimo akstinami ieškoti 
To, Kuris mus sukūrė, To, 
Kuriame yra amžina sveikata. 
Žmogus yra sukurtas atvirybei 
Save kūriniams dalijančiam 
Dievui. Esame riboti kūriniai su 
beribe atvirybe, kurią pripildo- 
me tik Dievą įsimylėdami.

Jėzuje Kristuje Dievas dali
jasi Savimi neatšaukiamai, Jėzu
je Kristuje atpažįstame nedvi
prasmiškai Dievo Savęs davimą. 
Jėzuje Kristuje Dievo dalijima
sis Savimi pasiekia kulminacinį 
tašką mūsų istorijoje. Jėzus 
Kristus yra nepakartojamas ir 
nedviprasmiškas Dievo daliji

PADĖKA
... Žmogus - tai dulkė žemėn atnešta, 
tik skausmas jo gilus, kaip visata...

Po trumpos, bet sunkios ligos 2000 m. kovo 29 d. 
mirė mano vyras

a.a. ANTANAS GARKŪNAS.
Mano nuoširdi padėka užjautusiems mane ir 

pagelbėjusiems šiuo sunkiu netekties metu.
Esu dėkinga gausiai aukojusiems šv. Mišioms, naš

laičiams Lietuvoje bei a.a. Antano gimtinės - Gižų parapi
jos šventovei. Ačiū už atsiųstas puikias gėles, karsto nešė
jams, ponioms už saldumynus.

Ilgai širdyje pasiliks jautrūs atsisveikinimo ir užuo
jautos žodžiai, pasakyti T. Pargauskienės, P. Šidlausko ir 
Pr. Sakalo.

Jūsų parodytas dėmesys ir gerumas lengvina mano 
skausmą -

žmonų Danutė Garkūnienė

karininkai!
Keistai atrodo ES siūlymas 

V. Putinui įvykdyti krašte politi
nes reformas, sumoderninti 
valstybę. Tos reformos turi būti 
įgyvendintos demokratiniu bū
du ir jungiamos su tarptautine 
bendruomene.

Kiti spaudos atgarsiai
Frankfurto dienraštis “Frank

furter Rundschau” rašė: “Gyven
tojai išrinko Kremliaus valdovą; 
apie jį mažai ką žino, bet daug 
ko tikisi, nes po dešimties metų 
politikos, demokratijos ir refor
mų sąvokos buvo sukarikatūrin
tos. Dabar V. Putino balsuoto
jai laukia geresnių laikų. Deja, 
yra pagrindo manyti, kad jų vil
tys neišsipildys, nes V. Putinas 
yra Rusijai apgaulus žmogus.

Varšuvos “Rzeczpospolita” 
rašė: “Naujajam prezidentui ru
sai V. Putinui į rankas įteikė 
‘blanc’ čekį, duodami jam pasi
rinkti kelią, kuriuo turės vesti 
Rusiją”.

Austrijos sostinės dienraštis 
“Der Standart” rašė: “Šis ne
permatomas, šaltai besišypsan
tis buvęs slaptosios tarnybos ka
rininkas pažadino rusų kovoto
jo už teisę ir tvarką jausmą. 
Tauta atlygino jam, nes jis gy
ventojus hypnoputinino”. Virš 
V. Putino stalo šiandieną mato
mas Petro Didžiojo portretas; 
jis sumodernino Rusiją, įvedė ją 
į Europą. Geležinis Putinas gali 
ir užbaigti chaosą Rusijoje. Ta
čiau, ar tas turės kokį nors ryšį 
su demokratija, didelis klaustukas.

Miuncheno “Sueddeutsche ’ 
Zeitung”: “Putino brutalumas 
Čečėnijos kare, žmogaus teisių 
pažeidimai, B. Jelcino tamsūs 
prekybiniai ryšiai su mafija eu
ropiečiams yra labai svarbūs 
reikalai, bet ne lemiantys. Euro
pa nori matyti pastovumą pas. 
savo kaimynę. Suomija turi sie
ną su Rusija. Taip pat numatytu 
laiku, kai Baltijos valstybės įsi
jungs į Europos sąjungą, Kara
liaučiaus apygarda liks tik rusiš
ka sala Europos sąjungoje”.

Mano artimo miesto 
“Mannheimer Morgen” dien
raštis platų komentarą baigia 
tokiais žodžiais: “Po B. Jelcino 
pasitraukimo šaltas vėjas jaučia
mas iš Kremliaus pusės Vakarų 
linkme. Maskvos politinių ste
bėtojų nuomone, jis bus jaučia
mas ir sekančius ketverius me
tus. Gal teisingiausią atsakymą 
davė M. Albright: ‘Putino žo
džiai yra OK, tačiau turime pa
laukti jo veiksmų’.

mosi Savimi su pasauliu įvykis.
Visa tai įvyko Jėzaus iš Na

zareto gyvenimo, mirties ir Pri
sikėlimo dėka. Tas Jėzus, kurį 
pažįstame iš Evangelijų, tas Jė
zus, kuris perėjo Galilėjos kai
mus skelbdamas Dievo teisumą 
bei gerumą ir gydydamas, tas 
Jėzus, kuris mirė and Kryžiaus 
ir buvo Dievo prikeltas, tas Jė
zus - Marijos vaikas, yra neat
šaukiamas Dievo davimas Savęs 
pasauliui. Jis yra besąlyginis 
svetingumas, apreikštas viešai ir 
nedviprasmiškai, viršūnė Dievo 
dalijimosi Savimi su pasauliu.

Šiame ŽMOGUJE iš Naza
reto randame DIEVĄ, duodan
tį Save pasauliui neatšaukiamai; 
randame taip pat ir dalį visatos 
- ŽMOGŲ, visuotinės raidos 
padarinį, atvirą be išlygų Dievo 
dalijimuisi Savimi su kūrinija.

mailto:tevzib@pathcom.com
2000.III.il


Folklorinis sambūris “Nalšia” prie Lydos pilies Gudijoje
Nuotr. J. Aukštaičio

Lietuvos šventė Gudijoje
Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį minėjome Lydoje 

JULIUS AUKŠTAITIS, Vilnius pO pįjjs bUVo viena iš stipriausių

Velykos Lietuvos kaime

Lydos lietuvių susivieniji
mas “Rūta” pakvietė Vilniaus 
urėdijos miškininkų folklorinį 
ansamblį “Nalšia”, vadovauja
mą Audronės Vakarinienės, pa
minėti Lietuvos nepriklausomy
bės dešimtmečio jubiliejų. Į Ly
dą vykome saulėtąjr gražų kovo 
11-osios rytmetį. Šventinę nuo
taiką temdė Rytų Lietuvos gy
ventojų reiškiama nepagarba 
valstybinei vėliavai. Nuo Juodši
lių iki Gudijos sienos, važiuoda
mi per Jašiūnų, Šalčininkėlių ir 
kitas gyvenvietes nematėme iš
keltų valstybinių vėliavų, išsky
rus vieną nublukusią prie Šalči
ninkėlių mokyklos. Norime pa
klausti Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonų savivaldybes, kodėl ne
vykdomas įstatymas dėl valsty
binės vėliavos iškėlimo. Mūsų 
kontroliuojančios institucijos jau 
10 metų užsimerkusios ir ne
mato kas dedasi Rytų Lietuvoje.

Lyda. Šis Gudijos rajoninis 
centras, nuo Vilniaus nutolęs 
apie 90 km. Pervažiavę Respub
likos sieną, matėme rodykles į 
Ramučių, Bajorų, Sakalų kai
mus. Pravažiavome Žirmūnų 
bažnytkaimį. Stabtelėję apžiūrė
jome šios gyvenvietės medinę 
šventovę, statyta 1778 m.

Dar 1862 m. ruso Lebedkino 
statistika rodė, kad Lydos aps
krityje gyveno 70% lietuvių, o 
XVI-XVIII š. dvarų inventoriuo
se ir girių dokumentuose randa
me tik lietuviškus vietovių pavadi
nimus: Butrimonys, Beržupė, Vil- 
kančiai, Žvirgždynas ir t.t.

Lenkų istorikas ir archeolo
gas E. Tiškevičius nurodė, kad 
Lydos, Krėvos ir kitos pilys bu
vo pastatytos lietuvių žemėse. Iš 
Lydos apskrities yra kilę nema
ža Lietuvos šviesuolių. Tai karo 
inžinierius kapitonas Teodoras 
Narbutas, parašęs 9 tomų Lie
tuvos istoriją, prof. Tadas Iva
nauskas. Iš šių apylinkių yra kilę 
poeto Adomo Mickevičiaus 
protėviai Rimvydai-Mickevičiai, 
Lydos karvedys Adomas Narbu
tas ir kt.

1920 m. spalio 7 d. Pilsuds
kis Lydoje priėmė silpnokai len
kiškai mokančio gen. L. Želi
govskio vadovaujamos lenkų 
kariuomenės paradą ir pasiuntė 
tuos dalinius užgrobti Vilnių. 
1928 m. Lydoje buvo formuoja
mas J. Plečkaičio karinis dali
nys, kuris turėjo nuversti Lietu
vos valdžią. Lydos pavadinimas 
yra kilęs iš žodžio “lydą”, “ly
dimas”, iškirsto miško vieta.

Istorikas Stryjakovskis tei
gia, kad Lydos pilį pastatė 
Gediminas 1323 m. Gardino ti- 

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

“Neringos” stovyklavietėje, Vermonte

NERINGOS STOVYKLOS,2000----------------------- --- -- ------ ......... ..

liepos 9-23 d.d. - vaikams 10-16 metų 
liepos 23-29 d.d. - vaikams 6-10 metų f A 
liepos 23-29 d.d. - vaikams 13-16 metų
liepos 30-rugpjūčio 5 d.d.. - šeimoms su mažais vaikučiais

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

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

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

Didžiojoje Lietuvos kunigaikš
tystėje. Iš kaimynų reikėtų pasi
mokyti, kaip reikia gerbti se
nuosius paminklus. Ši pilis bai
giama atstatyti. Mes gi nesuge
bame pradėti Vilniaus žemuti
nės pilies atstatymo darbų, nors 
statybos darbus globoja aukš
čiausio lygio institucijos.

Mus pasitiko susivienijimo 
“Rūta” pirmininkė Marina Mi- 
tiukievič. Susivienijimas dar la
bai jaunas, įsisteigęs praėjusių 
metų spalio mėnesį. Jis jungia 
per 80 narių. Veikia sekmadie
ninė lietuviška mokykla. Ją lan
ko ir maži, ir vyresnio amžiaus 
žmonės, norintys pramokti ar 
nepamiršti gimtosios kalbos. 
Jiems padeda atvykstanti iš Pe
lesos lietuviškos mokyklos ir 
vietinės mokytojos.

Lydos kultūros namų salėje 
susirinko pagyvenę, jauni žmo
nės, moksleiviai ir darželinukai, 
rajono valdžios atstovai. Su Lie
tuvos nepriklausomybės 10-me- 
čiu susirinkusius pasveikino ra
jono kultūros skyriaus vedėjas I. 
Samsonovas, folklorinio an
samblio “Nalšia” ir Lietuvai pa
gražinti draugijos atstovai R. 
Klimas ir J. Aukštaitis. Meninė
je programoje Viktoras Clebo- 
vičius (Viktoro motina lietuvė) 
gražiai padainavo “Kalnai ant 
kalnų, o ant tų kalnų...” (A. Ba
ranausko žodžiai) dainą, moks
leivis Patrikas Martinkevič pa
deklamavo “Kur bėga Šešupė”, 
vietos saviveiklininkai padaina
vo keletą dainų, jaunosios šokė
jos pašoko. “Nalšios” ansamblis 
dainavo aukštaitiškas dainas 
“Kukuoja gegiutė”, “Papūtė vė- 
jalis”, “Švinta Jono rytelia”, pa
šoko šokius “Zarasai”, “Kalve
lis”. Po programos bendrame 
būryje šokome, dainavome, da
lijomės įspūdžiais. Gražiai pa
bendravus sunku buvo išsiskirti. 
Linkėdami greito susitikimo, 
palikome svetingąją Lydą.

Lietuvių susivienijimui “Rū
ta” palikome vaikams knygelių, 
kalendorių. Susivienijimo vado
vei Marinai įteikėme aukštaitiš
kų liaudies dainų, kurias dai
nuoja ansamblis, rinkinį “Ku
kuoja gegiutė”. Leidinį paruošė 
Rimantas Klimas. Leidinyje 
skaitytojas ras ne tik dainų, bet 
ir įdomių žinių apie jų pateikė
jus: Laukstenių kaimo (Ignali
nos raj.) poeto Juozo Klimo 
poezijos rinktinę “Pasižadėji
mas”, “Lietuvos nacionaliniai 
parkai” ir kt. Žmonės prašė 
knygų, spaudos. Skaitydami jas, 
vieni prisimins, kiti mokysis lie
tuvių kalbos.

PETRAS PEČELIŪNAS
Velykos čia pat. Keliasi iš 

poilsio kaimas, laukai ir miškai, 
artojo kūną ir sielą didžiam dar
bui kviečia. Antanina tik duoną 
ir vandeniu gaivina kūną, o sie
lai aukoja maldą, gailestį, susi
kaupimą... Neįprasta rimtis tvy
ro Kriaučiūnų šeimoje: nei gar
sesnio žodžio neišgirsi, nei 
keiksmo, nei riksmo. Didžioji 
savaitė, mažus vargus ir dideles 
bėdas į šalį stumdama, jungė 
Kriaučiūnų šeimą, ruošė Prisi
kėlimui.

Kriaučiūnas, Poviliuką ant 
Bėrės užkėlęs, įdavęs vaikui į 
rankas pavadį, iš vakaro sukru
to į Ramygalą. Pats kulniavo 
įkandin raitelio ir sūnui nurodi
nėjo, kur sukti, kur sustoti, kur 
apjoti balutę. Poviliukas, apau
tas motinos bateliais, ilgais kul
niukais spaudė kumelės šonus ir 
įsivaizdavo esąs tikras raitelis. 
Tačiau bėrė nenorėjo jo klausy
ti, pyko, kam spaudė šonus - 
skaudėjo gyvuliui.

Keliais važiuoti važiavo, pa
kelėmis pėstieji vorele skubėjo. 
Minios nei galo, nei krašto ne
rasi, akimis neišmatuosi... Jei 
kam iš pėsčiųjų kliuvo purvo, 
tas tuoj pat valėsi, vandenį iš 
griovio rieškučiomis sėmėsi. 
Naujadvaris keleivius baugino.

Velykų margučiai, primenantys juose glūdinčią gyvybę
Nuotr. R. Kisieliaus

Atgimsta lietuviškos šventės
REDA ULINSKAITĖ, Šiauliai

Pavasaris į Lietuvą atsineša 
vis daugiau švenčių: praūžė Už
gavėnės, Velykos, ne už kalnų ir 
Sekminės, paslaptinga Joninių 
naktis. Visuomenė, ir net jauni
mas, mieliau dalyvauja tradici
nėse lietuvių šventėse, domisi 
senais papročiais. Lietuvoje po
puliarėja įvairiausios kalendori
nės šventės ir jų šventimas gat
vėse - eitynės, vakaronės, mugės.

Šventės suburia senus 
ir jaunus

Net ir mažiausias Lietuvos 
miestas iškilmingai švenčia savo 
gyvavimo sukaktį miestelio glo
bėjo dieną. Pamažu šventės 
įgauna savas tradicijas ar jas at
gaivina. Atsisakoma sovietinio 
šventinio šablono ilgų kalbų, 
audringų plojimų ir nuolatinės 
rimties. Tobulėjančios ir links- 
mėjančios šventės sulaukia di
desnio populiarumo. Jaunimas 
mieliau lankosi įvairiuose rengi
niuose.

Kaziuko muge nuo seno 
garsėjančiam Vilniui šiais me
tais nenusileido ir kiti Lietuvos 
miestai. Didžiausiuose Lietuvos 
miestuose šurmuliavo tautodai
lininkų mugės, pritraukdamos 
ne vieną miestelėną pasižiūrėti 
kaip pinamos lietuviškos pinti
nės, žiedžiami moliniai puodai 
ar drožiamos dūdelės. Retas 
mugės lankytojas neparsinešė 
kokios nors malonios smulkme
nos į namus. Deja, prekybinin
kų teigimu, šiais metais Vilniuje 
Kaziuko mugėje lietuviai nega
lėjo leisti sau smarkiai išlai
dauti.

Galima pasidžiaugti, kad 
Lietuvoje pradedama nebesi- 
drovėti smagią polką ar suktinį

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

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų 

Čionai pavasarį kelias taip iš- 
plero, buza išsiliejo, kad ne tik 
vežimą, arklį, bet ir žmogų, pur- 
van klampino. Poviliukas, Bėrę 
apžergęs, bėdos nejuto: kaip jo
jo, taip išjojo, nesusipurvino, 
neapsitaškė. Juozapas taip pat 
nedejavo, mat per purvą mak- 
nojo auliniais batais. Vieni ba
rėsi, kad naujadvariečiai rudenį 
čia žvyro mažai papylė, kiti me
lioratorius keikė, esą jie kalti - 
per menką griovį iškasė, neap
skaičiavo. Vanduo nespėjo Upy
te nubėgti: dirvose, pievose 
telkšnojo, neaplenkė ir vieškelio.

Palikę Naujadvarį, žmonės 
suko į dešinę. Kalneliu palipę, 
pavažiavę, svarstė, kur arklį, ve
žimą miestelyje priglausti. Ne 
taip paprasta rasti vietelę - vi
sur pilna prisigrūdusių vežimų, 
vienu ar dviem arkliais kinkytų.

...Prisigrūdo, prigužėjo pil
na bažnyčia. Nors ir veržėsi, ir 
spaudėsi, bet visi norintys vidun 
nepateko - reikėjo pilnut pilnu
tėliame šventoriuje stovėti. Čia 
baltos ir margaspalvės moterų 
skarutės rodėsi viena . už kitą 
gražesnės. Merginos, tautiniais 
drabužiais apsitaisiusios, ruošė
si procesijai. Kitos, rūtų vaini
kėlius ant galvų prisesegusios, 
nešė altorėlius. Ir senutėlės se
nutės su savo religinėmis vėlia
vomis, altorėliais stovėjo. Neat- 

sušokti miesto centrinėje aikš
tėje. Vasario 16-tąją moksleiviai 
paminėjo ne kaip liūdesio, o vil
ties ir pasididžiavimo dieną. 
Kiekviena klasė puošė mokyk
los koridorius įvairia tautine at
ributika. Vakarop Šiaulių mies
te vyko šventinė diskoteka. To
kiais renginiais ir norima 
priminti švenčių svarbą kiekvie
nam šalies piliečiui.

Lietuvoje itin populiarėja 
gyvosios archeologijos dienos. 
Moksleiviai ar studentija turi 
galimybę susipažinti su senovės 
lietuvių amatais: puodų žiedimu 
kalvystės menu, šaukštų droži
mu. Istorijos mokytojai tokio 
pobūdžio pamokas gali pravesti 
ir Lietuvos muziejuose. Ten 
mokiniai, padedami specialistų, 
praktiškai galės pabandyti ama
tininkų duonos. O pačių pasida
rytas suvenyras primins, kokiais 
amatis vertėsi jų protėviai.

Žemės dieną - jaunimas ir 
moksleiviai paminėjo iškeldami 
savo pagamintus inkilus, dai
nuodami į pavasarį šaukiančias 
dainas.

Šiaulių J. Janonio ir Didž- 
dvario gimnazijos nusprendė 
kartu švęsti pavasario šventę - 
Užgavėnes. Ši šventė prasidėjo 
persirengėlių eitynėmis miesto 
bulvare. Gimnazistai dainavo 
liaudiškas dainas, o praeiviai 
galėjo grožėtis moksleivių pasi
darytomis kaukėmis. Jų būta iš
ties įspūdingų, iš džiovinto šie
no padarytos kepurės, vielinės 
skrybėlaitės ar net medžių šako
mis papuoštos popierinės dėžu
tės. Beje, originaliomis kaukė
mis buvo pasipuošę ir gimnazijų 
mokytojai. Užgavėnių šventė 
prasidėjo J. Janonio gimnazijos 
stadione. Kanapinis ir Lašininis 
uždegė didžiulį laužą. Užgrojus 
liaudiškai muzikai, mažesnieji 
pradėjo suktis ratelyje. Po šokių 
ir dainų apie pavasarį ir atsibo
dusią žiemą prasidėjo Kanapi
nio ir Lašininio kova. Mokslei
viai “sirgo” už Kanapinį, bet ir 
storasis Lašininis ilgokai nepa
sidavė. Pagaliau grumtynės bai
gėsi Kanapinio pergale ir Mo
res sudeginimu. Kitais metais 
dvi miesto gimnazijos Užgavė
nes vėl planuoja švęsti kartu. 

siliko ir vyrai: laikė aukso, si
dabro spalvomis margintas, dai
liais raštais rašytas švento Kazi
miero, švento Jurgio ir Jono 
Krikštytojo vėliavas. Procesijos 
priekyje vaikeliai, sustatyti, suri
kiuoti po du, apvilkti baltomis 
kamžomis, varpelius, po keturis 
sutaisytus, rankutėse spaudė. 
Mergaitės, paūgėjusios ir visiš
kai mažutėlės, krepšeliuose tu
rėjo žibuoklių ir kitokių pavasa
rio žolynėlių.

Kriaučiūno Poviliukas su 
kitais berniukais ant zakristijos 
laiptų rengėsi būgnyti ir vienas 
kitą mokė, kaip kuoką spausti, 
kaip garsų bangoje išlaikyti rit
mą, nepasimesti.

Juozapas Kriaučiūnas, užsi
traukęs ant sermėgos baltą 
kamžą, pasiėmęs ilgą lazdą su 
geltonu bumbulu, kažkokių 
barškalų pripiltu, pro žmones 
stūmėsi, - rengė procesijai taką.

Kai prelatas Labanauskas 
anksti rytą iškilmingai paskelbė 
Prisikėlimą, suskambo Velykų 
varpai varpeliai. Jie kėlė 
džiaugsmą, pripildė kūną ir sie
lą nežemiškų jausmų. Vaikai 
mušė būgnus, o visi žmonės gie
dojo:

Linksma diena mums nušvito, 
Visi troškom džiaugsmo šito: 
Kėlės Kristus, mirtis krito, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja...

Iškilminga procesija ėjo ap
linkui bažnyčią. Garsiai grojo 
vargonai, giedojo choras. Šven
toriuje elgetos irgi neatsiliko: 
kas tyliai poterėlius kalbėjo, kas 
garsiai šaukė Dievo malonės ir 
išmaldos prašė.

