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Kaip pasiklosi - taip išmiegosi
Ramiame laisvųjų kraštų gyvenime didžiausią 

triukšmą dažniausiai sukelia beatodairiški atlyginimų rei
kalavimai, prasiveržiantys streikais, dėl kurių beveik vi
sada nukenčia niekuo dėti šalies gyventojai. Pasigirsta vis 
daugiau balsų, kad reikalas tvarkytinas. Bet kas ir kada 
tai darys?
TTIEKVIENAS darbas, surištas su uždarbiu, norma- 

liai ir pirmiausia reikalingu pragyvenimui, kaip 
JL jkpriimta, yra atlyginamas pinigais. Atlyginimus ar
ba algas nustato darbdaviai, remdamiesi valstybės įstaty
mais bei potvarkiais, kurie apsaugo dirbančiuosius nuo iš
naudojimo, suteikia jiems kad ir kuklų, bet užtikrintą 
pragyvenimą, o darbo netekus - užsitarnautą bedarbystės 
pašalpą bei kitus priedus atsižvelgiant j paliestųjų socia
linę būklę. Atrodo, kad šitokia jau daugelį dešimtmečių 
veikianti sistema patenkina abi puses - ir darbdavius, ir 
dirbančiuosius už atlyginimą. Bent tuo tarpu nėra nieko 
geresnio pasiūlyta ar mėginama. Gyvenimo raida, nauja 
technologija bei išradingesni darbo atlikimo metodai kar
tais jau pareikalauja tam tikrų sistemos dalių pakeitimo, 
pritaikymo iškylantiems poreikiams. Tai natūralu, o tie 
visi pataisymai dažniausiai yra naudingi ir darbdaviams, ir 
dirbantiesiems. Pakeitus kai kuriuos streikų įstatymo po
tvarkius, apkarpius per daug išsiplėtusias unijų galias, ro
dos, Šiaurės Amerikoje praktikuojama darbo sistema ne
galėtų susilaukti priekaištų. Kalbant apie darbą taipgi ne
pamirština, kad Vakarų pasaulyje veikia ištisos armijos 
savanorių darbininkų, pasišventusiai dirbančių ne dėl at
lyginimo. Tik pažiūrėkime į ligonines, įvairias šalpos bei 
auklėjimo organizacijas, ištisus būrius vyrų ir moterų, įsi
jungiančių į labdaros vajus, į religines bendruomenes, 
jaunimo stovyklas, spaudos platinimą ir t.t.

R
YTŲ EUROPOJE, taigi ir Lietuvoje, kur dar taip 
neseniai veikė sovietinė darbo sistema, prie naujai 
kuriamos reikės priprasti. Teks pakeisti požiūrį ir 
į darbdavį, kuris nebėra valstybė. Šiuo metu, kaip atrodo, 

dar labai veikia senoji sovietinė pažiūra, populiariai api
būdinama “blato” vardu. Įvairiais atvejais pasigirsta prie
kaištų ir nepasitenkinimų, kad valstybė, tai yra valdžia, 
nesirūpina tuo, nesirūpina anuo, nepadeda, neremia, ne
duoda. Kad daug kuo reikia jau patiems pasirūpinti, ne
suprantama arba nenorima suprasti, nes kai kuriems visa
da būdavo ir yra geriau “galvos nesukti”. Tai būdingas, 
dar neištrintas, okupacinis bruožas iš tų laikų, kai viskas 
buvo trupinama iš centro. Anokių laikų gerbėjai turėtų 
nepamiršti ir to, kad visko dalintojas nustatinėdavb, koks 
verslas, kokia firma, žinyba, koks laikraštis, leidinys 
reikalingas ir koks ne. Duodavo, kontroliuodavo ir liep
davo. Laisvėje viso šito nebėra, todėl ir dotacijų sistema 
turėjo atitinkamai keistis. Laisvas žmogus turi įprasti 
daugiau pasitikėti savo jėgomis ir talentais, į darbą žiūrėti 
ne kaip į valstybinę prievolę, bet kaip į normalų pragyve
nimo šaltinį, kuris džiūsta, jei dairomasi kažko kitur. Ne
priklausomų verslų ar institucijų vadovams būtina įsisą
moninti, kad darbo našumas ne visada priklauso nuo dir
bančiųjų skaičiaus, bet labai daug nuo sugebėjimo, 
darbštumo, pastangų ir vadovavimo. Iš sovietmečio pa
veldėtas išpūstas biurokratizmas, dargi su privilegijuotųjų 
klase valdžios sluoksniuose, jokiu būdu nebetinka kuriant 
laisvąją rinką, kuri remiasi protingu išteklių naudojimu, 
veržlumu, pelno siekiu ir konkurencija. Nėra ko šiandien 
per daug džiaugtis, kad užsienio bankai kraštui teikia fi
nansinės paramos, kai visiems žinoma, kaip buvo draskomas 
valstybės iždas, kaip dygo naujų milijonierių būriai, kurie dar 
taip neseniai su okupantais “lygino svietą”. Ne paskolomis 
turime verstis, bet sąžiningu darbu įsikalant į galvą tiesą - 
turėsim tiek, kiek įstengsim ar sugebėsim padaryti. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

