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Paviršiaus blizginimas
Lietuviški papročiai (gal ir žaidimai) labai priside

da prie tautinio savitumo stiprinimo. Vyresnieji dar pri
simena - būdavo susėda vaikai ir žaidžia “tam davė, tam 
davė, o tam nebeliko”...

P
ASIGIRSTA balsų, kad ir su tais medaliais kažkas 
panašaus vyksta. Tik tam davė, anam davė ir dar 
daug liko. Toks skirtumas tesąs. Žaidimai žai
dimams nelygūs, o kiek katras prisidėjo ir prisideda prie 

lietuvybės stiprinimo, prie tautos vienybės skatinimo, prie 
kai kurios praeities užmiršimo - kas dabar taip greitai 
ims ir nuspręs. Gal tik ateitis parodys, kiek tas medalių 
dalinimas turėjo įtakos, kai dėl vienų glostymo kiti 
šiaušėsi. Ak, kad taip lengva būtų vienyti tautą - blizgutį 
vienam, blizgutį kitam, ir jau visi staiga kaip broliai, 
užmiršę kančias, išdavystes, skriaudas ir priespaudas. 
Sunku patikėti, kad kas nors iš vadovaujančiųjų norėtų, 
jog blogieji, nė švelnesnio žodžio (ne atsiprašymo) dar 
nepratarę, vėl įsitvirtintų tarp gerųjų ir kaip anais 
“geraisiais” laikais diriguotų tautai, sumaniai vaidindami 
nepriklausomos Lietuvos patriotus. Užmojai taip dirb
tinai siekti vienybės tik dar labiau supriešins tautą, ir jo
kie garbingi žymenys, segami per didžiąsias šventes, ne
suartins nukentėjusių su kankintojais. Pastangos tikrai 
tuščios, nereikalingos, geriausiu atveju - juokingos. Ka
dangi jau tokios, tai gal ir galima lengviau suprasti pasi
girstančius balsus, skelbiančius, kad jei to medalių dali
nimo nebūtų, ką gi veiktų ordinų kancleris, iš ko gyventų 
ženklų gamintojai ir pagaliau kokios skurdžios iškilmės 
būtų be medalių, o, ko gero, atrodytų, kad Lietuvoje, did
vyrių žemėje, jokių didvyrių nebėra. Taip šiemet po Va
sario 16-tosios ir pasipylė pikti balsai; iš tikrųjų, nors ir juo
kinga, bet reikalas rimtas.

M
EDALIAI kaip medaliai, kas juos gavo, kas ne
gavo, kas dar gaus ar negaus - dalykas vienas ir 
tikrai ne tiek ir svarbus, palyginus jį su klausimu, 
kurį jis iškelia, būtent: ar ne per daug skiriame brangaus 

laiko užsiėmimams, kurių reikšmė nepriklausomybę įgy
vendinant toli nuo pirmumo. Tai tik tartum kažkoks ne
besulaikomas įniršis blizginti paviršių nukreipiant dėmesį 
nuo svarbiausių reikalų ir problemų. Anglai jau seniai ži
nojo, kad laikas - pinigai. Argi iš to nebūtų galima ko 
nors ir mums pasimokyti? Gal ir galima, bet kai kuriems 
turbūt mielesnės senosios lietuvių patarlės “daug žinosi - 
greit pasensi”, arba dar geriau “nesidairyk į svetimas lan
kas - žvairas liksi”... Iš tikrųjų dalykas ir nėra sudėtingas 
- kas kaip įpratęs, taip ir daro. O Lietuvos kaimynai, jei 
kas prisimena, yra ne kartą pasakę ir parašę, kad lietuviai 
- tai tikri iškilmių meistrai ir mėgėjai. O kas gi čia blogo - 
turbūt taip ir atsiliepiame. Po to vėl viskas iš naujo. Mat 
kaip radom, taip paliksim - mes senų tradicijų palikuo
nys, įsišakniję savose vietose ir atliekame kas kam pri
klauso. Tačiau laikas ne tik pinigai, bet jis jau kitas, pa
saulis kitas, aukštąja technologija persunktas, judantis ir 
judinantis žmoniją kaip niekada. Matome aiškiai, kad ne
belieka nieko kito, o tik dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti, 
kad neatsiliktume nuo tų, su kuriais ryžtamės kartu eiti ir 
vadintis vakariečiais. Deja, apie tai tartum vengiame vie
šai kalbėti, tartum kažko bijome, nepasitikime savimi. 
Spaudoje apie iškilmes, medalius, apie krizes, kaltinimus, 
turtingųjų statistikas, auksinius svogūnus ir kitokius liūd
nus bei smagesnius dalykus yra ko pasiskaityti. O jau gero 
vado klausimas - kaip kasdieninė duona. Kur tas tikrasis 
ministeris pirmininkas, kuris sugebėtų ne tik kiekvienam 
įtikti ir gražiai nusišypsoti, bet ir gėrybių kaip reikiant pa
dalintų? Kur jis? Greičiausiai nepasirodys. Į Vakarus be
siruošiantiems iliuzijų teks atsižadėti. O ir sustiprintas dė
mesys į darbą, o ne į iškilmes ir blizgučius gali daug ką 
pakeisti. Č.S.

Po rinkimų šurmulio DR. TARVILAS NORKUS

Sklaidant Lietuvos savivaldybių rinkimų duomenis

 KANADOS ĮVYKIAI
Jean Chretien kelionės atgarsiai

Pirmoje balandžio pusėje 
min. pirmininkas keliavo po Ar
timųjų Rytų valstybes, aplanky
damas Egiptą, Libaną, Jordaną 
ir Siriją. Ten susitiko su tų šalių 
vadovais, o Jordane aplankė ir 
turistų mėgstamas vietoves, 
kaip Petra įžymybes. Prieš ke
lionę jis buvo tos srities žinovų 
gerai painformuotas apie labai 
jautrią politinę padėtį ir patar
tas laikytis tipiško Kanadai be
šališkumo. Tačiau jau pačioje 
kelionės pradžioje J. Chretien 
peržengė diplomatinio bešališ
kumo ribą spaudos konferenci
joje pareikšdamas, jog Sirijos 
reikalavimas, kad Izraelis tiektų 
jai vandens iš vienintelio gėlo 
vandens šaltinio-Galilėjos (arba 
Tiberijaus) ežero, yra per didelė 
taikos kaina. Vėliau, būdamas 
Libane, jis pateisino Sirijos ka
rinių dalinių buvimą Libane, 
kur jie nemažai savivaliauja; esą 
Libanas kaip nepriklausoma 
valstybė turi teisę ką nori kviesti 
ir ką nori - išprašyti. Buvo gan
dų, kad min. pirmininkas, nepa
sitaręs net su savo ministeriais, 
siūlė priimti į Kanadą tūkstan
čius palestiniečių, gyvenančių 

pabėgėlių stovyklose bei pasiųs
ti Kanados taikdarių dalinius į 
labai pavojingas sritis Libane 
bei Golan kalnynuose, bet tie 
gandai tuojau buvo kategoriškai 
paneigti. Tačiau min. pirminin
ko diplomatiniai faux pas buvo 
plačiai komentuojami Kanados 
žiniasklaidoje bei parlamente. 
Opozicijos partijos reikalavo at
šaukti J. Chretien atgal į Kana
dą nebaigus planuoto kelionės 
maršruto arba leisti jam kalbėti 
“tik apie orą”. Būdamas Jorda
ne min. pirmininkas spaudos 
konferencijose jau nepolitikavo. 
Nepaisant visų Kanados žinia- 
sklaidos puolimų dėl J. Chre
tien diplomatinių nukrypimų, 
vienas įtakingas Jordano žurna
listas komentavo, kad Kanada 
pasaulyje turi tokį gerą įvaizdį, 
kad ir min. pirmininko žodžiai 
nepajėgs jo pažeisti.

“Raptors”, Toronto profe
sionalų krepšininkų rinktinė, 
pirmą sykį savo gyvavimo metu 
pateko į posezonines varžybas, 
laimėjusi 43-čias sezono rungty
nes. Šio sezono metu rinktinė 
parodė gerą susižaidimą, o rink-

(Nukclta j 8-tą psl.)

Praėjus žiemai pagyvėjo žmonių eismas ir prie Aušros Vartų Vilniuje
Nuotr. R. Puterio

Savaitė Lietuvoje
Ministeris pirmininkas Danijoje

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Andrius Kubilius balan
džio 10-11 d.d. lankėsi Danijoje. 
Jis dalyvavo trečiajame Baltijos 
jūros dešimties valstybių vyriau
sybių vadovų susitikime, į kurį 
buvo atvykę ir aukščiausi Euro
pos komisijos pareigūnai. Susi
tikime buvo aptartas ekonomi
nis bendradarbiavimas ir ener
getikos tinklų sujungimas. Taip 
pat kalbėta apie kovą su organi
zuotu nusikalstamumu ir grės
mę keliančiu infekcinių ligų 
protrūkiu.

Užsienio reikalų komisijos 
nariai tuo pačiu laiku susitiko 
su kolegomis Estijoje, kur buvo 
aptartos problemos, susijusias 
su laisvosios prekybos sutartimi, 
kurią gali tekti nutraukti įstojus 
į Europos sąjungą (ES). Estijos 
parlamentarai žada su Lietuva 
pasidalinti savo patirtimi dėl 
narystės derybų į ES.

Aptarė Baltijos ekonomiką
Balandžio 11-12 d. d. Vil

niuje vyko tarptautinė konfe
rencija ir paroda “Antrasis Bal
tijos šalių ekonomikos foru
mas”, praneša BNS/LGTIC. 
Konferencijos garbės pirminin
kas ir rėmėjas, ministeris pirmi
ninkas Andrius Kubilius tarė 
atidarymo žodį. Dalyviai svarstė 
ekonominės plėtros planavimą 
Baltijos kraštuose, apskritojo 
stalo diskusijose nagrinėjo pa
grindinius ekonomikos augimą 
skatinančius veiksnius, bendrąją 
Baltijos rinką, investavimo gali
mybes ir investicinės aplinkos 
tobulinimą. Taip pat buvo dis
kutuotos pramonės šakų plėtros 
perspektyvos, Baltijos jūros re
giono ir Vidurio bei Rytų Eu
ropos ekonominis bendradar
biavimas, organizacijų valdymo 
kultūros plėtra Baltijos kraš
tuose.

Dalyvavo apie 250 politikų, 
vyriausybių atstovų, įtakingų 
bendrovių vadovų, investuotojų, 
analitikų bei ekonomistų iš Bal
tijos kraštų ir Europos.

Patvirtinta sutartis
BNS/LGTIC žiniomis, ba

landžio 11 d. Lietuvos seimas 
patvirtino Lietuvos ir Vokietijos 
vyriausybinę sutartį dėl oro su
sisiekimo. Salys turės teisę pa
skirti po vieną arba kelias avia- 
bendroves sutartam oro susisie
kimui apibrėžtais maršrutais 
vykdyti, bus numatytas atleidi
mas nuo muitų ir kitų rinkliavų 
mokėjimo.

Taip pat numatyti principai, 
nustatantys sutarto oro susisie
kimo vykdymą, bus patvirtintas 
abiejų šalių įsipareigojimas vie
na kitai ginti civilinės aviacijos 
saugumą nuo neteisėtų veiks
mų, numatyta ginčų sprendimo 
tvarka. Tokią sutartį Lietuva 
yra jau pasirašiusi su 27 valsty
bėmis.

Nepalaiko žiniasklaidos 
varžymo

“Lietuvos aidas” skelbia, 
kad Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus nesutinka su sei
me svarstomu Visuomenės in
formavimo įstatymo pakeitimo 
projektu. Jis jame įžvelgia gali
mybę atgaivinti informacijos 
cenzūrą ir apriboti minties reiš
kimo laisvę per siūlomą žinias
klaidos priežiūros įstaigą. Jo 
nuomone, projekto autoriai ne
demokratines nuostatas dangs
to Europos sąjungos direktyvo
mis, ir užsienio reikalų minis
teris Algirdas Saudargas, vy
riausiasis derybininkas su ES 
Vygaudas Ušackas bei seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Audronius Ažubalis 
turėtų viešai išdėstyti, kurios 
seime svarstomos Visuomenės 
informavimo įstatymo pakeiti
mo nuostatos yra būtinos Lie
tuvos stojimui į ES. Nuosaikiųjų 
konservatorių ir LDDP frakci
jos bei Liberalų ir Centro są
jungos taip pat pareiškė nepri- 
tarančios toms pataisoms.

Pritarė bloko uždarymui
Kovo 30 d. Lietuvos seimas 

pritarė įstatymo projektui, ku
riuo numatoma uždaryti Ignali
nos atominės elektrinės (IAE) 
pirmąjį bloką iki 2005 m. sausio 
1 d. Balandžio 20 d. projektas 
vėl bus svarstomas seime. Tiki
masi, kad jam priešinsis Nuosai
kiųjų konservatorių frakcija, ra
šo BNS/LGTIC.

Projekte numatyta, kad 
tikslią galutinio reaktoriaus su
stabdymo datą nustatys vyriau
sybė, atsižvelgdama į eksplota- 
cijos nutraukimo programos 
vykdymą ir jos finansavimą iš 
Lietuvos ir tarptautinės finansi- 
nės pagalbos šaltinių. Ūkio vi- 
ceministerio Rimanto Vaitkaus 
teigimu, įstatymu būtų įtvir
tinamos pagrindinės Valstybi
nės energetikos strategijos nuo
statos, apibrėžiamos organizaci
nės pasiruošimo nutraukimui 
priemonės bei konkretizuojami 
finansavimo šaltiniai. Taip pat

Rinkimų rezultatai manęs 
nenustebino. Aiškiu pranašumu 
ir surinkę daugiausiai mandatų į 
savivaldybes laimėjo sociallibe
ralų partija su A. Paulausku 
priešakyje. To galima buvo ir 
tikėtis. Šią partiją finansiškai 
remia Lietuvoje turintis didelį 
prekybinį tinklą multimilijonie
rius rusas Uspaskich. Supranta
ma, kad per jį į Lietuvą stengsis 
patekti ir kiti jo bičiuliai vers
lininkai iš Rusijos.

Labai neramu, kad paskui 
juos neitų ir politikai. O kuo tai 
gresia, mums gerai suprantama. 
Šiuo požiūriu mums jau geriau 
“Williams” koncerno atėjimas iš 
JAV nei “Lukoil” - iš Rusijos.

Yra pavojus, kad Paulausko 
partija laimės ir artimiausius 
seimo rinkimus. Tačiau ir ši 
partija turi vieną silpną vietą - ji 
anksčiau visada pasisakydavo 
prieš stojimą į ŠAS (NATO) ir 
Europos sąjungą. Manau, kad 
pažiūra į šį klausimą ir bus tas 
lakmuso popierėlis, kuris ap
spręs partijų sėkmę seimo rinki
muose. Atrodo, kad tai suprato 
ir Paulauskas - jis staiga pradėjo 
šnekėti, kad jo partija taip pat už 
integraciją į Vakarų Europą, ta
čiau “kitomis sąlygomis”.

Manau, kad prisiminus 50 
metų okupaciją ir matant žvė
riškas žudynes Čečėnijoje dėl 
šių sąlygų daug derėtis nereikė
tų. Neprisimena, deja, minėtos 
okupacijos ir Lietuvos jauni
mas, kuris, atrodo, ir sudaro pa
grindinį Paulausko elektoratą.

Visiškai netikėta buvo vals
tiečių partijos sėkmė. Ir šiuo at
veju daug prisidėjo jų globėjas - 
milijonierius Karbauskis. Ta
čiau valstiečių pasirinkimui tur
būt dar daugiau reikšmės turėjo 
žemos jų produktų supirkimo 
kainos ir valstybės skolos apmo
kant už šiuos produktus.

Apmaudu, kad ir šį kartą 
valstiečiai, atrodo, buvo apgau
ti. Rinkimai tai buvo į miestų 
savivaldybes (tame tarpe ir pa
čių didžiausių). Nemanau, kad 
miestų savivaldybės galės daug 
padėti žemės ūkio darbinin
kams. Jei valstiečiai taip laimė
tų seimo rinkimuose, tai būtų 
tikrai pergalė jų naudai. Manau, 
kad tai buvo tik kairiųjų manev
ras atitraukti balsus nuo deši
niųjų partijų ir suruošti repetici
ją prieš seimo rinkimus.

Beje sunku kalbėti apie 

nustatomi atleistų darbuotojų 
socialinių garantijų principai. 
Viceministeris pažymėjo, jog 
kol nebus parengti konkretūs 
projektai, Lietuva neturi pa
grindo reikalauti lėšų, reikalin
gų jiems finansuoti. Dabar skel
biama IAE pirmojo bloko užda
rymo kaina yra apie 20 bin. litų.

Kovos su kontrabanda
ELTA/LGTIC skelbia, kad 

balandžio 4 d. Lietuvos seimas 
pritarė vyriausybės teikiamam 
Kovos su kontrabanda priemo
nių planui, kurį įvykdžius vidaus 
rinka būtų apsaugota nuo kont
rabandos. Taip pat būtų užtik
rintas muitų politikos įgyvendi
nimas bei visuomenės saugu
mas. Vidaus reikalų viceminis- 
terio V. Markevičiaus teigimu, 
2000-2001 metais planuojama 
sukurti išankstinės apsaugos 
priemonių sistemą, tobulinti 
teisinę bazę, sustiprinti valsty
bės sienos apsaugą. Jo nuomo
ne, ekonominės kovos su kont
rabanda priemonės yra veiks
mingesnės negu policinės ar ki
tokios valstybinės prievartos 
priemonės. Numatoma pagerin
ti kontrabandos faktų atskleidi
mą, užtikrinti, kad už tai nebūtų

(Nukelta j 2-rą psl.) 

“visišką skurdą” Lietuvoje, kai 
yra žemės ūkio produktų per
teklius, kai žmonės nemiršta iš 
bado. Reikšminga yra jau šiuo 
metu Europos sąjungos paskir
ta 400,000,000 litų parama Lie
tuvos žemės ūkiui. Tačiau sąly
gos griežtos - būtina pristatyti 
įtikinantį šių pinigų realizavimo 
verslo planą.

Konservatorių iškovota tre
čioji vieta pagal mandatų skai
čių šiuo metu tai dar geras pa
siekimas. Aš turiu galvoje žmo
nių nepasitenkinimą ekonomi
ne padėtimi ir tą didžiulę žinia- 
sklaidos bei visokios kitokios 
propagandos spaudimą iš kai
riųjų pusės. Kiekviename opozi
ciniame leidinyje, kiekvienoje 
radijo ar TV laidoje pačiame 
pirmame puslapyje, pačiomis 
didžiausiomis raidėmis buvo 
stengiamasi parodyti “katastro
fišką” Lietuvos padėtį. Apie 
kiekvieną konservatorių klaidą 
ar klaidelę buvo kalbama, kad 
tai “paskutinė vinis į konserva
torių karstą”. Bet kairiesiems 
pritrūko “vinių” užkalti šį kars
tą. Kiekvienas kelių konservato
rių atskilimas buvo įvardijamas 
kaip visos partijos skilimas. De
ja, ši partija skilo, skilo..., kol 
galiausiai paaiškėjo, kad ir šios 
“skeveldros” galingesnės nei 
LDDP ar socialdemokratų “mo
nolitai”. Tai natūralu, nes kelių 
narių atskilimas net jeigu jie yra 
ir viršūnėse, nesuskaldo visos 
partijos, kurios pagrindinė idėja 
- nepriklausomybės išsaugoji
mas. Ir ši idėja siejama visų pir
ma su V. Landsbergiu, A. Kubi
liumi, A. Stasiškiu, R. Juknevi

Vilniaus ortodoksų cerkvė netoli Pilies gatvės Nuotr. R. Puterio
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Sovietiniai kolaborantai tebediriguoja valstybinę veiklą
Diplomatiniai Lietuvos žingsniai Graikijoje 

Menotyrininkė išsiųsta atgal, nes buvo jauna ir simpatiška 
Šuoliais artėja tautinių šokių šventė

Visur matyti, kad įdėta daug darbo, šokėjai laukia šventės
Šventė, kurion vedė ilgos kovos

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas V. Sventickas Čikagoje 
Jaunimo sodybos Afrikoje ir Lietuvoje

Kun. H. Šulcas tikisi paramos steigiant jaunimo sodybas
Iškilus poeto gimtadienis

Justinas Marcinkevičius yra parašęs 1000 eilėraščių 
Ginkluoti daina ir malda

Aštrėja nepaskelbtas karas tarp šviesos ir tamsos

čiene, A. Vidžiūnu, J. Razma ir 
kitais.

Beje, atskilusios nuo kon
servatorių partijos - “Tautos 
pažangos” (lyderis L. Klumbys), 
“Tėvynės liaudies partija” (V. 
Žemelis ir L. Andrikienė) tesu
rinko juokingai mažą balsų 
skaičių - t.y. po 1 mandatą iš 
1423. Apgailėtinai mažą balsų 
skaičių lyginant su konservato
riais iškovojo ir arčiausi opozi
cionieriai, vadovaujami V. An
driukaičio, socialdemokratai.

Mažai balsų surinko “Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga”. Taip galėjo įvykti dėl 
to, kad jau nedaug beliko jų 
gyvų, o nemažai likusių perėjo į 
“aštresnę” konservatorių partiją.

Tolimesnės konservatorių 
perspektyvos - tai koalicija su 
kitomis partijomis. Viena tokių 
stambių partijų - tai liberalai. 
Tiesa, jiems pagrindinis tikslas 
- tai verslas, geras “biznis”. Ta
čiau jie puikiai supranta, kad 
sugrįžus “Rytų kaimynui”, su
triks ir jų “biznis”. Norėdami 
patraukti j savo pusę liberalus, 
kairieji - Naujoji sąjunga (A. 
Paulauskas), Valstiečių partija 
(R. Karbauskis), LDDP (C. 
Juršėnas) ir stengiasi įtikinti 
Lietuvą, kad jie taip pat už 
Europos sąjungą, už SAS (NA
TO). Tai primena netgi Putino 
repliką, kad jis ne prieš sąjungą 
su NATO. Matyt jis, kaip ir 
mūsų kairieji, mąsto apie Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto pakar
tojimą, t.y. vėl prijungti mus 
prie “motinos - Rusijos” be 
kraujo lašo praliejimo.
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Spaudos balsai
Karaliaučius, Lietuva ir Lenkija

Knygos “Kardinolas Vincen
tas Sladkevičius” sutiktuvės įvyko 
š.m. kovo 21 d. Taikomosios dai
lės muziejuje, Vilniuje. Knygą pa
ruošė Irena Petraitienė, išleido 
“Santaros” leidykla, suruošusi ir 
šį sutiktuvių vakarą, į kurį atsilan
kė Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus, Kauno arkivyskupas S. 
Tamkevičius, vyskupai J. Matulai
tis, J. Boruta, SJ, J. Preikšas, J. 
Tunaitis, prof. V. Daujotytė, 
poetas Justinas Marcinkevičius ir 
kt. Pasakyta kalbų, pasidžiaugta 
knygos pasirodymu, padėkota li
kimui (red. pabraukta) už kardi
nolą. Poetas J. Marcinkevičius 
tarp kitko sakė: “Ko verta šven
tykla, jeigu joje nėra Dievo, ko 
vertas žmogus, jei jo širdis suvy
niota į dolerį”... Vakaras baigtas 
1988 metų pamokslo prie uždarų 
katedros durų įrašo rodymu.

Steigiamas Kauno Prisikėli
mo šventovės atnaujinimo para
mos fondas. Š.m. kovo 21 d. spe
cialią sutartį pasirašė: arkivysku
pas S. Tamkevičius, Kauno meras 
H. Tamulis, Kauno apskrities vir
šininkas K Starkevičius, Prisikėli
mo parapijos atstovas kun. V. 
Brusokas ir K. Ignatavičius. Ne
trukus bus sudaryta fondo val
dyba, kuri rūpinsis suvienyti Kat. 
Bendrijos, vietinės valdžios bei vi
suomenės pastangas ir baigti at
naujinimo darbus. Iki šiol šven
tovės atstatymu rūpinosi Prisikėli
mo šventovės komitetas. Dar
bams jau sunaudota penki mili
jonai litų, reikia dar šešių mili
jonų, o visiškam sutvarkymui rei
kės trisdešimt milijonų.

Vilniaus arkivyskupuos kuni
gų susirinkimas įvyko š.m. kovo 
15 d. Arkivyskupas A. J. Bačkis 
padėkojo Lietuvos dienų Romoje 
organizatoriams. Jaunimo centro 
bendradarbis diak. Ž. Vabuolas 
supažindino dalyvius su liepos 28- 
30 d.d. Vilniuje vyksiančių Lietu
vos jaunimo dienų programa. Ku
nigai paprašyti aktyviai informuo
ti savo parapijų jaunimą apie at
einantį svarbų renginį, kuriame 
tikimasi matyti apie 10,000 daly
vių. Susirinkime pasitarta ir kitais 
einamaisiais reikalais.

Kauno arkivyskupuos kunigų 
susirinkime š.m. kovo 15 d. gvil
dentos žiniasklaidos problemos. Į 
susirinkimą buvo pakviestas akty
vus žurnalistas, Vilniaus universi
teto dėstytojas dr. Paulius Suba
čius. Savo pranešime jis pabrėžė, 
kad pasaulietinė žiniasklaida jau 
kuris laikas, užuot atspindėjusi 
pasaulį, kuria tam tikrą dirbtinį jo 
variantą, prieš kurį katalikų švie
suomenė turėtų pastatyti krikš

AtA
ANTANUI GARKŪNUI, 

buvusiam Hamiltono lietuvių pensininkų klubo revizi
jos komisijos nariui, iškeliavus į amžinybę, nuoširdžiai 
užjaučiame jo žmoną DANUTĘ ir visus artimuosius -

Pensininkų klubas “Ąžuolas”

AtA
JANINAI NARUŠIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą VYTĄ 
NARUŠĮ, dukrą ALDONĄ, seserį ALINĄ ŽILVY- 

TIENĘ, brolį JUOZĄ RICKŲ bei jų šeimas
ir kartu liūdime -

K. Mankauskienė B. Sadauskienė
Rūta ir Arvydas Blyškiai

čionišką pasaulio viziją. Katalikiš
kų žurnalų redaktoriai dalyvius 
trumpai supažindino su savo lei
diniais. Paliesti buvo - “Sando
ra”, “Žemės druska”, “Lųx”, 
“Naujasis židinys - “Aidai”, “Ar
tuma” ir kt. Kunigai reiškė savo 
nuomonę, pateikė redaktoriams 
pasiūlymų.

Šeimos centras š.m. kovo 12 
d. Marijampolėje surengė konfe
renciją “Krikščioniška šeima - 
2000”. Sveikindamas dalyvius 
vysk. J. Žemaitis, MIC, pabrėžė, 
kad Dievo plane šeimai yra skirta 
ypatinga vieta; anot popiežiaus 
Jono Pauliaus II, šeima yra namų 
šventovė. Kun. V. Aliulis, MIC, 
sakė, kad šiuo metu jaučiamas 
įvairių jėgų puolimas prieš šeimą 
niekinant jos reikšmę, kai lengvai 
teikiamos ištuokos, reklamuoja
mos tos pačios lyties žmonių san
tuokos. Pasak jo, šeimai reikia 
Katalikų Bendrijos ir pastarajai 
reikia šeimos. Psichologė Z. Vasi
liauskaitė kalbėjo apie bendravi
mo problemas šeimoje. Šeimos 
centro direktorė dr. N. Liobikie- 
nė apžvelgė šeimos centrų patirtį 
ir užduotis. Diskusijose pasidalin
ta įvairiais šeimos klausimus lie
čiančiais rūpesčiais.

A.a. prel. Stanislovo Jokū- 
bauskio (1880-1947) paminėjimas 
įvyko š.m. kovo 18 d. Kaune. Ve
lionis yra vienas iš labai nusipel
niusių žmonių, kurie gelbėjo žydų 
vaikus Antrojo pasaulinio karo 
metu. Už tai jis buvo apdovanotas 
Izraelio skirtu vadinamu Pasaulio 
tautų teisuolio medaliu, kurį va
sario 10 d. Izraelio reikalų patikė
tinė Baltijos valstybėms Ronit 
Ben Dor atvežė į Vilnių ir prašė jį 
perduoti Kauno kunigų seminari
jai. Šis pomirtinis velionies apdo
vanojimas suteiktas už 20 vaikų 
išgelbėjimą. Minėjime kalbėjęs 
Kauno kunigų seminarijos vice- 
rektorius kun. A. Žukauskas pri
minė, kad velionis yra DLK Gedi
mino ordino kavalierius, buvo 
Kauno kunigų seminarijos vice- 
rektorius, Kauno arkivyskupijos 
valdytojas, šviesi pasiaukojusi as
menybė, savo gyvenimu liudijusi 
tiesą ir šviesą. Prisiminimais dali
josi velionį asmeniškai pažinoję 
kun. L. Zaremba, SJ, ir K. Jukne
vičius, SDB. Kraštotyrininkas Ch. 
Bargmanas papasakojo apie ve
lionies draugystę su žydų Beiliu 
šeima, buvęs vienas iš Beiliu jau
niausio sūnaus Judelio Ošerio 
auklėtojų Kauno “Aušros” gim
nazijoje. Buvęs tos gimnazijos 
moksleivis R. Dačinskas prisimi
nė savo kapeliono sugebėjimą su
žadinti jaunimo meilę religinei 
muzikai.