Po pamaldų iš bažnyčios ir 
šventoriaus pro Laisvės pa
minklą žmonės it jūra pasipylė į 
miestelį. Barzdoti žydeliai mal
dininkus sveikino su šventėmis, 
prie jų prisidėjo ir rusai stačiati
kiai: pagarbiai, žemai lenkėsi, 
spaudė dešinę. Vieni žmoneliai 
margučius, bažnyčioje šventin
tus, į nosinaites įsivynioję atsar
giai krepšeliuose ar kišenėse 
saugojo, kad nesudužtų, nesusi- 
spaustų, kiti butelį švęsto van
denėlio, iš kubilo bažnyčioje 
prisipylęs, tausojo, dar kiti ber
žo kempinę, ant smailiai drožto 
medžgalio pasmeigęs, šventa 
ugnimi uždegtą, rūkė, smilkė...

Grįždamas tą giedrą rytą su 
tėvu namo, Poviliukas vėl jojo 
užkeltas ant Bėrės. Staiga paju
to: saulė šviesesnė nei visada, 
debesėliai net už pūkų patalėlį 
lengvesni, apimti raudonio. 
Koks tyras giedrumas, koks ne
išpasakytas virpėjimas aplinkui! 
Vaiko širdelė nedrebėjo, nesi
baimino, bet tvaksėjo ramiai, 
tvirtai. Berniukas žvelgė į prie
kį, aukštai galvą iškėlęs, ir matė, 
kaip žmoneliai, namo skubėda
mi, liejasi į vieną ilgą eiseną - 
pėsčių, raitų, važiuotų... Povi- 
liukui atrodė: visi tik ta švente 
ir gyvena - vienos minties, vie
no jausmo apimti. Net medžiai, 
atrodė, kartu su žmonėmis ju
dėjo, o paskui sustojo ir nusi
lenkė ir keleiviams, ir Poviliu- 
kui, aukštai ant arklio sėdėju
siam... Tokia vidaus rimtis, 
toks vaiko džiaugsmas ir ramy
bė į vieną būtį susiliejo, susi
lydė...

Ir tėvas mąstė apie tai, ką 
sūnus širdyje turėjo. Šios Vely
kos Juozapui įspūdingos, neeili
nės: jis išėjo iš bažnyčios sustip
rėjęs. Šis žmogus labiau veiks
mą negu maldos žodžius brangi
no, todėl po kasdienių bėdų, li
gų ir kitų nelaimių šiandien čia 
atsigavo ir vėl savas pasijuto. Su 
kokiu įkarščiu ir užsidegimu 
Juozapas dalyvavo procesijoje! 
(“Teisybės kaina”, 1998, Vil
nius)

LAIDOTUVIŲ NAMAI

Didždvario gimnazijos Lašininis ir Kanapinis (kairėje) po lemtingos 
kovos Nuotr. R. Ulinskaitės
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Iš Lietuvos gautame velykiniame atviruke - iš numirusių prisikėlęs 
Kristus. Šv. Tėvas Jonas Paulius II sveikina visus

Lietuvos kardinolas
Lietuvoje išspausdinta Irenos Petraitienės knyga “Kardinolas”, ku
rioje autorė išsamiai rašo apie dabartinį Lietuvos kardinolą Vin
centą Sladkevičių. Šios knygos sutiktuvėse 2000.III.21 kalbėjo prezi
dentas Valdas Adamkus ir keletas kitų žymūnų. Čia pateikiama dalis 
kalbos Kaišiadorių vyskupo Matulaičio, minėto kardinolo bičiulio

Lietuva! Girdžiu tavo balsą 
- 1991.VI.4 Lomžoje nuskam
bėjo popiežiaus Jono Pauliaus 
II balsas (118 psl.).

Kai tariame Jo Eminencijos 
kardinolo Vincento vardą, man 
regis visada girdime žodį Lietu
va'. Lietuva - tavo nepriklauso
mybė, tavo gerovė, tavo rūpes
čiai bei skauduliai ir džiaugs
mai, tavo žmonių ištikimybė 
Dievo įsakymams ir jų nuopuo
liai. Visa tai sutelpa gerojo kar
dinolo širdyje.

Jau Guzonių kaimo pieme
nėlio dainoje skambėjo vardas 
Lietuvos, o ypač Kauno kunigų 
seminarijoje 1952 - 1956 m. ei
nant prefekto ir dvasios tėvo 
pareigas. Kiekvieną vakarą 
skambėjo giesmės ir dainos mi
nint vardą “Lietuva”.

Ypač su dideliu jauduliu 
Lietuvos vardas buvo tariamas 
per Vilniaus arkikatedros pri
vertų durų 1998.X.23: “Mes 
džiaugiamės, kad suplevėsavo 
trispalvė vėliava, kaip mūsų tau
tos gyvybės ženklas. Visam pa
sauliui mes skelbiame: Lietuvių 
tauta yra gyva tauta! - kalbėjo 
kardinolas. - Mums reikia, kad 
tautos šaknys giliai įsiskverbtų į 
dievišką išmintį, tada mes augsi- 
me išmintimi (98 psl.).

1990 m. išaušo istorinė Ko
vo 11-oji. Kardinolas siunčia te
legramą Aukščiausiajai tarybai: 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčia, iš
reikšdama didžiosios mūsų tau
tos dalies nuotaikas, šiandien 
vienijasi dvasioje su visais, kurie 
džiaugiasi Lietuvos valstybės at
kūrimu”...

1990 metais birželio mėnesį 
(14 d.), Devintinėse, “Gedulo ir 
Vilties” dieną buvo laikomos iš
kilmingos pamaldos prie kated
ros aikštėje. Dalyvavo Lietuvos 
vyskupai, Lietuvos vyriausybė, 
Aukščiausios tarybos atstovai, 
gausi žmonių minia. Jo Emi
nencija per pamokslą kreipėsi į 
Lietuvos žmones:

“Atgimstančiai tautai reikė
jo aiškių gairių, tvirtų pamatų, 
teisingų kelių. Tokios gairės - 
Dievo įsakymai, tokie pamatai - 
tikėjimo šventenybės, tokie ke
liai - doros keliai” (110 psl.).

1991 metais Vilniaus gat
vėse žlegsėjo okupacinės rusų 
kariuomenės tankai, parlamen
tą supo jo gynėjų pulkai. Aukš
čiausios tarybos pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis nu
tarė saugesnėje vietoje paslėpti 
Kovo 11 nepriklausomybės at
statymo aktą. Tas žvilgsnis nu
krypo j kardinolą, tautos mylė
toją ir savo maldose pas Dievą 
Lietuvos reikalų, užtarėją. Ak
tas buvo saugomas keletą metų 
iš Vatikano atvežtoje dėžutėje 
kartu su kardinolo skyrimo do
kumentu.

1989 m. spalio mėn. grįž
tant iš Romos per Maskvą italų 
žurnalistas užklausė kardinolą 
apie Bažnyčios padėti Lietuvo
je. Eminencija kalbėjo:

“Bažnyčios likimas - tautos 
likimas. Bažnyčios neįmanoma 
atskirti nuo valstybės, nes jos iš
gyvenimai siejasi tu tautos išgy
venimais” (108 psl.).

Ačiū rašytojai Irenai Pet
rauskienei už kruopščiai surink
tą nors dalelę kardinolo Vin
cento išsakytų minčių, kurios 
sklinda po Lietuvą. Dabar su šia 
išspausdinta knyga “Kardino
las” dar plačiau nuskambės tos 
gilios mintys kaip Konstantino 
Čiurlionio “Varpinės” varpai 
žadinantys su džiugia pavasario 
vyturio giesme apie žmogaus 
kilnumą, jo dieviško paveikslo 
begalinę vertę, gerumą, santai
ką, meilę bei atlaidumą.

Ačiū “Santaros” vyr. redak
toriui Romualdui Norkui už vi
są šios knygos išleidimo rūpestį 
ir visiems prisidėjusiems prie 
šio kilnaus darbo.
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® LAISVOJE ll /fmi
SUGRIEŽTINO BAUSMES 

NEBLAIVIEMS
Kovo 28 d. Lietuvos seimas 

sugriežtino bausmes asmenims, 
kurie pakartotinai per vienerius 
metus sulaikomi vairuojant tran
sporto priemonę neblaivioje būk
lėje - apsvaigę nuo narkotikų ar
ba vaistų ar kitų svaigiųjų me
džiagų, rašo ELTA/ LGTIC. Bau
džiamojo kodekso papildymu, to
kie asmenys bus baudžiami patai
sos darbais iki dvejų metų arba 
bauda su teisės atėmimu vairuoti 
transporto priemones nuo trejų 
iki penkerių metų. Už papildymą 
balsavo 82 seimo nariai, 2 susilai
kė, niekas nebalsavo prieš.

TEIKS TEISINĘ PAGALBĄ
Nuo 2001 m. sausio 1 d. įsi

galios seimo priimtas Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymas, praneša ELTA/LGTIC. 
Kovo 28 d. priimtame dokumente 
numatytas teisinės pagalbos teiki
mas neturintiems lėšų advokatų 
paslaugoms apmokėti ir todėl ne
galintiems tinkamai ginti savo tei
sių. Siekiama užtikrinti tokias pa
slaugas, jas apmokant iš valstybės 
ir savivaldybių biudžetinių lėšų. 
Valstybė apmokės teisinės pagal
bos išlaidas pagal asmens turto ir 
pajamų lygį.

GRASINA DARBININKAI
Kaip skelbia BNS/ LGTIC, 

daugiau kaip metus negaunantys 
atlyginimų Kauno “Inkaro kon
cerno” darbininkai grasina gausiu 
badavimu ir net susideginimu. 
Įmonei paskelbus bankroto bylą, 
sudarytas 1120 darbuotojų sąra
šas, kuriems bendras įsiskolini
mas siekia 2.2 mln. litų. Įmonės 
padalinio “Inkaro avalynė” trys 
darbininkai badavo 20 parų, o da
lis dirbančiųjų budėjo prie vartų, 
kad nebūtų išvežta pagaminta 
produkcija. Todėl Kauno apskri
ties administracija paėmė 275,000 
litų paskolą, išmokėjo tuos pini
gus atlyginimams 51 darbininkui, 
ir badautojai sustabdė protesto 
veiksmus. Tačiau neaišku kaip 
buvo išskirti tie 51. Taip pat kelia

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E„ Hamilton 

340-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros Įrankiai

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

BALTIC EXPEDITING

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

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

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

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

didelį darbininkų pasipiktinimą, 
kad tik tiems buvo išmokėti pini
gai, o paskola turės būti grąžina
ma iš įmonės lėšų.

SURAŠYS GYVENTOJUS
Lietuvos statistikos departa

mentas balandžio 3 -14 d. d. vyk
dė demografinį tyrimą, besiruo
šiant visuotiniam gyventojų sura
šymui 2001 m. balandžio 5 d. Ty
rimą įvairiuose atrinktuose mies
tuose atlikinėjo departamento 
Gyventojų surašymų skyriaus, 
apskričių statistikos valdybų, 
miestų ir rajonų statistikos skyrių 
gyventojų surašymo darbuotojai. 
Visuotinis surašymas turėjo įvykti 
1999 m. gruodžio mėn., tačiau 
buvo atidėtas atsižvelgiant į Eu
ropos sąjungos rekomendaciją, 
kad jis nevyktų tais pačiais me
tais, kaip rinkimai, ir taip pat kad 
būtų atliktas panašiu laiku, kaip 
kituose ES kraštuose.

PADIDĖJO NEDARBAS
Kovo mėnesį nedarbas Lietu

voje padidėjo 0.2 punkto ir balan
džio 1 d. siekė 11.4%, praneša 
BNS/LGTIC. Nuo praėjusių me
tų spalio mėnesio pasiekto rekor
dinio 8.9%, nedarbas augo, tačiau 
kovo mėnesį augimo tempas sulė
tėjo. Lietuvos darbo biržos vado
vybė mano, kad balandžio-gegu
žės mėnesiais ir vasarą nedarbas 
turėtų mažėti.

REMIA RELIGIJAS
Lietuvos vyriausybė balan

džio 4 d. paskirstė lėšas 9 tradici
nėms religinėms bendruome
nėms, veikiančioms Lietuvoje. 
Daugiausia buvo paskirta Lietu
vos katalikų bažnyčios konferen
cijai - 2.2 mln. litų. Stačiatikių 
bažnyčia gavo 134,100 litų, Lie
tuvos aukščiausiajai sentikių tary
bai paskirta 44,400 litų, Evangeli
kų liuteronų konsistorijai - 
30,700 litų, Evangelikų reformatų 
kolegijai - 17,600 litų. Graikų 

• apeigų katalikų bendruomenei te
ko 10,200, Karaimų religinei ben
druomenei - 10,200, Žydų religi
nei bendruomenei - 13,500 litų, 
Musulmonų sunitų dvasiniam 
centrui - 13,500 litų. Šiemet pa
keista lėšų skirstymo tvarka, ne
turint tikslios įvairių religijų išpa
žinėjų apskaitos. Nutarta visoms 
tradicinėms religinėms bendruo
menėms paskirti pastovią bazinę 
paramos sumą, o prie jos paskirti 
kintančią dalį, kuri priklauso nuo 
tos konfesijos tikinčiųjų skaičiaus. 
Šį kartą bazinė suma buvo 10,000 
litų. RSJ

four seasonsfvl//r IHCN REALTY LIMITED

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

Parduodam, perkant 
ar lik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Slayncrio ir 
Collingvvoodo 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

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

Kovojant už lietuvių teises jų įsteigtoje Šv. Anatano parapijoje Cicero 
mieste prie Čikagos. Kalba dr. PETRAS KISIELIUS; šalia jo - kun. dr. 
KĘSTUTIS TRIMAKAS, kuris atnašavo lietuviškas Mišias Šv. Antano pa
rapijos šventovėje Nuotr. Ed. Šulaičio

Cicero lietuvių tikinčiųjų susirinkime Šv. Antano parapijos salėje. Ji ir 
šventovė buvo pastatyta prieš beveik 90 metų. Kalba dabartinis klebonas 
kun. JIM KASTIGAR, kuris neatsižvelgia į lietuvių pageidavimus. Šalia jo 
- dr. PETRAS KISIELIUS ir ALDONA ZAILSKAITĖ Ntr. Ed. Šulaičio

Lietuvių kova dėl pamaldų laiko 
Čikagos priemiesčių laikraštis “The Life” apie Cicero lietuvių 
pralaimėtą kovą su klebonu dėl savo teisiųjų protėvių statytoje 

šventovėje ir ligšiolinio pamaldų laiko
EDVARDAS ŠULAITIS

“The Life” laikraštis, kuris 
aptarnauja Čikagos vakarinius 
priemiesčius - Cicero, Bervyną, 
Stickney ir Forest View, kovo 
19 d. laidoje įdėjo lietuviams 
palankų rašinį (autorius - re
dakcijos narys Jim Norris), ku
riame iškeliamos lietuvių pro
blemos su lietuviškomis Mišio- 
mis Šv. Antano šventovėje.

Ilgokame^ rašinyje, kuris yra 
papuoštas ir Šv. Antano parapi
jos šventovės nuotrauka, cituo
jamas dabartinis klebonas kun. 
Jim Kastigar ir du lietuvių at
stovai: ady. Saulius Kuprys ir 
Edvardas Šulaitis.

Pirmasis aiškina, kad klebo
no noras lietuviškoms Mišioms 
skirti ankstyvą valandą lietuvius 
parapijiečius gerokai sukrėtė. 
Nurodomos ir priežastys, dėl 
kurių mūsų tautiečiai negali at
vykti pamaldoms ankstyvą va
landą, esą lietuviai apylinkėje 
kitų lietuviškų pamaldų nebetu
ri, o ispaniškos pamaldos laiko
mos ir kitų parapijų šventovėse.

Rašinyje sakoma, kad pir
mose lietuviškose pamaldose 
naujuoju laiku kovo 12 d. lanky
tojų skaičius buvo gerokai su- 
mažėjęs.v Cituojamas pareiški
mas E. Šulaičio, kuris šią šven
tovę lankė 50 metų, esą jis 
daugiau į ją nebeisiąs. Be to, dar 
pabrėžiama, kad sudarytas naujas 
pamaldų tvarkaraštis, Šulaičio 
nuomone, yra klebono noras 
atsikratyti lietuvių parapijiečių.

Prie rašinio pridėtas ir nau
jasis pamaldų tvarkaraštis, kuris 
įsigaliojo kovo 12. Iš jo mato
ma, kad šios parapijos steigė
jams bei šventovės statytojams 
yra pats nepatogiausias laikas - 
8 v. anglų kalba ir 9 v. - lietu
vių. Po jų - net penkios ispaniš
kos Mišios, pradedant 10.15 ir 
baigiant 7 v.v.

Be to, čia randame ir pernai 
atlikto klebono apskaičiavimo 
duomenis. Esą lietuviškos Mišios 
11 vai. turėjusios 92 lankytojus.

Gaila, kad šiame amerikie
čių laikraštyje nebuvo paminėti 
kiti skaudūs lietuvių teisių para
pijoje pažeidimai: prie parapijos 

salės yra užrašai tik ispanų ir 
anglų kalbomis, parapijos žinia
raščio pirmame puslapyje irgi 
tik dvi kalbos, lietuvių susirinki
mams duodamas vienas iš ma
žiausių kambarių, parapijos raš
tinėje nėra lietuviškai kalbančio 
žmogaus ir t.t.

Taip pat praleistas faktas, 
jog tame rajone, kur yra Šv. An
tano šventovė, veikia net 10 ka
talikų parapijų, iš kurių 3 nebe
turi nė vienų pamaldų ispanų 
kalba, penkios - tik po vieną, 
tik viena iš jų - dvejas Mišias is
paniškai. Tai kodėl Šv. Antano 
šventovėje turi būti laikomos 
net penkerius pamaldos, lietu
viškas nukeliant į ankstyvą va
landą (pradžioje joms buvo 
nuskirta 7, o vėliau duota 9 v.)?

“Svetimi savoje šventovėje”
Taip rašinį apie Cicero lie

tuvių tikinčiųjų vargus pradeda 
didžiausias dienraštis lietuvoje - 
“Lietuvos rytas” balandžio 3 d. 
numerio “Aktualijų” skyriuje.

Ten pateikiama nemažai ži
nių apie šią lietuvių įsteigtą pa
rapiją ir mūsų tautiečių pinigais 
pastatytą šventovę. Rašinyje ci
tuojamas ir Cicero lietuvių ti
kinčiųjų teisėms ginti komiteto 
narys dr. Petras Kisielius, kuris 
išsireiškęs: “Bažnytinėje teisėje 
darosi keisti dalykai, joje nėra 
jokios demokratijos, pastatei 
šventovę ar senelių prieglaudą, 
tai akimirksniu tampa vyskupi
jos nuosavybe”. Dr. kisielius 
tame rašinyje taip pat sako: 
“Jeigu ne prieš mus į JAV atvy
kę senosios ateivių kartos lietu
viai, šios šventovės čia nebūtų. 
Jeigu meksikiečiams pernelyg 
ankšta, tegul jie, kaip kažkada 
lietuviai, pasistato maldos namus 
ir juose meldžiasi kiek tik nori”.

Tame Lietuvos laikraštyje 
teigiama, kad šiemet šioje para
pijoje lietuviai jau gausiau lankė 
šią šventovę, kai buvo paraginti 
tai daryti per spaudą. Jų, kaip 
teigiama, buvo susirinkę net 
apie 350 ir nemaža dalis - nau
jieji ateiviai iš Lietuvos.

Rašinyje taip pat pabrėžia
ma, kad Sv. Antano lietuvių 
šventovė buvo pirmoji iš keturių 
tuo metu Čikagoje veikusių lie
tuvių parapijų šventovių, 1990 
m. įgalinusi savo maldos na
muose Mišias aukoti ispanų 
kalbą.

Šioje vietoje tenka pridėti ir 
pačias naujausias žinias iš Cice
ro lietuvių tikinčiųjų pastangų 
bent iš dalies susigrąžinti savo 
teises jų įsteigtoje parapijoje bei 
šventovėje. Tai sekasi sunkiai, 
nes ir pačiame lietuvių komitete 
yra žmonių, kurie į šį reikalą 
žiūri pasyviai, o viena narė net 
remia minėtąjį kleboną. Tai, ži
noma, kai kuriuos lietuvius ti
kinčiuosius liūdnai nuteikia, 
nors ankstesniuose susirinki
muose buvo sakoma “mes ne
pasiduosime”. Tačiau vien tik 
žodžių nepakanka. Reikia pa
stangų ir tai labai drastiškų. Tik 
tokiu būdu lietuviai Šv. Antano 
parapijoje vėl galėtų susigrąžin
ti prarastas pozicijas.

Vancouver, BC
A.a. ALBINAS SMILGYS mi

rė 2000 m. kovo 28 d. Vankuveryje, 
sulaukęs 93 m. amžiaus. Velionis 
gimė Lietuvoje, Buknaičių kaime, 
Mažeikių apskrityje ūkininko šei
moje, kur užaugo kartu su keturiais 
broliais ir viena seserimi. Lietuvoje 
tarnavo Kauno miesto policijoje, o 
vėliau Pagėguose, Klaipėdoj, Kre
tingoj ir Skuode - geležinkelio poli
cijoje.

Vankuveryje išgyveno daugiau 
kaip 50 metų. Nuo pirmos at
vykimo dienos įsijungė į vietinę lie
tuvių veiklą. Daugelį metų buvo 
KLB Britų Kolumbijos apylinkės 
iždininku ir tos apylinkės Tautos 
fondo atstovu. Priklausė šachmati
ninkų klubui, medžiotojų-meške- 
riotojų klubui “Bebras”, rėmė ir 
prenumeravo lietuvišką spaudą. 
Velionis niekuomet neatsisakė, kur 
reikėjo padėti ir tik paskutinius po
rą metų dėl senatvės nebeįstengė 
dalyvauti renginiuose. Gedulinės 
Mišios už jo vėlę buvo atnašautos 
Šv. Patriko šventovėje kovo 31 d. 
Po Mišių palydėtas į “Ocean View” 
kapines ir palaidotas šalia žmonos 
Konstancijos. Likę artimieji nuo
širdžiai dėkoja Leonardai Maci
jauskienei už atsisveikinimo žodį 
kapinėse, visiems už pareikštas už
uojautas šeimai ir palydėjusiems 
velionį į amžino poilsio vietą, A. B. 
Vileitoms, L. Macijauskienei ir 
KLB Britų Kolumbijos apylinkei už 
gražias gėles. Tardami “ilsėkis ra
mybėje, mielas papa”, liūdesyje liko 
- duktė Adelė Šmitienė, vaikaičiai 
Vida Greene ir Ričardas Šmitas, 
provaikaičiai - Jennifer, Lindsay, 
Jeffery, Kelly ir Kristina.