2 KANADOS ĮVYKIAI

Civiliai labiau saugotini kare
Lloyd Axworthy, Kanados 

užsienio reikalų ministeris, pir
mininkaudamas JT Saugumo 
tarybos posėdžiui, kuriame bu
vo svarstoma civilių gyventojų 
apsauga karo atveju, iškėlė rei
kalą aiškiai nustatyti taisykles, 
kurių visi laikytųsi, kaip apsau
goti nekaltus gyventojus karo ar 
kitokių suiručių atveju. Po pir
mojo pasaulinio karo Tautų są
junga nustatė gaires, kaip elgtis 
su karo belaisviais. Tokių pat 
nuostatų reikia ir šiuo atveju, 
nes, anot L. Axworthy, netinka
mas elgesys su civiliais tapo 
“žiauria tikrove, kurios mes ne
galime toliau ignoruoti”. Į pa
siūlytas taisykles gyventojų ap
saugai įeina: laikinų saugumo 
zonų bei saugių koridorių nu
statymas gyventojų evakuacijai 
iš pavojaus vietų; stipriau ap
saugotos pabėgėlių stovyklos 
bei patraukimas į teismą asme
nų, atsakingų už civilių piktnau
džiavimą. JT sekretorius K. An
nan, dalyvavęs debatuose, pa
siūlė sudaryti greitos reakcijos 
dalinius, kurių misija būtų ap
saugoti civilius. L. Axworthy iš
kėlė, kad Kanada jau seniai rū

pinasi civilių saugumu ir todėl 
pradėjo sėkmingai pasibaigusį 
vajų uždrausti antipersonalinių 
minų gaminimą bei naudojimą. 
Posėdžiui baigiantis jis pareiš
kė, kad Kanada šių metų rugsė
jo mėnesį sušauks tarptautinę 
konferenciją sudaryti pasauli
niam civilinių gyventojų apsau
gos planui. Vieta dar nenurody
ta, bet į ją kviesti bus tarptauti
nės agentūros, valstybių val
džios pareigūnai bei įvairios rū
pybos draugijos.

Kanados užsakyta studija 
“Sankcijų dešimtmetis”, kurią 
paruošė Niujorke dirbanti 
Tarptautinė taikos akademija, 
įrodė, kad Jungtinių tautų uždė
tos sankcijos įvairioms valsty
bėms nedavė norėtų rezultatų, 
bet dažnai bereikalingai baudė 
nekaltus tų valstybių gyvento
jus. L. Axworthy, pirmininkau
damas 15 valstybių JT Saugumo 
tarybai, siūlė ateity parinkti 
“protingesnes sankcijas”, kurios 
teisingai baustų kaltus žmoncs- 
daugiausia valstybių vadovus ir 
jų svitas. Studija parodė, kad

(Nukelta į 6-tą psl.)

Pirmieji ankstyvo pavasario ženklai Vilniuje Nuotr. V. Kapočiaus

Skaudžių dienų aidai
Istoriniai ir grožiniai leidiniai apie partizaninę veiklą Lietuvoje sovietinės 

okupacijos metu. Minėtini ypač Eugenijaus Iganatvičiaus ir 
Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės romanai

VIKTORAS ALEKNA, Vilnius
Lietuvių tautos naikinimas, 

prasidėjęs su bolševikų okupaci
ja 1940 m. birželio 15 d., sovieti
niais laikais buvo slepiamas. O 
jei kas ir užsimindavo, tai žmo
nių vežimą iš savo Tėvynės į to
limas imperijos vietoves vadino 
kova su priešiškais elementais, 
trukdančiais laimingojo komu
nizmo statyboms, o kovą su par
tizanais vadino kova su bandi
tais. Todėl ir grožinėje sovieti
nėje lietuvių literatūroje šis sun
kiausias tautos naikinimo laiko
tarpis beveik neatsispindėjo. 
Nebent būtų galima prisiminti 
rašytojo Vytauto Petkevičiaus 
romaną “Apie duoną, meilę ir 
šautuvą”. Bet šiame romane at
skleidžiama tik enkavedistų ko
vos būdai su “banditais”.