Atstatyta Vilniaus pilies siena Nuotr. R. Puterio

Politiniai rūpesčiai ateities akivaizdoje
Politinių partijų džiunglėse Lietuvos visuomenė turėtų susiorientuoti ir būsimuose seimo 

rinkimuose išrinkti tinkamiausius atstovus, pasiruošusius dirbti Lietuvos gerovei, 
o ne tuščioms agitacijoms

ALGIMANTAS EIMANTAS

“TŽ” skaitytojams jau teko 
susipažinti su kolaborantų dar
bais nacių ir sovietų okupacijos 
metais. Advokatas P. Žumbakis 
iš JAV išdėstė gan detaliai ir 
įrodė faktiškai A. Sniečkaus nu
sikaltimus tautai.

Dr. A. Katkus, dabartinio 
seimo valstybinio saugumo ir 
gynybos komiteto pirmininkas, 
apibendrino kolaboranto įvaizdį 
bei sunkumus atsiriboti nuo to
kių asmenų tiek dabartinės Lie
tuvos valstybiniuose organuose, 
tiek visuomenėje.

Minėti rašiniai įdomūs dar 
ir tuo, kad jie sutampa su pagy
vėjusią, nors ir vėluojančia 
liustracija (valymu), kuria sie
kiama nusikratyti KGB darbuo
tojais, stribais ir kitais sovietme
čio veikėjais.

Kolaboranto sąvoka
Kadangi “Dabartinės lietu

vių kalbos žodynas” nėra įtrau
kęs žodžio “kolaborantas”, rei
kia tenkintis dr. A. Katkaus to 
žodžio aptartim: “Kolaborantais 
laikomi žmonės, dažniausiai dėl 
politinių ir ideologinių įsitikini
mų, savanoriškai bendradar
biaują su valstybės (okupan
tais), kurie likvidavo Lietuvos 
valstybinę nepriklausomybę ir 
(jėga, A.E.) aneksavo jos terito
riją”-

Kolaborantai, nesiekiantys 
reabilitacijos, užkietėję politiš
kai, ideologiškai, morališkai ir 
psychologiškai, ilgisi okupacijos, 
kurioje jiems buvo suteikta di
delė galia. Jie ten elgėsi saviva
liškai, valgė baltą duoną, sėdėjo 
minkštose kėdėse ir vykdė oku
panto valią. Dabar jie žlugdo 
bet kokį demokratėjimą, valsty
bingumą ir siekia įjungti Lietu
vą į Rusijos imperialistinę si
stemą.

Kolaboravę su naciais, jau 
bausti ar likviduoti sovietų lai
kais, (nors jų dar yra) nėra nei 
gausūs, nei pajėgūs paveikti po
litinę Lietuvos eigą. Sovietiniai 
kolaborantai, išskyrus Jarmala
vičių ir jo gaują, yra išvengę bet 
kokios teisinės atsakomybės ir 
daug kur tebediriguoja valstybi
nę Lietuvos veiklą. Tie “apara- 
čikai” tramdo krašto ir visuo
menės pažangą, neretai yra atly
ginami pensijomis ir ordinais.

Paparčių Betliejaus seserų vienuolyno koplytėlėje atnašaujamos šv. Mišios. 
Seserys Betliejaus ir Dangun Paimtosios Mergelės ir Aušrinės vienuėlyno - 
kontempliatyvaus gyvenimo. Nuo Kaišiadorių - už 25 km prie Neries upės 
nuošalioje vietoje. Atvyko iš Prancūzijos 4 seserys. Dabar gyvena 7, bet turi 
noviciate Prancūzijoje ir kitur lietuvaičių apie 15

AtA
ANTANUI GARKŪNUI, 

lietuvių namų “Rambynas” vicepirmininkui, iškeliavus 
į Viešpaties namus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
DANUTĘ ir visus jo artimuosius -

Lietuvių namai “Rambynas”

Partijų įvairovė
Patyrinėjus visuomeninių 

rūpesčių klimatą Lietuvoje, 
žmonėse, matyti nepasitenkini
mas politinėmis ir ekonominė
mis permainomis. Per anksti 
būgštauti dėl anarchizmo, ta
čiau Lietuvoje jau yra arti 40 
politinių partijų. Jas įtakoja 
daugybė klubų, organizacijų, 
profsąjungų ir t.t. Protestai, ba
davimai, streikai, mitingai, refe
rendumai, kraštutiniškai ir ego
istiškai motyvuoti, sukelia kraš
te populistines nuotaikas ir 
menkina valdžios ryžtą siekti 
demokratiškumo, valstybingu
mo bei krašto gerovės.

Seime opozicinės partijos 
nepaiso etikos, humaniškumo 
principų, padorumo ir kultūrin
gumo priderinės savo kritikoje. 
Opozicija nesupranta, ar nenori 
suprasti savo vaidmens demok
ratijoje, elgiasi drakoniškai ir 
savanaudiškai.

Nors seime sėdi visokio 
plauko ir įsitikinimo atstovai, 
seimas skirstosi į du pagrindi
nius sparnus - politinės dešinės 
ir kairės. Šiuo metu dešinės po
litinės krypties daugumą sudaro 
Tėvynės sąjunga (konservato
riai) koalicijoje su krikščionių 
demokratų partija. Abi jos paty
rė vidinę politinę nesantaiką. 
Ideologinių skirtumų partijose 
nepatirta, tačiau tik laikas paro
dys tolimesnių santykių eigą.

Kairioji opozicija balsuoja 
beveik bloku ir susideda iš 
LDDP (buvusi LKP), Centro 
sąjungos, socialdemokratų, vals
tiečių, krikščionių demokratų 
(sąjungos) 2000 socialdemokra
tų (atskilusių nuo socialdemo
kratų) ir kitų mažųjų partijų.

S. m. rudenį seimo rinki
muose dalyvaus ir Naujoji są
junga (Paulausko socialiberalų 
partija), kuri, savivaldybių rinki
mų paskatinta, glausis kairiųjų 
rikiuotėje, jei rinkimai bus jai 
sėkmingi. Taip pat rungsis ir 
Lietuvos laisvės sąjunga, pirmi
ninkaujama p. Šustausko, lai
mėjusi daugiausia vietų Kauno 
savivaldybės taryboje. Panevė
žyje žada kandidatuoti p. Ter
leckas, vadovaująs Lietuvos lais
vės lygai. Pastarosios dvi parti
jos yra grynai populistinio po
būdžio ir rimto darbo iš jų nesi
tikima.

Taigi politinis spektras Lie
tuvoje prasiplėtė. Kai kurių par

tijų vienybė subyrėjo, kitų atgijo 
ir subruzdo veikti. Tokios nuo
taikos ir seime. Atsiradus nuo
monių skirtumams, susipriešino 
vienminčiai. Tų partijų nariai 
dar nėra įsisavinę pagrindinio 
politinio vieneto dėsnio: ideolo
gija yra teorinis, o politika prag
matinis bei praktinis veiksnys. 
Ideologija visuomet lieka pasto
vi, lyg akmenyje iškalta, o politi
ka sėkmingai puoselėjama ideo
logijos rėmuose, tenka būti 
lanksčiais. Iš paviršiaus žiūrint 
atrodo, kad tokios ideologijos ir 
politikos santykiai prieštarauja 
viena kitai, tačiau iš tikrųjų vie
na kitą papildo.

Valdančioji dauguma
Konservatorių ir krikščionių 

demokratų partijos, bręstančios 
politiniuose Lietuvos sūkuriuo
se, turi rasti kompromisą su at
skalūnais savose partijose ir vėl 
parodyti vienybės galią ateinan
čiuose seimo rinkimuose. Politi
nė dešinė - tai Lietuvos viltis 
likti nepriklausoma, demokrati
ne ir lygiaverte partnere pasau
lio valstybių tarpe.

Konservatorių partijoje Vyt. 
Landsbergio pozicija žymiai su
stiprėjo po partijos suvažiavimo 
Klaipėdoje 1999 m. lapkričio 
mėn: Didžioji partijos narių da
lis jį remia. Taip pat remia ir 
rinkėjai, nors gal mažesniu mas
tu nei 1996 m.

Daug sunkaus darbo prieš 
akis, nes seimo opozicija teršia 
Vyt. Landsbergį ir konservato
rių partiją. Vyt. Landsbergis, tas 
kilnus žmogus, šviesaus intelek
to ir didelės erudicijos, daug pa
sidarbavęs Lietuvai atkuriant 
nepriklausomybę, randa dau
giau pagarbos užsienyje kaip 
Lietuvoje. Istorijos puslapiuose 
jis bus minimas kartu su tautos 
didvyriais ir didžiūnais. Prie 
konservatorių partijos nuosmu
kio, bet abejonės, prisidėjo pa
darytos klaidos. Mat trūko pa
tirties.

Opozinės partįjos
Pradėkime nuo LDDP (Jur

šėnas), kuri perėjo iš LKP (Bra
zauskas). A. Brazauskas, buvęs 
LKP gen. sekretorius, vėliau iš
rinktas prezidentu, televizijoje 
gynė P. Gylį, tuometinį užsienio 
reikalų ministerį, išdavusį 
Maskvai Lietuvos poziciją dery
bose dėl sovietų kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos. Brazaus
kas laikė slaptus Lietuvos vals
tybės dokumentus kaip paval
džius Kremliui! Būdamas kartą 
neblaivus, Maišiagaloje savo pa
rašu “padovanojo” Latvijai plo
tus Lietuvos teritorijos Baltijos 
jūroje. Šis jo slystelėjimas turėjo 
būti atitaisytas seimo derybose 
su Latvija, užtrukusiose eilę metų.

A. Brazauskas ruošiasi grįž
ti į politinį gyvenimą, nes sakosi 
jam “gaila Lietuvos”. Č. Juršė
nas, dabartinis LDDP vadovas, 
kietas kraštutinės kairės ideolo
gas, iškalbus, aršus seimo dau
gumos priešininkas. Būdamas 
seimo pirmininku LDDP laikais 
leido tūkstančių dolerių išmoką

(Nukelta į 3-čią psl.)

AtA
MATILDAI RENKIENEI

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame seserį TERESĘ ANDRIU
KAITIENĘ ir dukrą ONĄ VINDAŠIENĘ bei jų 
šeimas -

F. Venkevičienė
M. R. Choromanskis

Vokietijos verslo žurnalas 
“Ost-West Contact” š.m. vasa
rio laidoje išspausdino ilgoką 
straipsnį apie Rusijai priklau
sančios Karaliaučiaus srities 
santykius su kaimynais: “Per 
paskutiniuosius metus Kara
liaučiaus politikos ir ekonomi
kos ryšiai ypač žymiai pagyvėjo 
su Lietuva ir Lenkija. Lietuvos 
atveju šie ryšiai buvo ne tik su 
valdžia Vilniuje, bet ir su vieti
nėmis valdžios įstaigomis, kai 
tuo tarpu Lenkijos atveju šie 
ryšiai buvo išimtinai vaivadijų ir 
regioninių įstaigų organizuoja
mi. (...) Kaip buvo sutarta 
Maskvos ir Vilniaus valdžių, šie 
ypatingi Karaliaučiaus ir Lietu
vos santykiai ypač pasireiškė 
per bevizines keliones. Piliečiai, 
registruoti Karaliaučiaus srityje, 
gali be vizos 30 dienų viešėti 
Lietuvoje. Panaši taisyklė yra 
taikoma ir Lietuvos gyvento
jams. Šis sutarimas yra abiem 
pusėm žymus palengvinimas pa
laikyti regioninius ūkio santy
kius ir abiejų sienos pusių gy
ventojų ryšius. Taip pat yra 
sutarta tarp Maskvos ir Vilniaus 
dėl karinių ir aplinkai pavojingų 
prekių gabenimo geležinkeliu 
tarp Karaliaučiaus ir Rusijos 
per Lietuvą. Be to, Lietuvos val
džia turi teisę formuluoti kon
krečias transporto sąlygas. Vi
zos taip pat nėra reikalingos ke
lionėms tarp Karaliaučiaus ir 
Lenkijos. Ši nevaržoma kelionių 
teisė gali būti apribota, jeigu 
Lenkija ir Lietuva įstotų į Euro
pos sąjungą. (...) Karaliaučiuje 
yra baiminamasi, kad pasunki
nimas kelionių per sieną gali 
pakenkti ūkio ir asmeniniam 
santykiams”.

Lietuva ir Lenkjja
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. balandžio 6 d. 
laidoje išspausdino Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
oficialaus Lenkijoje viešėjimo 
metu š.m. balandžio 5 d. pasisa
kymą Krokuvoje: “Lenkija per 
amžius buvo Lietuvos tiltu į 
Vakarus. Lemiamiausiuose Lie
tuvos istorijos momentuose Lie
tuva galėjo remtis Lenkija, bet 
taip pat ir Lenkija ne kartą buvo 
Lietuvos pagalbos reikalinga”.

Tas pats dienraštis š.m. ba
landžio 5 d. laidoje rašo: “Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus, kuris antradienį pradėjo 
savo oficialų vizitą Lenkijoje, 
padėkojo Lietuvos lenkų orga
nizacijoms už paramą jo krašto 
pastangoms tapti ŠAS (NATO) 
nare. (Lietuvos lenkų organiza
cijos išsiuntinėjo pasaulio Len
kų bendruomenėms ir Lenkijos 
valdžiai pareiškimą, kuriame ra
ginama paremti Lietuvos pa
stangas įstoti į ŠAS, J.B.). Po 
pokalbio su Aleksandru Kwas- 
niewskiu, abiem prezidentam 
stebint, buvo pasirašytos sutar
tys dėl bendradarbiavimo kovo
je su organizuotu nusikalstamu
mu ir savitarpio pagalbos katas
trofų bei stichinių nelaimių me-

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

išvengta atsakomybės. Planas 
parengtas atsižvelgiant į realias 
biudžete numatytas finansines 
galimybes.

Patvirtino poligonų ribas
Kaip skelbia BNS/LGTIC, 

Lietuvos vyriausybė balandžio 
12 d. suteikė Krašto apsaugos 
ministerijai valdymo teisę į 
7,643 hektarų žemės sklypus ka
riniams poligonams ir patvirti
no jų ribas. Taip pat suteikta 
teisė neterminuotai naudotis jos 
karinio mokymo teritorijomis - 
17,397 hektarų valstybinių miš
kų plotais, kurių žemės valdymų 
teisė suteikta Aplinkos ministe
rijai.

Karinio mokymo teritorijos 
galės būti naudojamos fiziniam 
karių rengimui, karo topografi
jos, taktikos, taikos įgyvendini- 

tu. Su lenkiškų organizacijų pa
reiškimu sutapo Adamkaus ma
lonės suteikimas lenkui Jankie- 
lewicz (jis irgi šį pareiškimą pa
sirašė, J.B.), kuris praėjusių me
tų gruodžio mėn. buvo nuteistas 
dvejiem metam laisvės atėmimu 
už priešvalstybinę veiklą 90-tų 
metų pradžioje.

Pagal Adamkų, dabartiniai 
lenkų-lietuvių santykiai yra ‘ne 
tik geri, bet ir turbūt geriausi 
istorijoje’. Panašiai pasisakė ir 
Kwasniewski”.

Kitiems atrodo kitaip
Lietuvos seimo atstovas ben

druose Lietuvos-Lenkijos seimų 
atstovų posėdžiuose Artur 
Plokszto (LDDP) š.m. kovo 7 d. 
“Kurier Wilenski” laidoje pasa
koja, kas trukdo geresniems 
Lietuvos-Lenkijos santykiams. 
Šalia dažnai kartojamų kalti
nimų Lietuvai Plokszto ypač pa
brėžė lenkų pusės reikalavimą 
priverstinio lenkų kalbos egza
mino lenkiškų mokyklų abituri
entams būtinumą: “Dėl lenkų 
kalbos egzamino, tai nors su 
dideliais sunkumais pavyko iš
reikalauti iš Švietimo ir mokslo 
ministerijos, kad privalomo len
kų kalbos egzamino klausimą 
spręs mokyklų tarybos. Atrodo, 
kad privalomo egzamino tikslas 
buvo pasiektas. Deja, posė
džiuose paaiškėjo, kad lenkų 
pusei to buvo per maža. Ji pa
reikalavo, kad privalomas lenkų 
kalbos egzaminas būtų įvestas 
Švietimo ir mokslo ministerio 
potvarkiu konkrečiose mokyk
lose - kitokiu atveju sekantis 
bendras posėdis galės būti nu
trauktas. Tie ultimatyvūs reika
lavimai buvo suformuluoti tiks
liai vos valandą prieš skrydį iš 
Varšuvos”.

Priverstinio lenkų kalbos 
egzamino lenkų mokyklose 
brandos atestatui gauti reika
lauja ne tik Lenkijos parlamen
tarai, bet ir Lietuvos lenkų 
veikėjai. Ką apie tokį egzaminą 
galvoja patys abiturientai, rašo 
“Kurier Wilenski” š.m. kovo 20 
d. laidoje: “Lenkų mokyklų abi
turientai yra labiau linkę laikyti 
anglų negu gimtosios kalbos 
brandos egzaminą. (...) Aiškė
ja, kad daugelis lenkų mokyklų 
abiturientų mielai pasinaudojo 
iš privalomų šiais metais bran
dos egzaminų tvarkos kai gim
tosios kalbos egzaminas nėra 
priverstinis. Iš penktosios mo
kyklos 18-kos abiturientų lenkų 
kalbos egzaminą laikys vos 7 
asmenys, ir tai tik žodinį, kai 
tuo tarpu anglų kalbos - 16, 
matematikos - 17. J. I. Kraševs
kio vardo mokykloje vos 10 
abiturientų pasirinko rašinį len
kų kalba ir 5 laikys žodinį eg
zaminą”.

Sunku pavadinti Lietuvos- 
Lenkijos santykius geriausiais 
istorijoje, kai viena pusė grasina 
nutraukti bendrus abiejų kraštų 
seimo atstovų posėdžius, jeigu 
jos ultimatyvūs reikalavimai ne
bus patenkinti. J.B.

mo veiksmų pratyboms, karinių 
vienetų judėjimui į karinio poli
gono teritoriją. Poligonai bus 
naudojami ir minosvaidžių, arti
lerijos pozicijų įrengimui šau
dant aukšta trajektorija į taikinių 
laukus, galima bus įrengti laikinas 
stovyklavietes, naudotis teritorija 
transporto manevrams.

Panaikintas vietos įrašas
BNS praneša, kad kovo 30 

d. Lietuvos seimas skubos tvar
ka priėmė Gyvenamosios vietos 
deklaravimo įstatymo įgyvendi
nimo įstatymą. Jame numatyta, 
kad nuo š.m. rugsėjo 1 d. nebe
bus privalomo gyvenamosios 
vietos registravimo įrašo Lietu
vos piliečių pasuose. Taip pat 
numatyti pakeitimai kituose 
įstatymuose bei teisės aktuose, 
dabar nurodančiuose būtiną gy
venamosios vietos registraciją. 
Vidaus reikalų ministerijos tei
gimu, įstatymu siekiama suma
žinti nekonstitucinius suvaržy
mus piliečiams, kurie dabar ne
turi tokio registracijos įrašo pa
se. Kaip praneša BNS/LTIC, 
pats Gyvenamosios vietos dek
laravimo įstatymas įsigalios nuo 
2003 m. sausio 1 d. RSJ

• Didvyriška mūsų istorija... ne 
imperializmu, ne militarizmu, ne jė
gos siekimu ir ne ginklo garbinimu, 
o tik narsiu savo laisvės gynimu.

DR. J. GIRNIUS

mailto:tevzib@pathcom.com
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Lietuvos ambasadorius Graikijai V. POVILIONIS su žmona VERONIKA 
Nuotr. K. J. Ambraso

Apie pažintis ir pelenų dieną

Diplomatiniai Lietuvos žingsniai Graikijoje
Pokalbis su Lietuvos ambasadoriumi V. Povilioniu Atėnuose

ANTANINA GARMUTĖ

Tarp gyvenimo verpetų, mi
tingų ir politinių debatų kasdie
niškais tampa ir, atrodytų, ne
įprasti dalykai. Miestų gatvėmis 
maršrutiniais autobusais važinė
ja reikalų žmonės: studentai, 
mokslininkai, tarnautojai, gydy
tojai. Kasdien į darbą poliklini- 
kon “savo” autobusu vyksta ir 
nuoširdžioji mano bičiulė Stase
lė. Pareiginga. Kruopšti. Visada 
besišypsanti.

- Naują pažįstamą įsigijau !— 
pasakė ir linksmai nusikvatojo.

-Kur?
- Autobuse! Jau sėdimą 

vietą man užleidžia. Kasdien 
pasisveikina. Toks džentelme
nas!

- Kontrolierius?
-Ne... Vagis. Etatinis.
- Na, ir juokeliai tavo keisti, 

- gūžčioju pečiais.
- Ne juokai, o realybė! - su

rimtėja Stasė ir tęsia pokalbį. - 
Susipažinome taip: savo ranki- 
nukyje pajutau įkištą svetimą 
ranką. Sučiupau. Pamačiau gre
ta stovintį aukštoką vyriškį. 
Apie 40 metų, garbanotas, tvar
kingai apsirengęs, pilka striuke. 
Nutvertas už rankos garbanius 
nė kiek nesutriko. Nusišaipė! 
Tada aš nesusitvardžiau - 
abiem rankom įsikibau į jo 
plaukus ir ėmiau šaukti: “Žmo
nės, - žiūrėkit, - vagį pagavau! 
Vežkit į policiją!”

- Ir ką? Nuvežė?
- Ne. Žmonės pasistūmėjo į 

šonus. Šoferiui nebuvo laiko nu
krypi nuo maršruto. O autobu
sas sustojo kaip tik tame sustoji
me, kur man reikėjo išlipti. Kitą 
dieną vėl važiuoju į darbą. Tuo 
pačiu autobusu. Vėl pamatau jį. 
Garsiai perspėjau keleivius, kad 
saugotųsi, va, vagis važiuoja, va
kar mano rankinuką kraustęs. 
Niekas per daug neatkreipė dė
mesio. Kažkas sumurmėjo, kad 
reikėtų perduoti policijai. Bet 
neperdavė. Dabar kasdien jau jį 
jo “darbe” - autobuse matau. Iš 
tolo pasisveikina mane, galvą 
linkteli. Dabar ir aš nieko nesa
kau žmonėms, nes bijau gauti 
peilį į pašonę...

Kanklininkas vieno Vilniaus gyventojo palangėje Nuotr. R Puterio

- Tai kodėl sakai, jog jis 
džentelmenas?

- Sprendžiu iš elgesio. Štai, 
vakar važiuojame į darbą su 
daktare N. Tarpusavyje kalba
mės. Staiga nuo gretimos sėdy
nės pakilo vyriškis ir mandagiai 
man tarė: “Prašom sėsti, po
nia!” Aš žvilgt - ogi “mano” va
gis... Žado netekau, o daktarė 
atsisėdo. Ji gi nežinojo, kas jis.

- Net Lietuvos prezidentas 
remia kiekvieno piliečio gali
mybę atsitiesti ir tarnauti Lietu
vai - tos ordinų istorijos... Tai 
gal atsities?

- Iš kalėjimo, po amnesti
jos, į laisvę išeina keli tūkstan
čiai vagių ir kitokių specialistų. 
Kur jie visi dėsis. Eis tais pačiais 
takais. Keli man žinomi jaunuo
liai niekur nesimoko, niekur ne
dirba. Naktimis plėšia butus, 
dienomis miega arba puotauja. 
Ir policija niekada nedaro jokių 
kratų pas juos. Nes nevalia pa
žeidinėti jų - vagių - teisių. 
Nuolat pažeidinėjamos tik aukų 
teisės. Arba rinkėjų teisės! An
tai, rinkimų sąrašuose buvo apie 
50 kandidatų į deputatus, teistų 
ne tik už vagystes, bet ir už 
daugkartinius išžaginimus. Mes, 
rinkėjai, deja, apie juos nieko 
nežinojom nors valstybės vado
vai buvo informuoti. Saugojo 
paslaptį - tarsi valstybinę... Ar
ba - gali įsivaizduoti Šustauską 
- antrojo Lietuvos miesto - 
Kauno meru? Kas tai - PELE
NŲ dienos neviltis? Cirkai? Ar 
grįžimas į akmens amžių?

- Nei viena, nei kita. Karti 
posovietinė tikrovė. Kažkas 
naudojasi mūsų bėdomis ir vi
saip stengiasi tą varganą valsty
bės laivą sukti Rytų pusėn.

Lietuva - taikus ir ramus 
kraštas. Darbštūs žmonės. Jaut
rios pasaulėjautos. Politinių ir 
ekonominių permainų išmušti iš 
pusiausvyros sunkiai susitaiko 
su esama padėtimi. Bet vis dėlto 
apramina PELENŲ diena. Vy
turių vėjas atneša pavasarį. Ir 
žmonių sielose pasėja tą nuosta
bią, negęstančiąją VILTĮ.

DIEVE, mums padėk atsi
laikyti!

- Gal galėtumėte papasakoti 
apie savo mokslo, darbo ir veiklos 
kelią iki Atėnų?

- Tas mano kelias nebuvoja- 
bai vingiuotas. Gimęs Kaune, Ža
liakalnyje. Čia ir mokiausi. Bai
giau vidurinę mokyklą, o po jos 
Kauno politechnikos institutą. 
Dirbau viename mokslinio tyrimo 
institute. Iš jo mane vieną dieną 
perkėlė Vilniun į Saugumo pože
mius Lenino 40, netoli konserva
torijos, o po metų išgabentas į 
Mordoviją. Kitais metais grąžin
tas į Kauną beveik nieko nevei
kiau, nes ką bandžiau daryti, vis
kas būdavo paženklinta “antitary
bine” veikla. Tiktai 1986 m., kai 
mano globėjams pasirodė, kad 
nedirbdamas galiu daugiau nu
veikti, radau darbo. Po dvejų me
tų man buvo leista stoti aspiran
tūrom Deja, per laisvalaikį įsivė
liau į veiklą Sąjūdyje, Kauno tary
boje, seime. Vėliau buvau išrink
tas Aukščiausiojon tarybon, kur 
reikėjo spręsti nemaža Rytų Lie
tuvos reikalų, pirmininkauti Už
sienio reikalų komisijai. Kadangi 
gerbiami Palemono apygardos 
rinkėjai mano pažiūroms į tautą 
ir valstybę nepritarė, politiko kė
dę pakeičiau į valdininko. Padir
bėjęs pusketvirtų metų konsulu 
Seinuose, štai jau antri metai val
gau graikišką duoną.

- Kokia Jūsų šeima ir ką vei
kia jos nariai?

- Išmirus mūsų seneliams, 
telikome dvi kartos - tėvai ir vai
kai. Gyvenome dviejose šalyse ir 
trijuose miestuose. Mudu su žmo
na Veronika leidžiame savo die
nas Atėnuose. Dukra studijuoja 
Vilniuje, Dailės akademijoje, o 
sūnūs senelių namuose Kaune. 
Skomantas mokosi Vytauto Di
džiojo un-te, o Tautvilas - Kauno 
dailės instutute. Aš - aukštaitis, 
žmona - dzūkė, vaikai - jau lietu
viai. Vienam sūnui patinka ma
mos krašto mergaitės, o kitam - 
bulvės.

- Kai taip ilgai anksčiau per 
penkiasdešimtmetį tiesioginių tarp
tautinių ryšių su Graikija Lietuva 
neturėjo, o visas tarptautinis gyve
nimas būdavo tvarkomas vien per 
Maskvą, turbūt tuos diplomatinius 
santykius iš pradžių ne taip lengva 
buvo atstatyti?