A-a. ALBINAS SMILGYS

Hamilton, Ont.
HAMILTONO TAUTINIŲ ŠO

KIŲ “GYVATARO” vaikų ir stu
dentų grupės gražiai pasirodė Va
sario 16-sios minėjime, kuris įvyko 
š.m. vasario 19 d. Jaunimo -centre. 
Dėkojame kredito kooperatyvui 
“Talka” už kalėdines aukas. “Gyva- 
taras” kviečia visus šokėjus, šeimas 
ir draugus kartu atšvęsti jų grupės 
50-ųjų metų sukaktį š.m. gegužės 
27, šeštadienį, Jaunimo centro 
salėje. Bilietai - $20 asmeniui. Bus 

• šilta vakarienė su vynu, programa ir 
šokiai. Bilietus galimas užsisakyti 
skambinant Kaziui Deksniui tel. 
905 332-6006 arba Irenai Žukaus
kaitei tel. 416 767-2400.1.Ž.

“PAGALBAI LIETUVOS VAI
KAMS”, a.a. dr. Felikso Rugio at
minimui, užjausdami pusbrolį Z. 
Didžbalį ir šeimą, aukojo $100 - J. 
Asmenavičius ir L. Skripkutė; a.a. 
Antano Garkūno atminimui užjaus
dami žmoną Danutę ir visus gimi
nes aukojo: $50 - A. A. Josiukai, 
A. Kšivickienė, Z. P. Sakalai, J. V. 
Skrinskai, E. Šlekys; $25 - L. Luc
kan; $20 - G. Agurkienė, J. Asme
navičius, J. Astas, R. V. Bartinin
kai, M. J. Gimžauskai, E. K. Gu- 
dinskai, M. D. Jonikai, G. L. Matu
kai, E. Mažulaitienė, E. V. Sakai; 
$10 - E. Grajauskienė, F. M. Gu- 
dinskai, A. Mačiulaitienė, K. Ru- 
daitienė, V. P. Šidlauskai; a.a. Ma
tildas Renkienės atminimui užjaus
dami dukrą Onutę su šeima ir visus 
gimines aukojo: $20 - E. K. Gu- 
dinskai, M. A. Pusdešriai; $10 - G. 
Agurkienė; $5 - F. M. Gudinskai; 
a.a. Genovaitės Malnykaitės atmini
mui, reikšdami nuoširdžią užuojau
tą broliui Gediminui $5 aukojo F. 
M. Gudinskai.

Dėkojame visiems aukotojams, 
nuoširdžiai užjausdami liūdinčias 
šeimas - PLV komitetas-

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KANADOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENEI Vasario 16-tosios pro
ga aukojo A. Aleliūnas, ne A. Ale- 
liūnienė kaip buvo skelbta “TŽ” nr. 
15, 2000.IV. 11.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI | 

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

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Kristijono Donelaičio lituanis
tinės mokyklos vadovybė š.m. va
sario 22 d. latvių salėje, Vašingtone 
surengė šios mokyklos 40 metų 
veiklai paminėti vakaronę. Susirin
ko per 140 dalyvių. Vakaronėje da
lyvavo Lietuvos ambasadorius Va
šingtone St. Sakalauskas su žmona, 
LB Vašingtono apylinkės pirm. R. 
Kalvaitytė-Skučienė su vyru. Am
basadorius ta proga sveikino mo
kyklos vadovybę ir mokytojus. 
Taipgi sveikino LB skyriaus pirmi
ninkė, perskaitydama ir JAV švieti
mo tarybos pirm. R. Kučienės svei
kinimą. Vakaronės programai va
dovavo dr. J. Laukaitis, mokyklos 
tėvų komiteto pirmininkas, apžvel
gęs ir mokyklos 40 metų veiklą, 
kartu pagerbdamas visas buvusias 
vedėjas: a.a. O. Tautvydienę, A. 
Aistienę, R. Penkiūnienę-Baker, V. 
Gureckienę, R. Petrutienę ir A. 
Bailey. Išskirtinai buvo paminėta 
Angelė Bailey, vadovavusi mokyk
lai 20 metų (1979-1999). Vedėjoms 
buvo įteiktos gėlės ir padėkos raš
tai, o mokyklos mokiniai jų garbei 
padeklamavo eilėraščių.

Urugvajus
Lietuvos nepriklausomybės šven

tės proga per vieną radijo stotį bu
vo transliuojamas pokalbis su tauti
nių šokių vieneto “Ąžuolynas” va
dovu Robertu Ibarra apie šio vie
neto lietuvių kultūros veiklą ir su 
Lietuvos garbės konsule Birute Žu
kaite apie Lietuvą, jos istoriją ir 
dabartį. Konsule sumaniai atsaki
nėjo į radijo žurnalisto pateiktus 
klausimus. Kaip rašoma Urugva
jaus lietuvių bendruomenės biule
tenyje “Žinios” 2000 m. 9 nr., pa
našių progų negausiam lietuvių 
telkiniui retai pasitaiko.

Australija
Melburno lietuviai Vasario lė

tąją šventė sekmadienį, vasario 27. 
Ta proga pamaldos vyko Šv. Mari
jos Jūrų Žvaigždės šventovėje. Or
ganizacijos pamaldose dalyvavo su 
vėliavomis. Mišias atnašavo kun. J. 
Petaitis ir kun. K. Ralys iš Lietuvos. 
Pastarasis pasakė ir pamokslą. 
Giedojo parapijos choras, vadovau
jamas Z. Prašmutaitės. Minėjimo 
programa vyko Lietuvių Namų sa
lėje. Invokaciją sukalbėjo kun. K. 
Ralys, šventės atidarymo žodį tarė 
Lietuvos garbės konsulas A. Žilins
kas. Buvo du kalbėtojai: Lietuvių 
fondo pirm. A. Šimkus ir Australi
jos lietuvių jaunimo sąjungos pirm. 
V. Liumaitė. Pirmasis kalbėjo apie 
tautinį gyvastingumą, antroji - apie 
jaunimo kongresus. Meninės pro
gramos dalyje pasirodė choras 
“Dainos sambūris”, vadovaujamas 
B. Prašmutaitės, atlikdamas tris 
dainas, talkinamas jaunų solisčių G. 
Kymantaitės ir St. Mačiulytės. 
Moksleivis D. Pranckūnas paskam
bino fortepijonu. A. Vaičaitis skai
tė V. Mačernio ir J. Aisčio poezijos 
bei tautinių šokių grupė “Ginta
ras”, vadovaujama D. Antanaitie
nės, pašoko du šokius. Australijos 
Lietuvių fondo pirm. A. Šimkus įtei
kė dvi pinigines premijas moks
leiviams A. Skeiviui ir T. Mardiyants, 
geriausiai išlaikiusiems abitūros lie
tuvių kalbos egzaminus Melburno 
svetimų kalbų mokykloje. Minėjimas 
baigtas Thutos himnu. Programai 
vadovavo V. Jokubaitytė.

Estija
Talino lietuviai 1999 m. gruo

džio 22 d. šventė Kūčias. Jose daly
vavo arkiv. Ervin J. Ender, apaštali

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoiey 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

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

• INTERAC KORTELĖ

MOKAME UŽ: PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.50% Asmenines nuo..............7.35%
santaupas................................... 2.75% nekiln. turto 1 m.............7.55%
kasd. pal. taupymo sąsk.... .... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........................3.75% • Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius............... .....3.75% apmokėjimai.
1 m. term, indėlius.............. .....4.90%
2 m. term, indėlius.............. .....5.20% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius.............. .....5.50% apdraustos TALKOS
4 m. term, indėlius.............. .....5.60% atsargos kapitalu
5 m. term, indėlius.............. .....5.95%
RRSPirRRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)............................... .....2.50% vaidilos iki $100,000.00
1 m. ind................................... .....4.90%
2 m. ind................................... .....5.20%
3 m. ind................................... .....5.50%
4 m. ind................................... .....5.60%
5 m. Ind................................... .....5.95%

nis nuncijus Baltijos kraštams, Esti
jos apaštalinės nunciatūros genera
linis vikaras kun. Phillipe iš Opus 
Dei, du lenkų kunigai, Biržų klebo
nas kun. Rimantas Kaunietis, atve
žęs ir kalėdaičių, Brigintinių kon
gregacijos vienuolės ir nemažai tau
tiečių. Arkivyskupas sukalbėjo mal
dą ir palaimino Kūčių stalą. Po Kū
čių vakarienės jaunimas padekla
mavo eilėraščių, pagiedota kalėdi
nių giesmių. Pirmąją ir antrąją Ka
lėdų dieną Mišias Šv. Povilo šven
tovėje aukojo arkiv. E. J. Ender su 
dešimčia Estijos katalikų kunigų, 
diakonais ir ministrantais. Pamal
das rodė ir Estijos televizija. Po 
Mišių arkivyskupas pakvietė maldi
ninkus į artimiausią restoraną pa
sivaišinti ir pasikalbėti (“Pasaulio 
lietuvis” 2000 m. 2 nr.).

Lenkija
Gdanske veikia Lietuvių drau

gija. Jai priklauso daugiausia vidu- 
tiniosios kartos tautiečiai, į Gdans
ką atvykę vėlesniais pokario metais. 
Kaip rašoma “Aušros” 2000 1 nr., 
daug jų turi aukštąjį išsilavinimą. 
Draugija 1997.V.8 įregistruota 
Gdansko rajoniniame teisme kaip 
savivaldi organizacija. Kasmet yra 
organizuojami 7-nis mėnesius trun
kantys lietuvių kalbos kursai, ku
riuos lanko ir lenkai, norintys lietu
vių kalbą pavartoti verslo reika
lams. Pvz. Ania ir Agnieszka, 
Gdansko studentės, norėtų tapti 
lietuvių iš lenkų kalbų vertėjomis. 
Šios organizacijos nariai kiekvieną 
ketvirtąjį mėnesio trečiadienį susi
tinka Gdanės visuomeninių organi
zacijų centre. Apskritai, draugija 
turi geras sąlygas rengti įvairius 
susitikimus, iškilmes, priimti sve
čius iš Lietuvos, rengti parodas.

Gruzija
Tbilisyje, Gruzijos sostinėje, 

lietuviai gruodžio 25 d. šventė kar
tu Kalėdas. Susirinko šeimos su vai
kais ir provaikaičiais. Šventinis sta
las, kaip “Pasaulio lietuvyje” 2000 
m. 1 nr. rašo Irena Džilija, buvo pa
puoštas pagal lietuvių papročius. 
Kalėdų senelis vaikams dalino do
vanėles, o suaugusiems veikė loteri
ja. Sekmadienio mokyklos mokiniai 
atliko programą.

Ukraina
Kryme yra įsisteigusi ir viene

rius metus gyvuojanti M. K. Čiur
lionio lietuvių kultūros draugija, 
kuriai vadovauja V. Raulusevičiū- 
tė-Loginova. Įvairiuose Krymo 
miestuose ir rajonuose veikia 14 
šios organizacijos kuopelių, iš viso 
115 narių. Krymo lietuviai *1999 m. 
rugsėjo 12 d. Simferopolio mieste 
susitiko su Lietuvos prezidentu V. 
Adamkumi, kai jis lankėsi Ukraino
je. Jis atidarė šiame mieste lietuvių 
sekmadieninę mokyklą, į kurią taip 
pat suvažiuoja vaikai iš artimesnių 
kitų vietovių. Nuotaikingai buvo at
švęstos Kalėdos. Pamaldos Kalėdų 
dieną vyko neseniai atidarytoje ka
talikų šventovėje. Po pamaldų apie 
50 žmonių su vaikais susirinko jau
kioje salėje. Sekmadieninės mokyk
los mokiniai deklamavo lietuviškai 
eilėraščius, Kalėdų senelis (jie ten 
dar tebevadina jį Seniu Šalčiumi) 
dalino vaikams dovanėles. Iki vėly
vo vakaro skambėjo lietuviškos dai
nos, nenutilo vaikų triukšmas. Buvo 
susirinkę, kaip draugijos pirm. V. 
Raulusevičiūtė-Loginova rašo “Pa
saulio lietuvio” 2000 m. 2 nr., įvai
raus amžiaus ir profesijų žmonės, 
kuriuos vienija tikyba ir Lietuva, 
norintys taipgi tarp savęs bendrauti 
ir švęsti lietuvių religines bei tauti
nes šventes. J. Andr.

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


Kautynėse su “Armija Krajowa”
Mūsų batalionas vokietmečiu kaip Lietuvos vietinės rinktinės dalinys buvo nusiųstas iš 
Marijampolės į Ašmeną, kur buvome klastingai lenkų krajovininkų užpulti ir sumušti. 
Likusieji gyvi išrengti ir basi kaip belaisviai buvome varomi priešų stovyklon ir iš ten paleisti
VYTAUTAS STARKEVIČIUS, 

Kanada
LVR pradėjo formuotis Ma

rijampolėje. Pirmasis batalionas 
gavo numerį 300. Buvo sudary
tas ir 301 batalionas 1944 m. 
kovo 10 d. Pirmiausia pašaukė 
miesto ir priemiesčių jaunimą. 
Aš stojau į pirmą kuopą pirmo 
bataliono. Atėjome į kareivines, 
gavome uniformas, užėmėme 
visas sargybas tame rajone ir 
sandėlius, nes buvo daug pri
vežta mundiruotės.

Maždaug per savaitę ir susi
formavo keturi batalionai: 301, 
302, 303, 306 komandentūros 
kuopa.

Į pabaigą kovo pradėjo for
muotis karo mokykla. Mūsų 
pirmoje kuopoje buvo daug mo
kinių. Iš jų daug kas išėjo į karo 
mokyklą. Kariai mūsų batalione 
buvo visi suvalkiečiai iš Mari
jampolės, Vilkaviškio ir Prienų 
apylinkių, keletas iš Šakių. Aš 
pats buvau išėjęs kurį laiką į 
301 bataliono štabą - buvau vo
kiečių kalbos vertėju, kol atsira
do geresnių. Po keturių savaičių 
prieš išvažiuojant į Ašmeną grį
žau į pirmąją kuopą.

Iš Marijampolės iškėlė pir
mutinį batalioną į Vilnių. 306- 
sis buvo senų kareivių, tarnavu
sių Lietuvos kariuomenėje. Ja
me buvo daugiausia žemaičiai. 
Vėliau iškėlė 303 į Trakus.

301 batalionas balandžio 
pabaigoje išvykome traukiniu į 
Vilnių, o vėliau pėsti į Ašmeną.

Atžygiavome į Ašmeną po 
pietų. Buvo vartai papuošti -

LIETUVOS VIETINES RINKTINĖS 
SĄJUNGOS KARIO

PAŽYMĖJIMAS —---------- ------------------VYTAUTAS STARKEVIČIUS

sutiko mus trys žmonės - vienas 
policininkas, teismo sekretorė ir 
dar vienas civilis. Pamatęs mūsų 
ginklus nusivylė policininkas ir 
vėliau mums keliems pasakė: su 
tokiais ginklais tai turėsite daug 
aukų, man gaila jūsų jaunų vy
rų. Tas policininkas ir dabar gy
vena Toronte Vladas ..... Jis
buvo gerai patyręs kovose su 
“Armia Krajowa” ir žinojo jų 
ginkluotę. O mes turėjom 2 
lengvus kulkosvaidžius su 500 
šovinių, kuriuos buvo galima iš
leisti per 15 minučių. Sauliai tu
rėjo po 14 nr. prancūzišką šau
tuvą ir po 25 šovinius. Iš viso 
bataliono pirmoji kuopa turėjo
me mažo kalibro minosvaidį su 
120 minų.

Pernakvoję Ašmenoje iš ry
to žygiavome į Mūrinę Ašmeną 
12 km. Buvo graži diena. Vedė 
Įeit. Vyšniauskas, labai akylus 
saugus karininkas, nes kuopos 
vadas Stalauskas buvo per daug 
paėmęs...

Buvome gerai išdėstyti ko
vos žygio tvarka: ėjo dvi poros 
žvalgų priekyje ir šonuose. Vė
liau sužinojome, kad mus sekė 
“Krajowa”, bet nedrįso pulti 
dienos metu. Mūsų štabas pasi
liko Ašmenoje, o prieš Mūrinę 
Ašmeną trečia kuopa pasiliko 
kaime, bet to kaimo vardo ne
prisimenu. Mes, dvi kuopos, 
atėjome pietų metu į Mūr. Aš
meną, pakeitėme vokiečių dali
nį. Vokiečiai buvo pagąsdinę 
gyventojus, kad ateina Lietuvos 
SS. Tokių iš viso mes neturė
jom. Žmonių nesimatė mieste
lyje - jie žiūrėjo pro langus ne
drąsiai. Vėliau pamatė, kad mū

sų vyrai ne tokie kaip buvo pa
sakyta, susidraugavome su gy
ventojais. Jie pavaišindavo gri
kių blynais. Tai buvo daugiausia 
gudai. Jie mus mėgo, net ir jau
nos merginos.

Pirmiausia užėmę M. Aš
meną, išsikasėme apkasus. Mū
sų kuopos antram būriui pa
sitaikė gera vieta - kalnelis ir 
smėlis, buvo sausa. Kitur buvo 
šlapia. Kasėme statiems apka
sus. Mūsų trečias būrys turėjo 
šlapią pievą, negalėjo kasti, tai 
pririnko senų rąstų. Buvo ge
riau kaip nieko. Kasdien atlik
davome lauko pratimus ar tan
kinę rikiuotę.

Už savaitės mūsų kuopos 
vadą vyr. leitenantą pakeitė nau
ju kapitonu (pavardės neatme
nu). Buvo labai malonus žmo
gus maždaug 50-55 m. amžiaus, 
panašus į kunigėlį. Mes taip jį ir 
vadindavome. Antrosios kuo
pos vadą irgi Įeit. Virbylą iš 9 p. 
p. buvusio Marijampolėje. Atėjo 
kapitonas Pačebutas, labai griež
tas karininkas, taip pat buvęs 9 
p.p. karininkas.

Atlikdami lauko pratimus 
miške, pastebėjome “Krajowos” 
virtuvę. Leitenantas įsakė pasi
traukti. Nežinau, ar būtų taip 
pasielgęs buvęs mūsų būrio va
das Įeit. Vyšniauskas, prieš porą 
dienų išvykęs atostogų į Kauną. 
Šis momentas įvyko gegužės 14 
d. Vakare prie vėliavos nuleidi
mo vadovas skaitė atsiųstą raštą 
iš “Krajowos” vadovybės, esą 
mūsų nepuls. Tą vakarą gavome 
degtinės, cigarečių ir po plytelę 
šokolado. Uliavojom visą vaka
rą. 12 nakties užvirė kova. 
“Krajowa” veikė su naciais, 
gaudavo ginklų ir šaudmenis iš 
Vilniaus Gebietskomisaro. Mes 
išbėgome'į apkasus, kas kokius 
ginklus turėjome, užėmėme po
ziciją. Supratome, kad mes ap
supti iš visų pusių. Mūsų leite
nantas Sniegaitis, kuris vadova
vo minosvaidininkams, iš vaka
ro išvyko su keliais minosvaidi
ninkais į kaimą paulioti, ir ne
buvo kas galėjo šaudyti iš mino
svaidžio. Vėliau 120 minų pa
teko į “Krajowos” nagus. Mes 
gynėmės kiek įmanėme, atmu-

uvasines pagalbos jaunimo centro penkmečio sukakties iškilmėje Klai
pėdoje dalyvavo ir Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS su žmona 
ALMA Nnntr. A. Iiiškcviėiniic

Dvasinės pagalbos jaunimui centro vadovai Klaipėdoje spaudos konfe
rencijoje. Iš k.: A. Liesytė, O. Polukordienė, steigėjas kun. E. Putrimas 
iš Toronto, direktorius Pr. Liškauskas Nuotr. A. Juškevičiaus

šėme tris puolimus. Mudu su 
draugu Albinu vienas kitą pasi
ragindami gynėme apkasus. Ša
lia tupėjo mūsų kuopos vadas ir 
labai drebėjo. Gavome po pake
lį šovinių iš kapitono. Jis turėjo 
šautuvą, bet nešaudė. Vadovy
bės nebuvo išskyrus porą puska
rininkių. Vėliau ir tie dingo. 
Pirmiausia lenkai pralaužė an
tros kuopos pozicijas ir įsiveržė 
į kaimelį. Mūsų kulkosvaidis po 
kelių šūvių užspringo. Mes iš 
likusių apkabų ėmėme šovinius 
ir dėjome į šautuvus, bet ir tie 
šautuvai darė kliūtis.

Nors ir stovėjome ant mir
ties slenksčio, turėjome humo
ro. Mudu su Albinu klausdavo- 
me vienas kitą, kaip sekasi, ar 
dar “špokinė” nenulėkė nuo 
pečių?

Baigiantis šoviniams ir vai
tojant sužeistiems, pradėjo kilti 
panika. Mudu su draugu suor
ganizavome dainą, nors daina
vome stovėdami ant kranto sa
vo duobės. Matydami, kad jau 

neatsilaikysime, Albinas nuplė
šė kapitonui antpečius. Jis liko 
gyvas, tik vėliau jam pakriko 
nervai, paguldė j ligoninę. An
tros kuopos kapitoną Pačebutą 
nušovė kluone. Mums įsakė pa
kelti rankas, suguldė, nuėmė 
diržus. Atsistoję turėjome nusi
rengti, likome tik su apatiniais 
ir net be kojinių. Buvo šaltas 
ankstyvas rytas - gegužės 15 d. 
Varė pėsčius. Iš šonų jojo raite
liai, gerai ginkluoti su 43 nr. 
“šmaizeriais”.

Žvyrkeliai aštrūs ir kojų pa
dai kraujavo. Kaimuose užpul
davo civiliai su dalgiais ir šakė
mis, nachališkai reikalavo leisti 
juos nužudyti. Keli kiti šaipėsi ir 
sakė: “Kokia graži Plehavičiaus 
armija - visi balti!” Vienam se
niui su dalgiu rėžė į nugarą 
bizūnu raitelis. Jie būtų mus iš
pjovę, jeigu būtų leidę. “Krajo
wos” kariai vaišinosi šviežia 
duona, sūriu, lašiniais ir blynais 
kaimo pakelėse, o mums - nė

(Nukelta į 9-tą psl.)

Dvasinė pagalba jaunimui
Sukaktis, primenanti atliktus darbus Klaipėdoje 

buvo vaišinami gaivinančiais gė-ANTANAS JUŠKEVIČIUS
Net tris dienas Klaipėdoje 

Šv. Juozapo Darbininko švento
vėje ir kitose miesto vietose vy
ko dangiškojo parapijos globėjo 
ir jaunųjų pagalbininkų - Dvasi
nės pagalbos jaunimui centro 
(DPJC) 5-kerių metų gimtadie
nio šventė.

Renginių programoje pir
mąją dieną vyko spaudos konfe
rencija, DPJC klubų ir skyrių 
atvirų durų diena, susipažini
mas su jų veikla. Antrąją dieną 
uostamiesčio Muzikos centre 
aidėjo koncertų garsai, sveikini
mų kalbos, iki vėlumos vyko 
buvusių ir esamų DPJC savano
rių (narių) bendruomenės vaka
ronė. Trečią iškilmių dieną nau
jojoje, dar nepilnai įrengtoje Šv. 
Juozapo Darbininko šventovėje 
vyko tarsi dviguba šventė: para
pijos tikintieji šventė savo dan
giškojo globėjo šv. Juozapo me
tines ir DPJC gimtadienį. Buvo 
aukojamos šv. Mišios.