Pagausėję leidiniai
O nuo 1988 m. vasaros, kai 

buvo išspausdinti Dalios Grin- 
kevičiūtės atsiminimai “Lietu
viai prie Laptevų jūros”, trem
ties laikų atsiminimai pasipylė 
kaip iš gausybės rago. Ir ne tik 
atsiminimai. Atsirado ir daugy
bė eilėraščių rinkinėlių, ir dainų 
knygų. Pradėtos leisti ir istori
nės knygos, paremtos archyvų 
šaltiniais. Įsisteigė specialios lei
dyklos.

Daugiausia šio turinio kny
gų leidžia Tremtinių ir politinių 
kalinių leidykla. Vien “Laisvės 
kovų archyvo” ši leidykla išleido 
jau beveik trisdešimt tomų. Per 
pastaruosius kelerius metus šio 
turinio nemažai knygų išleido ir 
Lietuvos gyventojų genocido 
centro leidykla. Šiek tiek ma
žiau, bet vis kasmet vieną kitą 
knygą leidžia “Vagos”, Rašytojų 
sąjungos leidyklos, dar viena kita.

O visų tų atsiminimų, eilė
raščių, istorinių knygų kūrėjai - 
tai vis buvę kaliniai, išvežtieji, 
vienas kitas jaunosios kartos 
mokslininkas. Apie tuos skau
džios praeities laikus nieko ne
rašo tikrieji rašytojai. Gal jie ne
drįsta listi tos skaudžios temos. 
O gal apie tai rašyti jiems nede
ra dėl priešiškų nuostatų? Juk 
tokie rašytojai, kaip ir Vyt. Pet
kevičius, tikriau anas kovas ir 
kančias vis dar tebemato parti
nio darbuotojo ar enkavedisto 
akimis? Ką reiškia pabūti kartu 
su kaliniu vienoje kameroje, 
tremtiniu Sibiro taigoje ar parti
zanu žaliojoje girioje, jie neturi 
patirties. Todėl per dvylika me
tų ir nepasirodė nė viena groži
nė knyga, parašyta patyrusia 
ranka.

Du romanai
O štai šiemet netikėtai be

veik tuo pačiu metu knygynų 
lentynose atsirado net du roma
nai: E. Ignatavičiaus “Marso 
pilnatis” ir N. Gaškaitės-Žemai
tienės. “Užverktų šulinių van-

Eugenijus Ignatavičius (g. 
1935 m.) jau seniai žinomas įdo
mių apsakymų kūrėjas. Pasta
raisiais metais jis susidomėjo 
partizanų gyvenimu, parašė ke
letą apybraižų apie partizanų 
generolą Joną Žemaitį ir kitus 
partizanus, ir štai romanas 
“Marso pilnatis” (išl. Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, 2000 
m. 360 psl.). E. Ignatavičius dar 
būdamas moksleivis buvo suim
tas, kalintas, nuteistas ir išvežtas 
į priverčiamojo darbo lagerį. 
Tačiau kalėti jam teko neilgai, 
išleistas iš lagerio grįžo į Lietu
vą, baigė mokslus ir pradėjo 
garsėti kaip talentingas novelis- 
tas, dramaturgas. Savo romane 
“Marso pilnatis”, pasakodamas 
apie moksleivį, vėliau radijo ir 
televizijos režisierių Augustiną 
Bakučionį, jis daug kur remiasi 
ir savo patirtimi. Todėl ir roma
no vaizdai labai tikroviški, nors 
ir lakios vaizduotės papuošti.

Gaškaitės kūriniai
Šįkart norėčiau daugiau pa

rašyti apie Nijolę Gaškaitę. Ji, 
dar būdama moksleivė, rašė ei
lėraščius, 1956-1958 m. priklau
sė slaptai jaunimo organizacijai 
“Laisvę Lietuvai” ir 1958 m. ba
landį kartu su septyniais šios or
ganizacijos nariais buvo suimta 
ir nuteista septyneriais metais 
lagerio.

Kalinimas ir buvusio politi
nio kalinimo gyvenimas sovieti
nėje valstybėje neleido išsi
skleisti N. Gaškaitės telentui. O 
kartu su Sąjūdžiu ir Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimu ir 
N. Gaškaitei atsirado proga at
gyti ir kaip kūrėjai.