- Diplomatinius santykius 
tokio atstumo skiriamoms valsty
bėms nėra sunku atstatyti. Terei
kia pripažinti vienai kitą ir pasi
keisti pasiuntiniais. Kas kita ap
skritai pradėti naujus santykius 
tarp tautų ir žmonių. Po to, kai 
ankstyvųjų kunigaikščių laikais iš 
Rytų gavome pirmąsias žinias 
apie krikščionybę, jos terminiją, 
kai nepasisekė sukurti lietuviško
sios savarankiškos Bažnyčios nei 
Kijeve, nei Naugarde, kai neteko
me stačiatikiškosios Lietuvos da
lies ir XIX š. dėl žemės (kaip es

Politiniai rūpesčiai ateities...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

iš valstybės biudžeto savo kole
gos sūnaus studijų išlaidoms pa
dengti.

Socialdemokratai, vadovau
jami V. Andriukaičio, išvien dir
ba ir balsuoja su LDDP. Centro 
Partija save skelbė vidurio poli
tinio kelio sekėja, tačiau jos 
pirm. R. Ozolas ją nuvedė toli į 
kairę. Centro partijoje sėdi ir E. 
Bičkauskas, “homo sovieticus”, 
sovietmečio pareigūnas daug 
pasitarnavęs okupantui, komu
nizmui ir lietuvių tautos prie
spaudai.

Tuometinis Centro partijos 
narys A. Butkevičius, buvo su
imtas, teistas ir kalintas už 
stambaus masto sukčiavimą ir 
kyšininkavimą. Centro partija 
balsavo prieš A. Butkevičiaus 
seimo narystės sustabdymą po 
teismo sprendimo jį įkalinti.

Liberalų partijos pirminin
kas R. Paksas, Vilniaus miesto 
meras, aktyvus konservatorius ir 
trumpalaikis vyriausybės prem
jeras tapo liberalų partijos vadu. 
A. Paulauskas, socialiberalų 
partijos pirmininkas, susilaukė 
nemažo balsuotojų skaičiaus sa
vivaldybių rinkimuose. Sociali
beralų populizmas paveikė gau
sų skaičių piliečių ir sudarė A.

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 

tai ir latviai) nepasidarėme sta
čiatikiais, ryšys su graikų stačiati- 
kiška kultūra bemaž visiškai nu
trūko. O juk kultūrinius santykius 
kur kas sunkiau atkurti negu dip
lomatinius. Ypač tada, kai mūsų 
kultūra yra visiškai nežinoma ar
ba jos nenorima pripažinti.

- Koks svarbiausias dabartinis 
Jūsų, kaip Lietuvos respublikos vy
riausybės atstovo Graikijoje, užda
vinys?

- Svarbiausia - nejučiomis 
įtikinti graikus (jeigu ne visus, tai 
bent politinį elitą), kad Europos 
sąjunga ir NATO be Lietuvos yra 
nepilnavertės. Stengiamės, kad 
jie tą savo klaidą kuo greičiau iš
taisytų.

- Kuri darbo sritis - kultūra, 
menas, ekonomika, politika, pra
monė ar tiesiog kasdieniai piliečių 
išvažiavimo-atvažiavimo reikalai 
daugiausia atima Jums laiko? Ar 
kokia nors kita darbo sfera vyrauja 
Jūsų dienotvarkėje?

- Sunku į šį klausimą atsaky
ti. Nors visi ambasados darbuoto
jai pasiskirstę sau darbus (taigi 
man priklausytų politiniai, atsto
vavimo ir panašūs klausimai), gy
venimo negalima kaip daiktų į ki
šenes ar stalčius sukaišioti. Todėl 
dažnai dirbi tai, ką reikia pada
ryti.

- Ar sekasi Lietuvai išvežti 
savo pramonės gaminių, meno kū
rinių į Graikiją?

- Lietuviškų prekių Graikijo
je pasitaiko. Tiktai jų yra taip ma
žai, kad jos neturi nei vardo, nei 
vietos. Būtų itin svarbu pradėti 
nuo gerų dalykų - jie atvertų ke
lią kitiems. O dėl meno kūrinių 
(šioje srityje tikrai esame stiprūs), 
kurie pradėti vežti į šią šalį, 
būtina prisiminti vakarykštį įvykį, 
kai vienai firmai atstovaujanti 
menotyrininkė, atvykusi priimti 
lietuviškų meno darbų, iš oro 
uosto buvo išsiųsta tiesiai atgal į 
Vilnių todėl, kad buvo jauna ir 
simpatiška. Paklausėme Graikijos 
Užsienio reikalų ministeriją^ kad 
paaiškintų, kas čia atsitiko. Žino
ma, patys gerai suprantame, kad 
ne visos po pasaulį besibastančios 
jaunos ir simpatiškos lietuvaitės 
nemigo naktimis suka galvas, 
kaip čia geriau atstovavus sava
jam kraštui.

- Ar iš viso domisi Graikija 
mūsų menu, mokslu, gamta ir is
torija ?

- Atsakymas aiškus - nesido
mi. Kam jiems domėtis: jie sukū
rė Europos kultūrą ir įdomūs pa
tys sau. O visiems kitiems niekas 
netrukdo čia atvažiuoti ir aikčioti. 
Žinoma, šitaip galvoja ne visi, net 
ne didžiuma graikų. Paprasti šio 
krašto gyventojai atviri svetimša
liams, imlūs informacijai, tik gai
la, kad apie mus tikrai nuoširdžiai 
nieko nežino. Štai čionai ir matau 
didžiulį veiklos lauką. Mūsų pa
reiga - sudominti graikus Lietu
va. Po kelerių metų pastangų jau

Paulauskui forumą varžytis rin
kimuose seimo, kuriame dar ne
turi nė vieno atstovo. A. Pau
lauskas išpažįsta kraštutinę kai
riąją politikos srovę. Krikščio
nių demokratų sąjunga, klaidi
nančiai įvardinta, yra vadovau
jama išeivijai gerai pažįstamo K. 
Bobelio. Ji šliejasi prie kairiųjų. 
Buvęs VLIKo pirmininkas at
stovauja labai mažai Lietuvos 
visuomenės daliai, tad savival
dybės rinkimams prisiglaudė 
prie valstiečių partijos. Ši sutar
tis buvo itin sėkminga ir laimėjo 
daug įgaliojimų.

Tauta turi atleisti
Skaudu matyti Lietuvą 

vargstant nuo visokių niekadė- 
jų, ne tik ją ekonomiškai skriau
džiančių, bet ir politiškai žei
džiančių. Gaila, kad nemaža da
lis visuomenės dar neatpažįsta 
populizmo, melo ir apgaulės. 
Sunkiai apčiuopama tiesa, dori 
ir kilnūs darbai neįvertinami.

Turime kaltinti už tai sovie
tinę santvarką, komunistinį im
perializmą ir dar tose sferose 
besidarbuojantį senojo režimo 
raugą. Tauta turi atbusti, prisi
kelti, pražysti kaip žiedas. Rei
kia visiems dirbti kartu, nes nie
kas neatvers durų į gerovę - tai 
kiekvieno ir visų atsakomybė.

Žmonių gerovė glūdi krašto 
klestėjime. Valdančioji konser
vatorių ir krikščionių demokra
tų partija nuolat darbavosi ir te
bedirba tam tikslui. Teko nuga
lėti kliūtis, teko suklupti kelyje, 
teko išpažinti kaltes, teko iš ne
sėkmių ir klajonių pasimokyti, 
gauti patirties, įgudimo. Visa tai 
tauta turėtų įvertinti ir išreikšti 
pasitikėjimą būsimuose rinki
muose. 

pradedame jausti mūsų pastangų 
vaisius. Bendrauti kur kas leng
viau, dalykiškiau, nes vietiniams 
tampame artimesni, pažįstamesni 
ir suprantamesni. Mūsų šalies 
vardą labai padeda garsinti vis 
dažniau pasirodantys menininkai, 
sportininkai. Mokslininkai, gau
sūs įvairių konferencijų dalyviai. 
Malonu, kad pasitaiko graikų in
telektualų, Lietuvą pažįstančių 
geriau nei kai kurie patys mūsų 
tautiečiai. Ir nors Gebelsas yra 
pasakęs, kad tokie žmonės jokios 
įtakos nepadaro, nes jų maža, bet 
susitikimai su tokiais asmenimis - 
maloniausios šiame puikiame 
krašte akimirkos.

- Kokia dabarties graikų kul
tūra pasaulyje?

- Nieko negaliu pasakyti 
apie dabarties graikų kultūrą pa
saulyje, nes ne tiek jau daug to 
pasaulio esu matęs. O tas, kurį 
mačiau, visai neblogai vertėsi ir 
be graikų kultūros. Šiuolaikiniai 
graikai antikinės kultūros atžvil
giu turi sunkumų. Ir visai supran
tama, nes nūdienos graikai, nors 
ir išlaikė tautos vardą, bet jie nė
ra senieji graikai taip, kaip italai 
nėra romėnai, taip ir šiuolaikinė 
graikų kalba nėra nei bizantinė, 
nei klasikinė. Tačiau, mano su
pratimu, klasikinės kultūros svo
ris neigiamai veikia dabartinės 
kultūros (vaizduojamojo meno, 
architektūros) plėtrą, nes vietoje 
kūrybos pasitenkinama mėgdžioti 
archeologines senienas ar bizanti
nio meno pavyzdžius. Kita meda
lio pusė yra ta, kad nutylima kitų 
dabartinės Graikijos teritorijoje 
gyvenusių ar gyvenančių tautų 
kultūros įtaka šiuolaikinei Graiki
jos kultūrai.

- Ar Jūsų ambasada tarp kitų 
šio lygio įstaigų yra jau visiškai pri
pažinta, lygiateisė, ar dar kai kur 
jaučiate tam tikrą skirtumą, di
džiųjų valstybių-liūtų sarkastišką 
šypsenėlę?

- Galiu drąsiai sakyti, kad 
Lietuvos ambasada užima dera
mą vietą tarp kitų ambasadų Atė
nuose. Jau pati vieta tai sako - 
esame tarp Britanijos ir JAV. Be 
skirtumų neįdomu gyventi. Atė
nuose esama daugiau kaip šimt
metį veikiančių ambasadų, turin
čių dideles bendruomenes, svar
bių prekybos partnerių, bendrų 
politinių sąjungų ambasadų. Na
tūralu, kad kiekvienos jų vieta ša
lies gyvenime yra kitokia. Kaip 
žmonės, taip ir šalys bendrauja 
pagal interesus. Malonu, kad daž
nai santykius tarp šalių lemia 
draugiški santykiai tarp jų pasiun
tinių. Antra vertus, santykiuose 
tarp šalių išliko daugiau natūralu
mo. Jie arčiau civilizacijos nesu
gadintos gamtos. Todėl jose dau
giau lemia ūgio, svorio matai ne
gu kultūros iškreiptame mūsų 
kasdieniame žmogiškame bend
ravime.

- Jūsų žodis tiems, kurie lan
ko Graikiją, domisi jos menu, kul
tūra ir kitomis visuomeninio gyve
nimo sritimis.

- Važiuojantiems į Graikiją 
patarčiau užmiršti viską, ką yra 
skaitę istorijos ir meno vadovė
liuose. Juose XIX š. mokslininkai 
parašė savo nuomonę apie vieną 
ar kitą kultūros reiškinį. Tik jie 
nepastebėjo kitų tūkstantmečių 
dalykų. Išgerkite vyno, paplepėki
te su žmonėmis, palaipiokite po 
kalnus, nuplaukite į vieną ar kitą 
salą. O tada nuėję į muziejų pasi
žiūrėkite visko, ko dar ligi šiolei 
nebuvote matę šioje šalyje... To
kia yra Graikija. Ničnieko nėra 
nauja pasaulyje. O spalvota nuo
trauka-dar negyvenimas.

Dėkingas Ambasadoriui už 
atsakymus. Linkime Jums kuo 
plačiau ir vaisingiau atstovauti 
Lietuvos reikalams. Jūsų žmonai 
ir visiems Jūsų vadovaujamos 
įstaigos darbutojams kuo geriau
sios kloties ir sveikatos.

Kun. K. J. Ambrasas, SJ

Vilniaus miesto vaizdas su jo perlu - Šv. Onos gotine šventove

Gerb. Prelatui Pranui Gaidai, PhD. 
“Tėviškės Žiburių” vyriausiam redaktoriui 
2185 Stavebank Rd.
Mississauga, Ont. L5C 1T3 Canada

Gerbiamas ir Mielas Prelate Redaktoriau,
2000 m. balandžio 5 d.

Su nuoširdžiu dėkingumu Dievo Apvaizdai švenčiame “Tėviš
kės Žiburių ” auksinį jubiliejų.

Kanados lietuviai, suprasdami savo krikščioniškos spaudos 
reikšmę išeivijos gyvenime, susibūrę į katalikų kultūros draugiją 
Žiburiai, 1949 metais pradėjo leisti “Tėviškės Žiburius”, kurie taip 
sėkmingai per 50 metų puoselėja mūsų religines, tautines, kultūrines 
vertybes, palaiko tarpusavio ryšius, skatina solidarumą su tėvyne jos 
permainingos istorijos raidoje.

Dr. Adolfo Šapokos, Jūsų Gerbiamas Prelate, bei Jūsų nuošir
džių bendradarbių dėka “Tėviškės Žiburiai”, nuo pat pirmųjų metų iki 
šiai mūsų dienai yra ne vien Kanados lietuvių laikraštis, bet ir visos 
išeivijos populiariausias krikščioniškos-tautinės krypties savaitraštis.

Šios džiugios sukakties proga Jus sveikinu ir reiškiu gilią 
padėką ir pagarbą Jums, Jūsų kolegoms redaktoriams - R Sakalaitei- 
Jonaitienei, Č. Senkevičiui, G. Gaižutienei, administracijos personalui, 
leidėjams bei visiems rėmėjams ir skaitytojams. Prie sveikinimo jungiu 
ir nuolankią maldą, kad “Tėviškės Žiburiai” dar ilgus metus galėtų taip 
sėkmingai tarnauti mūsų tautai.

Šioje Šakių rajono Lekėčių vietovėje prie bunkerio žuvo rusų apsupti 
1951.V.21 partizanai - PETRAS JURKŠAITIS-BERŽAS ir 
JULIJONAS BUTRĖNAS-SENIS Nuotr. R. Eidukevičiaus

Žvakių ir saulės šviesoje
Poezijos vakaras Vilkaviškyje dalyvaujant vienuolikai autorių

Kovo mėnesį “Seklyčios” 
klubo nariai ir poezijos gerbėjai 
rinkosi į Vilkaviškio viešąją bib
lioteką. Pavasarinės saulės spin
dulių lydimi sugužėjo svečiai iš 
aplinkinių klubų, nes mus jun
gia lietuviškas žodis, išskridęs 
pavasarine poezijos paukšte.

“Seklyčios” klubo nariai tik 
po dešimt metų išleido taip ilgai 
svajotą, ruoštą poezijos knygelę 
“Pro seklyčios langą”. Lange - 
varpeliai, skambant gitarai, žie
biamos žvakelės. Už lango, sek
lyčioje ir širdyse - pavasaris, at
nešęs visiems malonias bendra
vimo minutes, paukščių klegesį, 
pavasarinių žiedų švelnumą, vie
nuolikos autorių širdies balsą.

Pajavonietės Romos Bar- 
kauskaitės muzikinėje kompozi
cijoje į pavasario erdvę ir žmo
nių širdis skrenda žodžiai, tokie 
švelnūs, jautrūs, išgyventi, kupi
ni gėrio, meilės, džiaugsmo ir 
nusivylimo, ilgesio ir vilties. Tik 
kaimo ar mažo miestelio žmo
gus gali taip jautriai perduoti 
gamtos vaizdus, meilę gimtai 
žemei, Tėvynei, nes jo akimis 
nuo ankstyvo ryto iki žvaigždė
tos nakties kasdien galmonėja- 
mi nepakartojami tėviškės vaiz
dai, išvaikščioti laukai, pievų ta
keliai. Jis mato, širdimi jaučia 
žmonių džiaugsmą ir skausmą. 
Šiandien jų poezija, pritariant 
gitarai, dainuojama. Roma, Do
natas, Vilma į pavasarinę poezi
jos puokštę įpina dainas ir 
gražius balsus.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje, 
Paulius A. Baltakis, O.F.M. 
Vyskupas lietuviams katalikams, 
gyvenantiems užsienyje

Klauso vakaro svečiai, poe
zijos gerbėjai ir autoriai šių pa
prastų, jautrių, dvasingų žodžių, 
rašytų vienumoje, prisiglaudus 
prie beržo, ąžuolo ir klevo, užsi- 
gaubus žvaigždžių skara, pasi
nėrus į rūko skraistes, vakaro 
žarą, debesų pilis, dirbant myli
mą žemę - maitintoją, trypia
mą, perkamą, parduodamą ar 
išmainomą.

“Poezija - mano gyvenimas, 
džiaugsmas ir skausmas”, - 
skaitai autobiografijose. Tai šir
dies balsas ir minties paukštė, 
virtusi posmais, parašytais poil
sio valandėlėmis.

Žvakių liepsneles nusinešė 
vakaro žara, posmai nuskrido į 
žmonių širdis ir susiliejo šu gita
ros virpesiu ir skambia daina. 
Gera širdyje, kad gali žmonėms 
padovanoti nors mažą šviesos ir 
šilumos spindulėlį, sušildyti sa
vo širdies balsu.

Gėlės, padovanotos poezi
jos gerbėjų, dar labiau suartina 
žmones. Išsiskristėme j namus, 
nešdami gėlių puokštes, pirmąją 
knygelę, šypseną, dainą ir švel
nius gitaros akordus.

Poezijos almanachą “Pro 
seklyčios langą” dedikuojame 
“Tėviškės žiburių” redakcijos 
darbuotojams, skaitytojams. Te
gul šie posmai, atskridę iš Lie
tuvos žemės, sušildo Jūsų širdis.

Vida Voveraitytė-Vosylienė, 
LKRS ir “Seklyčios” klubo narė



4 psi. • Tėviškės žiburiai « 2000.IV.25 « Nr.17 (2616)

© LAISVOJE ll/RTII
PRIIMTAS MAISTO ĮSTATYMAS

Balandžio 4 d. Lietuvos sei
mas priėmė Maisto įstatymą, ku
riuo nustatomos maisto gaminto
jų, paslaugų teikėjų bei pardavėjų 
pareigos bei atsakomybė. Įstaty
mu, siekiama užtikrinti, kad į rin
ką būtų teikiamas maistas, atitin
kantis nustatytus visuomenės 
sveikatos saugos ir vartotojų ap
saugos reikalavimus; kad Lietu
vos maisto pramonė galėtų plėsti 
savo prekių eksportą ir Lietuvoje 
pagamintas maistas galėtų leng
viau konkuruoti tarptautinėje rin
koje. Kaip praneša ELTA/LG- 
TIC, įstatyme skatinama ekolo
giškų žemės ūkio produktų gamy
ba, sveikesnė Lietuvos gyventojų 
mityba, draudžiama klaidinti var
totoją apibūdinant maistą, nuro
dant jo sudėtį, tinkamumo termi
ną, kilmę bei laikymo sąlygas. Vi
suomeninės vartotojų teisių gyni
mo organizacijos turės teisę tirti 
vartotojų nuomonę apie maisto 
saugą ir kokybę gauti žinių iš ga
mintojų ir pardavėjų bei skelbti 
apibendrintą informaciją žinias- 
klaidoje.

TARĖSI PASIENIEČIAI
Balandžio pradžioje vyriau

siasis pasienio policijos komisaras 
Algimantas Songaila su delegaci
ja dalyvavo 8-je tarptautinėje pa
sienio policijos pareigūnų konfe
rencijoje, vykusioje Vengrijoje. 
Taip pat dalyvavo 17 Rytų ir Va
karų Europos valstybių šieno ap
saugos struktūrų vadovai, JAV, 
Kanados, Australijos, Filipinų, 
Kazachstano ir Gruzijos pasienie
čiai, praneša BNS/LGTIC. Kon
ferencijoje buvo nagrinėjama pa
sienio apsaugos struktūrų infor
macinių sistemų tobulinimas, kei
timosi duomenimis galimybės. 
Aptartos nelegalios migracijos 
užkardymo galimybės ir būdai, 
kovos su dokumentų klastojimu 
metodai.

NEPASIRENGTA PAVOJUI
Civilinės saugos departamen

to specialistai balandžio 11d. ap
žiūrėjo Klaipėdos uosto įmones, 
kraunančias pavojingus krovinius. 
Jų teigimu, įmonės nepasirengu
sios galimoms avarijoms, ir ne vi
sose darbuotojai yra aprūpinti bū
tinomis saugos priemonėmis, rašo 
BNS/LGTIC. Keliose įmonėse 
pažeidimai nepašalinti, praėjus 
metams po įspėjimo. Daugiausia 
juos krauna “Klasco” filialas “Eu
rogate Klaipėda”, “Krantas Ship
ping”, bendrovė “Klaipėdos ter-

DPZVf FOUR SEASONS 
Kj/SREALTY LIMITED

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

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

Angelę Šalvaltytę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.
Namų tel. 705-429-6428
Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org 

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

minalas”, “Klasco”, “Klaipėdos 
nafta”. Per pirmąjį šių metų ket
virtį uoste perkrauta apie 6,000 
tonų pavojingų krovinių, galinčių 
padaryti žalą aplinkai, apnuodyti 
žmones, sukelti sprogimą ar gais
rą. Uosto įmonių vadovai yra at
sakingi už saugų pavojingų krovi
nių gabenimą, jų perkrovimą, 
žmonių gyvybę ir sveikatą, pagal 
Civilinės saugos įstatymą ir vy
riausybės nutarimus.
NUOSTOLIS DĖL KLASTOJIMO

Seimo ekonominių nusikalti
mų tyrimo komisija nustatė, kad 
dėl dokumentų klastojimo valsty
bė pernai prarado apie 4.5 mln. 
litų, rašo BNS/LGTIC. Pernai 
buvo įregistruoti 1898 nusikalti
mai, susiję su dokumentų klastoji
mu ir padirbinėjimu. Valstybė di
džiausius nuostolius patiria dėl 
oficialių dokumentų klastojimo ir 
naudojimo. Tokių atvejų ypač 
daugėja Vilniuje, pasak komisijos 
pirmininko S. Slavicko. Dažniau
siai klastojami asmens dokumen
tai, vairuotojų ir automobilių, iš
silavinimo cenzo dokumentai, ap
skaitos dokumentai, brandos 
atestatai, muitinės deklaracijos, 
pinigai. Daug žalos padaroma dėl 
pridėtinės vertės mokesčio grobs
tymo. Pirmininko manymu, doku
mentų padirbinėjimo atvejų su
mažėtų, Lietuvoje įvedus tarptau
tinius standartus atitinkančius do
kumentus.

PATYS TVARKYS MIŠKUS
Balandžio 5 d. Lietuvos vy

riausybė pakeitė privačių miškų 
tvarkymo ir naudojimo nuostatus, 
rašo BNS/LGTIC. Privatūs savi
ninkai dabar galės be urėdijos lei
dimo kirsti vėjovartas, menkaver
tį mišką, ne tik sausus medžius. 
Privačių miškų kirtimo amžius, 
prilygintas valstybinių miškų kirti
mo amžiui, nebebus didesnis. 
Įvairioms medžių rūšims kirtimo 
amžius sumažintas 5-8 metais. 
Eglės galės būti kertamos 71 me
tų amžiaus, beržai - 61, drebulės 
- 41 metų.

PARENGĖ JŪRLAPIUS
BNS/LGTIC praneša, kad 

pajūrio hidrografai sukūrė pir
muosius lietuviškus elektroninius 
jūrlapius. Taip pat ruošiamasi iš
leisti popierinius Klaipėdos jūrų 
uosto jūrlapius, kuriuose patei
kiami naujausi duomenys apie 
uosto gylius bei navigacinius 
ženklus. Tikimasi, kad jie padės 
garantuoti laivų ir krovinių sau
gumą uoste. Elektroniniuose jūr
lapiuose pateikiama informacija, 
kokie krovos darbai vyksta uoste, 
pateikiami gylių pasikeitimai, 
uosto užnešimai, navigacinė in
formacija.Navigacinė elektroninė 
programa kainuoja 20,000 litų ir 
yra per brangi daugeliui laivų, to
dėl ketinama išleisti popierinius 
jūrlapius. RSJ

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

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + 

$20 už pristatymą
SKAMBINTI 

905 545-8868 - 
Asta arba Beatas Brasai

Siuntiniai paimami iš namų 
nemokamai. Perduodame pinigus. 
Adresas: 23 Springer Ave., 

Hamilton, Ont. L8M 2W7

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Iš Kovo 11-tos minėjimo Detroite. Ten buvo įteiktas DLK Gedimino 
ordinas inž. VYTAUTUI KUTKUI už jo nuopelnus Lietuvai. Nuotraukoje: 
medalį įteikęs Lietuvos ministeris patarėjas Kęstutis Jankauskas, inž. Vy
tautas Kutkus ir svečias iš Lietuvos, Detroito lietuviams vedęs priešvely- 
kinį susikaupimą, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Nuotr. J. Urbono

Vytautas ir Elena Krikščiūnai 
iš Vasagos

švenčia savo 50 metų vedybinę sukakti 
š.m. balandžio 29 d.

Sveikina vaikai -
Loreta ir Eugenijus su šeima <

Stepono oeteaus
# dailės darbų paroda^ 

įvyks 2000 m. gegužės 7, sekmadienį, 
nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p.

Hamiltone, Vilniaus Aušros Vartų parapijos mažojoje salėje 
Įėjimas - nemokamas

Rengia Hamiltono-Dundas lietuvių meno rėmėjai

Vancouver, BC
KLB ŠIOS APYLINKĖS meti

nis narių susirinkimas įvyko kovo 
25, šeštadienį, 1 val.p.p. Pasitaikė 
labai gražus oras, ir daug jaunimo 
išvažiavo į kalnus slidinėti, todėl į 
susirinkimą atvyko labai mažai - 
vos penkiolika žmonių. Pirmininkė 
Marytė Račytė kalbėjo, kad norint 
daugiau ką nors padaryti, reikia 
daugiau rankų ir pinigų. Iždininkas 
Antanas Intas pranešė, kad visi ka
sos reikalai tvarkomi gerai. Revizi
jos komisijos vardu kalbėjęs Pranas 
Berneckas sakė, kad kasos knyga 
vedama tvarkingai, ir visi įrašai pa
daryti pagal pristatytus dokumen
tus. Palikta buvusi valdyba ir į dvie
jų išėjusių - Virgilijaus Kaulio ir 
Andrėjos Berneckaitės-Evans vie
tas pakviesti Nijolė Cameron ir 
Gintaras Zubrickas. Dabartinę val
dybą sudaro: M. Račys - pirminin
kė, N. Cameron - vicepirmininkė, 
dr. Aistė Čiukaitė - sekretorė lietu
vių kalbai, G. Zubrickas - sekreto
rius anglų kalbai, A. Intas - iždinin
kas; Pranaš Berneckas ir Balys Vi- 
leita - revizijos komisijos nariai. 
Diskusijų nebuvo. Dalyviai palinkė
jo naujai valdybai atsidėjus ir sėk
mingai dirbti Lietuvių bendruome
nei. Pr.B. ’

SVEIKINAME “TĖVIŠKĖS ŽI
BURIUS” auksinio jubiliejaus pro
ga ir siunčiame kuklią $100 auką. 
KLB Vankuverio apylinkės valdyba

Windsor, Ont.
A. a. MATILDA RENKIENĖ, 

87 metų amžiaus, mirė Windsore 
š.m. balandžio 2 d. Buvo pašarvota 
Windsor Chapel laidotuvių namuo
se. Giminių, draugų ir Lietuvių 
bendruomenės gėlės puošė jos 
karstą. Tautiečiai šermenyse gau
siai lankėsi, pasimeldė už jos vėlę, 
pasakė paskutinį “sudiev”. Rožinį 
sukalbėjome vadovaujant kun. Al. 
Volskiui. Laidotuvių dieną, balan
džio 5, po mūsų šventovėje kun. A. 
Volskio aukotų gedulinių Mišių, 
velionę išlydėjome į šv. Jono kapi
nes Mississaugoje, Ont. Ten ji buvo 
palaidota šalia savo vyro Augusti-

• Neatlikta pareiga tai tas pat, 
kaip negrąžinta skola. Vienąsyk ji 
sugrįš ir vis viena reikės su ja 
atsiskaityti. (J.F.Newton)

no, dalyvaujant Hamiltono AV lie
tuvių parapijos klebonui kun. J. 
Liaubai, OFM, ir kun. Al. Volskiui, 
Windsoro lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos klebonui.