Į šį jaunimo dvasinės veik
los pirmosios sukakties renginį 
atvyko daug garbingų žmonių: 
DPJC steigėjai - kun. Edmun
das Putrimas (Kanada), šios 
šventovės parapijos klebonas, 
DPJC direktorių valdybos pir
mininkas kun. Algis Baniulis, 
SJ, Lietuvos psichologinės pa
galbos tarnybų sąjungos pirm, 
dr. K. O. Polukordienė, DPJC 
rėmėjas, socialinis darbuotojas 
Jack Irwin (JAV), Klaipėdos 
socialinės rūpybos skyriaus vir
šininkė Audronė Liesytė ir kiti.

Į iškilmes buvo pakviesti 
Kanados ambasadorius Lietu
voje P. McKellar, Lietuvos vys
kupų 2000 metų jubiliejaus ko
miteto sekr. kun. R. Marickas, 
jėzuitų provincijolas Tėvas An
tanas Šaulaitis, SJ, Telšių vysku
pas Antanas Vaičius, Telšių vysku
pijos kurijos generalvikaras mons. 
J. P. Gedgaudas ir kancleris dr. J. 
Šiuiys, miesto ir apskrities vado
vai. Renginio organizatorius ir 
DPJC savanorius pradžiugino į 
šventę atvykęs prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona Alma.

Garbingi svečiai dalyvavo 
iškilmingoje popietėje sureng
toje buvusios laikinosios medi
nės Šv. Juozapo Darbininko 
šventovės pastate. Savanoriai su
rengė gražų koncertą, dalyviai 

rimais ir saldumynais, buvo įneš
tas didžiulis šventinis tortas su 
degančiomis žvakutėmis. DPJC 
penkerių metų gimtadienio pro
ga pasveikino Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus.

Šiuo metu DPJC veikia pa
gal dešimties programų kursą. 
Juose dalyvauja 253 savanoriai, 
dirbantys su vaikais ir paaug
liais iš socialiai remtinų šeimų ir 
su paaugliais, linkusiais į teisė
tvarkos pažeidimus.

Pagal parengtas programas 
stengiamasi dvasinėmis vertybė
mis sudominti ir užpildyti jaunų 
uostamiesčio gyventojų laisvalaikį. 
DPJC savanoriai stengiasi pagel
bėti alkoholio, narkotinių medžia
gų, psichologinių krizių ir savižudy
bių paliestam Klaipėdos jaunimui.

Anot DPJC direktoriaus 
Ričardo Liškausko, per penke
rius metus savanoriai nemoka
mai dirbo daugiau kaip 88,000 
valandų stovyklose su vaikais ir 
vienišais seneliais. Jaunimo te
lefono linijos skyrius teikė ano
niminę psichologinę pagalbą 
įvairaus amžiaus žmonėms. Pa
auglių klubuose savanoriai pa
dėjo atsiskleisti jauniesiems ta
lentams iš nedarnių šeimų, nu
veikta daugybė kitų darbų.

Žinoma, buvo ir pilkų die
nų, bet pamiršusi buvusius įvairius 
sunkumus ir nesėkmes, DPJC per 
savo gimtadienį norėjo tik džiaug
tis ir džiuginti kitus.

Kalbėję DPJC vadovai dė
kojo daugiau kaip 10 programų 
koordinatorių, aktyviems sava
noriams ir nuoširdžiausią padė
ką reiškė rėmėjams, kurių labai 
ilgas sąrašas Lietuvoje ir užsie
nio šalyse (per 60 rėmėjų).

Malonu skaityti jaudinan
čius vaikinų ir merginų atsiliepi
mus apie DPJC: “Čia išmokau 
atsipalaiduoti, pasakyti savo 
nuomonę. Žinau, kad visa, ką 
sužinojau, bus naudinga mano gy
venime” - Algis; “Čia atėjus ke
turis kartus, labiau norisi gyven
ti...” - Rasa; “Jūs Dievo dovana 
jaunimui...” - Aurimas; “Čia ta 
vieta, kur nereikia apsimetinėti, tie 
žmonės priima mane tokią, kokia 
aš esu” - Neringa; “...čia galėjau 
suprasti ir atrasti save, išspręsti 
begalę problemų. Brangiausią 
dalyką - tikėjimą Dievu įsigijau 
taip pat čia...’’-Daiva.

• Finnair flies daily between Helsinki 
and Vilnius.

• Finnair will operate leisure flights 
between Toronto and Helsinki 3 times 
a week this summer.

• Finnair flies scheduled flights to over 
50 destinations worldwide.

• Finnair also operates leisure flights 
to over 60 destinations worldwide.

• Finnair was established in 1923 
as Aero Oy.

Your trusted experts to Finland, Scandinavia, Baltics and Northern Europe in Canada since 1968
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Po muzikės AUDRONĖS ŠARPYTĖS diplominio koncerto 1978 m. Vii 
niuje. Šalia jos - profesorius RAIMUNDAS KATILIUS

Žymieji Lietuvos smuikininkai - ALEKSANDRAS LIVONTAS ir RAI 
MUNDAS KATILIUS. Iš Audronės Šarpytės nuotraukų archyvo

Jaunimo gerove besirūpinant
Kunigo ANTANO SAULAIČIO, SJ, viešnagė Klyvlande ir jo 

pranešimas apie rūpesčius dabartiniu Lietuvos jaunimu

Kai mokytojai išeina negrįžtamai...
Prisimenant du garsius muzikus

Šiuo metu, kaip ir 1974 m. 
vėlyvą rudenį, vėl sukrėtė žinia 
apie mano mokytojų mirtį. Tai 
Aleksandras Livontas ir Rai
mundas Katilius - du pasauli
nės rusų muzikos tradicijų tęsė
jai: vienas - Davido Oistracho, 
kitas - Igorio Bezrodno moki
niai. Abu, kaip du meno šviesu
liai, spindėjo Lietuvoje savo 
talentais, graudino ir džiugino 
ne vieną širdį. Vargu ar įmano
ma išvardinti visus lietuvių 
kompozitorius, kurių kūriniai 
garsėjo šių menininkų rankose, 
mokinius, kuriuos jie išvedė į 
profesionalų muziko kelią.

A. Livontas mirė tik atlikęs 
E. Balsio koncertą ir, nusilen
kęs publikai į visas keturias pu
ses, dar spėjo virpančia ranka 
paimti mano iš širdies įteiktas 
gėles.

Po jo mirties R. Katilius bu
vo pakviestas dirbti į Lietuvos 
Muzikos akademiją ir perimti 
profesoriaus Livonto studentų 
klasę. Šis jaunas, tada 28-rių 
metų pedagogas mus visus laikė 
sau lygiais: “Vadinkite mane 
Raima” - sakė savo antrakursei 
studentei. Neužmirštamas 1975 
m. koncertas Filharmonijoje, A. Livonto ir R. Katiliaus studentė

Dr. MYKOLAS STEIBLYS (1904-1985) su savo žmona, kai jis dar 
vaikštinėdavo Marijampolės gatvėmis. Minint 15-tąsias jo mirties me
tines prisimenama: medicinos fakultetą Kaune velionis baigė 1930 m., 
dirbo akių ligų klinikoje Kaune, vėliau klinikos vedėju Marijampolėje; 
specialybę tobulino Vienos, Prahos ir kitų šalių akių ligų klinikose, 
skaitė paskaitas, buvo žinomas ir už Lietuvos ribų; pradėtą jo darbą tę
sia duktė docentė Vida Steiblytė-Arčiulienė; sūnaus Juliaus žmona Da
lia Steiblienė - gydytoja Vilniuje. (Nuotrauką ir pranešimą atsiuntė 
JulĮja Klišonytė-Šelmienė

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

kur sužavėta publika nepaleido, 
prašydama atlikti dar 12 papil
domų kūrinių. Bėgdavau į kiek
vieną savo mokytojo koncertą, 
semdamasi žinių iš garsios L 
Bezrodno mokyklos, kurias per
davė man mokytojas, kartais 
net neskaičiuodamas darbo va
landų. R. Katilius atvėrė man 
duris į sceną, kai buvau trečia
me ir penktame kursuose. Bu
vau jo pirmoji studentė, kuriai 
jis patikėjo solistės - atlikėjos 
užduotį. Atsimenu, kad prieš 
koncertą jis labiau jaudinosi 
negu aš. Visuomet sakydavo, 
kad jam lengviau pačiam groti, 
negu klausyti savo mokinio. Dė
koju mokytojui, kad uždegė sce
nos troškimą, kad leido pajusti 
gyvenimo prasmę su smuiku 
rankose.

Du įžymūs Lietuvos meni
ninkai A. Livontas ir R. Katilius 
paaukojo savo gyvenimus ki
tiems, kurie sudegė savo pačių 
meno ugnyse, kurie tarė pasku
tinį “sudie” muzikos kalba... 
grodami tuo pačiu smuiku... 
išeidami iš šio pasaulio savo gi
mimo dienų mėnesį... būdami 
vienodo amžiaus...

Audronė Šarpytė,

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Klyvlando lietuviai jaučiasi 
pagerbti turėję progą sutikti ir 
pasveikinti Lietuvos ir Latvijos 
jėzuitų provincijolą kun. Anta
ną Saulaitį, SJ, kuris neseniai 
atvyko iš Lietuvos, joje atliekąs 
vertingus darbus. Ten jis rūpi
nasi Lietuvos jaunimo religiniu 
auklėjimu, mokyklų ir vienuoli- 
jų atstatymu, jų pastatų atgavi
mu ir kitomis problemomis.

Į kovo 26 d. sekmadienio 
šv. Mišias, kurias atnašavo sve
čias kun. Saulaitis, šalia vietinių 
parapijiečių, daug lietuvių atvy
ko iš tolimesnių apylinkių, nes 
tokio garbingo asmens atvyki
mas juos paskatino jį pamatyti 
ir išgirsti. Po pamaldų visi buvo 
pakviesti į Dievo Motinos para
pijos konferencijų kambarį iš
klausyti svečio pranešimo. Prie 
įėjimo ant stalo buvo išdėstyti 
svečiui sveikinimo lapai su pa
skata juos pasirašyti. Šalia jų 
gulėjo aukoms vokeliai.

Kun. A. Saulaitis gimė Kau
ne 1939 m. ir 1949 m. atvyko į 
Ameriką. Nuo pat ankstyviau
sių jaunystės dienų jis ieškojo 
dvasinių vertybių, siekdamas 
mokslo ir svajodamas apie kuni
gystę. Baigęs filosofijos ir teolo
gijos studijas, jis 1961 m. įstojo į 
jėzuitų ordiną, o 1969 m. buvo 
įšventintas kunigu. Būdamas la
bai darbštus, energingas ir pa
reigingas, jis 1984 m. buvo iš
rinktas Amerikos lietuvių jėzui
tų provincijolu. Šalia kunigystės 
ir kitų, su jo pašaukimu susiju
sių pareigų, jame išliko gyva 
meilė ir įsipareigojimo jausmai 
tėvynei, kurie jį privertė į ją 
grįžti ir joje darbuotis.

Dievo Motinos parapijos 
klebono kun. Gedimino Kijaus- 
ko, SJ, pasveikintas ir pristaty
tas klausytojams, garbusis sve
čias įdomiai ir gyvai kalbėjo 
apie savo patį svarbiausią dar
bą, būtent - religinį jaunimo 
auklėjimą, tėvų ir vaikų santy
kių pagerinimą, po pamokų vai
kų įtraukimą į savanoriškas tar-

Štai šventų Velykų varpai gaudžia, 
Aleliuja gojais nuskambės. 
Jauskim - Kristus į žaizdas mus 

glaudžia,
Jis mums pirmas Meile prakalbės.

S. Šviesaitė

Lietuviškos gatvės
Neseniai “TŽ” skaitėme 

apie Argentinos lietuvių inicia
tyvą įamžinti Lietuvos vardą 
Argentinos miestų gatvėse.

Studijuodamas Los Angeles 
sužinojau, kad šis Kalifornijos 
miestas taip pat turi 2 gatves, 
susijusias su Lietuvos vardu: 
“Lithuania Drive” ir “Lithuania 
Place”. Pasirodo, kad tai mano 
geras bičiulis Algirdas Gustaitis 
1961 m. vasario 2 d. iš Los An
geles miesto vadovybės išrūpino 
gatvę ir aikštę pavadinti Lietu
vos vardu.
Lietuviška gatvė (“Lithuania 
Drive”) ir aikštė (“Lithuania 
Place”) yra šiaurinėje Los An
geles miesto dalyje - Granada 
Hills vietovės šiaurėje. Vietovė 
gana prabangi, namai vienaukš
čiai, gatvėje auga tujos, palmės, 
kaštonai, klevai. Vieną saulėtą 
savaitgalį kartu su Algirdu ir 
Danguole Gustaičiais bevaikš
čiodami po “Lithuania Dr.”, ra
dome ir pusiau laukinę obelį, 
kurios mažų obuoliukų skonis 
taip priminė mūsų “antaninius”.

Po tokio pasisekusio žings
nio Los Angeles, Algirdas Gus
taitis dar keletą kartų rašė raš
tus į Desert Hot Springs ir San
ta Monica su prašymais Lithua
nia vardu pavadinti tų miestų

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 

nybas, taip pat abipusės pagar
bos tarp mokytojų ir mokinių 
ugdymą.

Jis Lietuvoje gyvena jau 
daugiau kaip dveji metai. Savo 
kalboje kun. Saulaitis pabrėžė, 
kad jam rūpėjo sugrąžinimas, 
atstatymas ir atgavimas vienuo
lijų. Jis džiaugiasi, kad jam pa
vyko atgauti Kauno jėzuitų gim
nazijos pastatus. Jis taip pat 
pasidžiaugė, kad yra išleistas 
naujas istorijos vadovėlis be 
iškraipytų istorijos faktų. Jam 
labai rūpi sunki vaikų materiali
nė būklė, mokslo išlaidų paden
gimas, ir ypač vaikų avalynės 
parūpinimas. Jis su švelniu 
humoru aiškino, kad Lietuvoje 
visi vaikšto žvyruotais ir akme
nuotais takeliais, o vaikučiai 
greitai išauga savo batelius, ku
rie yra labai brangūs.

Kun. Saulaičiui taip pat rū
pi kokia nors negalia kenčiantys 
vaikučiai, kurie arba neprigirdi, 
arba nemato. Jis rūpinasi ir se
nelių globa.

Baigdamas kalbėti, kun. 
Saulaitis pakvietė advokatą V. 
Matą dideliame ekrane parody
ti iš Lietuvos atgabentą filmą, 
kurį surežisavo ir išleido “Baltic 
Jesuit Advancement Project”. 
Filmas buvo daugiausiai anglų 
kalba su trumpais protarpiais 
lietuviškai. Jame matėme eilę 
įtakingų asmenų, kunigų, anglų 
kalbos mokytojų, puikiai angliš
kai kalbančių mokinių ir net 
patį svečią. Baigus rodyti filmą, 
svečias atsakinėjo į klausimus ir 
į galą pabrėžė finansinės pagal
bos reikalingumą. Nors mokyk
lose jau yra kompiuteriai, tačiau 
stinga net ir pačių primityviau
sių mokslo priemonių, kaip pvz. 
spalvotų pieštukų.

Klaūsytojai, su dideliu dė
mesiu išklausę jo pranešimą, 
jam audringai paplojo, o kun. 
Kijauskas pakvietė visus pasi
vaišinti parapijos svetainėje.

Iš privačių pokalbių teko 
nugirsti, kad klausytojai buvo 
sužavėti kun. Saulaičio idealiz
mu ir jo konkrečiomis pastan
gomis Lietuvos jaunimą vesti 
krikščioniškos moralės keliu. 
Jam netrukus grįžtančiam į Lie
tuvą, reikia palinkėti laimingos 
kelionės ir Dievo palaimos jo 
darbuose.

gatves ar aikštes. Tačiau gatvių 
pavadinimai užstrigo kažkur 
valdininkų stalčiuose.

1971 m. Algirdas Gustaitis 
kreipėsi į miesto valdybą vieną 
iš Los Angeles gatvių pavadinti 
“Simas Kudirka” vardu. Taip 
būtų įamžintas iš sovietų į ame
rikiečių laivą peršokęs, bet so
vietams grąžintas lietuvis Simas 
Kudirka, kuris tuo metu kalėjo 
Sovietų Sąjungoje. Deja, bandy
mas įamžinti drąsų jūrininką 
vienoje iš gatvių buvo nesėk
mingas.

Los Angeles nebuvo tokių 
iškilmių kaip Argentinoje. Kele
tą kartų apie tai buvo pagarsin
ta išeivijos spaudoje, tačiau Los 
Angeles lietuviai nesiėmė tose 
vietovėse organizuoti tautinių 
eisenų. Gal dėl to, kad gatvė ir 
aikštė yra Los Angeles pakraš
tyje? Aš manyčiau, kadangi vie
tiniai lietuviai apie šias gatves 
taip pat mažai žino. Tai liudija 
ir straipsnelis “Drauge” (1993 
m., nr. 24), kur Vytautas Šešto
kas džiaugiasi, kad naujajame 
Los Angeles žemėlapyje atsira
do dvi gatvės, ir daro prielaidą, 
kad taip Los Angeles miesto va
dovybė “Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, jos vardu pavadino 
savo gatves”. Pasirodo, kad tai 
įvyko daug anksčiau. Lietuviai 
Los Angeles jau nuo 1961 m. 
turi “Lithuania Dr.” ir “Lithua
nia PI.” Kęstutis Šalavėjus

Ppyauwj Knygų rišykla 
WįtJ “SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Su svečiu iš Lietuvos jėzuitų provincųolu ANTANU SAULAIČIŲ Klyvlande. Iš kairės: Aurelya Balašaitienė, 
dr. Raimundas Šilkaitis, A. Saulaitis, LF įgaliotinė Dalia Puškorienė, kun. Gediminas Kijauskas, SJ

Trijų chorų koncertas Toronte
Iškilus, originalus renginys savo turiniu ir forma

NIJOLĖ BENOTIENĖ
Tokie koncertai mūsų vi

suomenėje - tai unikalus rengi
nys, kuris vargu ar kada bus pa
kartotas. D. Viskontienės, R. 
Kliorienės ir D. Polikaičio prieš 
keletą metų sugalvotas projek
tas paruošti vienodą repertuarą 
ir aplankyti tris lietuvių telki
nius buvo labai sėkmingai įgy
vendintas.

Daugelis skeptiškai žiūrėjo į 
volungiečių užmojį išnuomoti 
MacMillan teatro Toronto uni
versiteto salę, suorganizuoti cho
ristų iš Čikagos ir Klyvlando 
priėmimą ir sutelkti 22,000 do
lerių biudžetą išlaidoms pa
dengti. Volungiečiai dirbo ran
koves atsiraitoję, patys platino 
bilietus, rūpinosi reklamomis, 
derino balsus repeticijose, todėl 
nenuostabu, kad salė talpinanti 
800 klausytojų, buvo pilna.

Pirmoji koncerto dalis buvo 
pradėta jauniausios moterų cho
ro dainininkės Kristinos Klio- 
rytės trumpu keletos taktų solo, 
po kurio įsijungė visas jungtinis 
moterų choras į dainą “Papar
tis” (muz. B. Kutavičiaus, žodž. 
S. Gedos). Švarūs harmonijos 
akordai, spalvingas balso tonas, 
aiškus tarimas maloniai glostė 
klausytojų širdis, nors kūrinio 
atlikimo dinamika ir buvo šiek 
tiek monotoniška.

Antrąją dainą “Ūžia girelė” 
(lietuvių 1. d., aranžuota S. Šim
kaus) atliko jungtinis vyrų cho
ras. Skambėjo labai įspūdingai; 
puikus balsų sąskambis, vėjo 
siūbuojamos, įaudrintos ir vėl 
nurimusios girios interpretacinė 
dinamika.

Jungtinis choras atliko 
“Saulė teka” (muz. Vyt. Mont
vilos, žodž. M. Karčiausko) ir 
tuo užbaigė įvadinę koncerto 
dalį. Visom trim dainom diriga
vo Čikagos ansamblio “Daina
va” vadovas D. Polikaitis.

O štai ir lauktasis, daugiau
sia reklamuotas kūrinys, parašy
tas pagal šių trijų vadovų užsa
kymą “Tėviškės giedojimai”, 
kurio kompozitorius - Jonas 
Tamulionis, o žodžių autorius - 
Justinas Marcinkevičius. Kūrinį 
dirigavo Rita Čyvaitė-Kliorienė.

Tyliai, altų vedama melodi
ja, prasideda muzikos kūrinys, 
garsų stiprėjimu įsijungiant te
norams, bosams, sopranams, 
įtampa ir tvirtumu platėdamas į 
upę, “tekėjo per lauką duobėtu 
gyvenimu genties negarsi gies
mė”. Jau šioje vietoje galima su
stoti ir pateikti visą paskaitą 
apie istoriją, tautos kultūrą, 
charakterį, papročius, stengian
tis išnagrinėti paprastą, bet gilią 
ir plačią mintį turintį sakinį. 
Apsiribodama upės įvaizdžiu, 
galiu drąsiai teigti, kad muziki
nis sprendimas ir atlikimas bu
vo vykęs perteikiant gyvenimo 
upės, likimo, lemties, iš amžių 
glūdumos ateinančios tylios ir 

Algirdas Gustaitis prie “Lithuania Dr.”, Los Angeles mieste
Nuotr. K. Šalavėjaus

paslaptingos maldos garsus. 
Prie šios dalies atlikimo daug 
prisidėjo gražūs dainininkų bal
sai, dirigentės R. Kliorienės di
naminė interpretacija.

Antra dalis “Iš tolo atplau
kia” sukūrė šuoliais skubančio 
susijaudinimo įvaizdį. Poezija 
taikliai atspindi senosios kartos 
išeivių rūpesčius, išgyvenimus 
dėl paliktų sodybų, tėvynės, ar
timųjų, lyg plakančios širdies 
ritmas, muzikos pulsavimas, 
perteikia sielos nerimą darant 
paskuntinį sprendimą: išeiti, su
stoti, palikti, ar grįžti... o kas 
ten mūsų laukia? Scenoje matė
si, kad šios dalies kūrinių atliki
mui pritarė du smuikai ir fleita. 
Deja, jų muzikavimo visai nesi
girdėjo, o klausantis liko neaiš
ku, ar iš viso šios instrumenti
nės palydos reikėjo.