Velionė su vyru Augustinu ilgą 
laiką gyveno Hamiltone. Vyrui mi
rus, jos sveikatai susilpnėjus, persi
kėlė j Windsorą pas savo dukterį 
Onutę ir jos vyrą Gediminą Vinda- 
šius. Čia gyvendama iki pat mirties 
buvo veikli parapijos ir Bendruo
menės narė, religinga, rodydama 
gražų pavyzdį mums visiems. Taip 
pat ji buvo dosni aukotoja parapijai 
bei lietuviškai veiklai. Nuliūdime 
paliko duktė Onutė su vyru Gedi
minu, 4 vaikaičiai - Laimis, Rasutė 
su vyru Juozu, Birutė, Liuda su vy
ru Tomu ir provaikaitė Tiffany.

O ir G. Vindašiai laidotuvių 
dalyvius pakvietė balandžio 8 d. da
lyvauti a.a. Matildos intencija au
kojamose Mišiose, po to vyko pie
tūs parapijos kavinėje. Papietavus 
Onutė Vindašienė nuoširdžiai pa
dėkojo visiems už dalyvavimą drau
ge su jais tomis sunkiomis valando
mis netekus mamytės. Skanius pie
tus paruošė ilgametė šeimininkė E. 
Eidukienė, kuriai nuoširdžiai dėko
ja Onutė ir Gediminas Vindašiai.

Emilija Barisienė

London, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS, 

kurį vedė svečias iš Lietuvos mons. 
Kazimieras Vasiliauskas, baigėsi 
kovo 26 d. Per visą rekolekcijų lai
ką svečią globojo I. ir A. Dragune- 
vičiai. Sekmadienį, kovo 29 po Mi
šių visi parapijiečiai rinkosi į salę 
bendroms vaišėms atsisveikinant su 
mons. K. Vasiliausku. Valandėlės, 
kartu pabendrautos, liks ilgai mūsų 
prisiminimuose.

CHORO “PAŠVAISTĖS” narių 
susirinkmas įvyko balandžio 5 d. O. 
ir A. Švilpų namuose. Po pasitari
mų ir diskusijų išrinkta šios sudė
ties valdyba: Alg. Švilpa, Dana 
Chainauskienė ir Olga Švilpienė.

JŪRATĖ OKMANIENĖ, jau 
visi metai, kai Šiluvos Marijos šven
tovėje kas sekmadienį vargonuoja 
Mišioms. Šiuo metu jai sunegala
vus, parapijiečiai ir “Pašvaistės” 
choristai linki kuo greičiau pa
sveikti. Viktorija St.

Ottawa, Ont.
VASARIO 16-TOJI, Lietuvos 

nepriklausomybės šventė, Kanados 
sostinėje buvo prisiminta net du 
kartus. Ta pati šventės diena buvo 
trumpai paminėta mūsų ambasado
je suruoštame pobūvyje ambasado
riaus R. Šidlausko iniciatyva, pasi
kvietus OLB valdybą su pirm. R. 
Kličiene ir keletu kitų svečių, kurių 
tarpe buvo mūsų kapelionas kun. 
dr. V. Skilandžiūnas ir buvęs Kana
dos ambasadorius Vietname - Ma
rius Grinius. Prieš pradedant 
džiaugsmingą, šeimynišką, Tėvynės 
meilės įkvėptą bendrystę, amb. R. 
Šidlauskas savo suglaustame žode
lyje priminė Vasario 16 dienos 
svarbą visai mūsų tautai.

Antras, didesnės apimties, mi
nėjimas įvyko š.m. vasario 19 d. 
“Churchill Seniors Recreation 
Centre”, suruoštame mūsų OLB 
valdybos, vadovaujant pirm. R. Kli- 
čienei. Programa prasidėjo Lietu
vos himnu ir invokacija, kurią su
kalbėjo kun. dr. V. Skilandžiūnas. 
Po trumpo įvadinio žodžio pirm. R. 
Kličienė pakvietė latvių ir estų at
stovus tarti sveikinimo žodį. Ka
dangi amb. R. Šidlauskas buvo išvy
kęs į Torontą dalyvauti ten Nepri
klausomybės šventės minėjime, am
basados vardu šia iškilminga proga 
nuoširdžiai pasveikino visus susirin
kusius pirmoji amb. sekr. Zigrida 
Mulevičienė.

Meninę programos dalį pratur
tino iš Montrealio atvykęs daininin
kų ansamblis, vadovaujamas Lav
renti Djintcharadze. Mūsų šešta
dieninės mokyklos mokiniai, vado
vaujami Giedrės Matusevičienės, 
atliko dainomis, deklamacijomis ir 
šokiais Lietuvos istorinio, tautinio 
ir dinaminio atsparumo montažą. 
Visa iškilmingo minėjimo oficiali 
dalis buvo baigta Kanados himnu. 
Po to sekė vaišės, suruoštos p.p. 
Jurgučių, su šilta vakariene, vynu ir 
kitais skanumynais. Visą linksma- 
vakario laiką veikė dar ir loterija.

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 
OTAVOJE įvyko š.m. kovo 12 d. St. 
Elizabeth šventovėje. Vedėjas 
mons. K. Vasiliauskas, buvęs Vil
niaus katedros rektorius, atvyko 
pas mus su palydovu kun. S. Kazė
nu, SJ, iš Montrealio, vedęs ten 
Gavėnios rekolekcijas vietos lietu
viams. Šv. Mišias atnašavo trys ku
nigai: mons. K. Vasiliauskas, kun. 
dr. V. Skilandžiūnas ir kun. S. Ka
zėnas. Prieš šv. Mišias buvo klauso
ma išpažinčių. Savo pamoksle 
Monsinjoras visai nuoširdžiai ir pa
prastai liudijo gilų dvasingumą ir 
nepalaužiamą ištvermingumą tiek 
pavergtoje Lietuvoje, tiek tremtyje,.,... 
tiek laisvėje. 1

Vytautas Radžius, po pamaldų 
salėje, padėkojo Monsinjorui OLB- 
ės vardu už gražų dvasinį patarna
vimą. Pobūvyje svečias apsidžiaugė 
sutikęs du gerai pažįstamus asme
nis - amb. R. Šidlauską ir dr. Ag. 
Šidlauskaitę. Mons. K. Vasiliaus
kas, pakviestas dr. Ag. Šidlauskai
tės, išvyko aplankyti jos vedamos, 
privatinės mokyklos “Venta Prepa
ratory School”. Padėkos rinkliava 
susikaupimo vedėjui buvo padaryta 
šventovėje ir po pamaldų salėje. 
Surinkta - $470. Aukų lape salėje 
pasirašė: V. Radžius, P. Jurgutis, 
A. Skučas, G. Mitalas, S. Danaitie- 
nė, amb. R. Šidlauskas, M. J. Kan- 
dižauskai, R. O. Barisai, B. Vilčins- 
kienė, V. L. Plečkaičiai, A. L. Dva
rionai, V. Prisčepionka, A. Šimans
kienė, A. Gudžiūnienė, kun. V. 
Skilandžiūnas ir A. A. Savickai.

VENTA PREPARATORY
SCHOOL, Carp. Ont., dr. Agotos 
Šidlauskaitės įsteigta, globojama ir 
vedama nedidelės apimties privati 
mokykla, skirta mokiniams su ypa
tingais gabumais, pagarsėjo š.m. 
kovo mėnesyje savo muzikine ka
pela, kuriai vadovauja jaunas mo
kytojas Reg. Lavergne, suorganiza
vęs 40 instrumentalistų grupę iš 6- 
10 klasių. Dalyvaudami naujafor- 
mių kapelų regioniniame festivaly
je, jie pasiekė muzikos mėgėjiš
kumo auksinį lygį. Ateityje jie ža
da pasirodyti ir platesnėje plot
mėje. Kor.

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvių klubo patalpose kovo 
17 d. įvyko iškilmingas Lietuvos 
garbės konsulato atidarymas St. Pe- 
tersburge, FL. Jame dalyvavo Lie
tuvos ambasadorius JAV-se S. Sa
kalauskas su žmona, Lietuvos gar
bės konsulas Čikagoje V. Kleiza su 
žmona, prezidento V. Adamkaus 
patarėjas R. Mieželis, JAV kongre
so nario B. Young atstovas G. Cre- 
tekos, St. Petersburgo meras D. 
Fisher, St. Pete Beach meras W. 
Friszolowski, Floridos rūmų atstovas 
E. Waters, South Florida universi
teto rektorius dr. Heller su žmona, 
daug verslo žmonių, meno veikėjų, 
naujojo konsulo A. Karnavičiaus 
draugų bei pažįstamų ir apie 300 
vietinių lietuvių. Iškilmę pradėjo 
šio renginio komiteto pirm. L. Sie- 
maška. Sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Invokaciją sukalbėjo kun. 
dr. M. Čyvas. Programai vadovavo 
M. Šilkaitis. Prie įėjimo svečius pa
sitiko “Audros” šokėjos, pasipuošu
sios tautiniais drabužiais.

Ambasadorius S. Sakalauskas 
savo žodyje pirmiausia priminė, 
kad šio vakaro iškilmės esančios 
ypatingos, nes yra minimas Lietu
vos nepriklausomybės dešimtmetis. 
Jis perdavė prezidento Valdo 
Adamkaus sveikinimą, kartu pasi
džiaugdamas gausiu vietinių lietu
vių dalyvavimu, įrodančiu, kad jie 
itin vertina konsulato įsteigimą. Pa
sveikinęs naująjį garbės konsulą, 
apjuosė jį iš Lietuvos atsiųsta tauti
ne juosta. Ypač buvo nuoširdus 
kongresmano B. Young sveikinimo 
žodis, perskaitytas jo įstaigos vedė
jo G. Cretekos. E. Lapas įteikė 
konsului lietuvišką trispalvę, J. 
Šulaitis Lietuvos valstybinį ženklą, 
o L. Kynienė padovanojo Lietuvos 
žemėlapius. Garbės konsulas Algi
mantas Karnavičius nuoširdžiai pa
dėkojo už jam suteiktą privilegiją 
atstovauti Lietuvai Floridos vakari
nėje dalyje, žadėdamas šias parei
gas garbingai ir uoliai atlikti. Sve
čiai dar galėjo pasigrožėti tautodai
lės, Lietuvos pašto ženklų, Lietuvos 
vaizdų ir dailininkų tapybos bei ke
ramikos parodomis (“Lietuvių ži
nios” 286 nr.).

Britanija
Britų - lietuvių vaikų fondas 

šiais metais mini savo veiklos de
šimtmetį. Per tą laikotarpį, remiant 
lietuviams ir britams, buvo atliktas 
didelis darbas padedant Lietuvos 
vaikams. Lietuvoje sušelptos 32 or
ganizacijos bei įstaigos, kurioms 
minėtas fondas ištiesė pagalbos 
ranką. Kaip rašoma Šv. Kazimiero 
šventovės laikraštėlyje “Veni”, šio 
fondo koordinatoriai Lietuvoje yra 
dr. Linas Solominas ir jo žmona 
Ramutė. Pastaroji fondo reikalais 
važinėja po Lietuvą, lanko gausias 
šeimas, vaikus su negalia, ligonines, 
susitinka su įstaigų bei organizacijų 
vadovais. Dr. L. Solominas, dirbda
mas ligoninėje, taipgi suranda laiko 
fondui pagelbėti. Aukas prašoma 
siųsti: British-Lithuanian Relief 
Fund for Children in Lithuania, 21 
The Oval, London, E2O RF.

Nottinghamo “Židinio” patal
pose š.m. sausio 21 d. buvo susirin
kę jauni akademikai paminėti du
tūkstantųjų metų. Iš Bristolio atvy
ko dvejus metus vaikų ligas tyrinė
jantis gydytojas S. Šatas, siekiantis 
doktorato laipsnio, iš Cambridge 
miesto - J. Borosnevičienė, bai
gianti ruošti doktoratą kompiuterių 
srityje, su vyru Mindaugu, dirban
čiu elektros bendrovėje; biochemis- 
tė dr. V. Borutaitė, gilinanti studi
jas Cambridge universitete, A. Ale-

liūnaitė, šiame universitete ruo
šianti politikos mokslų doktoratą, iš 
Vokietijos - gydytojai D. Strutas ir 
D. Kumpikaitė, baigę medicinos 
studijas Bonos universitete, iš Ško
tijos - istorikas L. Eriksonas, ruo
šiantis doktoratą apie didvyrių 
įvaizdžius škotų, airių ir lietuvių 
tautose. Dr. Rūta ir Darius Furmo- 
vičiai buvo šio susitikimo organiza
toriai. Dr. Rūta darbuojasi imuno
loginių alergijos mechanizmų sri
tyje Karališkame medicinos centre 
Nottinghame, o Darius yra polito
logas, Baltijos valstybių tarptauti
nių santykių ir saugumo žinovas. 
Dalyvavo taipgi buvęs Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos pirm. J. 
Levinskas su žmona Bernadeta, 
buvusi DBLS direktorė jaunimo 
reikalams advokatė J. Snabalytė ir 
DBLS Nottinghamo skyriaus prim. 
J. Domaševičius su žmona Felicija. 
J. Levinskas pasakė kalbą, apgailes
taudamas, kad nenorima į DBL są
jungą priimti jau ne vienerius me
tus gyvenančių Britanijoje jaunų, 
gerai išsilavinusių tautiečių (“Brita
nijos lietuvių balsas” 2000 m. 5 nr.).

Ukraina
Vasario 16-tosios minėjimas 

Lvove šiais metais buvo iškilmingas 
ir gausus renginiais, kaip rašoma 
“Pasaulio lietuvio” 2000 m. 3 nr. 
Vasario 10 d. Lvovo vargonų salėje 
koncertavo kamerinis ansamblis 
“Vilniaus arsenalas”: R. Romos- 
lauskas, L. Šulskutė, A. Staškus ir 
tarptautinių konkursų laureatė N. 
Katilienė. Jie taipgi surengė nuo
stabų baroko laikų muzikos koncer
tą barokinėje šventovėje. Šie kon
certai lietuvių ir ukrainiečių labai 
gerai įvertinti.
, Vasario 11 d. buvo atidarytas 
Lietuvos garbės konsulatas Lvove. 
Dalyvavo daug svečių. Nuo čia 
anksčiau veikia Austrijos, Olandi
jos ir Kanados garbės konsulatai. 
Garbės konsule Beatričė Beliavciv 
parūpino Lietuvos konsulatui pui
kias patalpas. Lietuviai džiaugiasi, 
esą turėsią lietuviškos žemės lo
pinėlį.

Vasario 12, šeštadienį, Menų 
rūmuose įvyko Nepriklausomybės 
šventės minėjimas, kuriame dalyva
vo tautiečiai su savo pažįstamais 
bei draugais. Pirmiausia programo
je pasirodė vietinis vaikų ansamblis 
“Saulutė”, o tolimesnę programą 
atliko kamerinis ansamblis “Vil
niaus arsenalas”. Antroje progra
mos dalyje įvyko dail. Kristinos Ži
linskaitės parodos atidarymas ki
toje salėje. Dailininkė gimusi Lie
tuvoje, kur baigė Naujalio meno 
mokyklą, o Lvove studijavo taiko
mosios dailės akademijoje. Yra iš
tekėjusi ir gyvena Ukrainoje.

Lenkija
Seinuose nuo 1998 m. veikia 

Lietuvių kultūros ir švietimo fondas 
“Seina”. Jo tikslas remti ir globoti 
Seinų krašte gyvenančių lietuvių 
švietimą ir kultūrą. Fondas “Seina” 
remia mokslinius tyrinėjimus, lie
tuvių kultūros veiklą (muzikos ins
trumentų įsigijimą, instruktorių pa
ruošimą, aprūpinimą tautiniais dra
bužiais), lietuvių kultūros populia
rinimą, jos palikimo saugojimą, o 
taip pat rūpinasi lietuvių švietimo 
įstaigomis. Fondo vadovybė šiuo 
metu rengia smulkų veiklos planą, 
kaupia informaciją apie Lenkijos 
lietuvių kultūros bei švietimo būklę 
ir realius poreikius. Taipgi norima 
pagyvinti jaunimo veiklą, didelis 
dėmesys skiriamas Seinų krašto 
istorijai, neužmirštant ir Lietuvos 
istorijos bei kultūros (“Aušra” 2000 
m. 4 nr.). J. Andr.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT Tč LIETUVIŲ KREDITO
A kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125

GAIDYS
DAETIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

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

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

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

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral į 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus i
I

Sudbury______ Ontario į

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.50% Asmenines nuo.............7.35%

....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...............
1 m. term, indėlius.............

.... 3.75%

.... 4.90%
apmokėjimai.

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%
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable).................................. 2.50% valdžios iki $100,000.00
1 m. ind................................. ....4.90% sumos draudimu
2 m. ind...... ........................... .... 5.20%
3 m. ind................................. .... 5.50%
4 m. ind................................. .... 5.60%
5 m. ind................................. ....5.95%

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

INTERAC KORTELĖ

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


Šuoliais artėja tautinių šokių šventė
Dalyvaus per 1800 šokėjų iš įvairių pasaulio kraštų, 
įskaitant Lietuvą. Apie šią šventę kalbamės su jos vyriausiais 

vadovais - RITA ir JUOZU KARASIEJAIS
- Tautinių šokių švenčių 

programos meniniais vadovais 
skiria Lietuvių tautinių šokių ins
titutas. Kodėl šiai šventei toji pa
reiga teko judviems?

- Po pirmosios tautinių šo
kių šventės Čikagoje (1957 m.) 
buvo sudarytas Lietuvių tauti
nių šokių institutas (LTSI), ku
ris rūpinasi tautinių šokių re
pertuaru ir kviečia vyr. meno 
vadovus. Kadangi 2000 metais 
šokių šventė vyksta Toronte- 
Mississaugoje, instituto valdyba 
1998 m. mus pakvietė būti vyr. 
meno vadovais. 1998 m. pra
džioje nuvykome į Čikagą ir 
drauge su LTŠI valdyba (pirm. 
N. Pupienė, A. Lintakienė, R. 
Pliūrienė, R. Poskočimienė ir 
V. Viskontienė) sudarėme XI- 
tos Tautinių šokių šventės re
pertuarą, kurį valdyba patvirti
no ir pavedė mums vykdyti. Ti
kimės, kad šį darbą sugebėsime 
atlikti, nes daug metų dirbame 
su “Gintaro” ansambliu ir turi
me nemažai patirties. Juozas ei
lę metų buvo išrenkamas į LTŠI 
valdybą, kuri planavo praėjusias 
šventes. Buvo penktos tautinių 
šokių šventės vyr. meno vado
vės vienas iš padėjėjų. Drauge 
su Rita, G. Breichmaniene ir 
a.a. L. Sagių buvom VIII tauti
nių šokių šventės vyr. meno va
dovai 1988 m. Hamiltone. 1994 
m. Rita buvo pakviesta būti Pir-

RITA KARASIEJIENĖ

mosios pasaulio liet, dainų šven
tės šokių dienos išeivijos šokėjų 
vyr. meno vadove. Išeivija pa
sirodė atskiroje dalyje. Dalyva
vo apie 500 išeivijos šokėjų iš 
Australijos, Argentinos, JAV, 
Kanados, Punsko ir Vokietijos. 
Daug metų esame lankę tauti
nių šokių kursus Dainavoje bei 
juose instruktavę. 1997 m. Rita 
buvo nuvykusi į Klaipėdą, kur 
vyko tautinių šokių mokytojų 
kursai. Esame pasiryžę savo ži
nias ir patirtį panaudoti šiai šo
kių šventei.

- Kokie šventės pasiruošimo 
darbai jau atlikti?

- Pernai vasarą Dainavos 
stovyklavietėje įvyko tautinių 
šokių mokytojų-vadovų kursai. 
Juos rengė ir jiems vadovavo 
LTŠI valdyba. Kursų metu buvo 
pereita visa XI-tos tautinių šo
kių šventės programa. Kursuose 
dalyvavo apie 80 mokytojų-va
dovų, atvykusių iš Argentinos, 
Brazilijos, JAV, ir Kanados. 
Kursų metu buvo pagaminta šo
kių šventės vaizdajuostė - buvo 
nufilmuoti visi šventės šokiai ir 
žingsniai. Visi vadovai yra gavę 
šią vaizdajuostę drauge su šven
tės muzikos įrašais ir visais šo
kių aprašymais bei brėžiniais 
vienoje 300 psl. knygoje. Tauti
nių šokių salės dekoracijas yra 
suprojektavęs R. Paulionis, ku
ris su talkininkais jas ir gamina.

JUOZAS KARASIEJUS

Premijų įteikimo ir Kovo 11-tosios šventėje Čikagoje. Iš k.: Dalia Sokienė, Antanas Paužuolis, laureatas 
Justinas Sąjauskas, Danutė Bindokienė, garbės kons. Vaclovas Kleiza ir Lietuvos rašytojų s-gos pirm. 
Valentinas Sventickas Nuotr. Z.Degučio

- Kuo šių metų šventės pro
grama skirsis nuo praėjusių?

- XI-tos tautinių šokių 
šventės programa yra suskirsty
ta į penkias dalis: Mano protė
vių žemė, Kai aš mažas buvau, 
Jau žiedeliai sumainyti, Šoks 
šeimyna šokinį, Ant tėvelio dva
ro. Didesnė tų šokių dalis dar 
nėra šokta mūsų šokių šventėse. 
Daug šokių bus atliekama net 
kelių kartų. Šeimos dalyje šoks 
vaikai, tėvai ir seneliai. Kita da
lis skirta vestuviniams šokiams. 
Visa programa baigsis Suktiniu, 
kurį atliks 1800 šokėjų. Šventėje 
bus naudojama gyva muzika 
“Žilvičio” ansamblio iš Kauno 
ir muzikiniai įrašai, pagaminti 
Lietuvoje Liaudies kultūros 
centre. Įrašus įdainavo ir įgrojo 
ansamblis “Lietuva”, M. K. 
Čiurlionio gimnazijos vaikų 
choras, Lietuvos radijo choras 
ir orkestras, ansamblis “Armo
nika”, Lietuvos filharmonijos ir 
“Trimito” orkestrai. Ši XI-tos 
tautinių šokių šventės muzika 
yra įrašyta j CD ir kasetes. Jas 
bus galima įsigyti šventės metu.

- Kiek ir iš kurių kraštų tiki
tės šokėjų?

- Į šventę atvyks šokėjų iš 
Argentinos 2 grupės, iš Brazili
jos 1 grupė, iš Punsko 1 grupė, 
iš Lietuvos 4 grupės, iš Kanados 
4 grupės, iš JAV 36 grupės. Tai

gi per 1800 šokėjų. Buvo nu
siųsti kvietimai į Australiją, Ang
liją ir Vokietiją. Anglija ir Aust
ralija nieko neatsakė, nors bu
vo siųsti kvietimai per Jaunimo 
sąjungą ir kraštų bendruome
nes. Iš Vokietijos Hamburgo 
grupė buvo pradėjusi teirautis, 
bet vėliau atsisakė. Taip pat dėl 
lėšų atsisakė grupė iš Estijos 
Talino. Iš Lietuvos buvo užsire
gistravę 14 grupių. Kai joms bu
vo pranešta atvykimo sąlygos, 
liko tik trys grupės - Panevėžio 
“Grandinėlė” ir “Kanapėlė”, 
Utenos “Levindra”. Šios trys 
grupės apsimokėjo kelionę į 
šventę ir pragyvenimą Kanado
je. Ketvirta grupė iš Lietuvos - 
tai Vytauto Didžiojo universite
to ansamblis “Žilvitis” iš Kau
no, kuris pernai buvo pripažin
tas geriausiu ansambliu Lietu
voje. Jis oficialiai atstovaus Lie
tuvai. Atvyks su šokėjais ir or
kestru. Orkestras šventės metu 
palydės dalį šokių. Juos siunčia 
Lietuvos kultūros ministerija 
bei Tautinių mažumų departa
mentas ir padengia dalį kelio
nės išlaidų. Iš JAV atvyksta iš 
viso 36 grupės, penkios - su 
daugiau kaip šimtu šokėjų. To
ronto “Gintaras” dalyvaus su 
daugiau kaip 220 šokėjų. Šie 
skaičiai parodo, kad tautiniais 
šokiais susidomėjimas jaunimo 
tarpe yra didelis.

- Kur ir kada vyks šventė?

- XI-ji tautinių šokių šventė 
įvyks 2000 m. liepos 2 d., 2 
v.p.p., Hershey Centre, 5500 
Rose Cherry Place, Mississau
ga, Ontario.

- Kokie didžiausi rūpesčiai?

- Didžiausias mūsų rūpestis 
- kad visos vietos salėje būtų 
užpildytos. Salė talpina apie 
5500 žiūrovų. Padarykime, kad 
neliktų nė vienos tuščios vietos. 
Šokėjams, vadovams, ir rengi
mo komitetui tai būtų didžiau
sias atlyginimas už jų įdėtą dar
bą rengiant šventę, kuri buvo 
pradėta planuoti prieš dvejus 
metus.

- Ką dar galite pasakyti apie 
artėjančią šventę?

- Iki šventės beliko nedaug 
laiko. Šiuo metu yra tikrinamas 
grupių pasiruošimas. Visur ma
tyti, kad įdėta daug darbo, ir vi
si šokėjai laukia šventės. Kaip 
žinome, toks didelis renginys vi
suomet pareikalauja daug išlai
dų, tad kiekviena, nors ir maža 
finansinė auka prisidės prie šio 
didelio renginio pasisekimo. 
Prašome visus paremti šventę 
aukomis ir gausiai dalyvauti vi
suose šventės renginiuose. Iki 
pasimatymo Tautinių šokių 
šventėje liepos 2 dieną.

■■ -
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Šventė, kurion vedė ilgos kovos
Premijos už rašinius Lietuvos laisvės tema ir Kovo 11-tosios 
minėjimas Čikagoje, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko 

Sventicko kalba
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Tai buvo dviguba šventė: 
Lietuvos atkurtos nepriklauso
mybės dešimties metų sukaktis 
ir literatūrinio konkurso premi
jų įteikimo šventė, surengta š.m. 
kovo 11-ąją Jaunimo centre 
“Lietuvių balso”, Čikagoje lei
džiamo laikraščio.

Įžanginiai dalykai
Suradus dosnių mecenatų 

1999 m. buvo paskelbtas kon
kursas sukurti “bet kurio litera
tūrinio žanro kūrinį apie Lietu
vos partizanų kovas už tėvynę ir 
tremtinių kančias, skaudžiausius 
mūsų tautos istorijos metu”.

Laureatų premijų įteikimą 
buvo nuspręsta suderinti su Ko
vo 11-tosios švente. Ji buvo pra
dėta visiems sugiedant Lietuvos 
himną. Po to žodį tarė “Lietu
vių balso” vyr. red. Vytautas 
Radžius, sveikindamas visus 
šventės rengėjų vardu ir progra
mai vadovauti pakviesdamas 
Dalią Sokienę. Ji pakvietė į Vy
čiu ir gėlėmis papuoštą sceną 
Lietuvos gen. kons. Giedrių 
Apuoką, garbės kons. Vaclovą 
Kleizą, Lietuvos rašytojų s-gos 
pirm. Valentiną Sventicką, 
“Draugo” vyr. red. ir vertinimo 
komisijos pirm. Danutę Bindo- 
kienę, Lietuvių spaudos ben
drovės atstovą Domą Adomaitį, 
“LB” vyr. red. Vytautą Radžiu 
ir Lietuvių rašytojų dr-jos pirm. 
Stasę Petersonienę.

Kun. Rimantas Gudelis su
kalbėjo invokaciją. Lietuvos 
Aukščiausios tarybos aktą - 
Lietuvos nepriklausomos valsty
bės atstatymą perskaitė D. So
kienė. Ji dar perskaitė ir LR 
prez. Valdo Adamkaus sveikini
mą. Kalbėjo gen. kons. G. Apuo
kas ir garbės kons. V Kleiza.

Premijų įteikimas
Pasveikinusi visus su Kovo 

11-ja, D. Bindokienė perskaitė 
vertinimo komisijos 1999.XII.15 
protokolą. Vertintojų komisija: 
V. Sventickas ir Vilius Užtupas, 
abu iš Lietuvos, Vytautas Vo- 
lertas, Stasė Vanagaitė-Peterso- 
nienė, Danutė Brazytė-Bindo- 
kienė iš JAV.

I-ji premija (5,000 dol.) pa
skirta už rankraštį “Suvalkijos 
geografija” Saldaporio slapyvar
džiu pasirašiusiam Justinui Sa
jauskui. II-ji premija (3,000 
dol.) teko dviem asmenim (po 
1,500 dol.) už rankraštį “Lietu
vos kario likimas”, pasirašyta J. 
Ventos slapyvardžiu, Janinai 
Kliučinskienei-Semaškaitei; už 
rankraštį “Akmenuotas patrio
to kelias”, pasirašyta Močiutės 
slapyvardžiu - dr. Aldonai Vasi
liauskienei. Nors buvo numaty
tos dvi premijos, bet, atsiradus 
mecenatui, buvo paskirta ir tre
čioji (1,000 dol.) už kūrinį “Už
verstų šulinių vanduo”, pasira
šyta Austėjos Sėliūtės slapyvar
džiu, Nijolei Žemaitienei. Iš 
viso buvo atsiųsta 54 kūriniai, 
visi iš Lietuvos, išskyrus vieną.

“Lietuvių balso” vyr. red. V. 
Radžius, šio konkurso sumany
tojas, įteikė I-ją premiją šventė
je dalyvavusiam Justinui Sajaus
kui. (Kitas premijas į Lietuvą 
nuvežė V. Sventickas). Premijų 
mecenatai - dr. Jonas Adoma
vičius ir organizacija, kuri norė
jo būti nežinoma.

Buvo perskaitytas dr. J. 
Adomavičiaus raštas - padėka 
Lietuvos partizanams ir patrio
tams, konkurso rašinių auto
riams ir visiems susijusiems su 
premijų įteikimo švente.

Žodį tarė ir I-osios premi
jos laureatas Justinas Sajauskas, 
pasveikinęs visus su Kovo 11-ja 
ir pateikęs prisiminimų iš pir
mųjų nepriklausomybės metų 
bei trumpai pakalbėjęs apie sa
vo kūrinį. t

Lietuvos rašytojo kalba
Pagrindinę kalbą pasakė 

Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirm. Valentinas Sventickas. 
Kalbos pirmoje dalyje jis pla
čiau kalbėjo apie pasisekusį 
konkursą. Buvo gauta vertingos 
prozos dokumentų. Tarp kon
kurso laimėtojų nebuvo žinomų 
profesionalų rašytojų.

Toliau V. Sventickas trum
pai apibūdino premijų laureatus

(Nukelta j 6-tą psl.)



6 psl. • Tėviškės žiburiai • 2000.IV.25 • Nr. 17 (2616) Taisytini netikslumai
Laiškas iš Afrikos

Jaunimo sodybos Afrikoje ir Lietuvoje
MIELIEJI BIČIULIAI,

Jums rašau iš Ruandos, kur 
per metus praleidžiu maždaug 7 
mėnesius, kitą laiką būnu Euro
poje (Vokietijoje, Italijoje, Lie
tuvoje...), kur vis aplankau savo 
mamytę žilgalvėlę (85 metų), 
bičiulius, organizuoju pagalbą 
Jaunimo sodybai čia Afrikoje. 
Čia yra apie 300 jaunimo ir vai
kų iš jų % yra našlaičiai; tad iš
laidų yra labai daug, bet aš pats 
esu vis maloniai nustebintas, 
kokiais įvairiausiais būdais Die
viškoji Apvaizda mumis rūpina
si, mus saugo ir išlaiko. Mūsų 
sodyboje yra ramu, kaip ir arti
moje aplinkumoje. Mažiems 
vaikams turime savo vaikų dar
želį, kiti lanko mokyklas: pradi
nes, vidurines, gimnazijas ir du 
- universitetus.

Netolimame Konge (120 
km oro linija) vyksta karas ne 
dėl kokios nors tautos išlaisvini
mo. Tai grynai žemės turtų dali
nimosi kautynės, ir vadinamieji 
valdytojai yra primityvūs kari
ninkai, kuriems visų pirma rūpi 
prisiplėšti kuo daugiau turtų. O 
ten gyvenančios tautos kenčia. 
Kaip baisu matyti tas mases 
žmonių nuo bado mirštančių. 
Jie turi klaidžioti į nežinią, kuri 
dažniausiai baigiasi mirtimi...

Tarptautinė spauda leidžia
si manipuliuojama - informuoja 
pagal ten valdančių ar pagal kai 
kurių Vakarų valstybių intere
sus, pristato tą karą kaip genčių 
ar panašias savitarpio kovas... 
Taip, kaip rusai bando čečėnų 
tautos išnaikinimą vadinti tero
ristų valymo akcija...

Tų kovų atgarsiai pasiekia 
ir mus. Mūsų artimoje aplinku
moje yra mirštančių badu. Ban
dome gelbėti kiek galime: kele
tas šimtų šeimų gauna gan regu
liariai iš mūsų sodybos pagalbą.

Mano buvimas čia ir veikla 
Lietuvoje gali kai kam keistai 
atrodyti, bet jokiu būdu negalė
čiau palikti šiuos našlaičius ir 
badaujančius žmones jų daliai. 
Dėkoju Dievui už visus gerus 
žmones, kurie mums ateina į 
talką, ir kad aš pats vis surandu 
noro ir jėgų tęsti pagalbą ši
tiems žmonėms čia. Mane pa
laiko viltis, kad nepaisant visų 
šitų neigiamų aplinkybių, geros 
valios žmonių pagalba ir tikra 
meilė bus atsvara toms baisioms 
kančioms dėl piktos valios žmonių...

Šiomis dienomis vykstu į 
Lietuvą, kur ant mano senelio 
žemės bus pradėta statyti sto
vyklavietė. Prieš keletą metų sa
leziečių vardu buvau gavęs iš 
Kauno savivaldybės sklypą 
(maždaug 5 hektarai) Rumšiš
kėse šalia buities muziejaus. 
Pradėjau organizuoti lėšas pla
nuojamai jaunimo sodybai ir jos 
sulaukiau gan greit iš Vokietijos 
televizijos. Tačiau, kai atėjo lai
kas pradėti statybos darbus 
(prašyme televizijai buvo nuro
dytas konkretus terminas), pa
kliuvau į labai nesmagią padėtį, 
nes to sklypo oficialūs doku
mentai vis neatsirasdavo... Tad 
padariau kompromisą: laukda
mas dokumentų galutinio su
tvarkymo, vietoj jaunimo sody-

bos Rumšiškių viduryje, šalia 
valsčiaus rūmų įrengiau (1998 
vasarą) jaunimo žaidimų aikšte
les: krepšinio, tinklinio, teniso, 
minifutbolo ir vieną namuką 
jaunimo susitikimams. Ten prieš 
tai nebuvo jokių įrengimų jauni
mo laisvalaikiui. Po to atgavau 
be didelių sunkumų mano sene
lio žemes Žemaitijoje netoli 
Klaipėdos ir, aišku, visas dėme
sys dabar į ten nukreiptas. 
Rumšiškėse saleziečiai su pui
kiais talkininkais tęsia labai gra
žiai jaunimo veiklą.

Įrengiant minėtas žaidimo 
aikštes, beveik visi darbai buvo 
atlikti paties jaunimo; talkino ir 
jaunimas iš Vokietijos bei Len
kijos. Tai buvo labai naudingas 
bei smagus jaunimo bendravi
mas, ir lietuviškasis jaunimas 
prasiturtėjo Vokietijos ir Lenki
jos jaunimo patirtimis socialinė
je jaunimo veikloje, nes jie atvy
ko iš puikiai organizuotų jauni
mo centrų. Ir iš tikro susidarė 
glaudūs ryšiai bei gražios drau
gystės: iš mūsų lietuviško jauni
mo kai kurie vykdavo ir vyksta į 
Vokietiją ir Lenkiją dalyvauti jų 
organizuojamuose seminaruose 
bei vasaros stovyklose. Keletas 
jų dabar Kaune darbuojasi pasi
metusio ar apleisto jaunimo tar
pe. Tikimės, kad dalis to jauni
mo galės praleisti vasaras nau
joje stovyklavietėje. Dalyvaus ir 
jaunimo iš Vokietijos, Lenkijos 
ir net Ruandos...

Viso to užmojo tikslas yra 
suteikti neturtingiems ir apleis
tiems vaikams (Lietuvoje atsira
do daug “gatvės” vaikų...) gali
mybę žavioje gamtoje ir drau
giškame bendravime pajusti šir
dyje tikrą džiaugsmą bei norą 
kurti gyvenimą, paremtą krikš
čioniškais principais.

Rudeniop planuoju vykti į 
Kanadą, kur jau prieš keletą 
metų geri bičiuliai pradėjo or
ganizuoti talką tai ilgai svajotai 
jaunimo sodybai Lietuvoje. 
Ateityje ten planuojama atstaty
ti ūkį pagal grynai ekologinius 
principus. Esu įsitikinęs, kad 
viena iš Lietuvos ateities paja
mų šaltinių gali būti tie gryni ir 
skanūs Lietuvos maisto gami
niai, nes kiti kraštai jau pripildo 
maisto rinką.

Visiems linkiu geros, gied
ros nuotaikos ir Aukščiausiojo 
palaimos.

Kun. Hermanas Šulcas ir 
jaunimėlis

Mažlietuvių literatūriniai darbai
Klaipėdiečio Jono Užpurvio literatūrinis palikimas

STANISLOVAS
BUCHAVECKAS, VILNIUS

2000 metų pradžioje “Pra
dų” leidykloje buvo išleista Jo
no Užpurvio knyga “Mano lite
ratūrinis palikimas”, pažymėta 
dar 1999 m. data. Leidinyje, ku
ris skaitytojus pasiekė “Mažo
sios Lietuvos” fondo lėšų dėka 
- klaipėdiškio Jono Užpurvio 
(1891-1992) literatūriniai kūri
niai. 516 puslapių knygoje J. 
Užpurvio kūrybos didžioji dalis

Minįjos kaime - vadinamajame architektūros paminkle griūva seni 
pastatai, “globojami” Šilutės paminklotvarkos Nuotr. M. Purvino

1573 Bloor St We«t, Toronto, Ont. M6P 1A6

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

Poeto bei rašytojo Justino Marcinkevičiaus 70-jo gimtadienio iškilmėje Menininkų rūmuose Vilniuje. Iš kai
rės: rašytojas Mykolas Sluckis, aktorė Dalia Michelevičiūtė, režisierius Tuminas, Justinas Marcinkevičius

Nuotr. VI. Gulevičiaus

Iškilus poeto gimtadienis GENOVAITĖ GUSTAITĖ
“Viešpatie, bausk - gyvenau ir dar noriu”.- sakė Justinas Marcinkevičius Vilniuje

Šiais žodžiais savo 70-ųjų 
gimimo metinių minėjimą baigė 
poetas, rašytojas, vertėjas, aka
demikas Justinas Marcinkevi
čius. (Iškilmingas minėjimas 
įvyko kovo 9 d. Menininkų rū
muose; patekti į juos galima bu
vo tik su pakvietimais, išgraibs
tytais prieš savaitę).

Menininkų rūmuose
Gražioje buv. Rotušės salė

je tą vakarą nė vienos tuščios 
vietelės, o kiek dar stovinčių pa
sieniais! Vos pasirodžius poetui 
su žmona, visi atsistoja, ploja il
gai, nuoširdžiai.

Aukščiausio kultūrinio ly
gio programai vadovavo litera
tūros kritikas Valentinas Sven- 
tickas; pranešėja buvo prof. V. 
Daujotytė, kalbėjo leidyklos 
“Tyto alba” direktorė L. Vara
navičienė, išleidusi naujausią 
poeto knygą “Carmina minora” 
(mažąsias, liūdnąsias dainas, 
giesmes).

Meninę dalį atliko aktoriai, 
skaitę poeto eiles - D. Michele
vičiūtė, P. Venslovas (kaunie
čiai) ir V. Bagdonas (vilnietis); 
J. S. Bacho, G. F. Haendelio 
muziką atliko vargonininkas 
prof. L. Digrys, choras “Vil
nius” (meno vadovas J. Kalcas), 
Lietuvos kamerinis orkestras 
(vadovas ir dirigentas prof. S. 
Šondeckis).

Ilga eilė sveikintojų
Sukaktuvininką sveikino 

pateikta dviem kalbom - vokiš
kai ir lietuviškai. Svarbiausias 
kūrinys - hegzametru parašytas 
epas “Turgus baltųjų vergų”. Jį 
J. Užpurvis parašė Sibiro trem
tyje, kur su šeima buvo atsidū
ręs 1949-1962 m.

Taip pat leidinyje yra ke
liasdešimt eilėraščių ir novelė 
“Kažkur”. Ši novelė buvo tik vo
kiškame variante, o knygoje 
spausdinamas ir lietuviškas jos 
tekstas, išverstas J. Macevičiaus. 
Dvikalbio leidinio pabaigoje lie
tuvių skaitytojui pateikiama ir 
daugiau medžiagos apie kūry
bingąjį J. Užpurvį, kuris rašė ir 
istorijos, kalbotyros temomis, 
rinko tautosaką, kūrė dainas, 
buvo pedagogas.

Įdėti atsiminimai - Eriko 
Purvino, Viliaus Ašmio, Viliaus 
Pėteraičio, Anos Grapštaitės- 
Parcigienės, Elenos Gražinos 
Venslovaitės, Brunhildės Už- 
purvytės-Aschman, Julijos Lai
mutės Venclovaitės-Rimkienės 
ir kitų žmonių. Yra ir spaudai 
knygą parengusios Reginos Sin- 
kebičienės parašyta J. Užpurvio 
kūrybos apžvalga. O žymiojo 
klaipėdiškio trumpą biografiją 
parašė Vytautas Gocentas, vie
nas iš redakcinės komisijos (joje 
dar buvo Juozas Girdzijauskas 
ir Domas Kaunas) komisijos 
narių.

1962 m. iš atšiauriojo Kras
nojarsko krašto grįžęs autorius į 
Lietuvą negavo darbo Klaipė
doje (čia mokytojavo iki trem
ties) ir penkerius metus glaudė
si pas sūnų Šilutėje, 1967 m. visi 
išvyko į Vokietiją. Čia gyvenant, 
jau gyvenimo saulėlydyje, Čika
goje vokiečių kalba buvo išleista 
J. Užpurvio kalbinė studija 
“Trys kalbinės studijos” (1990). 
Tad negandoms nepasidavęs il
gaamžis J. Užpurvis tiesė lietu
vių ir vokiečių tautų kultūros til
tus ateities kartoms... 

prezidentas V. Adamkus (“Dė
koju už katedras, kasdien stato
mas žmonių širdyse”), iškėlė 
poeto kūrybos reikšmę žmogui, 
visuomenei, valstybei, pilietiš
kumo ugdymą. Sveikino taip 
pat buvęs prezidentas A. Bra
zauskas. Po prezidentų ateina 
premjeras A. Kubilius su žmo
na. Pasirodo, jo vaikystė prabė
go tame pačiame name, kur gy
veno ir poetas. Premjeras prisi
pažino, kad Lietuvos istorijos jis 
mokėsi iš jo dramų.

Labai nuotaikingą kalbą pa
sakė MA pirmininkas prof. B. 
Juodka. Jis suskaičiavo, kiek 
per visą Lietuvos akademijos is
toriją tarp akademikų buvo ra
šytojų, poetų. Surado tik tris 
(bet kokius!): V. Krėvė, Putinas 
ir Justinas Marcinkevičius. Baig
damas linkėjo palankios aplin
kos ekspresijai.

Oficialių sveikintojų eilėje 
stovėjo ir seimo atstovai. Savo 
bei pirmininko prof. V. Lands
bergio (tuo metu viešėjusio 
JAV), vardu kalbėjo R. Jukne
vičienė. Po jų atėjo dar miesto 
meras, ministerial - kultūros, 
aplinkos apsaugos; Rašytojų są
jungos, Menininkų rūmų šeimi
ninkai, jų direktorė A. Daučiū- 
nienė. Ji padėkojo poetui, rūmų 
tarybos nariui, už sutikimą 
juose organizuoti savo šventę.

Pasibaigus oficialiems svei
kinimams nuskambėjo “Ilgiau
sių metų”, po jų į sceną suvirto 
gerbėjai su gėlių puokštėmis, 
krepšiais.

Ignoruojama lietuvių kalba
Minėjimo pabaigoje, kalbė

damas apie dabartį, sukaktuvi
ninkas išreiškė didelį nerimą 
dėl lietuvių kalbos padėties: at- 
sikratėm rusicizmų, bet juos 
keičia anglicizmai, kitos apna
šos. Atvirai svarstė: “Man labai 
nejauku eiti senamiesčio gatve
lėmis, kur retai tepamatai lietu
višką užrašą”. Klausia: “Parody
kite jaunimo muzikinę grupę, 
pasivadinusią lietuvių kalba? Ar 
ji nepajėgi atskleisti, išreikšti 
mintį? O juk vertingiausia, ką 
esame per amžius sukūrę, tai 
lietuvių kalba, liaudies menas, 
tautosaka. Profesionalusis me
nas tai kūrybai neprilygsta. Su 
skausmu klausia: “Kodėl mes 
taip lengvai išleidžiame, ką ši
taip sunkiai ir ilgai kūrėme bei 
gynėme?”

Neišvengęs kalėjimų
Sukakties proga kalbėda

masis su spauda, poetas prisimi
nė: “(...) dar gimnazijoje buvau 
ir suimtas, sulaikytas du kartus, 
išvežtas į Marijampolės kalėji
mą, kur atsiėmiau savo”. Į 
Sventicko klausimą “Už ką”? 
atsakė klausimu “Už ką”? Tuo
met niekas neklausė “Už ką” ir 
pamąstė: “Man be galo gaila ir 
vienų, ir kitų dėl istorijos mums 
užmesto tinklo...” Belieka pri
durti - tai esminis J. Marcinke
vičiaus, žmogaus, piliečio, kūrė
jo, požiūris, kurio nuosekliai, 
tvirtai laikosi. Taip jis atitinka 
po kelių dienų (kovo 12 d. Ro
moje) Jono Pauliaus II išreikš-
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toms atsiprašymo, susitaikinimo 
mintims, istorinėms II tūkstant
mečio pabaigos mintims.

Šimtai knygų, 1000 eilėraščių
J. Marcinkevičius yra para

šęs 1000 eilėraščių, išleidęs be
veik pusantro šimto knygų; yra 
jų išverstų j 20 užsienio kalbų. 
Kaip pats pajuokavo, pagal visų 
tiražą aš - milijonierius. Pasku
tinė, naujausioji poeto knyga - 
minėtoji poema “Carmina mi
nora”. Skirtinga nuo kitų ji apie 
buvimą gamtoje, mėginimą pa
būti, pasijusti jos dalimi - 
paukščiu, augalu, ne valdovu, 
ne vergu.

Vertindamas poemą, V. Bra
ziūnas teigė: “Justinas Marcin
kevičius ir šiame rinkinyje stip
riausias tūkstantmečiais klosty
ta šaknine etnine bei krikščio
niškąja pasaulėjauta, ja grin
džiame tvirta, išmintinga susi
taikiusio žmogaus rimtimi. (“Iš
būk / savo buvimą, / kad ir kas, / 
kad ir kam”). O viso J. Marcin
kevičiaus vertinimą paskelbė to
kį: “Kad ir ant kokių pjedestalų 
keltas, kad ir kaip vertai keltas 
(...) žvaliai nušoko nuo jų ir, 
palikęs juos skaudamoj vasaroj, 
iškeliavo per žemę, šventą ir 
purviną, - pats basas ir jaunas, 
jaunai jaučiantis ir matantis, 
jaunai sakantis ir klystantis, ne
bijantis klysti (bijantis neklys
ti?), o vis vien atkakliai ieškan
tis tikrumo (...)”.

Be poezijos, prozos, kiek 
vertimų! Iš rusų (Puškino, Ler
montovo, Jesenino), lenkų (A. 
Mickevičiaus), suomių (Kaleva
la). Artimiausias poetui “Pono 
Tado” autorius, pirmomis eilu
tėmis pareiškęs pasauliui: “Lie
tuva, tėvyne mano”...

Atgarsiai spaudoje
Nepraleido sukakties Res

publikos lenkų, rusų spauda. 
Labai gražų, taurų Boriso Zak- 
so straipsnelį įdėjo (“Echo Lit- 
vy” - Lietuvos aidas). Po glaus
tos kūrybos, gyvenimo apžval
gos rašinį autorius baigė poeto, 
žmogaus savybių apibendrini
mu: “Tai, matyt, taip pat duota 
Dievo: drąsumas ir pastovumas, 
tikėjimas, santūrumas ir garbė”.

Iš mūsų spaudos neabejoti
no dėmesio vertas ilgas “Res
publikos” korespondento R. 
Celencevičiaus pokalbis su poe
tu (nr. 58, “Mes lyg ir neverti 
šios nepriklausomybės”). Liūd
nas pokalbis, bet istoriškai, ma
tyt, neišvengiamas, su filosofi
niu, epochiniu praėjusio laiko 
suvokimu, apmąstymu.

L. Jakimavičius savaitrašty
je “7 meno dienos” savo, redak
cijos vardu sveikinimus ir linkė
jimus sudėjo į vieną sakinį: 
“Mylime Jus, būkite toks, koks 
esate”. Nejaugi su tuo galima 
būtų nesutikti?...

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” šokėjai-veteranai ruošiasi dalyvauti XI-sios Tautinių šokių šventės 
programoje. Iš. k. dr. M. Valadka, L. Baziliauskas, A. Svirplys, A. Ramanauskas, A Beresnevičiaus, M. Leknickas

“TŽ” 2000 m. 7 nr. “Skaity
tojai pasisako” skyriuje išspaus
dino M. Petronio pasisakymus 
apie Vietinę rinktinę ir mano 
rašinį, išspausdintą š.m. 2 nr. 
Supratau, kad dėl solidaus am
žiaus sunku buvo prisiminti jam 
1944 m. įvykius. Kad neliktų tie 
netikslumai kaip dezinformaci
ja, noriu patikslinti jo rašinyje 
pasitaikiusias klaidas. Aš esu 
plačiai išstudijavęs Vietinės 
rinktinės istoriją, panaudojau 
archyvinę medžiagą bei dauge
lio buvusių šios Rinktinės karių 
atsiminimus. Be to, aš esu Lie
tuvos vietinės rinktinės karių 
sąjungos sekretorius ir savo ži
nioje turiu “plechavičiukų” as
mens bylas, kuriose yra ne vie
no kario iš Ukmergės bataliono 
tarnybos duomenys.

Vienas iš esminių M. Petro
nio netikslumų yra tas, kad jis 
nežinojo ar užmiršo, jog Ašme
nos apskrityje 1944 m. gegužės 
mėn. buvo dislokuoti du Vieti
nės rinktinės batalionai, abu 
priklausė Kauno pulkui, kuriam 
vadovavo pulkininkas Tomas 
Vidugiris. Vienas iš jų sufor
muotas Ukmergėje ir Utenoje, 
vadintas 308-tu batalionu, ir ki
tas 301-mas batalionas, sufor
muotas Marijampolėje. Abu ba
talionai žiauriai nukentėjo kau
tynėse su lenkų “Armijos krajo- 
vos” partizanais.

Aukštaitijos vyrai 308 bata
lione buvo nukreipti į Alšėnus 
ir jų dvi kuopos 1944.V.6, žy
giuojant į Graužiškių miestelį 
buvo užpultos “Armijos krajo- 
vos”, ir tose kautynėse žuvo 21, 
dingo be žinios 7 ir sužeisti 16 
karių. Žuvusius su karstais par
vežė į Aukštaitiją ir juos iškil
mingai palaidojo giminės Ute
noje, Anykščiuose ir kitose vie
tovėse.

301 batalionas, sudarytas iš 
Suvalkijos ir Kauno apskrities 
vyrų, įsikūrė Ašmenoje kartu su 
Kauno pulko štabu. Jų viena 
kuopa perkelta į Tolminovą ir 
dvi kuopos - į Mūro Ašmeną. 
Juos užpuolė !‘Armijos krajo- 
vos” kelios brigados Vietinės

Šventė, turion vedė ilgos tovos
(Atkelta iš 5-to psl.) 

ir jų kūrinius. I-sios premijos 
laureato J. Sajausko “Suvalkijos 
geografija” yra dokumentiški, 
tikri pokario vaizdeliai. Auto
rius sukūrė Suvalkijos pasiprie
šinimo vaizdą. Pasakojimai yra 
trumpi, be pamokslavimų, J. Sa
jausko sakinys yra “gyvai čiurle
nantis”.

Il-sios premijos laimėtojos: 
dr. A. Vasiliauskienė surinko 
daug archyvinės medžiagos, pri
siminimų, laiškų. Moksliškai 
nuodugniai ir nuosekliai atsklei
džia Prano Dovydaičio asmeny
bę ir jo tragišką likimą. O J. Se- 
maškaitė-Kliučinskienė rašo apie 
Joną Semašką, majorą “Liepą”. 
Tai gyvi, tikri pasakojimai ir pa-’ 
sipriešinimo esmę atskleidžian
tys vaizdai.

Ilį-čiosios premijos laurea
tė N. Žemaitienė sukūrė roma
ną apie partizanų kovą, jų buitį, 
idealus, meilę. Saikinga patrio
tinė patetika, graži kalba. Ro
manas jau išleistas Lietuvoje.

Laimėjimai ir trūkumai
Antroje savo kalbos dalyje 

V. Sventiekas kalbėjo apie ne
priklausomos Lietuvos dešimt
metį, kuris yra nepaprastai svar
bus, nes atstatytas Lietuvos 
valstybingumas. Padaryta daug 
- sava valstybė, savi įstatymai, 
kitokia visuomenė, kitokia dar
bų tvarka. Kelias tiesus, bet juo 
einant - ne viskas gražu. Nebė
ra to Sąjūdžio laikų vieningu
mo, yra įtarumo, nusikalstamu
mo, korupcijos, nomenklatūros. 
J. Marcinkevičiaus žodžiais ta
riant “Per nepriklausomybės 
dešimtmetį labiausiai nukentėjo 

rinktinės likvidavimo išvakarėse 
naktį iš 14 į 15 d., ir mūsiškiai 
kautynes pralaimėjo. Oficialiais 
duomenimis, tose kautynėse žu
vo 30 karių. Jie palaidoti be 
karstų ant patiestų eglišakių ir 
jomis pridengti bendroje duo
bėje broliškame kape. Gyvi liu
dininkai sako, kad jų akivaizdo
je buvo atvežta palaidoti ir su
dėti į eilę prie iškastos duobės 
47 lavonai. Tikslus skaičius ne
žinomas, bet ne mažiau 30 ka
rių. Prie to kapo praėjusį rudenį 
buvau nuvykęs aš su buvusiais 
kariais, kurie ten tarnavo ir tuos 
įvykius atsimena. Ten guli vyrai 
iš Suvalkijos lygumų. Tebūna 
lengva jiems Lietuvos žemelė, 
kuri atiteko Gudijai.

Apie šiuos du batalionus 
mano knygoje “Laisvės troški
mo kaina” rašyta 189 puslapyje. 
Abiejų batalionų nežuvę kariai 
buvo vokiečių internuoti ir iš
vežti priverstiniams darbams į 
Vokietiją. Į ten patekau ir aš 
kartu su dalimi 308-to bataliono 
karių į Sileziją, o 301 bataliono 
karių dauguma buvo atvežti į 
Oldenburgą prie Olandijos.

Nepamirškime, kad batalio
nų aprūpinimas buvo gaunamas 
iš vokiečių, todėl pagal jų in
deksus buvo pavadinti 301, 308 
batalionai, o faktiškai reikėtų sa
kyti pirmas ir aštuntas batalio
nai, nes iš viso Vietinėje rinkti
nėje buvo tik 14 batalionų. Aš 
tarnavau dešimtame batalione, o 
vėliau jį pavadino 310 batalionu.

Vilniaus krašte buvo dislo
kuoti 7 batalionai dviejų pulkų 
sudėtyje. Kauno pulke - 301, 
308, 310 batalionai, Vilniaus 
pulke - 303, 305, 306 ir 309 
batalionai.

Pažįstu Panevėžyje gyvenantį 
Aloyzą Petronį, kuris tarnavo 308 
batalione, kuris gal M. Petronio 
brolis? Jis neužmiršęs to bata
liono karių likimo. Jam suteiktas 
kario savanorio statusas ir bus 
apdovanotas medaliu. M. Petro
nis galėtų taip pat įstoti į mūsų 
sąjungą, nes priimame ir užsie
nyje gyvenančius VR karius.

Stasys Gvildys

patriotizmas ir padorumas”.
Kalbėtojas sakė: “Per maža 

paprasto galvojimo: kad žmogui 
reikia prasimaitinti ir apsireng
ti, taigi dirbti ir užsidirbti, kad 
reikia turėti savo namus, šeimą, 
laisvalaikį. Nieko nepadaryta, 
kad jaunos šeimos turėtų savo 
namus (ir dar stebimasi, kad 
tauta nesidaugina). Būtų gerai, 
jeigu iš politinių metafizikų nu- 
sileistume ant žemės”... Bet 
reikia džiaugtis, kad suniokota 
tauta vis dėlto išsilaikė, prisikė
lė ir gyvena savo valstybėje, pa
brėžė V. Sventickas.

Lietuvių rašytojų dr-jos var
du sveikino visus pirm. St. Pe
tersonienė, sakydama, kad skai
tant premijuotas knygas skaity
tojai pajus, koks sunkus ir kru
vinas kelias į laisvę. Šios knygos 
- tai Lietuvos kančių istorija!