“Sesuo tylioji rudenine žo
le”. Pats kompozitorius J. Ta
mulionis taip apibūdina šią dalį: 
“Trečia dalis - elegiška ir labai 
lyriška. Antroje dalies pusėje 
choralas ir trijų solistų polifoni
ja tartum susipina į bendrą dau
gelio žmonių maldą, kur klausy
tojui nėra svarbu išgirsti visą 
tekstą, jam svarbiau ta medita
cinė nuotaika, į kurią turėtų pa
nirti ir atlikėjai, ir klausytojai”.

Kompozitorius polifonijos 
forma labai vykusiai pristatė vi
sų trijų posmų poetinę mintį, 
praturtiną varpelių skambesį imi
tuojančiu akompanimentu. Šios 
dalies atlikime klausytojus nu
stebino choro ir salės kraštuose 
dainavusių trijų solistų - V. 
Bruožytės-Mulionienės, D. Rad- 
kės ir M. Polikaičio garsinis 
efektas. Nesitikėjom, kad trys 
balsai, atlikdami skirtingas da
lis, gali sudaryti tokį pilną, sod
rų garsą, panardinantį klausyto
jus į liūliuojančią ramybės ir mąs
tymo platybę, kai tuo pačiu me
tu scenoje dainavo visas choras.

Nedrįsčiau komentarais pri
siliesti prie poeto J. Marcinke
vičiaus žodžių reikšmės, bandy
dama juos nagrinėti. Tie žodžiai 
kalba kiekvienam iš mūsų sava 
kalba priklausomai nuo to, kiek 
ir kokių išgyvenimų ir patirties į 
savo gyvenimo kelionmaišį esa
me susidėję.

Polifoninis kanonas, dalimis 
kartodamasis beveik visose iki 
šiol girdėtose dainose, neaplen
kia ir trečiosios dalies “Žalias 
vėžys”. Lietuvių tautosakoje žo
dis “žalias” dažniausiai gretina
mas su jaunyste, atgimimu, svei
kata. “Žalios bangos ritasi per 
Lietuvą” - girdisi eilėraščio ei
lutėje. Ta balsų kompozicija vil
nija dinamiški gūsiai, o krūtinė
je kunkuliuoja vienintelė mintis 
- ar sugebės atgimus Lietuva iš
laikyti savo laisvę?

“O tėviške...” čia tai jau 
dainų šventė, čia masinis daina
vimas tradiciškai lietuviams pri
imtinais homofonijos akordais 

skamba paskutinioji ciklo “Tė
viškės giedojimo” dalis. Taip 
viskas artima, miela ir graudu, o 
profesionaliai ir meniškai diri
guojančios R. Kliorienės veda
mas jungtinis choras grąžina vi
sus į pradinę mintį, kuri verčia 
kiekvieną susimąstyti ir ieškoti 
savo maldos žodžių toje “negar
sioje genties giesmėje”.

Geniali mintis buvo chorų 
vadovų užsakyti kūrinį, kuris 
jungia ne tik tris gausiausius iš
eivijos taikinius, pajėgiausius 
chorinius vienetus, bet ir kaip 
siūlas tiesiasi į mūsų visų lopšį - 
Lietuvą. Parinktos poezijos filo
sofinis pradas visam kūriniui su
teikė istorinę, psichologinę pras
mę. Nebuvo nė vieno žodžio ar 
posmo, kuris neverstų galvoti, 
kuris skristų į erdvę nepalietęs 
širdies; nebuvo nė vieno muzi
kos takto, kurio lietuviškumu 
suabejotume.

Pirmoji dalis baigta Vyt. 
Juozapaičio harmonizuota dai
na “Lietuva, brangi šalfele” ir B. 
Dvariono “Kupolinis”, kurias 
dirigavo D. Polikaitis. Nenorė
jom keltis iš savo kėdžių, stebė
damiesi taip greit pralėkusia 
pirmos dalies programa.

Antroji koncerto dalis buvo 
pradėta kompozitoriaus J. Gai
lus kūriniu “Haec ėst dies”, kurį 
dirigavo D. Polikaitis. Jeigu visą 
pirmąją dalį vadovai paskyrė 
lietuvių muzikai, tai antroji da
lis buvo skirta religiniam reper
tuarui kaip padėka Aukščiau
siajam už visas malones, kaip 
dovana Kristaus 2000 gimtadie
niui. “Šią dieną laimingą Vieš
pats padarė, džiūgautam, kel
tam linksmybes!” skambėjo cho
ras scenoje, o salės gale, kaip 
aidas tuos pačius akordus atkar
tojo maža dainininkų grupelė.

Pakylėti į skirtingos muzi
kos garsų erdvę, laukėme pa
grindinio antrosios dalies kūri
nio “Gloria” (komp. J. Rutter), 
kurį dirigavo Dalia Skrinskaitė- 
Viskontienė. Šiam kūriniui 
akompanavo “The Hannaford 
Street Silver Band” variniai pu
čiamieji instrumentai su timpa
nu, mušamųjų ir vargonų prita
rimu. Šv. Mišių tradiciniam loty
nų kalbos tekstui komp. J. Rut
ter sukūrė šiuolaikinę, kiek ne
įprastą bažnytinei kalbai muziką, 
tačiau ir pats autorius primena, 
kad šis kūrinys “Gloria” yra star
tas koncertiniam atlikimui.

Pirmos dalies “Allegre viva
ce” įspūdingas choro giedoji
mas, pastiprintas pučiamųjų 
instrumentų ir timpanų pabrėž
tais akordais, ne vienam pagrei
tino širdies pulsą. Antroje, lyri
nėje “Andante” dalyje choro 
giedojimą praturtino trijų solis
tų dalyvavimas. “Vivace e ritmi- 
co” paskutinioji dalis vėl kaip 
viesulas mūsų jausmus drebino 
trimitų šokinėjančios gaidos. 
Jeigu mūsų trys dirigentai pa
rinko šį kūrinį kaip padėką ir 
garbę Dievui žengiant į naują 
šimtmetį, tai klausydamiesi šio 
nuostabaus veikalo, jaučiame, 
kad mūsų žingsniai muzikavime 
bus tvirti. Nuostabūs dinaminiai 
kontrastai, akordų skambumas, 
kūrinio didybė ir puikus D. Vis
kontienės dirigavimas visus 
klausytojus labai maloniai nu
teikė. Šio kūrinio atlikimas rei
kalavo geros balso valdymo 
technikos, muzikinio išprusimo 
ir fizinės giesmininkų ištvermės. 
Atsakomybė išlaikyti sinkopinį 
ritmą, besikeičiantį tempą ir 
perteikti interpretaciją krito ant 
dirigentės pečių, nes repeticijo
se su samdomu orkestru ne
daug teko dirbti, tačiau Dalia 
tik nusijuokia. “Visai lengva di
riguoti, kai save matai blizgan-

(Nukeltaį7-tąpsl.)
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Sovietinių rinkimų farse 
99.9% rinkėjų balsuoja už vieną 
kandidatą, kurio net nepažįsta, 
ir už visagalę partiją “su draugu 
Stalinu (Chruščiovu ar Brežne
vu) priešakyje”. Visoj imperijoj 
vyksta totalinės veidmainiavimo 
lenktynės. - kas mokės geriau 
jiems įsiteikti. O gal tokią neti
kėtą sovietų santvarkos pūdymo 
formą mes galėjom pasirinkti iš 
pat pradžių?

Chruščiovas siekdamas po
puliarumo lyg ir demaskavo 
Stalino kultą, bet netrukus įve
dė tankus į sukilusią Vengriją, į 
aptuštėjusius lagerius ėmė so
dinti pirmuosius disidentus. Iš 
visų Gulago pakampių sugrįžo 
dalis tremtinių ir kalinių, bet sa
vo Tėvynėje jie vis dar buvo 
ujami ir persekiojami. Apsigy
vendavo Latvijoj ar Karaliau
čiaus srityje - vis jau arčiau 
gimtinės, arčiau Lietuvos.

Chruščiovą pakeitęs Brež
nevas nepaklusniuosius paskel
bė šizofrenikais ir priverstinai 
ėmė “gydyti” jų maištaujantį 
protą. Tačiau Prahos pavasario 
vieversiai vėl atnešė mums viltį.

Per tuos tamsiausius okupa
cijos dešimtmečius iš esmės ne- 
palūžus išliko Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia. Kai tik Rusijoj pasi
rodė pirmieji pogrindiniai savi- 
laidos leidiniai, pas mus ėmė 
plisti “Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikos”. Pradėjo eiti 
“Aušra”, “Laisvės šauklys” ir ki
ti periodiniai pogrindžio leidi
niai. Retas kuris lietuvis tada 
nemėgino klausytis kad ir slopi
namo “Amerikos balso”, “Lais
vosios Europos”, BBC, “Vokie
čiu bangos” ar Vatikano radijo.

Kada nors ir mes, lietuviai, 
padėsime vainikus prie pamink
lo Aleksandrui Solženycinui! 
Už jo “Archipelagą Gulagą” ir 
kitas knygas. Jeigu Prahoje pro
testuodamas nebūtų susidegi
nęs Janas Palachas, jo pavyz
džiu gal nebūtų pasekęs kauniš
kis Romas Kalanta.

Rašytojų gerai įsisavinta 
“Ezopo kalba”, Jono Jurašo ir 
Povilo Gaidžio spektakliai, J. 
Marcinkevičiaus ir J. Grušo is
torinės dramos, disidentų judė
jimas Lenkijoj, mūsų kitaminčių 
ryšiai su rusų demokratais, lie
tuvių patriotų Vakaruose nuo
lat gaivinama mūsų valstybės 
laisvės byla, Lietuvoj sudaryta 
Helsinkio grupė, A. Terlecko 
Laisvės lyga, 40-ties patriotų 
pareiškimas, reikalaujantis pri
pažinti niekiniais slaptuosius 
Molotovo ir Ribbentropo pro
tokolus, - tie ir dar kiti nepami
nėti žali laisvės daigeliai stipri
no viltį,, kad anksčiau ar vėliau 
mes vis dėlto atkursim nepri
klausomą Lietuvą. Kantrybės, 
kantrybės, kantrybės! Išminties 
ir kantrybės.

1988-ųjų birželyje Vilniuje 
įsteigiamas Lietuvos persitvar
kymo sąjūdis. Tegul Maskvos 
ortodoksai tuo tarpu mano, jog 
tai tik mūsų noras padėti Gor
bačiovo “perestroikai”. Lietu
vos komunistai Maskvoje prašo 
tik savarankiškos ekonomikos 
tvarkant respublikos ūkį. Ta
čiau pirmajam tų pačių metų 

ivovo n-tos minėjimas uetroiie buvo baigtas iškilių dainininkų is Lie
tuvos koncertu. Nuotraukoje: sol. Judita Leitaitė, sol. Vladimiras 
Prudnikovas ir akompaniatorė Nijolė Ralytė Nuotr. J. Urbono

Iš dailininko VYTAUTO OGILVIO meno kūrinių parodos atidarymo kovo 18-tą, Detroite. Nuotraukoje: dail. 
V. Ogilvj parodos lankytojams pristato JAV LB-ės Detroite apylinkės valdybos pirm. Ramutė Petrulienė. 
Priekyje - J. Gilvydis, V. Memenąs, P. Gobis, dail. V. Ogilvis ir R. Petrulienė Nuotr. J. Urbono

spalio mėnesy Sąjūdžio suvažia
vime jau pasigirsta reikalavimas 
grąžinti Lietuvai nepriklauso
mybę. Valstybės simbolius mes, 
galime sakyti, jau atsikovojom.

1989 m. vyksta pusiau laisvi 
rinkimai į SSSR Aukščiausiąją 
tarybą. Lietuviai išrenka nema
ža Sąjūdžio veikėjų, kurie savo 
drąsa ir susiklausymu jau kelia 
Gorbačiovui nerimą. Jie reika
lauja Stalino ir Hitlerio pakto 
slaptųjų protokolų. Jų paieškai 
sudaroma komisija. Kantrybės, 
kantrybės! Išminties ir kantry
bės... Mes jau matėm nekan
traujančių gruzinų žudynes 
Tbilisyje ir dar žiauresnes Azer
baidžano sostinėj Baku, kur bu
vo išžudyta apie pusantro tūks
tančio taikių gyventojų.

1989-ųjų rugpjūčio 23-iąją, 
minint Molotovo ir Ribbentro
po sandėrio dieną, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos žmonės suplau
kia į Baltijos kelią, kad susika
binę rankom nuo Vilniaus iki 
Talino parodytų Maskvai ir pa
sauliui, ko jie trokšta, ko siekia 
- partiniai ir nepartiniai, inteli
gentai, miestiečiai ir valstiečiai.

Tame kelyje lietuvių dalyva
vo daugiau negu pusė milijono. 
Visi netilpo nuo Vilniaus iki 
Latvijos sienos. Dar prisijungė 
ilga šaka nuo Kauno iki Uk
mergės.

Šioj vietoj galėtume pasaky
ti: “O žavioji akimirka, sustok!” 
Baltijos kelyje mes norim pabū
ti kartu su visais bendraminčiais 
tautiečiais, juk mus tada vienijo 
ne tik broliškai viens kitam iš
tiestos rankos, bet ir tie patys 
troškimai, kuriems joks nuoto
lis neturi reikšmės. Kalifornijos 
lietuviai tikriausiai būtų užėmę 
atstumą nuo Vilniaus iki pat 
Kauno.

Šiandien mums derėtų pa
minėti nors dalį tėvynainių, da
lyvavusių įvairiose organizacijo
se, draugijose ir sambūriuose. 
Susipainiočiau mėgindamas juos 
visus išvardyti. Man kur kas pa
togiau vadovautis Lietuvių 
chartos pirmąja nuostata, kur 
pasakyta, kad “pasaulyje paskli
dę lietuviai sudaro vieningą Pa
saulio bendruomenę”, kaip įvai
rūs medžiai - lietuviška girią.

Daugelis čia esančių mūsų 
tautiečių neapsiribojo kuria 
nors viena veiklos sritimi - jų 
pavardės ir veidai kaip tie balta
kamieniai beržai šviečia ir egly
nuose, ir ąžuolynuose. Savo sula 
jie girdė kiekvieną ištroškusį.

Dešimt metų - rodos, ne
mažas laiko tarpas, tačiau nese
niai sužinojom, - kai kur Sibire 
mūsų tremtiniai iki šiol netikė
jo, kad Lietuva galėtų būti visiš
kai laisva, kad ten nebėra rusų 
armijos, kad mes turime savo 
kariuomenę, pinigus, kontro
liuojame sienas ir gyvename kur 
kas geriau negu vakarykščiai 
okupantai.

Gabrielius Žemkalnis, per
nai vadovavęs kelionei į toli
miausias lietuvių tremties vie
tas, susijaudinęs pasakojo, kaip 
jie ten norintiems grįžti išdavi
nėjo lietuviškus pasus. Eilėn at
sistojo iš ligos patalo pakilęs vė
žiu sergantis senas žmogus - jis 

sakėsi norįs numirti, vėl pasiju
tęs laisvos Tėvynės laisvu žmo
gumi.

Žmogus šioj žemėj lieka ne
mirtingas tiek, kiek jis čia būda
mas išdalija save. Kiekvienas 
esame tarsi lietuviška kraičio 
skrynia - “kuparėlis” su ruginės 
duonos, lino drobių, rūtų ir vaš
ko kvapu. Nebeatseksim, kas, 
kada ir kuo mus apdovanojo. Tik 
žinom, kad daug ką esam gavę iš 
tėvų, iš protėvių, iš gimtosios 
žemės ir debesuoto tėviškės dan
gaus. O kam, kur ir kokiom ver
tybėm išdalinsime save?

. Kalbu apie tuos, kurių šioj 
salėje nėra ir galbūt niekad ne
buvo. Jų lietuvišką kilmę išduo
da apgenėta pavardė ir žinoma 
nuostata: kur man gerai, ten ir 
tėvynė. Kaip mums pasimokyti 
iš žydų, kuriems daug kur gerai, 
jie šimtus metų neregėję Abrao
mo žemės, jos neužmiršta, viso
mis išgalėmis stiprina Izraelio 
valstybę.

Estų beveik dvigubai mažiau 
negu latvių, o latvių - perpus 
mažiau negu lietuvių. Bet grį
žusių į savo Tėvynę ten kur kas 
daugiau negu mūsų tautiečių. 
Čia jau iš tikro, kaip sakydavo 
žmonės, - kas nuo ryto žvengia, 
tas lig vakaro neįstengia...

Ką gi - jeigu jie čia laimin
gesni, tebūnie jiems lengva 
Amerikos ar Australijos žemė. 
Tačiau daugelis jaučia, kad tar
navimas tautai, Tėvynei įpras
mina patį gyvenimą.

Bet mes galbūt per ilgai už
trukom prie Baltijos kelio, ku
rio žengdami turim nusigauti iki 
90-ųjų Kovo 11-sios.

Aštuonioliktaisiais tarp Va
sario 16-osios akto signatarų 
nėra Maironio, Vaižganto, Krė
vės... Tačiau niekas turbūt ne
abejoja, jog tie rašytojai, kul
tūros veikėjai, visa širdimi prita
rė tam žingsniui. Praėjus septy
niems dešimtmečiams susidarė 
kitokia situacija. Drąsesni lais
vai mąstantys menininkai, susi
durdami su bolševikinės ideolo
gijos absurdu, išmoko kalbėti 
užuominom. Jų kūrybą žmonės 
įgudo lukštenti kaip rusai sau
lėgrąžas: šūsteli burnon visą 
saują, greitomis permala - grū
delius ant danties, o lukštus - 
sau po kojom... Ne, vakariečiai 
šitaip nemokėtų.

Prieš dešimtį metų Kovo 
11-tą Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atkūrimo aktą pasira
šė rinkimus į Lietuvos Aukš
čiausiąją tarybą laimėję Sąjū
džio remti kandidatai - politi
niai kaliniai ir tremtiniai, atsto
vaujantys ir tiems, kurie mūsų 
Trispalvės Gedimino bokšte jau 
nebeišvydo. Balsavo už ir Lietu
vos komunistų partijos atstovai, 
kurie 1989 metų pabaigoj pa
reiškė atsiskirią nuo maskviškės 
SSKP, nors tie atsiskyrėliai kurį 
laiką dar buvo Maskvos finan
suojami. Jie nežadėjo rinkėjams 
greito atsiskyrimo nuo Sovietų 
Sąjungos ir neprisidėjo ruošiant 
Kovo 11-osios aktą. Slaptuose 
archyvuose rastas dokumentas: 
LKP CK 1-sis sekretorius A. 
Brazauskas 1989 m. vasario 4- 
tos dienos rašte M. Gorbačiovui 
pasiūlo planą, kas darytina, kad 
daugiau “suvereniteto” gavus 
Lietuva, jau teisėtai būtų pri
jungta prie atnaujintos Sovietų 
Sąjungos.

Tų, kurie ryžtingai ir su iš
manymu ėmėsi sunkaus, be galo 
atsakingo darbo, devyniasde
šimtaisiais atkuriant nepriklau
somą Lietuvos valstybę, irgi bu
vo ne daugiau kaip dvidešimt ar 
trisdešimt. Tarp jų pirmiausia 
paminėčiau V. • Landsbergį, R. 
Ozolą, Egid. Jarašiūną, V. Če
paitį, Č. Stankevičių, K. Motie
ką, Br. Kuzmicką, K. Lapinską, 
A. Abišalą, M. Laurinkų, L. Sa
butį... (Bus daugiau)

A.a. kun. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS, buvęs Religinės šalpos ir Lie
tuvių informacijos centro vedėjas, kalba savo tautiečiams Amerikoje 
vienos iškilmės metu Nuotr. Vyt. Maželio

Gimęs Amerikoje - dirbo Lietuvai
A. a. kun. Kazimiero Pugevičiaus netekus

Kiekvienas lietuvis šiandien 
su gailesčiu taria: netekome 
nuoširdaus patrioto, didelių už
mojų organizatoriaus, pavyzdin
go tylių darbų vykdytojo kun. 
Kazimiero Pugevičiaus. Šioji 
netektis - ne tik liūdesys, bet ir 
priminimas, kad savo tėvų šalį, 
savo tėvynę mylėti ir jai visą gy
venimą darbuotis gali bet kur 
gimęs, augęs, mokslus ėjęs. To
kių asmenybių neįveikia sveti
mybių jūros ir nenuskandina. 
Toks buvo ir velionis.

Gimė jis 1928 m. balandžio 
29 d. Baltimorėje (JAV) senųjų 
ateivių šeimoje, kuriai lietuviš
kasis gyvenimo bųdas, papročiai 
bei religija buvd pagrindiniai 
kelrodžiai svetimoje padangėje 
kuriant nežinomą ateitį. Jais 
naudojosi ir velionis per visą sa
vo darbingą gyvenimą. Baigęs 
Šv. Alfonso lietuvišką parapiji
nę mokyklą ir 1946 m. “St. 
Charles Junior” kolegiją, gavo 
stipendiją studijuoti katalikų 
universitete Vašingtone, kur ga
vo bakalauro, vėliau magistro 
laipsnį iš filosofijos, o 1953 m. 
gavęs teologijos licenciatą, 
įšventintas kunigu.

Vikaravo amerikiečių, o vė
liau lietuvių parapijose. Įsteigė 
Jaunųjų krikščionių darbininkų 
apygardą ir buvo jos kapelionu 
iki 1962 m. Įsijungęs į ateiti
ninkų veiklą, ėjo jų dvasios va
do pareigas.

Nuo pat jaunystės domėjosi 
žurnalistika, rašinėjo. Lietuviš
koje spaudoje jo straipsniai pa
sirodė 1954 m. “Drauge” rašė 
skyriui “Rimties valandėlė”. 
Nuo 1965 metų dirbo Baltimo- 
rės vyskupijos radijo ir televizi

Trijų chorų
(Atkelta iš 6-to psl.) 

čių triūbų varyje, o priekyje sėdi 
gražūs vyrai”. Sutinku, kad gra
žūs buvo ne tik vyrai ir moterys 
savo išvaizda, bet ir savo sielo
mis, savo balsais, padovanoju
siais mums šią gražią muzikos 
šventę.

Koncerto pabaigai, diriguo
jant D. Polikaičiui, giesmininkai 
atliko visiems gerai žinomą kū
rinį G. F. Haendelio “Aleliuja”, 
kuris nuskambėjo neblogai po 
tiek daug energijos ir jėgos pa
reikalavusio prieš tai giedoto J. 
Rutter “Gloria”.

Plojimais, stovinčiomis ova
cijomis klausytojai dėkojo į sce
ną išėjusiems visiems trims cho
rų “Volungė”, “Exultate” ir 
“Dainava” nariams ir vadovams 
- Daliai, Ritai ir Dariui. Jie savo 
darbu nusipelnė mūsų visų di
džiausios padėkos ir įvertinimo.

Prie visų trijų vadovų reikia 
atskirai paminėti ir akompania
torių Joną Govėdą. Jo kūrybi
niai ir muzikiniai nuopelnai yra 
toli nusitesę Už lietuvių visuo
menės ribų į plačią kanadiečių 
konkurencinę dirvą, todėl ir šia
me koncerte J. Govėdas padarė 
didelį įnašą savo patarimais, 
muzikinėmis žiniomis ir nepa

jos reikalų vedėju, buvo atsto
vas spaudai, paruošė apie 1000 
radijo ir televizijos laidų, tarp 
kurių buvo ir dokumentinė lai
da apie Šiluvos koplyčios šventi
nimo iškilmes Vašingtone ir kt.

1976 m. persikėlė į Niujor
ką, kur vadovavo Lietuvių kata
likų religinei šalpai, organizavo 
pagalbą Lietuvos disidentams, 
sąžinės kaliniams bei kitiems 
laisvės kovotojams. Religinę 
šalpą praplėtė įsteigdamas Lie
tuvių informacijos centrą.

Velionis labai daug jėgų ir 
laiko .skyrė “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos” vertimams 
į anglų kalbą ir platinimui. Iš
spausdintos anglų kalba “Kro
nikos” buvo siuntinėjamos įvai
rioms žinių agentūroms, vysku
pams, laikraščių redakcijoms, 
Jungtinėms Tautoms bei kitoms 
amerikiečių organizacijoms. Bu
vo surengtos kelios “Kronikų” 
bei “Sibiro lietuvaičių malda
knygės” parodėlės.

Prasidėjus laisvėjimui Lie
tuvoje, velionis užmezgė ryšius 
su Sąjūdžiu, įvairiais kanalais 
skleidė informacijas apie jo 
veiklą ir Lietuvą, organizavo 
šalpą, rėmė būtiniausių knygų 
leidimą.

Išėjęs į pensiją 1997 m. nu
vyko į Lietuvą ir ten porą metų 
darbavosi Pal. Jurgio Matulai
čio parapijoje Vilniuje. Susirgęs 
grįžo į Baltimorę gydytis, deja, 
nesėkmingai - mirė po operaci
jos 2000 m. vasario 29 d. Ten ir 
palaidotas kovo 4 d.

Už tikrai didelius nuopel
nus Lietuvai š.m. Vasario 16-to- 
sios proga apdovanotas DLK 
Gedimino III 1. ordinu. Snk.

koncertas...
keičiamu akompanavimu. Kon
certo metu įsitikinom, kad Jo
nas ne tik geras akompaniato
rius, bet ir neblogas bėgikas - 
jis greitai bėgiojo nuo vargonų 
prie pianino, pagrodamas rei
kiamą palydą.

Buvo miela dirigentų ir 
choristų veiduose matyti pasi
tenkinimo, džiaugsmo šypsenas. 
Jiems tos kelios minutės karštų 
plojimų buvo didžiausia padėka 
ir paskatinimas tolimesniems 
darbams, kurie reikalauja daug 
rūpesčių ne tik repertuaro pa
ruošime, bet ir visuose kituose, 
scenoje nematomuose darbuose.

“Vblungiečių pasiruošimas ir 
priėmimas buvo puikus, - sakė 
Rita Kliorienė. - Vakarienė šeš
tadienį buvo ypatinga, o ir vėliau 
mes matėme, kaip jie visi bė
giojo, norėdami mus gražiai pri
imti nuo pirmo riestainio kąsnio 
iki paskutinio obuolio, kurį 
kramtėm važiuodami namo”.

“Ir vėl matėsi to gražaus 
bendradarbiavimo vaisiai - sma
gi ir efektinga repeticija, geras 
koncertas, o ko daugiau gali be
norėti? Gal tik, kad mūsų trys 
miestai būtų arčiau vienas ki
to!” - atsisveikindamas sakė 
Darius Polikaitis.

Komp. Benjaminas Alekna šį 
pavasarį švenčia savo kūrybinio 
gyvenimo 75-metį. Gimė jis 1925 
m. kovo 31d. Bikonių kaime, Ku
piškio rajone. Dar visai jauną mu
zika susidomėti paskatino jo tė
vas, savamokslis smuikininkas ir 
pianistas, buvęs ir pirmasis Benja
mino mokytojas. Toliau jis mo
kėsi muzikos kursuose Panevėžy
je, o 1946 m. įstojo į Vilniaus 
konservatoriją ir studijavo kom
poziciją. Studijas baigti tegalėjo 
1963 m., nes dešimt metų turėjo 
praleisti Sibiro tremtyje. Pirmieji 
kompzicijos darbai buvo skirti pa
vieniams instrumentams. Su 
stambesne kūryba buvo priimtas j 
Lietuvos kompozitorių sąjungą. 
Kun. dr. K. Trimako “TŽ” atsiųs
toje informacijoje rašoma apie 
“Kodą”. Anot muz. B. Aleknos, 
tai yra muzikos kūrinį apibendri
nanti dalis. Tai kažkas panašaus į 
viso gyvenimo muzikipę viziją - 
pasakojimas garsais apie gyveni
mą ir amžinybę. Ta prasme kom
pozitorius iškyla kaip originalaus 
bruožo kūrėjas.

Justina Trilikauskienė, Klai
pėdoje gyvenanti poetė, yra išlei
dusi tris savo kūrybos rinkinius - 
“Verpetai” (1993 m.), “Pašauk” 
bei “Ir vėjas tylesnis” (abi 1999 
m.). Š.m. kovo 26 d. įvyko jos 
poezijos vakaras. Čia minimos 
knygelės yra jau pasiekusios ir iš
eiviją. Autorė laukia atsiliepimų. 
Rašyti adresu: J. Trilikauskienė, 
Smiltelės 12-18, Klaipėda 14, Li
thuania-Lietuva, tel. 22-09-09.

Festivalis “Atžalynas” prasi
dėjo Lietuvos valstybinėje filhar
monijoje š.m. kovo 14 d. Jo 
sumanytojas ir puoselėtojas - 
Lietuvos muzikos akademijos 
prof. Juozas Domarkas. ELTOS 
pranešime nurodoma, kad festi
valis išaugo iš tuo pačiu vardu 
vadintų koncertų, jau daugiau 
kaip dešimt metų rengtų filhar
monijos salėje. Festivalyje daly
vauja Lietuvos muzikos akademi
jos studentai, M.K. Čiurlionio 
menų ir Kauno J. Naujalio muzi
kos gimnazijų moksleiviai. Tokio
mis šventėmis, kai jaunieji mu
zikos talentai dalyvauja su žy
miais šalies orkestrais, skatina 
jaunuosius dar stropiau ruoštis 
tapti muzikinio meno atlikėjais.

Lietuvių grafikos paroda Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo 10-mečiui paminėti konsulo 
Algimanto Rastausko iniciatyva 
š.m. kovo 11 d. buvo atidaryta 
Argentinos valstybiniame grafi
kos muziejuje Buenos Aires mies
te. ELTOS pranešimu, ten vieši 
Lietuvos dailininkų s-gos pirmi
ninkas Vaclovas Krūtinis ir dail. 
Elvyra Katalyna Kriaučiūnaitė. 
Parodoje išstatyta dvylikos lietu
vių grafikų kūryba. Paroda remia 
argentiniečiai, Lietuvos garbės 
konsulatas ir Lietuvos dailininkų 
sąjunga. Iki kovo 25 d. buvo ro
domi filmai ir kita medžiaga apie 
Lietuvos meną. Veikė ir dail. E. 
K. Kriaučiūnaitės darbų paroda, 
apimanti jos dešimtmečio kūrybą.

Vyskupo Antano Baranausko paminklas Seinuose, pastatytas įveikus 
daugelį kliūčių iš lenkų pusės. Paminklo autorius Gediminas 
Jokūbonis Nuotr. “Aušros”

Teatro vaikams ir paaug
liams projektuotojai Lietuvoje 
skelbia konkursą dramaturgams 
sukurti pjeses, kurios pavaizduotų 
jaunimo būklę šių dienų pasau
lyje. Už geriausius kūrinius bus 
skiriamos premijos - 2000 Lt, 
1500 Lt ir 1000 Lt. Kaip “Lietu
vos aide” (2000.11.3) rašoma, pro
jekto renginyje, kuris vyks rudenį, 
numatomi naujos dramaturgijos 
skaitymai - pastatymų eskizai, 
bus pristatomos konkurse dalyva
vusios pjesės. Konkursą finansuo
ja Atviros Lietuvos fondas. Teks
tai gali būti parašyti valstybine ar
ba kitomis Lietuvos tautinių ben
druomenių kalbomis ir įteikti iki 
š.m. kovo 25 d.

Giedrė Bulgakovienė, Aly
taus viešosios bibliotekos direkto
rė, laimėjo konkurso būdu atrink
tą 1999 metų bibliotekininkės 
vardą ir 5000 Lt premiją. Kaip 
ELTA rašo, apdovanojimai įteikti 
už bibliotekos vizijos kūrimą, kul
tūrinio gyvenimo atgaivinimą, ak
tyvią veiklą atnaujinant miesto 
bibliotekas. Dvi paskatinamosios 
premijos po 1500 Lt įteiktos Rad
viliškio bibliotekos direktorei A. 
Januševičienei ir Kauno Vinco 
Kudirkos bibliotekos Girstupio 
skyriaus direktorei P. Žemaitie
nei. Įteiktos ir kitos mažesnės 
premijos. Šventė įvyko š.m. kovo 
17 d. Kultūros ministerijos kole
gijų salėje.

“Gimtoji kalba” - bendrinės 
lietuvių kalbos žurnalas šiemet 
kukliai mini savo gyvavimo de
šimtmetį. Tiesa, tuo pavadinimu 
žurnalas buvo pradėtas leisti 1933 
metais, sovietmečiu ėjęs pakeistu 
“Mūsų kalbos” vardu ir su Lietu
vos nepriklausomybe grįžęs prie 
senojo vardo. Dėl žurnalo reikš
mės teigiamai pasisako visi žy
mieji lituanistai, kalbos istorikai, 
kalbininkai, spaudos darbuotojai. 
Turinio klausimu iškyla ir skirtin
gų nuomonių. Vieni norėtų, kad 
žurnalas spausdintų daugiau 
mokslinių, teorinių straipsnių, kiti 
mano, kad jis turėtų būti pataria
masis leidinys kasdieninei kalbos 
vartosenai. Kaip “Lietuvos aide” 
(2000.II.3) rašoma, žurnalu domi
si ir Lenkijos lietuviai. Iš viso Eu
ropoje susirūpinta kalbų ateitimi. 
Problemos nagrinėtos pernai Is
panijos Barcelonoje vykusioje 
konferencijoje, kur Lietuvai at
stovavo D. Mikulėnienė. Daug 
laiko skirta kompiuterių kalboms. 
Lietuva šioje srityje dar netoli pa
žengusi, bet jau yra parengtas 
projektas “Lietuvių kalba infor
macinėje visuomenėje 2000 - 
2006 m.” Europos taryba ketinan
ti 2001 metus skelbti kalbų me
tais. Anot D. Mikulėnienės, lietu
viai jau nemažai nuveikę kalbos 
dalykuose, turi ką parodyti ir už
sieniečiams, bet reikia dar daug ir 
nuosekliai dirbti, kad išsaugotu
me savo kalbą. Sunkumai esą vi
sur panašūs - stiprėjanti anglų 
kalbos įtaka, terminijos kūrimas, 
kalbos kitimas ir per menkas vy
riausybės dėmesys kalbos reika
lams. Snk.
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PRISIKĖLIMO ©^SPORTAS
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind...................... 3.25%
180-364 d. term.ind.....................4.30%
1 metų term, indėlius..............4.60%
2 metų term. Indėlius..............5.10%
3 metų term, indėlius..............5.30%
4 metų term, indėlius..............5.40%
5 metų term. Indėlius..............5.60%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 4.70%
1 metų GlC-met. palūk.............. 4.95%
2 metų GlC-met. palūk.............. 5.35%
3 metų GlC-met. palūk.............. 5.50%
4 metų GlC-met. palūk...............5.70%
5 metų GlC-met. palūk.............. 5.90%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”.............................3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.95%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind......5.35%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......5.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......5.70%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......5.90%
Taupomąją sąskaitą iki............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo.................. 8.00%

Sutarties paskolas 
nuo.................. 8.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 7.45%
2 metų....................... 7.70%
3 metų........................7.90%
4 metų........................8.05%
5 metų........................8.10%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............6.20%

Duodame komercinius 
mortgičius Iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3'/a%

♦ Toronto Real
Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVO KATAS 
VICTOR RUDINSKAS 

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

L E III 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

■BBMHHBHHRSnnHSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL LePAGE 
IMBHMHHHHHHHBIIIIIIIIIIilllllllllll

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

Lina Kuliaviene

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

V/SA/S 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

“Aušros” žinios
- Mergaičių “D” klasės krepši

ninkės ruošiasi varžyboms, kurios 
įvyks balandžio 29 d. parapijos salė
je. Mergaitės (1988-89 gimimo) dar 
gali įsijungti į komandą, kuri ruo
šiasi dalyvauti ŠALFASS pirmeny
bėse. Skambinti Ilonai Turczyn, 
905 238-1564.

- “Aušros” klubo sportininkai 
vyksta į Baltimorę, MD, dalyvauti 
ŠALFASS krepšinio pirmenybėse 
gegužės 4-7 d.d. Autobuse dar yra 
vietų. Skambinti Irenai Poškutei, 
588-4838 (darbe 364-3711). Kelio
nės kaina $60.

- “Aušros” sporto klubo tėvų 
komiteto posėdis įvyko balandžio 
17 d. Buvo aptarti “Aušros” sporto 
klubo pobūvio reikalai. Pobūvis 
įvyks birželio 11 d.; 5 v.p.p. Mišios 
ir po jų pobūvis (banketas) didžio
joje salėje.

- “Aušros” sporto klubas svei
kina visus sportininkus, trenerius, 
tėvelius, rėmėjus ir parapijiečius su 
šv. Velykom. Inf.

“Vilties” žinios
- Vankuverio sporto klubas, 

“Viltis” š.m. kovo 22 d. surengė 
ketvirtąsias slidinėjimo pirmeny
bes Whistler, B.C. Oras buvo la
bai gražus. Dalyviai suvažiavo iš 
Toronto ir Čikagos. Rezultatai: 1. 
Simonas Namikas, 2. Algirdas 
Slapšys, 3. Linas Ažubalis. Kitais 
metais planuojame turėti daugiau 
dalyvių. Tie, kurie norėtų daly
vauti, prašome skambinti Linui 
Ažubaliui tel. (604) 738-1216 ar
ba Algirdui Slapšiui tel. (604) 
708-0553.

- “Vilties” krepšinio koman
da baigė 1999 m. sezoną likdama 
3 vietoje.

- Lietuvių ir jų draugų išvy
kos į kalnus prasidės po mokslo 
metų. Visi, kurie norėtų gauti in
formacijų, prašomi skambinti tel. 
(604) 736-0002 arba rašyti Andrė- 
ja Berneckas-Evans 201 - 1504, 
West 14 Ave., Vancouver, B.C. 
V6J 2H9. P.B.

Diplomatijos šefo 
taurė

Penkto dešimtmečio pradžioje 
Š. Amerikos metinės sporto žaidy
nės sutraukdavo kelis šimtus daly
vių ir svečių. Matydamas jaunimo 
entuziazmą bendrauti, diplomatijos 
šefas Stasys Lozoraitis įsteigė pe
reinamąją taurę. Gražuolė sidabri
nė taurė buvo pagaminta 1954 m. 
Italijoje ir buvo skirta klubui, lai
mėjusiam metines žaidynes. Taurę 
po šešerių metų laimėjo Toronto 
s.k. “Vytis” - (T. “Vytis - 5, Klyv- 
lando “Žaibas” - 1). Taurė kelerius 
metus buvo išstatyta specialioje To
ronto Lietuvių Namų lentynoje. 
Taurė yra numatyta perduoti Spor
to muziejui Kaune. Tuo rūpinasi 
ŠALFASS-ga ir “Vyčio” klubas To
ronte. A.S.

KANADOS (VYKIAI
Su netikrais pasais

Iš Šri Lankos gal kokie aš- 
tuoni šimtai “tamilių tigrų ko
votojų” nelegaliai su padirbtais 
pasais rado prieglobstį Kanado
je. Taip sakė vienas imigrantų 
gabenimo verslo žinovas. Tai
lando sostinėje, Bankoke, yra 
visokių dokumentų padirbėjų 
būstinė, kur Kanados pasas kai
nuoja 1500 dolerių. Tai labai 
gerai padirbti pasai, kuriuos net 
patyrusiems imigracijos tarnau
tojams sunku atskirti nuo tikrų
jų. Kanados pasai labiausiai pa
geidaujami, nes kraštas turi su 
JAV bendrą sieną. Kito nelega
lių imigrantų aprūpinimo vieta 
yra Hongkongas, iš kurio oro 
uosto į Kanadą kasmet išskren
da apie 500,000 keleivių, tarp 
kurių yra nemažai bandančių 
pasilikti. Kanadoje dokumentų 
“paruošėjai” dirba Montrealyje, 
bet imigrantų gabentojai apsi
gyvena Toronte.

Federacinės valdžios aplin
kos priežiūros ministeris D. 
Anderson pateikė svarstymui 
įstatymą, pagal kurį už saugomų 
gyvulių, paukščių ar augalų nai
kinimą numatomos nemažos 
bausmės. Pvz. korporacijoms 
bausmė gali siekti 1 milijoną, o 
jų pareigūnai bus baudžiami ka
lėjimu iki 5 metų. Privatiems as
menims baudos sieks iki 250, 
000 dol. ir penkeri metai kalėji
mo. Sakoma, kad tai seniai 
lauktas įstatymas.

JAV pareigūnai paskyrė 5 
milijonų atlyginimą už nurody
mą, kur slapstosi Abdelmajih 
Dahoumane, gyvenęs Montrea
lyje. Jis laikomas bendrininku 
irgi Montrealyje gyvenusio Ach- 
med Ressam, kuris su krūviu 
sprogmenų bandė patekti į 
JAV. A. Dahoumane yra 33 
metų, laikomas pavojingu tero

R&ŽFIKK
Professionals Inc., 

Realtor
Sales Associate

1645 Dundas St. W.
Mississauga, ON L5C 1E3

IRENA RENTELIENĖ
Pirkimo-pardavimo atstovė 

Tel. (905) 270-8840 - įstaigos 
(905) 507-6608 - namų 

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

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

ristu, nors jo brolis Kamei, irgi 
apsistojęs Montrealyje, neigia, 
kad jo brolis yra teroristas. Abu 
bendradarbiai, atrodo, ketino 
išsprogdinti Pasaulinį prekybos 
centrą Niujorke.

Saskatchewan provincijoje 
rūpinamasi gyventojų prieau
giu, kuris toje provincijoje nedi
dėja kaip kitose Kanados vie
tose.

Ontario nekilnojamo turto 
korporacija padarė keistus san
dėrius. 1999 m. statybos rango
vas F. Gabriele nupirko Missi- 
ssaugoje pramonei skirtą žemės 
slypą už 1.9 milijonus dolerių, 
su pusės milijono įmokėjimu ir 
po kelių mėnesių pardavė už 4.3 
milijono. Kitu atveju J. Chetti 
nupirko Brampton’e irgi pra
monei numatytą sklypą už 1.3 
milijono ir po šešių dienų par
davė už 3.9 milijono. Opozicijai 
reikalaujant premjeras M. Ha
rris įpareigojo policiją ištirti 
tuos sandėrius, nes kaltinami ir 
atsakingi ministerial. Kažkas 
panašaus vyko ir Vilniuje.

Britų Kolumbijoje pasto
viai kovojama su marijuanos 
augintojais. Marijuana ten augi
nama nuošaliose vietose, dažnai 
net namų rūsiuose. Kai kur šis 
verslas yra šeimos užsiėmimas 
ir ypač išsiplėtęs vietnamiečių 
tarpe. Š.m. vasario mėnesį per 
dviejų dienų kratas 24 gyvena
muose namuose Vankuveryje 
buvo sulaikytas 31 įtariamasis 
su pusės milijono dolerių vertės 
augalais. Auginamose vietose 
rasta 25 vaikai nuo 6 mėnesių 
iki 17 metų. Tas rodo, kad gal
būt ir vaikai įtraukiami į šį darbą.

Pasinešęs į Reformų kon
servatorių vadovo vietą Ontario 
jaunesnysis ministeris F. Klec 
nuo to sumanymo buvo atsisa
kęs, nes galvojo, jog nepakanka
mai surenka rinkimams pinigų. 
Vėliau padrąsintas, atrodo, vėl 
norėjo kandidatuoti, bet išgir
dęs, kad Ontario konservatorių 
partijos strategas T. Lang žadąs 
dalyvauti rinkimuose, nutarė 
palaukti. Atsirado kandidatas iš 
Britų Kolumbijos, parlamento 
narys, gydytojas K. Martin, ku
ris rinkiminei programai pasi
rinko sveikatos rūpybos reikala
vimus.

Kanados kariuomenė atei
tyje turbūt turės mažiau karių, 
nes numatoma ją modernizuoti 
sumažinant net ir artilerijos bei 
priešlėktuvinės apsaugos dali
nius. Numatoma daugiau skirti 
dėmesio taikos palaikymo užda
viniams. Mažinant biudžetą, at
rodo, kad kito kelio nėra kaip 
remtis sąjungininkais ir negau
sia atsargine pajėga. Bet dar 
sprendimas nepadarytas. Kol 
kas vyksta tik svarstymai. Re
formų konservatoriai sako, kad 
valdžia kalėjimuose paikina kri
minalistus, kurie dešimt kartų 
ištaigingiau gyvena negu karei
vinėse kariai.

Lietuvos diplomatijos šefo Stasio 
Lozoraičio pereinamoji taurė, 
įsteigta 1954 m. ir skirta daugiau
sia taškų surinkusiam sporto klu
bui Šiaurės Amerikos metinėse žai
dynėse, laimėta 1954, 1956, 1957, 
1958 ir 1959 m. tapo “Vyčio” nuo
savybe

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: LKL - Šiaulių 

“Šiauliai” nugalėjo Alytaus “Alita” 
94:81 ir iškopė į pusbaigmę. LKL 
reguliaraus sezono naudingiausiu 
žaidėju išrinktas Kauno “Žalgirio” 
puolėjas Mindaugs Timinskas.

NEBL: Vilniuje (04-16) bai
gėsi Šiaurės Europos lygos čempio
natas. Čempionais tapo Maskvos 
CSKA (Rusija) krepšininkai, baig
mėje įveikę Vilniaus “Lietuvos ry
to” klubą 95:77. Trečiąją vietą iš
kovojo Kauno “Žalgiris”, 110:88 
nugalėjęs Kijevo “Kyiv” (Ukraina) 
komandą.

LMKL (moterų) pusbaigmės 
varžybų rezultatai: Kauno “Laisvė” 
- Marijampolės “Arvi-Vemitas” 
72:77 ir 92:78, Vilniaus “Lietuvos 
telekomas” - Klaipėdos “Žuvėdra” 
85:45 ir 65:59. Varžomasi ligi trijų 
pergalių.