Baigiant šią dalį, visiems 
dėkojo Domas Adomaitis Lie
tuvių spaudos bendrovės vardu.

Meninė dalis
Meninėje dalyje - “Miškų 

aidas”, muzikinė Ričardo Šoko 
kompozicija sudaryta iš premi
juotų veikalų ištraukų, partiza
nų, liaudies ir paties autoriaus 
sukurtų dainų, dalyvaujant R. 
Šoko vadovaujamam moterų 
vokaliniam vienetui, skaitovui 
Viktorui Jašinskui, gitaristui 
Vytui Katiliui, Ričardui Šokui ir 
jaunajam Donatui Šokui. Tai 
buvo meniškai atlikta kompozi
cija, perteikusi partizanų ir jų 
artimųjų išgyvenimus.

Programa buvo ilgoka. Ji 
galėtų būti rodoma visai atskiru 
koncertu, pvz. minint tragiškuo
sius birželio įvykius.



Ginkluoti daina ir malda
Lietuvos rašytojo KAZIO SAJOS kalba minint Kovo 11-tos akto 

dešimtmetį Los Angeles mieste
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(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Mes, literatai, kaip tie pava
sario paukščiai skardendami 
budinom “svietą”. Kūrėme Są
jūdžio grupes ir agitavom už 
Baltijos kelią, kuris išvestų mus 
iš to prakeikto socialistinio la
gerio. Iš mano politinių straips
nių labiausiai pravertė vienas 
sakinys: “Atgimusiai Lietuvai - 
nepriklausomybę, nepriklauso
mai Lietuvai - demokratiją, de
mokratinei Lietuvai - žmonišką 
gyvenimą!” Tai buvo Sąjūdžio 
remiamų kandidatų į Lietuvos 
Aukščiausiąją tarybą - Steigia
mąjį seimą rinkimų programos 
esmė, nors ir nujautėm, jog tai 
nebus lengvas procesas, nes ir 
kilniausiu aktu demokratinės 
mąstysenos, laisvės ir atsakomy
bės suvokimo žmonių širdyse 
ūmai neįžiebsi. Neišdeginsi per 
okupacijos dešimtmečius įskie
pyto vergiškumo ir baimės. O 
demokratija, nors ir paversta 
konstitucine nuostata, visuoti
nės gerovės savaime nesukuria.

Taigi 1990-ųjų vasaryje Są
jūdis, laimėjęs rinkimus, sudarė 
labiau prityrusių politikų komisi
ją Lietuvos Respublikos nepri
klausomybės atkūrimo aktui pa
ruošti. Komunistų partija, kaip 
sakiau, šiame darbe nedalyvavo, 
išskyrus tuos, kurie iš pat pra
džių nuėjo su Sąjūdžiu. Buvo ir 
tokių, kurie tebelaikė save ko
munistais, o mūsų pasitikėjimas 
jiems vėliau neišėjo į gera.

Kovo 6 d. Komisija paga
liau baigė darbą, nusprendusi 
remtis 1918 metų Vasario 16- 
osios aktu. Rodos, iš tiesų jau 
septynis kartus viskas buvo pa
sverta, pamatuota, tačiau di
džiulė atsakomybė mus vertė 
dar ir dar kartą viską apsvarsty
ti. Kada mums geriausia pa
skelbti Valstybės atkūrimo aktą 
ir ištesėti rinkėjam duotąjį pa
žadą?

M. Gorbačiovas, sunerimęs 
po to Baltijos kelio, siuntė į Vil
nių vieną po kito savo emisarus, 
stiprino saugumo komitetą, pa
galiau ir pats atvykęs ėmė gra
sinti: “Ni kuda vy ne uidiote!” 
(Niekur jūs neišeisit!). Sąjūdžio 
pasamdytas ekspertas V. Kli- 
maitis (tada dar nežinojom, kad 
jis KGB agentas “Kliugeris”) 
aistringai įrodinėjo, kad ir 
Strasburge Europos parlamen
tas mano, jog Lietuva gali tikė
tis tik konfederacijos su Rusija. 
Ne vienas Vakarų politikas mus 
ragino savo tikslo siekti “step 
by step”. “Stepas po Stepo” - 
šaipėsi žmonės, prisimindami, 
kaip mes 50 metų žingsniavom 
palikdami kruviną pėdsaką.

Mūsų ketinimus sekė grės
mingas KGB, nuo Maskvos ne- 
atsiskyrę komunistai kurstė Lie
tuvos rusus ir lenkus, ragino 
Gorbačiovą panaudoti prieš mus 
sovietų armijos prievartą.

Mus skubino ta aplinkybė, 
kad kovo 12 d. (pirmadienį) 
SSSR Aukščiausiojoje taryboje, 
kurioje turėjo dalyvauti ir mūsų 
“liaudies deputatai”, Gorbačio
vas tikėjosi būti išrinktas Sovie
tų Sąjungos prezidentu ir gauti 
įgaliojimus nepaklusnioj Lietu
voj įvesti tiesioginį, represinį val
dymą, kurio taip troško Maskvai 
ištikimi kolaborantai.

Be to, toj pačioj sesijoj 
Maskvoj turėjo būti patvirtintas 
sovietizuotų respublikų išėjimo 
iš Sąjungos “mechanizmas”, tik
riau sakant, nebeįveikiama įsta
tyminė užtvara.

Nemaža dalis “liaudies de
putatų”, tapusių mūsų Aukš
čiausios tarybos nariais, įrodi
nėjo, kad jiems neverta pyktis 
su Gorbačiovu - jiems esą būti
na bent jau pasirodyti Maskvoj, 
o mūsų Nepriklausomybės aktą 
paskelbti vėliau. Bet ar tada ne
bus mums per vėlu?

Visą tą prieštaravimų ka
muolį reikėjo išpainioti iki kovo 
10-osios dienos, iki naujai iš
rinktų mūsų parlamento depu
tatų sesijos. “Būti ar nebūti”, 
skelbti ar neskelbti jau paruoštą 
Valstybės atkūrimo aktą svars
tėme iki pat juodos nakties. 
Tiksliau - iki kovo 11-osios pa
ryčių.

Atlikę visas privalomąsias 
procedūras, V. Landsbergį išsi
rinkę Aukščiausiosios tarybos 
pirmininku, istorinį aktą patvir- 
tinom tik kovo 11-osios vakare. 
Apie 23 vai. V. Landsbergis 
skelbia vardinio balsavimo dėl 
Lietuvos nepriklausomos valsty
bės atstatymo rezultatus:

- Abišala - už, Akstinavi
čius susilaikė, Aksomaitis - už, 
Ambrazaitytė - už ir t.t.

Už šį aktą balsavo 124 de
putatai. Prieš nebalsavo niekas. 
Susilaikė šeši (beveik visi Vilni
jos krašto lenkai, kuriuos Mask
va kurstė sudaryti savo autono
minę sritį).

Mums giedant Lietuvos 
himną, didžiulė Trispalvė mūsų 
vėliava uždengia posėdžių salės 
gobeleną su Tarybų Lietuvos 
herbu. Mes verkiam ir džiūgau
jant. Landsbergis kalba (cituoju 
stenogramą):

“Gerbiami deputatai, Lietu
va jau laisva! Dvasioje, teisėje 
laisva. Galėtume sušukti: Latvi
ja bus laisva! (Deputatai skan
duoja šiuos žodžius). Dabar - 
Estija bus laisva! (Skanduojami 
ir šie žodžiai). Ir visos kitos, ku
rios dar nelaisvos. (Plojimai). 
Tęsiame darbą...”

Balsavusieji už pasirašė po 
ką tik priimtu aktu ir tokiu bū
du atsirado 124 Kovo 11-osios 
akto signatarai, apie kuriuos 
kalbant, matyt, vertėtų prisi
minti Mato Evangelijoj minimą 
Kristaus palyginimą apie vynuo
gyno darbininkus. Vieni atėjo 
darbuotis nuo ankstaus ryto, 
kiti gerokai vėliau, treti visai jau 
vakarop... Tačiau visi galiausiai 
gavo žadėtąjį dinarą.

Gyvenimo tikrovė vėliau 
parodė dar daugiau keistybių. 
Tinginiai ar net vynuogyno va
gys ėmė savintis darbščiųjų tal
kininkų dinarus ir gerą vardą.

Atleiskite mums mūsų klai
das, nes mes buvome pirmieji. 
Mums buvo skiriami rūsčiausi 
Kremliaus ultimatumai, pro 
Lietuvos parlamento rūmus ne 
kartą žlegėjo tankų vilkstinės, 
Gorbačiovas mėgino uždusinti 
mus ekonomine blokada, grasi
no atplėšti Klaipėdos ir Vil
niaus kraštą... Naujojoj Vilnioj 
net buvo įsteigtas specialus ban
kas, turėjęs vykdyti finansinę 
destrukciją ir reikalingų žmonių 
papirkinėjimus.

Manyčiau, jog didele dalimi 
dėl tų priežasčių 90-aisiais me
tais buvo priimtas jus užgavęs 
pilietybės įstatymas, nepripažįs
tantis dvigubos pilietybės ir ne
darantis išimties politiniams pa
bėgėliams, mūsų tautiečiams. 
Mes ir taip buvome kaltinami 
nacionalizmu, o Vakarų valsty
bės, kaip žinote, neskubėjo mū
sų paremti ir pripažinti.

Baltijos kelias ir mūsų per-, 
gale 91-ųjų sausyje - tai du 
nuostabūs Lietuvos žmonių žy
giai, vainikuojantys ilgą ir tra
gišką mūsų kovą už laisvę. Šį 
kartą mes buvom ginkluoti tik 
daina ir malda. Ir sutartinai 
skanduojamais žodžiais Lie-tu- 
va! Lie-tu-va bus lais-va!

Šiais metais minint devintą 
kartą Laisvės gynėjų dieną, vie
na pagyvenusi moteris pasako
jo, kaip ją sūnus tąsyk mokė ne
nulenkti galvos, kad koks sužvė- 
rėjęs desantininkas nesmogtų 
jai buože per sprandą. “Stovėk 
iškėlus galvą, žiūrėk jam tiesiai į 
akis - tada galbūt jis neišdrįs...”

Daugumas taip ir darė - jie 
pačiai mirčiai žvelgė į akis, ne
pabūgo nei šarvuočių, nei tan
kų, spjaudančių ugnim. Nei su
žvėrėjusių desantininkų, vadina
mų ALFA dalinių, atskraidintų 
iš Pskovo.

Klaipėdos krašto lietuvininkų audimo staklės .skirvytėles Kaune prie
Rusnės Nuotr. M. Purvino, 1999

Tolimesni įvykiai parodys, 
kad Kovo 11-osios aktas buvo 
paskelbtas pačiu laiku. Mes pa- 
drąsinom latvius ir estus, kurie 
buvo pasiryžę, jų žodžiais ta
riant, kovoti už savo laisvę iki 
paskutinio lietuvio...

Kai tų pačių metų rugpjūčio 
19 d. Maskvoje prasidėjo bolše
vikinis pučas (kai kas mano, 
kad su paties Gorbačiovo ži
nia), tada jau prie mūsų parla
mento rūmų nebebuvo tokios 
tirštos gynėjų minios. Lemtin
gąją naktį kartu su Landsbergiu 
rūmuose liko nakvoti gal dvide
šimt ar trisdešimt deputatų. Ra
dijas skelbė, kad Latvijos Aukš
čiausioji taryba jau užimta, kad 
Gorbačiovas areštuotas, pučis
tus remiantys tankai jau Mask
voje netrukus išsklaidys protes
tuojančius žmones.

Laimė, kad viskas pakrypo 
kitaip. Mes nugalėjom, laimė
jom, tačiau daugelis jau spėjo 
patirti, kad laisvė uždeda ne
lengvą atsakomybės naštą. Lie
tuvos medis, taip gausiai, taip 
stebuklingai žydėjęs, laukiamų 
gerovės vaisių nesubrandino. V. 
Landsbergis nesugebėjo lauko 
akmenų paversti duona, kum
piais ir kitokiom gėrybėm. Kar
tais mes patys nebesuprantam, 
kas gi čia daros? Mus tarsi mė
gina okupuoti kitokia bjaurastis, 
kai darosi gėda, nemadinga 
siekti amžinųjų vertybių, aukotis 
kieno nors labui ar dėl savo 
Tėvynės, kai populiarus filosofas 
skelbia “patriotai yra idiotai”...

Pasaulyje, sakytum, aštrėja 
nepaskelbtas karas tarp šviesos 
ir tamsos, tarp “senamadiško” 
padorumo ir vis labiau plintan
čio cinizmo. Peršami įvairūs bū
dai didžiausiam žmogaus turtui 
- jo protui nuslopinti. Mes ten, 
Lietuvoj, jau įpratom gyventi 
triukšmingoj pliuralizmo maiša
lynėj, o juk vis dėlto sudarom 
savo Tėvynės, savo tautos mo
zaiką - “Lietuvą, ašarą Dievo 
aky”... Deja, kone kiekvienas 
trokšta užsikarti kuo aukščiau, 
pasiglemžti kuo daugiau, užsi
ropšti pačiam Dievuliui ant gal
vos... O mozaikai juk reikia ir 
pilko laukų akmens, ir žydro 
dangaus lopinėlio.

Baltijos kelias, Kovo 11-oji, 
Sausio 13-oji - tai mūsų įveiktas 
skersasis vargas, o išilgasis tebe- 
vingiuoja pagal tą kelią tarsi 
prišiukšlintas griovys. Bet... 
Akys baisininkės, rankos darbi
ninkės - taip seniau save drąsi
no lietuviai. Taip ir drąsinkim 
viens kitą, kad mums užtektų 
kantrybės, vienybės ir šaunaus 
ryžto išsaugoti tą skaudžiai ap
degintą ir nugenėtą Lietuvos 
medį. Mes jau matėm savo aki
mis, kaip jis sugeba atgyti, iš
sprogti ir gražiai sužydėti.

Pasveikinkim viens kitą ir 
visi kartu pasidžiaukim - jau 
dešimtį metų turim atkurtą ne
priklausomą savo valstybę! Sau
gotam ir stiprintam Lietuvą! 
Mylėtam Tėvynę ne tik už jos 
grožį, bet ir už patirtas kančias, 
už herojišką jos prisikėlimą. Dar 
kartą pasakykime sau: “Lietuva 
bus laisva!” Ir tęstame darbą.

Vilnius-Los Angeles, 
(Pabaiga) 2000.III.il

AURELIJA M. BALAŠAJTIENĖ Lietuvoje prie Šatrijos kalno
Nuotr. H. Paulausko

“Tarp dviejų tėvynių”
Nauja rašytojos Aurelijos M. Balašaitienės knyga - 

poezijos rinktinė
HENRIKAS PAULAUSKAS, 

Vilnius

Lietuvoje ką tik iš spaudos 
išėjo vyresniosios kartos rašyto
jos Aurelijos M. Balašaitienės- 
Žitkuvienės poezijos rinktinė 
“Tarp dviejų tėvynių”. 102-jų 
puslapių knygoje yra išspaus
dinti 74 poezijos kūriniai: eilė
raščiai, istorinė baladė “Vytau
to priesaika”, odė pirmam ir pas
kutiniam nepriklausomos prieš
kario Lietuvos prezidentui A. 
Smetonai, humoro ir satyros 
darbai.

Įdomu tai, kad autorė pa
teikia poezijos pavyzdžius taip 
pat anglų bei vokiečių kalbomis. 
Neatsitiktinai JAV A. Balašai- 
tienė buvo apdovanota “Auksi
niu poeto pažymėjimu” (Gol
den Poet’s Award).

Knygos gale išspausdintoje 
trumpoje autorės biografijoje 
pažymima, kad p. Aurelija, gi
musi Radviliškyje, inžinieriaus, 
geležinkelio stoties viršininko ir 
jo žmonos, svetimų kalbų mo
kytojos šeimoje, labai anksti 
pradėjo rašyti, ir jos pirmi eilė
raščiai buvo spausdinami to me
to vaikų žurnaluose. Mokėsi ji 
Šiaulių mergaičių gimnazijoje, 
kurią su pagyrimu baigė tragiš
kaisiais 1940 metais. Sovietiniai 
trėmimai negrįžtamai jai atėmė 
artimus žmones ir gimines, o 
mylimas tėvelis jau buvo miręs. 
Karo vėtra jaunutę Aureliją su 
motina ir seserimi nubloškė toli 
į Vakarus, į varganas pabėgėlių 
stovyklas.

Ypatingai prasmingas, tie
siog programinis yra poetės 
1952 m. parašytas eilėraštis 
“Akmenėlis”:
Aš esu tik mažas akmenėlis, 
akmenėlis vieškelio plataus. 
Žemė mano motina, o mano 

tėvas - smėlis,
mano pamotė - ranka žmogaus.

Poetė su dideliu širdies 
skausmu išgyvena, kad dar daž
nai žmonės yra vieni kitiems 
abejingi, kad vietoj širdies “gal 
ten tik plakantis akmuo...” 
Nors šis eilėraštis buvo išspaus
dintas pirmą kartą beveik prieš 
50 metų “Tėviškės žiburiuose”, 
bet jis savo temos aktualumu, 
kilniu humanizmu ir dabar 
skamba šiuolaikiškai.

Rinktinė yra suskirstyta į vie
nuolika teminių skyrių, ir vien jų 
pavadinimai gerai nusako kūrinių 
tematiką bei turinį: “Gyvenimo 
verpetuose”, “Tėvynės ilgesys”, 
“Praradimai”, “Meilės giesmės”,

Atsiųsta paminėti
Joachim Gauck, ŠTAZI BY

LOS. Kraupus VDR palikimas. Pa
rengė Margarethe Steinhausen ir 
Hubertus Knabę. Iš vokiečių kalbos 
vertė Sigitas Asinauskas. Išleido 
Lietuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centras. Didžioji 
g. 17/1, LT-2001, Vilnius. Redakto
rė - Rūta Krasnovaitė. Dailininkas 
- Romas Dubonis. Vilnius, 2000 
m.. 169 psl.

Liudas Truska, Arvydas Anu- 
šauskas, Inga Petravičiūtė, SOVIE
TINIS SAUGUMAS LIETUVOJE 
1940-1953 metais. MVD-MGB or
ganizacinė struktūra, personalas ir 
veikla. Redaktorė - Rima Mekaitė. 
Dailininkas - Alfonsas Žvilius. Iš
leido Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras (Di
džioji g. 17/1, LT-2001. Vilnius). 
Vilnius, 1999 m., 416 psl.

“Susimąstytam” ir kt.
Visoje A. M. Balašaitienės 

poetinėje kūryboje raudona gija 
eina patriotinio ir dorovinio ug
dymo bei auklėjimo mintys. 
Daug metų atidavusi lietuviškai 
Vysk. M. Valančiaus mokyklai, 
kaip pedagogė ir direktorė poe
tė nepasuko banaliu didaktikos 
ir pamokymų keliu. Ji savo kū
ryboje žavi mąstymo, švelnaus 
bendravimo su skaitytoju suges
tijomis. Kiekvienas pajunta, kad 
tai gali būti sesers, motinos ar 
ištikimos draugės žodžiai.

Daug metų gyvendama sve
timoje šalyje ji gražiausius pos
mus ir menines metaforas skiria 
gimtinei Lietuvai. Su didžia 
nostalgija Aurelija rašo: 
Plačiabangis Nemunas plauna 
mano sapnus neramius. 
Aplankiau aš šiąnakt palei Kauną 
Panemunės krantus.

Poetei svetimas dirbtinis 
įmantrumas, beprasmiai žodžių 
junginiai ir šarados, tariamas 
“modernumas poezijoje”. Jos 
rašymo maniera paprasta ir su
prantama. Tiksli eilėdara, dau
gelyje eilėraščių jaučiamas aiš
kus dainingumas. Šie tekstai at
eityje gali tapti populiariomis 
dainomis. Tokios eilės tikrai da
bar labai reikalingos atgimusiai 
Lietuvai.

Autorė atvirai šlovina amži
nąsias vertybes, tikėjimą: “...O 
Tavo žodį, Viešpatie, mes visa
da širdy nešiojom, išnešę iš baž
nytkaimių į užmario šalis” - ra
šo ji eilėraštyje “Padėkos mal
da”, skirtame Kovo 11-jai.

Kai prieš penketą metų A. 
M. Balašaitienė lankėsi Lietu
voje, jai buvo surengta eilė kū
rybinių vakarų ir susitikimų su 
skaitytojais Lietuvos rašytojų są
jungoje, Kaune Literatūros mu
ziejuje Maironio namuose, gim
tojo Radviliškio bibliotekoje, 
Šiauliuose. Poetės kūrybą labai 
vertino tragiškojo likimo poetas 
kunigas R. Mikutavičius, kai 
kurie literatūros kritikai ir skai
tytojai. Nors buvo daugiau na
grinėjami tuo metu ką tik Lietu
voje išleisti jos romanai “Žari
jos ir pelenai” ir “Praradimų 
ženkle”, bet jau tada didelis dė
mesys buvo atkreiptas ir į jos 
poeziją.

Iš viso vertėtų atkreipti dė
mesį į sektiną A. M. Balašaitie
nės pilietiškumą - ji Amerikoje 
ypač aktyviai dalyvavo kovojant 
už laisvę Lietuvai. Ji yra labai 
darbšti publicistė, kuri visada 
atsiliepia į gyvenimo aktualijas, 
daug spausdina savo minčių ir 
pastebėjimų periodikoje. Tuo ji 
tęsia puikias kanauninko rašy
tojo Tumo-Vaižganto tradicijas, 
kuris savo laiku daug dėmesio ir 
jėgų skyrė žurnalistikai. Daug 
Aurelijos gražių eilėraščių ir 
posmų lyg ir pradingo periodi
kos puslapiuose ir į šią rinktinę 
dar netilpo, nebuvo surasti. Tai 
tenka apgailėti.

Knygų leidyba Lietuvoje 
dabar išgyena sunkius laikus - 
pasirodo daug labai gražių ir 
gerų knygų, bet jos, vietos žmo
nėms, yra neįperkamai bran
gios. Daug garbingų ir puikių 
autorių kol kas rašo “į stalčių”, 
nes neturi lėšų savo knygoms iš
leisti. Bet kiekviena, kad ir kuk
liai išleista knyga su vertingu tu
riniu, prasmingomis mintimis 
yra vertinama ir tampa svaria 
plyta mūsų kultūros rūmui.

JAV LB kultūros tarybos 
pranešimu, planuota Dainų šven
tė Čikagoje 2001 m. birželio mėn. 
neįvyks, nes po kreipimosi į žino
mus muzikus dėl šventės progra
mos sudarymo nebuvo gautas nė 
vienas sutikimas. Inf.

A. a. Raimundas Katilius, 53 
metų amžiaus, garsusis smuiki
ninkas, Lietuvos valstybinės pre
mijos laureatas, Lietuvos muzikos 
akademijos profesorius, š.m. ba
landžio 4 d. staiga mirė koncerto 
metu Bad Kissingene, Vokietijo
je. Palaidotas balandžio 10 d. Vil
niaus Antakalnio kapinėse, kur su 
savo mokytoju atsisveikino Muzi
kos akademijos studentai, kiti 
muzikai, kultūros ministeris A. 
Bėkšta, didelis būrys vilniečių. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. 
Julius Sasnauskas, OFM, pasa
kęs, kad velionis “buvo su Kristu
mi ir lieka su Kristumi”. Kaip 
ELTOS pranešime rašoma, velio
nis muziko kelią pradėjo M. K. 
Čiurlionio menų gimnazijoje, stu
dijas tęsė Lietuvos muzikos aka
demijoje bei Maskvos konserva
torijoje. Iš lietuvių smuikininkų 
1972 m. pirmas pelnė tarptautinio 
konkurso laureato diplomą Hel
sinkyje ir tais pačiais metais tapo 
laureatu Montrealio konkurse. 
Vėliau dar premijomis buvo įver
tintas Bratislavos ir Belgrado 
konkursuose. Pastaraisiais savo 
gyvenimo metais koncertavo su 
pianistais Goldą Vainberg-Tatz, 
Leonidu Dorfmanu, Petru Geniu
šu, violončelininku Vytautu Son- 
deckiu ir kt.

Lietuviai prie Juodosios jū
ros plečia savo kultūrinę veiklą. 
ELTA rašo, kad Krymo autono
minėje respublikoje yra įsikūrusi 
M.K. Čiurlionio lietuvių kultūros 
draugija. Ji per vienerius metus 
įsteigė net keturiolika vietinių 
kuopelių įvairiuose Krymo mies
tuose. Simferopolyje pradėjo 
veikti sekmadieninė lituanistinė 
mokykla. Centrinėje bibliotekoje 
įrengtas lietuvių skyrius. Draugiją 
jungia 115 narių. Vadovė Valė 
Raulusevičiūtė- Loginova palaiko 
glaudžius ryšius su Ukrainos LB 
pirmininke Violeta Jančiuk.

Lietuvos prezidento globoja
mas parodas - “Vilniaus klasiciz
mas” Chodkevičių rūmuose ir 
“Krikščionybė Lietuvos mene” 
Taikomosios dailės muziejuje š.m. 
kovo 30 d. aplankė Latvijos prezi
dentė Vaira Vykė-Freiberga ir 
Estijos prezidentas Lenartas Me
ris, lydimi prez. Valdo Adam
kaus. Kaip ELTA skelbia, “Vil
niaus klasicizmas” yra bendras 
Lietuvos-Lenkijos projektas, o 
“Krikščionybė Lietuvos mene” 
yra skirta Kristaus gimimo ir ka
raliaus Mindaugo krikšto ir karū
navimo 750 metų sukaktims pa
minėti. Pastarąją parodą surengė 
Lietuvos dailės muziejaus direk
torius R. Budrys. Svečiai ypač do
mėjosi Vilniaus katedros lobiais.

AT UOŠIRDŽIAI SVEIKINAME “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS” 
L j garbingo 50-ties metų jubiliejaus proga.

Sparnų Jūsų mintims, prasmės Jūsų darbams, 
kūrybinės šviesos Lietuvybės gerovei.

Dėkojame, kad buvote, Džiaugiamės, kad esate, 
Linkime ilgiausių metų!

Pagarbiai -
A. H. Stepaičiai

Tarptautinis paveldo konser
vavimo ir išsaugojimo mokymo 
centras, įsteigtas 1956 m., šiuo 
metu jungia 93 šalis nares ir 94 
nepilnateises nares. XXI-masis 
šios organizacijos visuotinis suva
žiavimas įvyko Romoje š.m. ba
landžio 5-7 d.d. Lietuvai atstova
vo kultūros ministeris Arūnas 
Bėkšta. Kaip ELTA praneša, su
važiavime svarstyti organizacijos 
programų bei finansų klausimai. 
Drauge su Lietuvos kultūros pa
veldo akademija organizacija 
bando įgyvendinti programą, lie
čiančią teritorinę urbanistinę pa
minklosaugą Estijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje, Gudijoje ir Ukrainoje.

Į Čikagoje leidžiamo laikraš
čio “Lietuvių baisas” kvietimą 
dalyvauti romano konkurse Lie
tuvos partizanų kovų bei tremti
nių temomis atsiliepė 54 asmenys. 
Kaip ELTA skelbia, Lietuvos ra
šytojų sąjungos pirmininkas Va
lentinas Sventickas, dalyvavęs 
konkurso vertinimo komisijoje, 
pasakė, kad didžiausią dalį kon
kursui skirtų kūrinių sudarė vadi
namoji fakto literatūra. V. Sven
tickas Jaunimo centre, Čikagoje, 
per “Lietuvių balso” konkurso 
laureatų pagerbimo šventę pasi
džiaugė, kad Nijolės Gaškaitės- 
Žemaitienės romaną “Užverstų 
šulinių vanduo” įdomu skaityti. 
Romanas laimėjo trečiąją premi
ją, ir jo sutiktuvėse Vilniuje daly
vaus ir pati autorė. Pirmoji pre
mija buvo paskirta Justinui Sa
jauskui už “Suvalkijos geografi
ją”, dokumentiškai tikrų vaizdelių 
pasakojimą apie partizanines ko
vas kaimuose. Antrąja premija 
pažymėti du kūriniai - Aldonos 
Vasiliauskienės monografija apie 
Praną Dovydaitį ir Janinos Se- 
maškaitės-Kliučinskienės doku
mentinė apysaka apie Joną Se
mašką - legendinį majorą Liepą.