Lietuvos jaunių krepšinio rink
tinė Europos čempionato pusbaig
mės varžybose Vokietijoe trečiose 
rungtynėse per pratęsimą pralaimė
jo Italijos komandai 65:69. Pirmose 
rungtynėse taip pat per pratęsimą 
nusileido Vokietijai 74:77, o antro
se nugalėjo Islandiją 72:68.

PLAUKIMAS: Vilniuje vyku
siame Baltijos šalių čempionate 
Lietuvos vyrų plaukimo estafetes 
4x100 m laisvu stiliumi komandai 
pavyko laimėti kelialapius į Sidney 
olimpiadą. Plaukė JAV studijuo
jantis panevėžietis Arūnas Savickas 
ir kauniečiai Minvydas Packevičius, 
Saulius Binevičius, Rolandas Gim- 
butis. Jie nuotolį nuplaukė per 3 
min. 23,38 sek. (olimpinė norma - 3 
min. 25,24 sek.).

DVIRAČIAI: Tradicinėse “La 
Fleche Wallonne” dviračių lenkty
nėse Belgijoje moterų 91 km nuo
tolyje Diana Žiliūtė (atstovaujanti 
“Acea Due O-Lorena Camicie” 
klubui) užėmė 4-tąją vietą. Šiuo 
metu ji pirmauja pasaulio taurės 
varžybose. L. Balčiūnas (atstovau
jantis Prancūzijos “Saint-Quentin- 
Oktos” komandai), prasidėjusiose 
daugiadienų dviračių lenktynėse 
“Ster der Beloften” (Olandija) lai
mėjo 6 km nuotolį įveikdamas jį 
per 6 min. 57,45 sek. V.P.

Beveik 45000 litrų sieros 
rūkšties nutekėjo j Ontario Te- 
magami ir North Bay vandens 
telkinius - apie tuzinas Ontario 
Northland geležinkelio vagonų 
nušoko nuo bėgių ir nusivertė 
nuo pylimo. Nukentėjo nemažai 
gyvūnų, žuvų ir augalijos. Br. St.

WALTER V. DAUGINIS
ivsi isavc i: - dbaiihha

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 11 5 milijonų dolerių
MOKA:

3.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.30% už 180-364 dienų term, indėlius
4.60% už 1 m. term, indėlius
5.10% už 2 m. term, indėlius
5.30% už 3 m. term, indėlius
5.40% už 4 m. term, indėlius
5.60% už 5 m. term, indėlius

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........8.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): *
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.....................7.45%

4.70% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.95% už 1 m. GIC Invest, pažym.
5.35%.už 2 m. GIC invest, pažym.
5.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.70% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.90% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.95% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.

2 metų..................... 7.70%
3 metų..................... 7.90%
4 metų..................... 8.05%
5 metų..................... 8.10%

su keičiamu 
nuošimčiu..............6.20%

5.35% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
5.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
5.70% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
5.90% 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;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tinklalapls: 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 
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

SKRENDAM ĮVAIRIOMIS TRĄŠOMIS.
Bilietų kainos išskrendantiems iki balandžio pabaigos 

išskrendantiems iki 25 gegužės 
išskrendantiems iki 14 birželio

- nuo 829 dolerių

vasaros kainos - pradedant nuo 1099 dolerių

- nuo 939 dolerių
- nuo 949 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:parama@total.net
http://www.parama.net


Savaitė ietuvoje
Prezidentas Lenkijoje

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus balandžio 4-6 d.d. 
lankėsi Lenkijoje su oficialiu vi
zitu. Pirmąją vizito dieną jis 
Varšuvoje susitiko su Lenkijos 
prezidentu Aleksandru Kvas- 
nevskiu, padėkojo Lenkijai už 
paramą Lietuvai stengiantis sto
ti į ŠAS (NATO). Prezidentai 
pasidžiaugė glaudžiu abiejų 
valstybių vadovų, vyriausybių ir 
parlamentų bendradarbiavimu. 
Jie sutarė dėti visas pastangas, 
kad tautinės mažumos galėtų iš
laikyti savo kalbą ir kultūrą, 
naudotis visomis teisėmis ir ga
limybėmis pagal Europos stan
dartus.

Kaip skelbia ELTA/LGTIC, 
tą dieną buvo pasirašytos tarp
vyriausybinės sutartys dėl ben
dradarbiavimo kovojant su te
rorizmu, nelegalia prekyba nar
kotikais ir organizuotu nusikals
tamumu bei dėl abipusės pagal
bos stichinių nelaimių ir avarijų 
atvejais. Lenkijos ir Lietuvos 
delegacijos tarėsi automagistra
lės “Via Baltica” ir europinio 
tipo geležinkelių tiesimo klausi
mais. Su Lenkijos ministeriu 
pirmininku V. Adamkus aptarė 
ekonominio bendradarbiavimo 
klausimus, padėkojo už elektros 
energijos importo iš Lietuvos 
atnaujinimą.

V. Adamkus taip pat aplan
kė Krokuvą, dalyvavo Lietuvos 
ir Lenkijos verslo forumo atida
ryme, skaitė paskaitą Jogailos 
universitete, apžiūrėjo Osvenci
mą, Čenstachovos miestą bei 
Jasnaja Gura vietovę, kurioje 
yra stebuklingas Dievo Motinos 
paveikslas.

Steigs dvišalę komisiją
Balandžio 3 d. Lietuvos ir 

Gudijos užsienio reikalų minis
terial Algirdas Saudargas ir 
Uralas Latypovas Vilniuje pasi
rašė dokumentą, kuriuo numa
toma steigti dvišalę tarpvyriausy
binę komisiją. Jos tikslas - plėto
ti politinį ir ekonominį bendra
darbiavimą, rašo BNS/LGTIC. 
Taip pat buvo pasirašytos susi
siekimo ministeriu sutartys dėl 
Gudijos krovinių gabenimo 
tranzito sąlygų, panaudojant 
Lietuvos uostus ir kitą transpor
to žinybą bei dėl bendradarbia
vimo geležinklelio transporto 
srityje.

URM memorandume buvo 
pareikštas susidomėjimas kuo 
skubiau baigti valstybės sienos 
žymėjimą, ypač siekiant padi
dinti pasienio punktų pralai
dumą. Lietuva jau baigė žymė
jimo darbus savo pusės tarp
valstybinės 650 kilometrų sie
nos, o Gudija yra pažymėjusi 
apie 80 km. Gudijos ministerio 
teigimu, klausimas yra ne politi
nis, o ekonominis, ir darbų pa
baiga priklauso nuo tarptauti
nės finansinės paramos.

Kautynėse su...|
(Atkelta iš 5-to psl.) 

lašo vandens. Buvome alkani ir 
ištroškę, sušalę. Nuvarė į mišką, 
į savo stovyklą, išstatė iš šono 
kulkosvaidžius, o mes sukritę 
ant smėlio laukėme savo likimo. 
Atėjo lenkų vadas ir pasakė ne
šaudysią; gavę įsakymą iš Lon
dono paleisti mus.

Gegužės 16 d. atėjome į Ja
šiūnus, kur stovėjo 310 batalio
nas. Ten gavome po milinę, nu- 
siprausėme ir gavome kavos, 
Lietuvos ūkininkų suaukotų la
šinukų, kritome į šiaudus kluo
ne ir saldžiai numigome.

Vėliau traukės 310 batalio
nas ir mes ėjome į geležinkelio 
stotį, važiavome į Vilnių, paskui 
į Kauną. Ėjome basi į Panemu
nės kareivines. Ten davė senus 
drabužius vokiečių oro pajėgų ir 
išvežė į Vokietiją. Aš papuoliau 
į Berlyną. “Skraidžiau” su kas
tuvu po griuvėsius. Man nebuvo 
labai blogai, nes daugiausia ver
tėjavau.

Kaip minėjau, Įeit. Sniegai- 
tį, minosvaidžių vadą 1954 m. 
sutikau Kanadoje. Jis mane pa
žino, nes mane vadindavo “Prū- 
siuku”. Mat kalbėjau vokiškai. 
Bet man jis nepatiko, nes buvo 
pasitraukęs iš kautynių.

vLOTBDlHEinKJCSk

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Dokumente pabrėžiamas ne
legalios migracijos stabdymas ir 
tam svarbus readmisijos sutar
čių įgyvendinimas. Tokia Lietu
vos ir Gudijos sutartis yra pa
rengta, bet dar nepasirašyta.

Baltijos prezidentai Vilniuje
Kovo 30 d. Lietuvos prezi

dentūroje prasidėjo trišalis Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos prezi
dentų susitikimas. Valdas 
Adamkus, Vaij-a Vykė-Freiber- 
ga ir Lennart Meri svarstė tar
pusavio politinį ir ekonominį 
bendradarbiavimą, santykius su 
kaimynėmis ir integraciją į Eu
ropos sąjungą bei ŠAS (NA
TO). Jie pažymėjo, kad EŠ na
rystės derybų su Latvija ir Lie
tuva pradžia paskatins trišalį 
bendradarbiavimą, pasidžiaugė 
visų trijų valstybių bendradar
biavimo su JAV plėtote. Buvo 
aptarta būtinybė plėtoti bendrą 
Baltijos šalių energetikos rinką 
bei tiesti elektros perdavimo ir 
dujų transportavimo linijas į 
Lenkiją ir Suomiją.

Gaus PB paskolą
Pasaulio banko (PB) Euro

pos ir Vidurio Azijos viceprezi
dentas Johannes Linn balan
džio 3 d. Vilniuje susitiko su 
Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi ir ministeriu pirmi
ninku Andriumi Kubiliumi. Jis 
pranešė jiems apie PB misijos 
balandžio 10 d. pradžią, pareiš
kė remiąs griežtą Lietuvos vy
riausybės fiskalinę politiką, su
derintą su Tarptautiniu valiutos 
fondu. Svečio teigimu, PB rems 
vyriausybės struktūrines ir insti
tucines reformas, pirmiausia 
vykdant biudžetą, pensijų siste
moje, privačiame sektoriuje, že
mės ūkyje. PB taip pat siekia, 
kad būtų sumažintos pašalpos 
bei energetikos sektoriaus įsi
skolinimas.

PB ketina liepos mėnsesį su
teikti Lietuvai 50 mln. JAV dol. 
vertės struktūrinio sureguliavi
mo paskolą, rašo BNS/LGTIC. 
Ji bus pusė bendros 100 mln. 
dol., 17 metų trukmės paskolos, 
kurią PB pažadėjo suteikti, Lie
tuvos vyriausybei ir Tarptauti
niam yaliutos fondui kovo mė
nesį pasirašius naują 15 mėne
sių sutartį.

Tarėsi dėl stojimo į ŠAS
Balandžio 8 d. Vilniuje vy

ko Lietuvos gynybos ir užsienio 
reikalų pareigūnų konferencija 
dėl stojimo į ŠAS programos. 
URM įsijungimo į NATO sky
riaus vadovas Rytis Paulauskas 
teigė, kad “mažesnis nei pla
nuota gynybos biudžetas gali 
trukdyti sąveikai šu NATO, to
dėl Lietuva turi būti pasiruošusi 
peržiūrėti prioritetinius uždavi
nius”, skelbia BNS/LGTIC.

Kariuomenės vadas briga
dos generolas Jonas Kronkaitis 
pareiškė, jog “integracijos į al
jansą programa parengta, atsi
žvelgiant į ekonomikos augimo 
prognozes”. Tačiau sulėtėjus 
šiam procesui, Lietuvai teks ati
dėti kai kurių projektų įgyven
dinimą. Jo teigimu, sulėtėjo 
ginkluotės įsigijimas, kareivinių 
remontas.

Per pirmuosius šių metų 
mėnesius, krašto apsaugos sis
tema gavo 68% jai numatyto 
finansavimo. Pernai KA siste
mos finansavimo planas buvo 
įvykdytas 74%. Krašto apsaugos 
ministerija už statybos darbus, 
komunalines bei kitas paslaugas 
skolinga apie 50 mln. litų. Be
veik pusę šios sumos sudaro 
KAM įsiskolinimai už praėju
sius metus. RCl

Dvasinės pagalbos jaunimui centro steigėjas Klaipėdoje kun. E. PUT
RIMAS penkmečio iškilmių proga visus dalyvius vaišino tortu

Nuotr. A. Juškevičiaus

toji Toronto Prisikėlimo parapijos salėje. Dalyviai gieda “Ąžuolai žaliuos”. Iš kairės: gen. garbės 
konsulas Haris Lapas, paskaitininke iš Lietuvos dr. Rasa Juknevičienė, Audrius Šileika, Česlovas 
Senkevičius, Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė, KLB pirm. A. Vaičiūnas, A. Vaičiūnienė Nuotr. V. Stanevičienės
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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

REŽMKK Wost Realty Irto.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Rūsyje, kur gimė šis laikraštis
1950-tieji metai, kai “Tėviškės žiburiai” žengė pirmuosius žingsnius

Kai kurie gyvenimo epizo
dai palieka žmogaus sąmonėje, 
juos prisimeni vėl ir vėl.

Tą vakarą, grįžęs iš Toronto 
rytinės dalies Scarboro šunų 
biskvitų fabriko, linotipu (išmo
kė a.a. K. Rusinas) rinkau skai
tytojų adresus. Jų buvo gana ne
daug - apie 220. Tame pačiame 
klebonijos rūsyje sekančio nu
merio puslapius laužė prof. A. 
Šapoka.

Užbaigę sėdom už vieninte
lio mūsų lėšomis nusipirkto bal
do - seno stalo, kurį man sura
do klebono brolis Jonas. Penk
tadienio vakaras. Vieninteliam 
apmokamam laikraščio tarnau
tojui - redaktoriui įteikiau čekį. 
Banko (Bank of Toronto) sąs
kaitoje maždaug tiek ir tebuvo. 
Čekio suma buvo nežmoniškai 
“mizerna”. Redaktorius algą 
priėmė su jam įprastu humoru, 
tad jaučiaus geriau. Kalbėjome 
toliau. Apie nemokėtą lenkų 
spaustuvei sąskaitą už praeitą 
numerį, prisiminiau gal per 
daug pesimistiškai. Redaktorius 
atkirto sakiniais, pilnais humo
ro, pasakė kažkokio filosofo 
išmintingus žodžius: “Bailiai bi
jo rytojaus”. Nuo to momento 
pesimistiškas galvosenas nu
trenkiau šalin.

Kalbėjome apie mūsų daž
nai kartojamus planus: žūtbūt 
turime surasti keliagubai dau
giau skaitytojų, ieškoti komerci
nių skelbimų, organizuoti pa
rengimus, vasarą - gegužines.

Trūko ir bendradarbių. 
Tuščius tarpus užkimšdavome 
mūsų pačių straipsneliais. Pasi
rašydavome inicialais ar slapy
vardžiais.

Vėlų vakarą kažkas pasi-

VAIDOTAS VERBA, 
Lietuvos ambasados Otavoje mi- 
nisteris patarėjas, pakeitęs išvyku
sią I-ją sekretorę A. Simanaitienę. 
Jis gimė 1966 m. Raseiniuose, mo
kėsi Kūno kultūros akademijoje, 
Tarptautinių santykių ir politinių 
mokslų mokykloje Anglijoje, studi
javo teisę Vilniaus universitete, 
dirbo Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijoje; moka anglų, vokiečių ir 
rusų kalbas

beldžia į duris. Įžengė nemažas 
žmogelis, kurio apsiaustas ir 
skrybėlė bei išvaizda priminė 
Biblijos laikų žmogystą. Kalbėjo 
gerai lietuviškai, bet redakto
rius pastebėjo jį kalbant klaipė- 
dietiška tarme. Didžiulį pluoštą 
lapų įteikė redaktoriui tarda
mas: “Jei netiks jūsų laikraščiui, 
aš sugrįšiu pasiimti atgal”. Tai 
taręs išėjo. Ant rankraščių nera
dome nei pavardės, nei adreso.

Redaktorius ir aš pasidali
nome lapus ir skubiai pradė
jome skaityti. Mistiškai atro
dantis autorius buvo pasinėręs į 
metafizikos gelmes: “Kaip su
tvertas Dievas, visatos ir Dievo 
santykiai, kokias teises turi Die
vas, ar turi Dievas teisę bausti 
žmones? Dar gilyn ir gilyn už 
visų mokslų ribų. Redaktorius 
susidėjo lapus į portfelį. Sakė •

TORONTO
A. Rudys, Vilniaus vidurinės 

mokyklos “Lietuvių Namai” di
rektorius, dėkodamas Kanados 
lietuviams už nuolatinę paramą, 
rašo: “Nuoširdžiai dėkojame už 
sveikinimą Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo ĮO-mečio proga, 
už siuntinius, kurįuos gavome ir 
jau išdalinome, už spaudą ir viską, 
ką per jūsų rūpesti mes gauname.

Paminėjome Vasario 16 šven
tę. Mokykloje buvo garbingų sve
čių, mokiniai paruošė šventinį 
koncertą. Pirmoje daly buvo dek
lamuojamos poeto V. Cinausko 
eilės. Antroje - buvo dainuoja
mos dainos, šokami lietuvių liau
dies šokiai. Minėjome Kovo 11- 
ąją. Buvo labai įspūdinga šventė. 
Mokiniai - tremtinių vaikaičiai dai
navo kartu su Vilniaus politinių 
kalinių ir tremtinių choru. Ne 
vienam iš susijaudinimo per skruos
tą nuriedėjo ašarėlė...

Šventės baigėsi, visų laukia 
nauji darbai, nauji sumanymai. 
Abiturientai ir dešimtokai ruošia
si egzaminams, kiti galvoja apie 
sėkmingą mokslo metų pabaigą. 
Mokykla pradeda ruoštis dešimt
mečiui, kuris įvyks rugsėjo 30 
dieną. Kaip greit bėga laikas, ro
dos dar visai neseniai įkūrėme 
šiuos “Lietuvių Namus”.

Lietuvoje jau savo teises reiš
kia pavasaris - gamta alsuoja at
gimimu. Kad taip visur... Jūs 
mieli Toronto lietuviai, vis rūpi
natės mūsų mokykla. Matyt, tokia 
jūsų visų prigimtis - meilė Lietu
vai niekad neišblės. Nuoširdžiau
sia pagarba ir padėka visos mūsų 
mokyklos mokinių ir pedagogų 
vardu. Su geriausiais linkėjimais 
visiems Kanados lietuviams. Te
padeda jums Aukščiausias”.

(Šį laišką “Tėviškės žibu
riams” atsiuntė torontietė A. Ste- 
paitienė, besirūpinanti aukščiau 
paminėtos mokyklos rėmimu).

Dail. Jūratė Batūraitė-Lem- 
kienė, buvusi torontietė, dabar 
su šeima gyvenanti Vokietijoje, 
atvykusi į Torontą aplankyti gi
minių, balandžio 12 d. aplankė 
ir “Tėviškės žiburius”, papasa
kojo apie judrų kultūrinį gyve
nimą Europoje, apie savo kūry
binius darbus ir rengiamas pa
rodas, per kurias su ja vis dau
giau susipažįsta plačioji visuo
menė, meno mėgėjai ir vertin
tojai. Dailininkė, gyvendama 
Hiuttenfelde, palaiko artimus 
ryšius su Vasario 16-tosios gim
nazija, kurioje mokytojauja jos 
vyras Vilius Lemkė, anksčiau 
taip pat trumpai gyvenęs To
ronte.

A. a. Juozo Klimo 14-kos 
metų mirties atminimui duktė 
Elena Žulienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25. 

skaitysiąs namie. Per septynius 
metus vis primindavome šį ne
paprastą žmogelį.

Po septynerių metų išlindo
me iš klebonijos rūsio. Aš pasu
kau į kitus horizontus. Su pro
fesoriumi atsisveikinau su liūde
siu, nes prof. Adolfas Šapoka 
buvo aukštos inteligencijos ir 
reto humoro žmogus, kuris man 
buvo viršininkas, bendradarbis, 
bičiulis, mokytojas.

Išvykdamas buvau tikras, 
kad “Tėviškės žiburiai” gerose 
rankose, nes profesoriui Šapo
kai talkon atėjo žymus mąstyto
jas, rašto žmogus kun. dr. Pra
nas Gaida.

Galiu pridėti, kad naujam 
administratoriui perdaviau trupu
tį daugiau, negu aplūžusį stalą.

Jonas Prakapas

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

A. a. Matildos Renkienės at
minimui J. M. Rybiai su šeima 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Antanui Garkūnui mi
rus, užjausdami žmoną ir visus 
gimines, “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20 - S. Kojelienė; $10 - 
J. Puniška.

St. Catharines apylinkės au
kos KLB: $50 - J. J. Šarūnai; 
$25 - J. Bušauskas; $20 - J. 
Sendžikas, P. Baronas; $10 - J. 
Vyšniauskas, J. Karaliūnas.

A. a. Vladui Kiškūnui mirus, 
užjausdamos žmoną Mortą, duk
rą Coleen, sūnų Valterį, brolius 
Jurgį, Juozą ir Petrą su šeimomis 
“Kovai su vėžio liga” Lietuvoje 
M. Pranaitienė ir A. Zarembaitė 
aukojo po $20. M.R

Aukos Vasario 16-tosios proga 
Tautos fondui Kanadoje: $200 - P. 
Markuškis; $150 - B. Sergantis; 
$100 - L. Balsienė, B. Vaidila, L. F. 
Dūda, Pr. Basys, G. A. Sakus, J. 
Dervaitis, B. Laučys, J. Yčas; $50 - 
J. Medelis, K. Juzumas, J. Linkū- 
naitis, Z. Didžbalienė, J. J. Zenke- 
vičiai, A. Z. Stančikai, V. A. Ans- 
kis, R. Tumpa, J. Drasauskas, A. 
O’Donohue, St. Jokūbaitis, D. J. 
Didžbaliai, V. Baleiša; $40 - J. Jo
nušas; $30 - J. Lapavičius, A. Stul
gys;'$25 - B. Saplys, T. Stanulis, A. 
Zalagėnas, R. Sirutienė, J. V. Šim
kus, P. E. Stepanauskas; $20 - J. 
Pužas, St. Girčienė, V. Vaidotas, 
O. R. Berentas, M. Žymantienė, B. 
G. Čižikas, B. Vaišnoras, VI. But- 
kys, B. Jonynienė, A. Radžiūnas, P. 
Šturmas, B. Tumosienė, U. Paliuly
tė, J. Juodikis, K. Balyta, V. Nor
vaišienė, V. B. Palilionis; $10 - E. 
Valeška, B. Juknevičius, R. Beke- 
rienė, E. Bakšienė, J. Lelis. St. 
Pranskevičius, V. Gudaitis, O. Kai
rienė, Nežinomas; $5 - Nežinomas, 
J. Gataveckas.

TFK valdyba dėkoja visiems 
aukotojams.