Pasitinkant naująjį tūkstant
metį š.m. kovo 14 d. pradėta Eu- 
roradijo programa “Nuo Austri
jos iki Australijos”. Aštuoniolika 
Europos valstybių jau kovo 13 
dienos vakare galėjo girdėti kovo 
9 d. Kongresų rūmuose, Vilniuje 
įrašytą koncertą. Kompozitoriaus 
Algirdo Martinaičio specialiai su
kurtą oratoriją “Laiškas visiems 
tikintiesiems” atliko Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras, 
Kauno valstybinis choras, sakso
fonistas P. Vyšniauskas. Tekstus 
skaitė kun. Julius Sasnauskas, 
OFM. Operų ištraukas dainavo 
garsioji solistė Violeta Urmanavi- 
čiūtė. Dirigavo Gintaras Rinkevi
čius. ELTOS žiniomis, Euroradi- 
jas ir Eurovizija yra 1950 m. 
įsteigtos Europos transliuotojų 
sąjungos padaliniai. Lietuva į šią 
sąjungą įstojo 1993 m. Sąjunga 
vienija 63 aktyvias radijo stotis iš 
48 šalių, dar kitus nepilnateisius 
narius iš kitų, ne Europos konti
nentų. Snk.
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pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

^SPORTAS
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.___

AKTKEdZ per 60 milijonu dolerių 
IMA UŽ:MOKA UZ:

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, RRIFirOHOSP

“Variable”........................... 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd..... 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%

Neklln. 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 
mortglčlus 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). Nelmame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai INTERAC-PLUS” kOftClė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 37a%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVO KATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

LEDIS 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

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

ROVAL LePAGE
■■■ lllllllllll I Hill lllll

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; faksas 416 769-1524.
RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 

Toronto, Ont. M6P 1A9

Dalis slidinėtųjų Montrealio lietuvių surengtoje žiemos stovykloje
Mont Tremblant centre 2000 m. vasario 24-26 d.d. Ntr. V. Bulotienės

Slidinėjimo stovykla
Nemažas būrys slidinėto) ų su

sirinko Saint Donat miestelyje. 
Ketvirtadienį, vasario 24, stovykla 
prasidėjo susipažinimo vakaru pas 
Rytį ir Viliją Bulotus. Penktadienį 
visa grupė išvyko į garsų Mont 
Tremblant centrą. Oras buvo gra
žus ir visi turėjo progą išbandyti 
įvairius Tremblant slidinėjimo ta
kus. Vakare susirinko daugiau kaip 
40 žmonių vakarienei “Le Cuisto 
du Nord” restorane. Tuo metu bu
vo galima pasidalinti įspūdžiais su 
lietuviais iš 8 miestų: Montrealio, 
Toronto, Hamiltono, New Jersey, 
Bostono, Čikagos, Klyvlando ir Fi
ladelfijos. Stovyklautojams buvo iš
dalintos stovyklos kepurės, įteikti 
šalikai su stovyklos ženklu (Daliaus 
Bulotos kūryba). Montrealio Kre
dito unija “Litas” padėjo stovyklos 
rėmėjams įsigyti šias kepures ir ša
likus.

Kitą dieną susirinko slidinėto- 
jai į Mont Garceau Ski centrą. Čia 
įvyko varžybos. Buvo 22 dalyviai, 
dauguma su slidėm, bet dalis jauni
mo su sniego lentomis (snow
board). Vakare įvyko pasilinksmi
nimas “Chez Hayes” restorane, 
Saint Donat miestelyje. Po skanios 
vakarienės rengėjai Rytis Bulota ir 
Alenas Pavilanis paskelbė varžybų 
laimėtojus. Vakaras linksmai pra
ėjo su šokiais ir prizų išdalinimu lo
terijos būdu. Didysis prizas teko 
Dianai Gentemann Žibaitienei iš 
Bostono, paaukotas Petro Adamo

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tinės žaidėjas Vince Carter tapo 
toks populiarus krepšinio lygo
je, kad daugelyje vietovių rung
tynėms su Torontu būdavo iš
parduodami visi bilietai. Pačia
me Toronte žiūrovai visuomet 
pripildydavo “Air Canada” cent
rą, kur Raptors rungtyniauja.

“Maple Leafs”, Toronto le
do ritulio komanda, po kelių 
metų laimėjimų sausros, šį sezo
ną iškilo į pirmą vietą savo gru
pėje ir jau sėkmingai rungty
niauja posezoninėse varžybose. 
Pasiekti du laimėjimai prieš 
Otavos Senators rezultatais 2:0 
ir 5:1. Trečias rungtynes, deja, 
pralaimėjo. Keturi laimėjimai 
nusprendžia komandos tolimes
nes posezonines varžybas.

Montrealio požeminių trau-
kinių judėjimas balandžio 15 
dieną buvo visai arba iš dalies 
nutrauktas beveik visai dienai. 
Apie 8 vai. ryto keli sprogimai 
ir kilęs gaisras netoli vidurmies- 
čio Laurier požeminės stoties 
nutraukė ryšius tarp kontrolės 
centro ir traukinių. Visos 65 po
žeminės stotys buvo uždarytos 6 
valandoms, o kai kurios linijos 
neatsigavo iki kito ryto. Laimei,

NIJOLĖ B. BATES 
ibi. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

nio draudos agentūros. Mažesnių 
prizų buvo apie 10 (dalis padova
noti Montrealio maisto parduotu
vės “Nida”).

Laimėtojai ir laimėtojos: Ma
rius Kempe (Syracuse, NY), Dalius 
Bulota (Montreal), Paulius Mu
rauskas (New Jersey), Petras Vai
nius (Philadelphia), Danius Piečai- 
tis (Montreal), Rainer Gentemann 
(Montreal), Audrius Vaidila (To
ronto), Rytis Bulota (Montreal), 
Alenas Pavilanis (Montreal); Daiva 
Paškauskaitė (Toronto), Rasa Pavi- 
lanienė (Montreal), Diana Žibai- 
tienė (Boston), Vilią Bulotienė 
(Montreal); Su sniego lentomis 
(snowboarding) - Gabrielle Nekra
šus (Hamilton), Romas Keliačius 
(Hamilton), Linas Paškauskas (To
ronto). Absoliutūs laimėtojai - Da
nius Piečaitis ir Rasa Pavilanienė.

Vilija Bulotienė

Stovykla
Stalo teniso stovykla jaunimui 

nuo 8 iki 18 m. amžiaus įvyks Camp 
Olympia (Muskoka) stovyklavietėj 
nuo š.m. liepos 2 d., sekmadienio 
iki liepos 8, šeštadienio. Prašoma 
jaunus žaidėjus ir žaidėjas kreiptis į 
stalo teniso vadovą Eugenijų Krikš
čiūną dėl smulkesnių informacijų ir 
registracijos. Tel. (416) 225-4385. 
Faksas (416) 787-9168. E-mail: 
dianejk@interlog.com

Eugenijus Krikščiūnas, 
Š ALFASS-gos teniso sekcijos vadovas

keleivių aukų nebuvo. Apie 
ketvirtis milijono montrealiečių 
naudojasi požemine sistema 
šeštadieniais, bet jei tai būtų 
įvykę savaitės darbadienį, pa
sekmės galėjo būti žymiai rim
tesnės. Gaisrininkai galvoja, 
kad ši nelaimė įvyko staiga su
stiprėjus elektros srovei pože
miniame kabelyje.

Kanados futbolo (kojinio) 
rinktinė, neseniai laimėjusi Vi
durio Amerikos čempionatą ir 
Aukso taurę, buvo paaukštinta 
iš 85 vertinimo pozicijos pasau
liniu mastu į 63 vietą. Pirmose 
vietose pasiliko ilgamečiai pir
mūnai - Brazilija, po jos seka 
Čekija, Prancūzija, Ispanija ir 
Vokietija. g.K.

“Ontario Power Genera
tion” bendrovė, gavusi 18 mili-
jonų paramos, nutarė gaminti 
degalų ląsteles, kurios tieks na
mams ir įmonėms šviesą ir šilu
mą. Šį užmojį remia Kanados 
federacinė valdžia, JAV energe- 
tijos departametnas ir “Sie
mens-Westinghouse” bendrovė. 
Degalų ląstelė yra keraminė 
įranga, neturinti judomų dalių, 
gali išgauti energiją naudojant 
gamtines dujas ir taip pat gali 
veikti su dizelio alyva ir propa
no dujomis. Įrangos našumas 
naudojant gamtines dujas yra 
apie 85%, tuo tarpu kai našu
mas deginant akmens anglį sie
kia tik 35%.

Ontario premjeras M. Ha
rris kaltina federacinę valdžią 
išsisukinėjimu, sumažinant pro
vincijai skiriamą sveikatos ap
saugos pašalpą. Ontario ir kitos 
provincijos teigia, kad Otava 
žaidžia skaičiais ir nuošimčiais. 
Buvusi 1993-96 m. liberalų svei
katos apsaugos ministerė D. 
Marleu sako, kad Ontario ir Al
bertos provincijos prasilenkia 
su Kanados sveikatos apsaugos 
nuostatais, nes rodo palinkimą į 
privatizavimą. Federacinė val
džia dėl to per daug nesijaudi
na, gal dėl to, kad nuo 1995 m. 
provincijoms sumažino paramą. 
Stebimasi, kad D. Marleu ėmėsi 
kritikuoti savo partijos laikyseną.

Kanadoje kovo mėnesį atsi
rado rekordinis skaičius darbų - 
apie 30,000. Bet žinant, kad per 
tą laiką įstojo 37,000 į darbo 
ieškančių eiles, bedarbių skai
čius palyginamai yra gana že
mas - apie 6.8%. Br. St.

“Aušros” žinios
- Organizuojama išvyka auto

busu į ŠALFASS krepšinio pirme
nybes Baltimorėje gegužės mėn. 4- 
7 d.d. Autobusas išvyks gegužės 4 
d., 6 v.v. Kelionės kaina $60. Skam
binti I. Poškutei (tel. 588-4838 arba 
darbo 364-3711).

- Mergaičių “D” klasės krepši
nio komanda, kurią treniruoja I. 
Turczyn, žais varžybose balandžio 
29 d. Prisikėlimo parapijos salėje.

- Berniukų “D” komanda, ku
rią treniruoja R. Miečius ir A. 
Morkūnas, žais balandžio 30 d., 
12.30 v.p.p. Prisikėlimo parapijos 
salėje.

- Aušros” klubo metinės Mi
šios ir pokylis - (banketas) birželio
11 d. 5 v.p.p. Inf.
Plaukimo pirmenybės

Š. Amerikos baltiečių plauki
mo pirmenybės įvyko 1999 m. 
spalio 30 d., Etobicoke Olym- 
pium, Etobicoke, Ont. Pirmeny
bėse dalyvavo 46 plaukikai, iš jų
12 lietuvių. Tai buvo beveik dvi
gubai daugiau dalyvių negu 1998 
m. Beveik visi (44) plaukikai bu
vo iš Kanados ir tik 2 iš JAV. 
Varžybose buvo pagerinta 19 bal
tiečių pirmenybių rekordų. Lietu
viams atstovavo: Jonas Stončius 
(Toronto “Aušra”) - berniukų 7
- 8 m. klasėje; Viktorija Stončiū- 
tė (“Aušra”) ir Julija Kriščiūnaitė 
(neprikl.) - mergaičių 9 ir 10 m. 
Erikas Sodonis ir Paulius Kriščiū
nas (abu nepr.) - berniukų 11 ir 
12 m.; Emilija Mekešaitė Klyv
lando “Žaibas” ir Andrea Kme- 
liauskaitė (nepr.) - mergaičių 11 
ir 12 m.; Chris Lukas (nepr.) - 
berniukų 15 ir 16 m.; Pilypas 
Taraška (Kl. “Žaibas” - vyrų 17- 
24 m.; Rebecca Jotautaitė (nepr.)
- moterų 17-24 m. ir Pranas So
donis (nepr.) - vyrų (25 m. ir vy
resnių). Visi jie pagerino buvu
sius rekordus. Baltiečių sporto fe
deracijos plaukimo komitetas ti
kisi, kad sekančios varžybos bus 
gausesnės ir geresnės. Inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos jaunių 

merginų (gimusių 1982 m.) ir jau
nesnių) krepšinio rinktinė pusbaig- 
mės varžybose Čekijoje trečiose 
rungtynėse nugalėjo Belgijos ko
mandą 80:61. (Pirmosiose varžybo
se įveikė Vengriją 72:53 ir antrosio
se Suomiją 62:55).

LENGVOJI ATLETIKA: Dis
ko metikas V. Alekna lengvosios 
atletikos varžybose Los Angeles iš
kovojo pirmąją vietą, diską nusvie
dęs 66 m, 36 cm. Kitas disko meti
kas R. Ubartas, dalyvaudamas var
žybose JAV, numetė diską 64 m 25 
cm ir įvykdė olimpinį A normatyvą, 
kuris suteikė jam teisę dalyvauti 
Sidnio olimpinėse žaidynėse. Bėgi
kė A. Visockaitė JAV universitetų 
klubų varžybose nubėgo 100 metrų 
per 11.35 sek. Ji 0.07 sek. pagerino 
jai pačiai priklausantį 100 m bėgi
mo Lietuvos rekordą. Lietuvos bė
gikė V. Birbalaitė Hamburgo (Vo
kietija) maratone užėmė ketvirtąją 
vietą 42 km 195 m nuotolį įveikusi 
per 2 vai. 36 min. 13 sek. (Laimėto
jos vokietės M. Zipse laikas 2 vai. 
31 min. 37 sek.). Pasaulio baidarių 
ir kanojų irklavimo taurės varžybų 
pirmajame rate Brazilijoje A. Duo- 
nela vienviečių baidarių varžybose 
500 m ir 200 m užėmė pirmąją vie
tą ir 1000 m nuotolyje - antrąją.

TAURĖS: Praėjusiame “TŽ” 
numeryje A.S. paminėjo apie mūsų 
diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio 
įsteigtą taurę, kurią iš Toronto Lie
tuvių Namų kažkas paėmęs. Aš esu 
pasiuntęs į Lietuvos sporto muziejų 
Kaune Šiaurės Amerikos lietuvių 
slidinėjimo taurę, kurią įteikė Linas 
Stripinis. Gavau iš muziejaus vedė
jo Arvydo Jakšto labai gražų padė
kos laišką. Jis pareiškė, kad labai 
norėtų gauti daugiau išeivijos lietu
vių sporto taurių, nes turi muzieju
je parengęs parodą “Išeivijos spor
to laimėjimai”. Būtų labai naudin
ga, kad S. Lozoraičio taurė, Toron
to futbolininkų taurė ir kitos žy
mesnės taurės, kurios turbūt laiko
mos privačiuose namuose, būtų 
perduotos ŠALFAS sąjungai, arba 
pačių pasiųstos į Sporto muziejų 
Kaune. Adresas: Muziejaus 7, 3000 
Kaunas, Lithuania.V.P.

Ateitininkų žinios
Šios vasaros moksleivių ateiti

ninkų stovyklos Dainavoje organi
zavimu ir programa rūpinasi sto
vyklos koordinatė Onilė Šeštokienė 
ir jos vadovaujama programos ko
misija, prie kurios prisijungė Loreta 
Bradūnienė ir Edmundas Saliklis. 
Registraciją tvarko Pranutė Do- 
manskienė. Stovyklos kapelionas 
bus iš Lietuvos atvyksiantis kun. Si
gitas Žilys. Stovyklos slaugė ir spor
to vadovas - Tomas Marchertas. 
Moksleiviai, norintys dalyvauti sto
vykloje, kuri vyks liepos 3-11 d.d., 
gali registracijos anketas atsispaus
dinti iš ateitininkų tinklapių 
HYPERLINK http://www. ateitis.org 
http:ZAvww.ateitis.org Tolimesnės 
žinutės apie sotvyklą bus pateikiamos 
šitame skyriuje ir tinklapiuose. LŠ

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 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 
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. 
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.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........8.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................7.45%
2 metų....................7.70%
3 metų....................7.90%
4 metų....................8.05%
5 metų....................8.10%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

Įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

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

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

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

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

Suitmt
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 LINIJOMISI

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

SKRENDAM ĮVAIRIOMIS TRĄŠOMIS.
Bilietų kainos išskrendantiems iki balandžio pabaigos - nuo 829 dolerių

išskrendantiems iki 25 gegužės 
išskrendantiems iki 14 birželio 
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 JUSU GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

mailto:dianejk@interlog.com
ateitis.org
http:ZAvww.ateitis.org
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


9) SKAITYTOJAI PASISAKO
TYLA VAKARUOSE

Apie Baltijos kraštus Vakaruo
se didelė tyla. Politikai Lietuvoje 
atrodo dideli optimistai. Duok Die
ve, kad jų svajonės išsipildytų, nes 
žiūrint čia paprasto piliečio akimis 
ir j ES ir į NATO Baltijos kraštams 
dar tolimas kelias. Problemos su 
Austrija, visokie skandalai (dioksi
nas), antplūdis ilegalų ir kriminaliz- 
mas yra visai ES didelė problema. 
Ir Lenkija turės, sako, iki 2005 me
tų sėdėti laukiamajame, nes vis at
siranda naujos problemos. “Viltis 
įgalina gyventi” - sako priežodis. 
Linkėkim Lietuvai viso geriausio 
ateičiai. Žentą Helleman, Belgija

NAŠLAIČIŲ GLOBĖJAI
Rašome iš Lietuvos - “Šv. 

Pranciškaus žiedelių” šeimynos, ku
rioje globojami 11 vaikučių. Šiuos 
vaikelius paliko likimo valiai jų tė
vai. Kai kurie tų vaikučių yra visiški 
našlaičiai. Kai kurių tėvams atimtos 
tėvystės teisės. Dievulis pasigailėjo 
jų ir subūrė juos po mūsų namų 
stogu. Dabar mes esame jų globėjai 
ir jų antrieji tėvai.

Iš Kanadoje gyvenančių tautie
čių jaučiame didelį rūpinimąsi mu
mis. Be moralinės paramos, gauna
me ir materialinę šių vaikučių išlai
kymui. Todėl norime padėkoti ir 
palinkėti Dievo palaimos mūsų ge
radariams, kurie dalijasi savo geru 
su mumis. Nuoširdžiai dėkojame 
Birutei Jonaitienei, kuri ne tik rašo 
mums laiškus, teiraujasi apie mūsų 
gyvenimą telefonu, bet ir rūpinasi, 
tvarko visus reikalus, susijusius su 
mūsų vaikučių šelpimu. Nuoširdžiai 
dėkojame Irenai ir Remigijui Set- 
kauskams, Julijai ir Petrui Adomo
niams, Vasagos moterų būreliui, 
A.K.S. Ratavičiams, Venskaičių 
šeimai, Lapavičiams, Marytei ir Ri
mui Rekašiams, Vaclovui ir Elytei 
Abromavičiams, Adelei Pakarnie- 
nei, Fitzpatrik šeimai, Jonui Len
kaičiui, Vytui Babeckui, p. Juozai
tienei, Julijai ir Rimui Danaičiams, 
M. Povilaitienei, Agotai Babeckie- 
nei, T. Pakšienei, B. Kasperavičie
nei, A. Masionienei, V. S. Krikščiū
nams, p. Ignatavičienei, p. Brian, p. 
Debbe, p.p. A.Ch. Pope. Už šiuos 
geradarius meldžiamės, prašydami 
Viešpaties palaimos.
Jovita ir Algimantas Kasperavičiai, 

“Šv. Pranciškaus žiedelių” šeimynos 
tėveliai ir jų vaikučiai. 5480 Kelmės 

rajonas, Užvenčio p-tas, Girnikų km.
Lithuania. Tel. 297-57527

NEPALANKUS LIETUVAI
“TŽ” š.m. kovo 21 d. numery

je, “Lietuviai pasaulyje” skyriuje, 
rašoma, kad š.m. Vasario 16-tosios 
minėjime Los Angeles mieste daly
vavęs Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Stasys Sakalauskas susiti
kęs su dienraščio “Los Angeles Ti
mes” vedamųjų skyriaus žurnalis
tais. Ambasadorius susilaukė daug 
klausimų iš žurnalistų apie Lietuvą. 
Man, kaip ilgamečiam šio dienraš
čio skaitytojui ir rašiusiam daug 
laiškų apie Lietuvą, kurių tik kele
tas susilaukė dėmesio, dalykai atro
do kitaip. “Los Angeles Times”, 
milijoninių tiražų laikraštis, nieko 
nerašė apie Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą Vasario 16 nei 
Kovo 11 d. proga, nei apie pokalbį 
su ambasadoriumi S. Sakalausku, 
nors apie tai buvo iš anksto pain
formuotas. Tai užkietėjusių šio 
laikraščio žmonių ignoravimas Lie
tuvos ir kitų Baltijos valstybių.

Prieš keletą metų, kai seimo 
pirm. Vytautas Landsbergis lankėsi 
Los Angeles mieste, vietinių veikė
jų dėka buvo nuvežtas į šio laikraš
čio redakciją, kad padarytų su juo 
trumpą pokalbį. Deja, laikraštis at
sisakė. Tuo tarpu šiame dienraštyje 
vyksta panašūs pokalbiai su Ugan

dos, Tanzanijos, Bengladešo ir kitų 
mažai žinomų Afrikos valstybių va
dais ir politikais.

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, CA

NYKSTANČIOS PARAPIJOS
Į mano straipsnį “Nykstančios 

parapijos” (“TŽ” nr.6) atsiliepė str. 
“Lietuviškų, parapijų likimu sielo- 
jantis” (“TŽ” nr. 10) T. Palys, mė
gindamas sušvelninti faktus apie 
nykstančias parapijas ir lietuvių sta
tytas šventoves, kurias perima kita
taučiai. Straipsnyje iškeltus faktus 
rėmiau kun. V. Palubinsko laiškais, 
kuriuos jis išsiuntinėjo savo arti
miems pažįstamiems (tokių jis daug 
turėjo Niujorke, Los Angeles ir ki
tur), paaiškindamas savo išvykimo į 
Lietuvą priežastis. Taigi Čia nėra 
“išgirsta” istorija, kaip rašoma 
straipsnyje, bet garbingo asmens, 
daug nusipelniusio Katalikų Bend
rijai ir lietuvių tautai liudymas, pa
tvirtintas jo parašu. Negi kun. Palu
binskas būtų rašęs netiesą?

O kad lietuvių parapijos nyksta 
ir šventovės pereina kitataučiams, 
to tik aklas gali nematyti. Paskuti
nis pavyzdys yra Cicero lietuvių pa
stangos dėl savo teisių, kai su jais 
nesiskaitoma kadaise lietuvių su
kurtoje parapijoje, padarant juos 
įnamiais. Pagaliau ir T. Palys rašo: 
“Apreiškimo parapijai netekus lie
tuvio kunigo, ateitis nėra šviesi”. 
Tad tokio rimto pavojaus akivaiz
doje, užuot kumščiavę vieni kitus, 
turėtume sutelkti jėgas, kad lietu
viškų parapijų nykimui būtų užkirs
tas kelias. Juk Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, tiek daug lietuvių 
atvyksta į JAV nuolatiniam apsigy
venimui. Mūsų misija - juos įjungti 
į lietuviškas parapijas.
Ignas Medžiukas, Los Angeles, CA

KANADOJE IR LIETUVOJE
Jūsų laikraštyje randu nusira

minimą, viltį. Besišypsantys jaunųjų 
lietuvaičių ir vyresniųjų veidai mus 
džiugina, mintimis nukelia į tolimą, 
demokratinę, turtingą ir tvarkingą 
šalį, kur rūpinamasi kiekvienu žmo
gumi, jo gerove. Dėkui Dievui iš
vengėte sovietinio siaubo ir mokate 
laisvai šypsotis, džiaugtis gyvenimu, 
dabartimi ir ateitimi.

Lietuvoje prabėgus 10-čiai me
tų, kai gyvename nepriklausomoje 
Lietuvoje, dar daug blogio, dėka 
sumaterialėjusių valdininkų, nesu
gebančių valdyti ir suteikti papras
tiems žmonėms tai, ką suteikia sau: 
didelius atlyginimius, įvairias privi
legijas, premijas, o pensininkai, tar
nautojai skriaudžiami ir “maitina
mi” tuščiais pažadais. Kaip pavyzdį 
galiu duoti: valdžios vyrų atlygini
mai mėnesiui 8, 7, 6 tūkstančiai li
tų, neskaitant teisėjų, prezi
dentūros, jų daug aukštesni, o pen
sininkų 300-280 litų ir mažiau mė
nesiui. Jie jau Europoje, o mes - 
Sovietijoje.

Janina Kavaliauskienė, Vilnius

PLUNGĖS LURDAS
Lurdas - viena reikšmingiausių 

Plungės miesto istorinių vietų. 1908 
m. dešiniajame Babrungo upės 
krante, remiant kunigaikštienei M. 
Oginskienei, jį įrengė parapijos kle
bonas kun. V. Jarulaitis, ant kalvos 
dar pastatydinęs koplyčią ir altariją. 
Plungės Lurdą Lietuvoje ir už jos 
ribų išgarsino 1928 m. čia apsigyve
nę kapucinai, kurie vasaromis reng
davo ligonių kongresus su pamal
domis ir ligonių globa. Sovietmečiu 
šis kompleksas buvo visiškai sunai
kintas. Prasidėjus Atgimimui, para
pijiečių pastangomis Lurdo grota 
buvo atstatyta, tačiau šiuo metu bū
tina ją restauruoti, todėl ši tautie
čių parama lėšomis yra labai pras
minga. Kun. Donatas Stulpinas,

Plungės parapijos klebonas
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Rašo penkiolikmetis

Lietuvos geležinkelio bėgiais ir “Neringos” stovykloje
Aštuoniasdešimt septintais 

metais aš, dar beveik kaip kūdi
kis, aplankiau Lietuvą. Būda
mas mažas nesupratau kur aš 
buvau ir kodėl aš ten buvau. Aš, 
važiuodamas traukiniu, maniau, 
kad Lietuva buvo traukinio sto
tis. Ir kas man iš šitos stoties? 
Kodėl ji tokia svarbi?

Kai grįžau atgal į Kanadą, 
pradėjau lankyti lietuvišką dar
želį. Tai turbūt buvo mano pir
mas susitikimas su lietuviais, 
kurie kalbėjo tik angliškai. Žai
džiant su jais buvo keista ir ne
jauku - lyg su kokiais “ufona- 
tais” iš kito pasaulio, iškritusiais 
iš dangaus. Luomai pradėjo 
kurtis tarp tų, kur jau buvo pa
miršę kalbą, ir kurie dar kalbėjo 
lietuviškai. Buvau vienas iš tų, 
kurie kalbėjo lietuviškai. Buvo, 
iš tikrųjų gan smagu. Jautėmės, 
kad mes esame nariai slapto 
klubo.

Po dienos darželyje, tėvams 
bedirbant, aš dažnai lankydavau 
senelius. Smagiausi mano prisi
minimai yra, kai aš pernakvoda
vau pas juos. Grįždavau namo 
išlepintas - seneliai leisdavo eiti 
gulti vėliau ir vis vaišindavo ska
numynais. Bet pas juos irgi gir
dėdavau žodį “nepriklausomy
bė”, “Rusija”, “komunistai” ir 
taip toliau. Kartais televizoriuje 
per žinias girdėdavau panašius 
žodžius ir eilutes, bet dar vis ne
galėjau suvokti ką jie reiškė. 
Man svarbiau buvo atmintinai iš
mokti “Meškiuką Rudnosiuką”.

Vieną dieną tėvai su sene
liais nuvedė mane į “mitingą”. 
Mama man davė mažą lietuviš
ką vėliavėlę, ir aš su šimtais kitų 
lietuvių mojavau ją virš savo 
galvos. Atrodė kaip koks nors 
žaidimas - toksai smagus, kad 
net ir suaugę mėgino žaisti. 
Įdomu kas laimėjo...

Devyniasdešimt pirmais me
tais Lietuva laimėjo mano “žai
dimą”. Seneliai ir tėvai labai nu
džiugo ir net susigraudino. Lie
tuviškoje mokykloje dainavimo 
klasių dainos pralinksmėjo. 
Viena eilutė man įstrigo į at
mintį: “Jau atėjo ta diena, kai 
tėvynė bus laisva”.

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.

RE44Z1KK 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

Žemėje gimiau vėžliu 
ir skubėti negaliu, 
pamažu pirmyn einu, 
tol, kol žemėj gyvenu. 
Aš žingsniuoju gan lėtai, 
pats gi aiškiai tai matai...

Eilės ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

Tais pačiais metais aš pirmą 
kartą buvau nuvežtas į “Nerin
gos” stovyklą Vermonte. Man 
buvo beveik septyneri metai, 
bet buvau jūrų skautų bebras ir 
jau supratau stovyklos princi
pus. Eidamas į lietuvišką mo
kyklą aš jau galėjau pabendrauti 
su bendraamžiais lietuviais... 
bet “Neringa” viską pakeitė. 
“Nerigoje” sutikau daug lietu
vių draugų, atvykusių iš viso pa
saulio ir suradau sau kitą lietu
višką šeimą. Aš tik tada pradė
jau suprasti, kad lietuvybė yra 
svarbus dalykas, vertas gynimo.