Melisa Savickaitė ir Linas 
Šeikis iš Australijos, X Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso ren
gimo k-to nariai, lanko dides
niuosius Šiaurės Amerikos lie
tuvių telkinius, kviečia jaunimą 
į Australijoje vyksiantį PLJS- 
gos kongresą, prašo finansinės 
paramos, kuri ypač reikalinga iš 
Rytų Europos į kongresą at
vykstantiems paremti. Austra- 
liečiai svečiai, susitikę su To
ronto visuomene bei KLJS-gos 
nariais sekmadienį, balandžio 
16, pirmadienį, balandžio 17 
lankėsi “Tėviškės žiburių” re
dakcijoje, papasakojo apie ren
giamą kongresą, atsakinėjo į 
klausimus, paliko leidinių. M. 
Savickaitė ir L. Šeikis dar turi 
aplankyti Vašingtoną, Niujorką, 
Bostoną ir Los Angeles.

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

str a Travel
& Services Inc.

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

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

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

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

VISŲ SKRENDANČIŲ į 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

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3
Tel: (416) 233-4601 Fax: (416) 233-3042

Siuntiniai laivu irlėktuvii
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

y



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 2000.IV.18 Nr.16 (2615)

'W TORON T @™T
Anapilio žinios

- Balandžio 15, šeštadienį, pa
laidota a.a. Ona Sitkauskienė, 93 
m. amžiaus.

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. ketvirtadienį - 7 v.v. Švč. 
Sakramento įsteigimo Mišios; D. 
penktadienį - 3 v.p.p. Kristaus kan
čios ir mirties pamaldos; D. šešta
dienį - 8 v.v. Kristaus prisikėlimo 
pamaldos (romėniškomis apeigo
mis); Velykų rytą - 7 vai. Kristaus 
prisikėlimo pamaldos (lietuviško
mis apeigomis); 9.30 v.r. Velykų 
Mišios; 11 v.r. Velykų Mišios.

- Anapilio autobusėlis veš mal
dininkus nuo Islington požeminių 
traukinių stoties D. ketvirtadienį - 
6.30 v.v., D. penktadienį - 2.30 
v.p.p., D. šeštadienį - 7.30 v.v. 
Atgal parveš po pamaldų. Velykų 
dieną autobusėlis veš maldininkus 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Visų, kurie ruošiasi mūsų pa
rapijoje priimti Sutvirtinimo sakra
mentą, susitikimas ir pokalbis su 
klebonu bus balandžio 30, Atvely
kio sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių.

- 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 balandžio 23, Velykų 
sekmadienį: 7 v.r. Kristaus prisikė
limo pamaldos (lietuvių apeigo
mis); 9.30 v.r. už a.a. Mariją Kara- 
siejienę ir Uršulę Piliukaitienę; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytoto šventovėje 3 v.p.p. už a.a. 
Bronių Vitkų; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje, balandžio 22, Did. šeš
tadienį: 3 v.p.p. Kristaus prisikėli
mo pamaldos (lietuvių apeigomis).

Išganytojo parapijos žinios
- Didžiojo penktadienio pamal

dos su Šv. Komunija 11.15 v. ryto.
- Velykų ryto pamaldos 11.15 v.
- Praeitą sekmadienį pamaldo

se buvo prisiminta a.a. Marija Bart- 
minaitė-Genutienė, kuri mirė ba
landžio 11 d. Ludwigshafene, Vo
kietijoje, sulaukusi 84 metus. Mari
ja gimė 1916 m. gruodžio mėnesį, 
Sartininkų kaime, Tauragės apskr. 
Paliko liūdinčias dukras - Eriką, 
Siną ir Irmą, sūnų Miką ir brolį 
Toronte Emilijų Bartminą. Ilsėkis 
ramybėje.

- Vyksta parapijos vajus evan
gelikų jaunimo stovyklai Lietuvoje 
paremti. Aukos specialiuose voke
liuose surenkamos pamaldų metu. 
Išlaikyti vieną stovyklautoją savai
tei reikia 25 dol. Vajus tęsis iki Ve
lykų. Visi rėmėjai metų pabaigoje 
gaus oficialius pakvitavimus. Sto
vyklai vadovauja diak. Liudas Mi
liauskas, talkininkaujant Klaipėdos 
universiteto evangelikų fakulteto 
studentams.

- Parapijos tarybos posėdis - ge
gužės 9 d., 7.30 v.v. Hiršų namuose.

Maironio mokyklos žinios
- Balandžio 15 d. Velykų sene

lė aplankė mokyklą, išdalindama 
saldainius vaikams. Nuoširdus ačiū 
jai (p. Aldonai Biškevičienei).

- 8 sk. mokiniai ir aukštesniųjų 
lituanistinių kursų studentai ruošia
si kelionei į Otavą gegužės 6-7 d.d. 
Tikslas - susipažinti su Lietuvos 
ambasada bei Kanados parlamento 
rūmais ir pabendrauti su vietiniais 
lietuviais.

- Darželių mokytojos ir vaikai 
maloniai kviečia mamytes gugužės 
13 d., 11 v.r., kavutei ir staigmenai. 
Apie dalyvavimą prašome pranešti 
iki gegužės 6 d.

- Pamokos po Velykų švenčių
- balandžio 29 d. Ž.Š.

Gižų parapijai suaukota 
$625 a.a. Antano Garkūno at
minimui.

Vaiko tėviškės namams 
$200 aukojo A. Krakauskas.

Kauno arkivyskupijos vai
kų dienos centrams $200 auko
jo E. Juzėnienė.

Šventųjų metų giesmių 
šventei Vilniuje $100 aukojo E. 
Juzėnienė.

Keltuvo vąjui aukojo: $200
- E. Juzėnienė; $100 - M. Vaš
kevičienė; $50 - M. A. Empa- 
keriai (a.a. Alfonso Dausos 
XXXIII mirties metinių proga).

Sudbury apylinkėje Tikin
čiajai Lietuvai surinkta $489. 
Stambesnes sumas aukojo: $100
- J. Petrėnas, P. M. Venskai; 
$50 - L. Kulnys, A. Rukšys.

Tikinčiajai Lietuvai aukojo: 
$1,000 - KLK moterų draugijos 
Lietuvos kankinių parapijos sky
rius; $100 - A. Vaišvilienė (miru
sių tėvų, brolių, sesutės ir savo 
vyro a.a. Mykolo, atminimui).

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - E. Tamulionienė, 
I. Paškauskienė; $50 - M. A. Em- 
pakeriai (a.a. Alfonso Dausos 
XXXIII mirties metinių proga).

Prisikėlimo parapijos žinios
- Verbų sekmadienį per 10.15 

v. Mišias giedojo jungtinis parapi
jos ir “Volungės” choras.

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: Didįjį ketvirtadienį Mišios 7 
v.v. su procesija ir Švenčiausiojo 
garbinimu iki 8.30 v.v. Didįjį penk
tadienį 3 v.p.p. Žodžio liturgija, 
Kryžiaus pagerbimas ir Komunija. 
Švenčiausiojo garbinimas po pa
maldų iki 5 v.p.p. Pusę valandos 
prieš pamaldas dienos susikaupi
mui tinkamas giesmes giedos sol. J. 
Vaškas, jungtinis parapijos ir “Vo
lungės” choras. Didįjį šeštadienį 
Velykų nakties apeigos ir Prisikė
limo Mišios 9 v.v. Po Mišių visi 
kviečiami pasivaišinti kava ir pyra
gais parapijos salėje. Didįjį penkta
dienį ir šeštadienį privačiam Šven
čiausiojo garbinimui šventovė bus 
atdara nuo 9 v.r. Įėjimas pro skautų 
būklo duris.

- Balandžio 14 d. buvo palai
dotas a.a. Vladas Kiškūnas, 76 m. 
Paliko žmoną Mortą, sūnų Valterį 
su šeima , ir dukrą Coleen, brolius 
Jurgį Toronte, Juozą Australijoj ir 
Petrą Lietuvoje su šeimomis.

- Parapijos metiniame susirin
kime į parapijos tarybą dvejų metų 
kadencijai buvo išrinkti: B. Čepai
tienė, dr. J. Čuplinskienė, R. Jag- 
lowitz, L. Kuliavienė, V. Kulnys, R. 
Kurienė, A. Puodžiūnienė, J. Rus- 
lienė, V. Ruslys, D. Sonda, V. Ta- 
mulaitis, V. Taseckas ir J. Vingelie- 
nė. Susirinkime buvo padaryti pra
nešimai apie parapijos persikėlimo 
eigą. Persikėlimo vajaus žemei 
pirkti komiteto pirmininkai Algis 
Nausėdas ir Alvydas Saplys, sutelkę 
tam tikslui $1,444,362 sumą, užbai
gė savo darbą ir perleido naujiems 
pirmininkams Pauliui ir Rasai Ku- 
rams, kurių komitetas tęs vajų to
liau rinkdamas lėšas statybai ir in
ventoriaus pirkimui. Susirinkimo 
metu buvo išdalyti parapijos tary
bos sekcijų pirmininkų raštu pa
ruošti pranešimai ir parapijos meti
nė apyskaita, kuri bus padėta šven
tovės prieangyje sekmadieniais.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Julie Radzevičiūtė su Michael 
Razar ir Jane Macijauskaitė su 
Richard Cowles.

- Pakrikštytas Michael-Albert- 
Adriano, Valerijos (Kartavičiūtės) 
ir Angelo Gerardi sūnus.

- Pirmos Komunijos iškilmės 
vyks gegužės 7 d. per 10.15 v. Mi
šias. Repeticija šiom iškilmėm pasi
ruošti bus gegužės 3 d., 6 v.v. šven
tovėje. Vysk. P. Baltakis, OFM, su
teiks Sutvirtinimo sakramentą 20 
jaunuolių gegužės 14 d. per 10.15 v. 
Mišias. Ryšium su Pirmos Komuni
jos ir Sutvirtinimo sakramento iškil
mėmis gegužės 7 ir 14 d.d. paskuti
nės Mišios bus 12 v. (vietoj 11.30 v.r.).

- Talpintuvas, kuris turėjo būti 
pakrautas praeitą šeštadienį, balan
džio 15, bus kraunamas balandžio 
29 d. Parapijos tarybos labdaros 
sekcija kviečia visus į talką, nes pri
krauti didelį talpintuvą reikės daug 
darbo jėgos.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, kurį rengia parapijos 
tarybos labdaros sekcija, įvyks ge
gužės 3-4 d.d. parapijos salėje.

- Mišios Velykų dieną, balan
džio 23: 8.15 v.r. už Gadeikių šei
mos mirusius; 9.15 v.r. už a.a. Ele
ną Gegužienę; 10.15 v.r. už a.a. Ba
lį Radzevičių, už a.a. Mariją Leikū- 
nienę, už a.a. Oną ir Simą Les- 
niauskus; 11.30 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio popietėje, ba

landžio 16, dalyvavo 247 asmenys. 
Pranešimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN moterų būrelio narė 
J. Rukšienė.

- Sekantis LN valdybos posė
dis įvyks balandžio 20 d., 7 v.v.

- Slaugos namų statybai auko
jo: A. Žvirblis - $100, P. Vytė - 
$100 ($700), B. Stalioraitis - $500 
($2650), P. Augaitis - $500, J. Lelis 
- $100. Toronto lietuvių pensinin
kų klubo mezgimo būrelis - $500, 
p. Kaliukevičius -$500. Slaugos na
mų vajaus komitetas dėkoja visiems 
aukotojams už nuoširdų dosnumą 
ir paramą Slaugos namams. Slau
gos namams aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito Įcoope- 
ratyvuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON M6P 1A6.

- Dar yra likę bilietų į velyki
nius pietus, kurie įvyks Lietuvių 
Namuose balandžio 30 d., 1 v.p.p. 
Dėl papildomos informacijos skam
binti į LN raštinę tel 532-3311.

— Per praeitą LN valdybos po
sėdį Slaugos namų vajaus komiteto 
pirmininku patvirtintas T. Stanulis.

- Balandžio 10 d. LN lankėsi
mons. K. Vasiliauskas, kuris pasira
šė svečių knygoje ir palinkėjo daug 
ilgų gyvavimo metų,_____________
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.

BSL Tėviškės žiburių
50 metų. sukaktuvinis

2000 m. balandžio 29, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje 
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Toronto 
chorai “ARAS" ir “ANGELIUKAI” 
(vad. L. Turūtaitė, N. Benotienė)

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite 
pasidžiaugti smagia orkestro 
"Žagarai” šokių muzika.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo darbo valan
dos Velykų laikotarpiu: balan
džio 20 (D. ketv.) - 9 v.r. - 8 
v.v., balandžio 21 (D. penkt.) - 
uždaryta, balandžio 22-9 v.r. - 
1 v.p.p., balandžio 23 (Velykos)
- uždaryta; balandžio 24 (pirm.)
- 9 v.r. - 3.30 v.p.p. Anapilio 
skyriuje: balandžio 20 (D. 
ketv.) - 1 v.p.p. - 8 v.v.; balan
džio 21 (D. penkt.) - uždaryta, 
balandžio 22 (D. šešt.) - užda
ryta, balandžio 23 (Velykos) - 
uždaryta, balandžio 24 (pirm.) - 
uždaryta, balandžio 25 (antr.) - 
9 v.r. - 3.30 v.p.p.

“Paramos” kredito koope
ratyvo darbo valandos Velykų 
švenčių laikotarpiu: bal. 20 (D. 
ketv.) 9 v.r. - 8 v.v., bal. 21 (D. 
penkt.) - uždaryta, bal. 22 (D. 
šešt.) 9 v.r. - 1 v.p.p., bal. 24 
(pirm.) 9 v.r. - 3.30 v.p.p.

Vartotų daiktų išpardavi
mas įvyks š.m. balandžio 29, 
šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p., 
St. Andrew’s parapijos patalpo
se (Carlton ir Jarvis gatvių san
kryžoje). Rengia Toronto esčių 
labdaros organizacija.

XI Lietuvių tautinių šokių 
šventė įvyks š.m. birželio 30 - 
liepos 2 d.d. Toronte-Mississau- 
goje. Bilietus į visus renginius 
galite užsisakyti pas J. Vingelie- 
nę 416 233-8108 arba V. Tasec- 
ką 905 824-4461. Norintiems 
užsisakyti nakvynes netoli šven
tės renginių papiginta kaina, iki 
balandžio 28 d. vietų dar yra 
Novotel Airport viešbutyje 416 
798-9800.

Adolfas Bajorinas, vienas iš 
pačių pirmųjų “Tėviškės žibu
rių” talkininkų, ir ponia Danu
tė, sveikindami “TZ” leidėjus ir 
darbuotojus, atsiuntė $50 auką.

“Tėviškės žiburių 50-mečio 
proga, sveikindama leidėjus ir 
visus bendradarbius, Monika 
Povilaitienė aukojo $50.

“Tėviškės žiburių” auksinio 
jubiliejaus proga aukojo: $1,000
- Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas “Talka”; $500 - 
G. D. Sakai; $200 - E. M. Bu- 
meisteriai; L. Matulevičienė; 
$50 - A. I. Kusinskiai. Leidėjai 
visiems nuoširdžiai dėkoja. .

A. a. Genovaitės Jančiukie- 
nės, mirusios 1999 m. kovo 11 
d. atminimui, vyras Vytautas 
Jančiukas “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $500.

A. a. Petrui Balytai mirus, 
užjausdami šeimą, jo prisimini
mui Irena Ignaitienė, dukros 
Gražina, Aldona ir Linas Čepai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

Mylimos mamytės a.a. Onos 
Vanagaitės-Kybartienės 48 metų 
mirties prisiminimui duktė Re
gina Kybartaitė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.
• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

IEŠKOMA MOTERIS, kuri at- 
liktų namų ruošos darbus, gyven
tų kartu. Pageidautina rusiškai 
kalbanti. Skambinti rytais arba 
vakarias tel. 416 736-8249, vaka
rais 905 771-5012, dienos metu 
tel. 416 567-2040.

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir 
mažojoje (su įėjimo bilietais).

PASIVAIŠINSITE skaniais J. Gurklienės gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

VAKARO PRADŽIA - 6.00 v.v.,
50-mečio paminėjimo ir meninės programos - 6.30 v.v.

31 KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 11
kviečia visą jaunimą dalyvauti

(DęLyJuį šokiuoit
balandžio 23, Velykų sekmadienį, 9 v.v.

Prisikėlimo parapijos patalpose
Įėjimas - pro šonines durisai

*•

Paskutinė proga įsigyti skulptoriaus 

a.a. JOKŪBO DAGIO 
meno kūrinių.

š.m. balandžio 30, sekmadienį, 12-4 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose

Pajamos skiriamos Labdaros dantų gydymo 
klinikai “PERLAS” Palangoje

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X 
X

X

Maloniai kviečiame jus dalyvauti £ 

pietuose | 
2000 m. balandžio 30, sekmadienį, 1 v.p.p. x 
Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor St.W., Toronto x

X ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA X
x * Velykų bobutė su dovanėlėmis * x
X įėjimas: suaugusiems - $20, vaikams 6-12 m. - $8, v
X vaikams iki 5 m. nemokamai X
X Toronto Lietuvių Namų moterų būrelis ir Lietuvių Namai X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 

CM oliuos dieuo* piktuose 
š.m. gegužės 14, sekmadienį, 12.30 v.p.p 

Anapilio didžiojoje salėje
Bilietai: suaugusiems - $15; nuo 7-12 metų - $8; 

iki 6 metų - nemokamai.
Bilietus galima įsigyti sekmadieniais po pamaldų Anapilyje 
arba kreiptis į Janiną tel. 905 848-5236 ar Romą 
tel. 905-829-3280 Rengia - Anapilio jaunų šeimų sekcija

KANADOS LIETUVIŲ FONDO metiniame narių susirinkime š.m. 
gegužės 6, šeštadienį, reikės išrinkti 4 asmenis į fondo tarybą ir 
3 į revizijos komisiją. Kandidatus galima siūlyti, arba norintys kan
didatuoti gali pasisiūlyti raštu per Algį Nausėdą, 51 Van Dusen, 
ON M8Z 3E8, arba tel. 416/231-1423, faksu 416/239-0995 iki 
š.m. gegužės mėn. 4 dienos. Kandidatus bus galima siūlyti ir su
sirinkimo metu. KLF taryba

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.

JEIGU NORITE NUSIŲSTI GĖLIŲ 
PUOKŠTĘ giminaičiams ar bičiu
liams, gyvenantiems Lietuvoje, kreip
kitės į gėlių saloną “Frezija”. Pa
slaugos teikiamos įvairiose Lietu
vos vietose. Tel. Klaipėdoje 01137- 
06217383, faksas 0113706381424. 
Dėl platesnės informacijos skam
binkite tel. (905) 822-7799 arba 
(705) 387-4827.

Asmenys ar organizacijos, paaukoję 5000 dol. 
ar daugiau Slaugos namų statybai, galės įsiam
žinti lentelėje virš kambario durų kaip mecenatai 
to kambario įrengimui.

$500 ($2,650) - BERNADETA STALORAITIS
Nuoširdžiai dėkoja 

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.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ 

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
(pager) (416) 609-5108

STALUS (po 8 asmenis) bei vietasužsisakykitė 
iš anksto šiokiadieniais “TŽ” administ
racijoje telefonu 905 275-4672 arba 
parapijose po pamaldų sekmadieniais.
BILIETO KAINA - $25 asmeniui (koncertas 
ir vakarienė su vynu).
Visus dalyvauti kviečia -

“Tėviškės žiburių” leidėjai

B MONTREAL
Kun. Conrad Marcaux, misijo- 

nierius iš Afrikos, balandžio 2 d. su 
kun. Kazimieru Ambrasu, SJ, Auš
ros Vartų šventovėje atnašavo šv. 
Mišias. Misijų reikalams buvo ren
kamos aukos. Gaila, kad tą sekma
dienį Montrealyje siautė sniego 
audra ir šventovėje buvo labai ma
žai maldininkų.

Aušros Vartų parapijoje Pir
majai Komunijai yra rengiami šie 
vaikučiai: Justinas ir Sabrina Craig, 
Alexander-Steven Forster, Ieva Ki- 
birkštytė, Dalia Lapinaitė, Victoria 
Lukoshiūtė, Karina ir Linas Pau
lauskai, Aleksa-Zina ir Kayla Pie- 
čaitytės, Lukas ir Nikolas Piečai- 
čiai, Amanda ir Patricija Rimeiky- 
tės, Robert Žiūkas ir Angelė Vie- 
nožinskaitė.

Slovakų kilmės kanadietė me
nininkė Esther Bryan sumanė pa
minėti antrojo tūkstantmečio pra
džią gražiu antsiuvu (Quilt), prie 
kurio kviečiamos prisidėti apie 280 
Kanados etninių grupių. Kiekviena 
grupė pristato savo tautiniais raš
tais išaustą, išsiuvinėtą vienos pė
dos keturkampį medžiagos gabalą. 
Jie visi atitinkamai susiūti ir suda
rys didelį gražų audinį. Sumanytoja 
planuoja tą kūrinį parodose pervež
ti per visą kraštą ir po to jį laikyti 
Otavos civilizacijos muziejuje. Šia
me projekte lietuviams atstovauja 
Montrealio tautodailės vienetas 
“Vaivorykštė”. Daugiausia darbo ir 
rūpesčio įdeda Kristina Makauskie
nė, Birutė Nagienė ir Danutė Staš- 
kevičienė. B.S.

Kai montrealiečiai lankėsi Otavoje Vasario 16-tosios minėjime.
kairės: pranešėja GIEDRĖ MATUSEVIČIENĖ, muz. LAURYNAS 
DŽINCHARADZĖ, KLB Otavos apylinkės pirm. RŪTA KLIČIENĖ

Nuotr. A. J. Mickaus

KLK moterų dr-jos Montrealio skyrius rengia 

VELYKŲ STALĄ 
š.m. balandžio 30, Atvelykio sekmadienį, 
po 11 vai. Mišių Aušros Vartų parapijos salėje.

PROGRAMOJE:
Montrealio tautinių šokių grupė “Gintaras”. 

Auka: suaugusiems - $13, jaunimui nuo 12 m. - $8.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti. Valdyba

Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudę 75% Montrealyje gyvenančių lietuvių. 
KVIEČIAME VISUS KITUS APSIDRAUSTI.
Dėl kainų ir mokėjimų išsiaiškinę sutarsime.

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

AR JŪSŲ JAUNIMAS
gauna 

parama

AUKŠTESNIAM MOKSLUI?
Nuo 1998 m. Kanados valdžia skiria 

iki $7,200 taupantiems 
“RESP” - Registered Education Savings Plan 

Daugelis šeimų galbūt nė nežino, kad toks planas 
egzistuoja. SUŽINOKITE!

Skambinkite JUDITAI GIRČYTEI 
905 629-2713 

GLOBAL
EDUCATIONAL TRUST PLAN