“Neringos” stovyklavimo pa
tirtis mane padarė “atgimusiu 
lietuviu”. Pradėjau intensyviai 
dalyvauti lietuviškuose suva
žiavimuose. Devyniasdešimt 
antrais metais pradėjau smar
kiai dalyvauti skautų stovyklose. 
O dabar, 2000 metais, aš dar vis

lankau “Neringos” ir “Romu
vos” stovyklas. Taip pat pradė
jau stovyklauti Dainavoje, 
moksleivių ateitininkų stovyklo
se ir kursuose.

Tik su stovyklų patirtimi 
“Neringoje” aš suvokiau, ką 
Lietuva man reiškia. Ji yra man 
vaikystės globėja, mano geriau
sia draugė ir mano geriausių 
draugų kūrėja. Kaip motina, ar
ba kokia gera dievaitė, ji sujun
gia savo vaikus meilėje ir tai
koje.

Norintiems patirti tai, ką aš 
patyriau “Neringos” stovykloje, 
skatinu susisiekti su stovyklos 
vedėja Dana Grajauskaite, kuri 
galės jums pranešti apie šių metų 
stovyklas. Tel. 617 923-4583 arba 
e-paštas: neringai@yahoo.com. 
Pasimatysime “Neringoje!”

Dainius Šileika,
“Neringos” stovyklautojas,

15 m. amžiaus

Toronto Prisikėlimo parapijos “Aušros” sporto klubo jaunosios sportinin
kės sėkmingų 1999 metų pabaigos pobūvyje Nuotr. R. Paškausko

TO RON T
Garliavos invalidus vaikus 

globos namuose jparemti auko
jo: $100 - P. V. Sturmas, A. R. 
Tumpa; $50 - A. Bacevičius, V. 
Gudaitis, A. Jagėla, L Jako- 
wich, V. Kuzmarskis, Z. Styra; 
$40 - A. Krakauskas, S. J. Kre- 
agel; $25 - B. Dunlop; $20 - J. 
Bakis, V. G. Baleiša, V. Biršto
nas, P. Čiurlys, G. Ginčauskie- 
nė, J. Gribulis, L. Kirkilis, P. 
Laučys, J. Petrauskas, G. Reid, 
J. Sepulis, V. Seibutis, V. Sku- 
kauskas, S. Snow, G. J. Stasiule
vičius, L. Stulginskas, E. Stun- 
guris, B. B. Tamošiūnas, A. Z. 
Urbonas; $15 - G. Vaišvila; $10 
- A. Balsevičius, V. B. Bireta, 
D. Bonner, J. A. Jurcevičius, G. 
Kobelskienė, A. Lemežys, J. 
Norkus, A. Podsadecki, S. Pod- 
sakecki, S. B. Prakapas, M. Pra
naitienė, S. Štuopienė, A. Wasi-

Marius E. Rusinas. CLįĮCFP
(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

lenko, P. Žibūnas. Iš viso su
aukota $1,140 dol. Pinigai yra 
persiųsti. Nuoširdus ačiū vi
siems aukotojams. R.T.

Paieškojimas
Duktė ieško savo mirusio tė

vo antrosios žmonos (Anna Damb
rauskas). Tėvas Juozas Damb
rauskas gyveno 430-25lh St.S., 
Lethbridge, Alberta. Mirė 1970 
m. gruodžio 1 d. Taip pat ieško
mas ir dėdė Jonas Butkus-Butke- 
vičius, gyvenęs JAV-bėse (Box 
41, Rasace, PA) ir miręs 1938 m. 
lapkričio 25 d. Jei kas žinotų ką 
nors apie šiuos asmenis, prašoma 
rašyti adresu: Stefa Dambraus
kienė, Didkiemio paštas, Didkie
mis, Šilalės raj. Lietuva.

Š YPSENOS
Jungtuvės

Mergytė, pirmą kartą dalyvau
janti jungtuvių apeigose, klausia 
mamą:

- Kodėl jaunoji apsirėdžiusi 
baltai?

- Mat balta spalva reiškia lai
mę. Ši diena jai yra laimingiausia 
gyvenimo diena, - aiškina mama.

- Tai kodėl jaunikis apsirengęs 
juodai?

Vairuotojas ir policininkas
- Važiavote per greitai. Paro

dykite vairuotojo leidimą ir auto-

WALTER V. DAUGINIS
l\Sll!A\(T - IIISA I III TI A*

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

mobilio registraciją, - pareikalavo 
policininkas, sustabdęs automobilį.

- Aš važiavau normaliai, že
miau greičio ribos.

- Aš matavau jūsų greitį rada
ru, kuris parodė, kad važiavote per 
greitai.

- Negali būti! Jūsų radaras su
gedęs.

Čia įsiterpė vairuotojo žmona, 
sakydama:

- Viršininke, neverta su juo 
ginčytis. Kai jis išgeria, visuomet 
būna toks atkakliai užsispyręs.

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

DEIX1“TX\L_ CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d.d.s,m.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

stra Travel_______
& Services Inc

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

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

* Bilietus atvykstantiems iŠ Lietuvos (pristatymas į 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 irlėktuvū
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

mailto:neringai@yahoo.com
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Ryšium su Velykų šventėmis ir “TŽ" 50 metų sukaktimi ga
vome daug sveikinimų, linkėjimų ir aukų. Sveikino Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus, Kanados ministeris pirmininkas Jean 
Chrėtien, Lietuvos ministeris pirmininkas Andrius Kubilius, Lietu
vos vyskupai, vysk Paulius Baltakis, OFM, organizacijos, dosnieji 
rėmėjai, bendradarbiai, skaitytojai, linkėdami “Tėviškės žiburiams” 
ištvermingai šviesti ir antrajame penkiasdešimtmetyje krikščioniška 
ir lietuviška šviesa.

Už visa tai reiškiame nuoširdžią padėką ir visų linkėjimus 
laikome padrąsinimu švietėjiškom mūsų pastangom.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”

^“Tėviškės žiburių
Į 50 metų sukaktuvinis

SJRMJIMIS VAKABAS
2000 m. balandžio 29, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje

Visus dalyvauti kviečia - “Tėviškės žiburių” leidėjai

TOROM T®"
Anapilio žinios

- Šiais Šventaisiais metais svei
kiname visus Dievo Sūnaus Jėzaus 
Kristaus prisikėlimo šventės proga! 
Mūsų parapiją šia proga sveikino: 
mūsų vyskupas Paulius Baltakis, 
Panevėžio vyskupas Juozas Preik
šas, Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis, Kaišiadorių vyskupas Juo
zas Matulaitis ir Vilkaviškio vysku
pas Juozas Žemaitis. Taipgi iš Ro
mos sveikino mūsų klierikas Vytau
tas Staškevičius.

- Didžiosios savaitės liturgi
nius giedojimus atlikb sol. Rimas 
Paulionis, liturginius skaitymus - 
Arvydas Jonušonis, Taras Chorno- 
maz, Jonas Balionas, Anelė Pajau
jienė ir Vytautas Pečiulis. Velykų 
šventę praturtino 7 v.r. - Jono Go- 
vėdo vadovaujamas parapijos cho
ras, sol. Rimas Paulionis; 9.30 v.r. - 
Nijolės Benotienės vadovaujamas 
“Angeliukų” choras; 11 v.r. - sol. 
Slava Žiemelytė, vargonais palydi
ma muz. Jono Govėdo. Iškilmėms 
altorius bei Kristaus kapą gėlėmis 
papuošė Anelė ir Kazimieras Pa
jaujai ir Teresė Bražukienė.

- Balandžio 19, trečiadienį, pa
laidotas a.a. Aleksandras Andrulis, 
83 m. amžiaus.

- Mūsų parapijoje besiruošian
čių priimti Sutvirtinimo sakramen
tą susitikimas ir pokalbis su klebo
nu bus balandžio 30, Atvelykio sek
madienį, po 9.30 v.r. Mišių.

- Gegužės 7 d. Romoje prie 
Koliziejaus Šventasis Tėvas vado
vaus ekumeninei maldai, kurioje 
prisimins daugiau kaip 30,000 nau
jųjų kankinių iš viso pasaulio. Vi
suotinės Bendrijos atnaujintame 
kankinių sąraše yra ir 114 Lietuvos 
kankinių.

- Jaunųjų talentų koncertas 
įvyks birželio 11, sekmadienį, 1 
v.p.p. Veiks jaunųjų dailininkų pa
roda. Po koncerto - kavutė. Įėjimas 
- laisva auka. Atlikėjus prašome 
registruotis pas Deimantę tel. 905 
848-9628 arba pas Juliją tel. 905 
615-8681. Rengia parapijos tarybos 
Kultūrinė sekcija.

- KLK moterų draugijos sky
riaus susirinkimas įvyks gegužės 7, 
sekmadienį, tuoj pat po 11 v.r. Mi
šių Anapilio parodų salėje. Progra
moje - dr. R. Zabieliausko paskaita 
“Osteoporosis liga ir kaip nuo jos 
apsisaugoti”. Visi kviečiami daly
vauti.

- Mišios balandžio 30, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Eleną Vasi
liauskienę ir Magdaleną Zenkevi- 
čienę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už parapiją; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje, balandžio 29, 
šeštadienį# 3 v.p.p. už parapiją.

Lietuvių Namų žinios
- Velykų dieną, sekmadienį, 

LN buvo uždaryti.
- Slaugos namų statybai auko

jo dr. R. Zabieliauskas - $4000 
($5000), Suvalkų krašto sambūris - 
$100. Gautą pelną - $1800 per įvy
kusį vartotų daiktų išpardavimą LN 
moterų būrelis paaukojo Slaugos 
namų statybai. Slaugos namų va
jaus komitetas dėkoja visiems au
kotojams už nuoširdų dosnumą ir 
paramą Slaugos namams. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog 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 informacijos skambinti į LN 
raštinę tel. 532-3311.

- Š.m. gegužės 7 d., 2 v.p.p. 
Lietuvių Namuose buvęs Kauno 
dailės instituto rektorius prof. dr. 
V. Palys skaitys paskaitą “Meninės 
kūrybos ypatumai bei Lietuvos me
nas tarp Rytų ir Vakarų”.

- Lietuvių Namų revizijos ko
misija pirmininku išrinko V. Kulnį.

- Lietuvių enciklopedijos per
siuntimo išlaidas padengė A. Ais
bergas. Jam nuoširdus ačiū.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Prisikėlimo parapija sveikina 

“Tėviškės žiburius”, švenčiančius 
50-metį ir dėkoja už parapijos žinių 
spausdinimą nuo laikraščio pirmųjų 
dienų.

- Didžiosios savaitės apeigose 
ir Prisikėlimo Mišiose prie giedoji
mo prisidėjo jungtinis parapijos ir 
“Volungės” choras, sol. Al. Sima
navičius, J. Vaškas, A. Radtke ir I. 
Viskontaitė, muz. J. Govėdas, 
smuik. M. Gabrys, L Beresnevičie- 
nė, D. Viskontienė, D. Radtke ir 
R. Radžiūnaitė.

- Pakrikštytas Tomas Andrius, 
Danos (Pargauskaitės) ir Romo 
Biskių sūnus.

- Ryšium su Pirmosios Komuni
jos ir Sutvirtinimo sakramento iš
kilmėm, gegužės 7 ir 14 d.d. paskuti
nės Mišios vietoj 11.30 v.r. bus 12 v.

- Parapijos tarybos porinkimi- 
nis susirinkimas, kuriame bus pasi
skirstyta pareigomis, įvyks gegužės 
8 d., 7 v.v. T. Bernardino kambary
je. Dalyvauja visi rinkti tarybos na
riai ir organizacijų atstovai.

-Talpintuvas siuntai į Lietuvą, 
kurį užsakė parapijos tarybos lab
daros sekcija, bus kraunamas šio 
šeštadienio, balandžio 29, rytą. 
Tam bus reikalinga daug darbo jė
gos. Kas gali padėti, yra prašomi 
skambinti B. Biretienei 261-4312, 
B.Čepaitienei 621-2343, dr. J. Čup- 
linskienei 533-7425 ar Z. Stravins
kienei 604-4729.

- Šeimų su vaikais stovyk
los organizavimą perėmė V. L. 
Zubrickai. Padėka Lilei Steer, kuri 
daug metų dirbo tą organizavimo 
darbą.

- “Kretingos” stovyklavietėj, 
Vasagoj, jaunimo stovyklos vyks: 
lietuviškai kalbantiems liepos 9-22 
d.d., lietuviškai nekalbantiems lie
tuvių kilmės vaikams liepos 23 - 
rugpjūčio 5 d.d. Registracijos blan
kai gaunami parapijos raštinėj. No
rintys būti vadovais raštu kreipiasi į 
L. Kuliavienę iki šio mėnesio pa
baigos.

- Vartotų daiktų ir drabužių 
išpardavimą vėl rengia parapijos ta
rybos labdaros sekcija š.m. gegužės 
3-4 d.d. Daiktus prašo vežti į salę 
dieną prieš išpardavimą.

- Vytautas Birštonas draugų ir 
artimųjų tarpe atšventė savo 80-tąjį 
gimtadienį. Gautas pinigines dova
nas paaukojo parapijos persikėlimo 
vajui.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 30: 8.15 v.r. už a.a. prel. Bro
nislovą ir Birutę bei Leoną Baraus
kus; 9.15 v.r. už a.a. Alfonsą ir 
Magdaleną Seliokus; 10.15 v.r. už 
a.a. Tomą ir Anelę Žilius, už a.a. 
Janiną Kaknevičienę ir už Mažei
kių gimnazijos mirusius mokytojus 
ir mokinius; 11.30 v.r. už parapijos 
choro mirusius narius ir vadovus 
a.a. kun. Bronių Jurkšą ir a.a. Vac
lovą Verikaitį.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienio pamaldos 11.15 

v. ryto.
- Šeštadienį, gegužės 6, kvie

čiame visus į talką metiniam-pava- 
sariniam šventovės ir aplinkumos 
sutvarkymui, Prašome atsinešti 
grėblius, šluotas, kastuvus ir t.t. 
Darbą pradėsime 9 vai. ryto.

- Tarybos posėdis - gegužės 9 
d., 7.30 v.v.

- Moterų draugijos “bazaras” - 
šeštadienį, gegužės 13 nuo 9 v. ryto 
iki 2 v.p.p. Parapijiečiai prašomi pri
statyti daiktus pardavimui penkta
dienį, gegužės 12 nuo 6 iki 8 v.v.

- Sveikiname “Tėviškės žibu
rius” 50 metų sukakties proga.

Zita su šeima iš Kretingos 
nuoširdžiai užjaučia dėdę An
taną Urboną, Lietuvoje mirus 
brangiai sesutei.

“Angeliukų” chorui $100 
aukojo J. Arštikaitis.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Toronto chorai 
“ARAS” ir “ANGELIUKAI”
(vad. L. Turūtaitė, N. Benotienė)
PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro "Žagarai" šokių muzika.
Bilietai užsakomi “TŽ" administracijoje tel. 905 275-4672.
BILIETO KAINA - $25 asmeniui (koncertas 
ir vakarienė su vynu).

Pradžia - 6.00 valandą vakaro, 
meninės programos - 6.30 v.v.

A. a. Ona Balčiūnienė- 
Audronė, poetė, ilgametė “Tė
viškės žiburių” bendradarbė, 
mirusi 1999 m. balandžio 14 d., 
savo testamentu parėmė “TŽ” 
leidybą $500 (JAV). Čekį at
siuntė Rytis J. Balčiūnas. Leidė
jai, dėkodami už auką, velionę 
prisimins savo maldose.

“Tėviškės žiburių” 50-me- 
čio proga Irena Šatrienė paau
kojo $50.

A. a. Janinos Narušienės at
minimui, užjausdamas jos vyrą 
Vytą su šeima, seserį Albiną 
Žilvytienę su šeima, brolį Juozą 
Rickų su šeima ir visus arti
muosius, Stasys Matulionis “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Janinos Narušienės at
minimui, užjausdama vyrą, šei
mą ir gimines, Aldona Fali- 
kauskienė, Brantford, Ont., “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Janinai Narušienei 
mirus, užjausdami jos vyrą Vy
tą, dukrą Aldoną, seserį Aliną 
Žilvytienę, brolį Juozą ir jų šei- 
mas/Tėviškės žiburiams” po 20 
dol. aukojo: Aid. Čerškienė, H. 
Kairienė ir M. V. Kazlauskai.

Kanados lietuvių bendruo
menei Vasario 16 proga J. Lapa- 
vičius, Stayner, Ont., aukojo $30.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje aukojo: $1,000 - A. Rūta; 
$100 - N.N. Mokinius drabu
žiais apdovanojo O. Krasaus
kienė ir S. Pranckevičius. AS.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studįjų fondui $100 aukojo J. P. 
Pakalkos.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo A. Trečiokienė.

Knygų vajus Lietuvai vyks
ta toliau. Renkamos išeivijos 
lietuvių autorių knygos, žurnalų 
komplektai, metraščiai ir visa 
kita išeivijoje leista literatūra. 
Taip pat pageidaujama Lietuvių 
enciklopedija bei grožinė litera
tūra anglų kalba. Vajaus inicia
toriai prašo knygas atgabenti į 
Lietuvių Namus darbo valando
mis arba skambinti V. Kulniui 
tel. 416 769-1266. Susitarus 
knygos gali būti paimamos ir iš 
namų. Padėka reiškiama A. Ky- 
nui, A. Žilinskienei, A. Ledie- 
nei ir V. D. Dargiams už paskir
tas knygas Lietuvos bibliote
koms. V.K.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms po

nioms ir panelėms už suruoštą man 
tokį gausų mergvakarį. Tariu nuo
širdų ačiū vyriausiai rengėjai Va
lentinai Grybienei, kuri įdėjo tiek 
daug darbo taip puikiai suorgani
zuojant popietę. Ačiū Danutei Riš
kienei už vadovavimą programai. 
Dėkoju Primai Saplienei ir Rūtai 
Žilinskienei už gražius žodžius, 
rengėjų ir viešnių vardu. Esu dėkin
ga už sveikinimus ir dovanas - 
skaučių vardu kalbėjusiai Julijai 
Ruslienei, “Gintaro” vardu - Lore
tai Stanulytei-Duz, “Aušros” klubo 
sportininkių vardu - Onai Stanevi
čiūtei. Ačiū už gražias dovanas, ku
rios palengvins mūsų pirmus gyve
nimo žingsnius. Ačiū S. Maksimavi
čiui už vaizdajuostę.

Dėkoju visiems - Linda Keršytė

Knygų rišykla 
SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

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

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

$4,000 ($5,000) - dr. RAIMUNDAS ZABIELIAUSKAS
Nuoširdžiai dėkoja 

Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

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

Mfe

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

syti f Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 

o tiiLO S cLieiiOs pietuose 
š.m. gegužės 14, sekmadienį, 12.30 v.p.p.

Anapilio didžiojoje salėje

. UgS Maloniai kviečiame visus jaunuosius atlikėjus -
ŠOKĖJUS, SKAITOVUS, MUZIKANTUS, DAILININKUS 

ir kitus meno mylėtojus iki 18 m. amžiaus dalyvauti rengiamame

JAUNŲJŲ TALENTŲ KONCERTE
2000 m. birželio 11, sekmadienį, 1 v.p.p.

Anapilio didžiojoje salėje.Veiks jaunųjų dailininkų paroda.
KONCERTO DATA PERKELIAMA IŠ GEGUŽĖS 7 D. Į BIRŽELIO 11 D.

Po koncerto kavutė. Įėjimas - laisva auka.
ATLIKĖJAI PRAŠOMI REGISTRUOTIS TELEFONU:
905 848-9628 (Deimantė) ir 905 615-8681 (Julija)

Rengėjai - Anapilio parapijos tarybos kultūrinė sekcija

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

KANADOS LIETUVIŲ FONDO metiniame narių susirinkime š.m. 
gegužės 6, šeštadienį, reikės išrinkti 4 asmenis į fondo tarybą ir 
3 į revizijos komisiją. Gavus sutikimą kandidatus galima siūlyti, 
arba norintys kandidatuoti gali pasisiūlyti raštu per Algį Nausėdą, 
51 Van Dusen, ON M8Z 3E8, tel. 416 231-1423, faksu 416 239- 
0995 arba per V. Sendžiką tel. 416 233-4188 iki š.m. gegužės 
mėn. 4 dienos. Kandidatus bus galima siūlyti ir susirinkimo metu.
 KLF taryba

AR JŪSŲ JAUNIMAS
gauna 

paramą

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

VILNIAUS CENTRE parduodu ar
ba išnuomoju vieno miegamojo bu
tą. Toronte ieškau bet kokio darbo. 
Skambinti tel. 416 233-5996.

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

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.

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

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

ffl MONTREAL
Verbų sekmadienį suma Auš

ros Vartų šventovėje buvo pradėta 
verbų pašventinimu. Pamaldų daly
viai, pasiėmę ką tik pašventintas 
verbas, dalyvavo procesijoje šven
tovės viduje. Po to vyko Mišios, ku
rias aukojo kun. Kazimieras Amb
rasas, SJ. Pirmą kartą teko girdėti 
labai sutrumpintą Kristaus kančios 
aprašymą. Jau kelintą sekmadienį 
būrys vaikučių atneša Mišioms au
kas ir po to prie altoriaus išbūna iki 
Komunijos dalijimo. Per Aukojimą 
porą muzikos kūrinių smuiku atliko 
vargonininko giminaitis.

Pabaigoje kunigas paskelbė 
Didžiosios savaitės pamaldų tvarką.

Didįjį ketvirtadienį, 6 v.v. bus susi
kaupimas, maldos, psalmės; 7 v.v. 
paskutinės Vakarienės prisiminimo 
šv. Mišios - atsiprašymas už kaltes. 
Didįjį penktadienį, 6 v.v. - Kryžiaus 
keliai, 7 v.v. Kristaus kančios pa
maldos ir šv. Komunija. Didįjį šeš
tadienį, 6 v.v. - Rožinis, budėjimas 
prie Kirstaus karsto; 7 v.v. ugnies ir 
vandens šventinimas, krikšto paža
dų atnaujinimas, Velykų išvakarių 
šv. Mišios. Velykų rytą, 7 vai. - 
Kristaus Prisikėlimo procesija ir šv. 
Mišios. (Visa tai jau įvyko. RED.)

“Lito” narių metinis susirin
kimas numatomas šaukti gegužės 
28 d. B.S.

I T" A O Montreal io lietuvių 
I | J / yO kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

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

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

Aukojo “Tėviškės žiburiams" 
$500 - G. D. Sakus; $200 - E. Bu- 
meisteris, L. Matulevičius; $150 - 
dr. A. Šidlauskaitė; $100 - D. Zulo- 
nienė, Londono katalikų vyrų dr-ja; 
$94 - J. Budnikas; $57 - T. Kamins
kas; $50 - P. Lukoševičius, V. Nau
sėda, R. Piečaitienė, A. I. Kusins- 
kis, E. Stepaitis, A. D. Bajorinai,
M. Povilaitienė, K. Daugėla, Z. 
Mažonas, L Šatras; $37 - P. Janulis; 
$30 - B. Petrušaitis, J. Vaškas; $23 -
N. Šimkus; $20 - E. Ginčauskas, B. 
Kirstukas, J. Dženkaitis; $17 - prel. 
V. Balčiūnas, K. Beiga; $12 - A. 
Volungė, A. Mačiulaitis, D. Žu
kauskas; $10 - G. Patupis, V. Nor
mantas; $7 - A. Veimeris, E. Ber
žaitis; $5 - J. Stankus, A. Puteris; $4 
- P. Genčius, O. Karalius, $1 - K. 
Stirbys.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$57 - M. Rybienė, Z. Vainauskas; 
$55 - A. Mankus, M. Izokaitienė, 
M. Rimkus; $53 - J. Valaitis, E. Ja
sevičius, P. Pekarskas, V. Ketur
akis, G. Žemaitis, S. Martinaitienė,
V. Palilionis, S. Kačinskas, J. Ston
kus, L. Urbonas, A. Ruginis, J. Le- 
lis, R. A. Čygas, dr. A. Šidlauskaitė,
O. Vasis, A. Augustinavičius, R. 
Bagdonienė, D. Augaitis, A. Bar
kauskas, L. Mockus, R. Bulovas, V. 
Akelaitis, S. Naumus, kun. V. Kriš- 
čiunevičius, K. Kudirka, V. Indris, 
J. Butkus, L. Balaišis, P. Petkus, A. 
Naruševičius, N. A. Slivinskas, V. 
Jančiukas, S. Budėjus, V. Petrulis,
W. Lackus, A. Staškevičius, F. Bo- 
ciūnas, B. Dundzys, V. Platt; $52 - 
A. Astrauskas.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: J. Budnikas.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - E. Sakas-Sluder, A. Usval- 
tas; $80 - S. Daugėla; $72 - A. Ku
bilinskas, L. Barčauskas; $70 - V. 
Bagdonavičius; $67- L. Kirkilis, P. 
Martišius; $65 - A. Dūda; $63 - dr.

Č. Kuras, A. Aschenbrenner, dr. A. 
Lukas, E. Čuplinskas, V. Jakovic- 
kas, J. Genys, G. Šutas, A. Šmulkš- 
tienė, P. Genčius, A. Ulba, Č. Pšez- 
dzieckis, V. Naudžius, L Dresher, 
B. Pakštas, P. Janulis, S. Rukša; 
$62 - S. Rutkys.

Garbės prenumeratą už dvejus 
metus atsiuntė: K. Grunys.

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

Įvairios žinios
Gautas pranešimas, kad dr. 

Petras Šimanskas, ilgametis Lie
tuvos vartotojų kooperatyvų są
jungos pirmininkas, sąjungos na
rių suvažiavime perrinktas 3 metų 
kadencijai vadovauti toliau sąjun
gai. Taipgi pranešama, kad Vil
niuje balandžio 27 d. įvyks tarp
tautinis Rytų ir Vidurio Europos 
kooperatyvų atstovų seminaras. 
S-gos vadovybė palaiko ryšius su 
Amerikos kooperatininkais, ku
riems, jų prašymu, pasiųstas Lie
tuvos kooperatyvų įstatymas (10 
psl.). Vienas iš ryškiausių lietuvių 
rėmėjų yra Lee Ruth-Rutkaus- 
kas iš Sacramento, CA, siekiantis 
suvesti lietuvius kooperatininkus 
su JAV tos pačios srities vado
vais. Inf.

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.

• 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

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti savo 
santaupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institucijų 
bei organizacijų yra jau 50 metų 
sulaukę “Tėviškės žiburiai” - pla
čios apimties savaitraštis. Rašyda
mi savo testamentus, neužmirškite 
ir jo. Iškeliauja tautiečiai į anapus 
vienas po kito, o “Tėviškės žibu
riai” lieka šviesti ir toliau. Mažė
jant tautiečių skaičiui, jie reikalin
gi vis didesnės paramos, ypač nuo
lat kylant paruošimo ir spausdini
mo išlaidoms. Testamentinis pali
kimas “Tėviškės žiburiams” bus 
prasminga parama ir visai lietuviš
kai veiklai. Adresas: “Tėviškės ži
buriai”, 2185 Stavebank Rd., Mis
sissauga, Ont., L5C 1T3, Canada.

“Das Ostreussenblatt” š.m. 
vasario 5 d. laidoje paskelbė įlgo- 
ką von Louis v. Valentin straipsnį 
“Draudžiamos rūkyti zonos prie 
Neries” poantrašte “Kauno cent
re rūkyti draudžiama”. Autorius, 
apžvelgęs rūkymo įprotį ir prob
lemą, remdamasis statistika pa
skelbęs, kad iki 2025 metų rūkan
čiųjų pasaulyje bus apie 1,64 blj., 
dėsto sveikatos klausimus, pabrė
žia rimtą susirūpinimą, kad Rytų 
ar Vidurio Europos kraštuose rū
kančiųjų skaičius yra žymiai di
desnis negu Vakarų Europoje ar
ba Šiaurės Amerikoje. Plaučių 
vėžiu sergančiųjų skaičius pro
porcingai labai atitinka tą palygi
namąjį santykį. Lietuvoje ta pa
dėtis dar nėra tokia bloga, tačiau 
jau gana aliarmuojanti, nes rūko 
kiekvienas trečias lietuvis tarp 20 
ir 64 metų amžiaus. Jei Lietuvoje 
būtų priimtas rūkymo zonas nu
statantis įstatymas, Lietuva būtų 
pirmoji Rytų Europos valstybė tai 
padariusi. (Parinko ir atsiuntė Le. 
Kro). Snk.