Tiesa, dabar ji pirmiausia 
įniko į kovų praeitį. Rausdama- 
si archyvuose, ji išsamiai susipa
žino su laisvės kovotųjų pažiū
romis, jų veikla, laimėjimais, ne
tektimis ir pradėjo apie visa tai 
rašyti. Po daugelio straipsnių 
laikraščiuose, žurnaluose “Lais
vės kovų archyve” ji sukaupė 
tiek duomenų, kad pagaliau pa
rašė “Pasipriešinimo istoriją 
1944-1953 metais”. Šią knygą iš
leido leidykla “Aidai” (1997 m., 
320 psl.) Čia autorė išdėstė visą 
partizanų veiklos eigą nuo Lie
tuvos laisvės armijos (LLA) su
sidarymo iki partizaninių kovų 
pabaigos 1953 m. Knygoje taip 
pat suminėti visi žinomiesnieji 
partizanų vadai, pateiktos trum
pos jų biografijos. Nemaža kny

goje ir partizanų atsiminimų, 
dienoraščių, laiškų, eilėraščių, 
įdėti ir kai kurie svarbesni do
kumentai, atsišaukimai, ištrau
kos iš partizanų spaudos.

Partizanų laikraščiai
Partizanai per tą neilgą ke

liolikos metų laikotarpį ir patys 
suspėjo leisti nemažai laikraštė
lių, kuriuos N. Gaškaitė ištyrė 
rengdama “Pasipriešinimo isto
riją”. Todėl jai nesunku buvo 
sudaryti knygą “Partizanai apie 
pasaulį, politiką ir save” (išl. 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras”, 
1988 m., 712 psl.).

Šios knygos rašiniai - tai 
partizanų spaudos dalis, tai par
tizanų mintys apie svarbiausius 
tautos reikalus, kovų siekius, tai 
dokumentai, kuriuose pasakoja
ma ne tik apie kovas, bet ir apie 
tautos lūkesčius bei viltis. Parti
zanai dar 1952 m. paliko doku
mentą apie būtinybę priešintis 
okupacijai, kitą dokumentą apie 
Lietuvos laisvės siekį, laisvės 
kovų prasmę. Jau 1952 m. pa
baigoje partizanai savo leidinė
lyje skelbia Vyčių sąjungos pro
gramos nuostatas.

Partizanų veikla buvo su
stabdyta, bet jų idėjos liko gyvos 
iki pat Sąjūdžio ir jos buvo skel
biamos vėlesniuose lietuvių tau
tos priešinimosi leidiniuose: 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikoje”, “Aušroje”, “Rūpin
tojėlyje” ir kituose, gausiai lei
džiamuose 1972-1988 m.

Vienas žymiausiųjų partiza
nų judėjimo vadų buvo Jonas 
Žemaitis. N. Gaškaitė parašė jo 
biografiją, paremtą įvairiais šal
tiniais. Šią biografiją, pavadintą 
“Žuvusiųjų prezidentas”, 1998 
m. išleido taip pat Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras (512 psl.). Trys 
stambios knygos per trejus me
tus - toks N. Gaškaitės įnašas į 
partizaninio pokario metų judė
jimą.

Gaškaitės romanas
Dar 1998 m. Čikagos laik

raštis “Lietuvių balsas” paskel
bė literatūrinį konkursą. Jame 
labai gausiai (net 52) dalyvavo 
Lietuvos kūrėjai. Nijolė Gaškai
tė per du mėnesius parašė ro
maną “Užverstų šulinių van
duo”, pasiuntė į Čikagą ir lai
mėjo premiją, o Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos ty
rimo centras šių metų pradžioje 
šį romaną pateikė skaitytojams 
(288 p.).

Romane pasakojama Biru
tės Daukantailės kelias. Jos tė-

(Nukelta j 2-rą psl.)

Prezidento pranešimas
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus balandžio 20 d. 
seime padarė tradicinį metinį 
pranešimą, vykdydamas savo 
konstitucinę pareigą. Kaip skel
bia ELTA/LGTIC, jis pabrėžė, 
kad Lietuvai būtina nauja poli
tiką, sudaranti naujus reikala
vimus, kuriuos lietuviai turi kel
ti patys sau, kaip piliečių bend
ruomenė. “Tai racionalus, ūkiš
kas, viešas ir į ateitį orientuotas 
valstybės bei visuomenės reika
lų tvarkymas.”

Jis atkreipė dėmesį, kad 
tarptautinė bendruomenė pa
lankiai įvertino valstybės pasie
kimus, pažymėdamas, kad re
formos ir aukštesni gyvenimo 
standartai būtini patiems, o ne 
ES. Jis pastebėjo, jog nykstant 
vidaus ir užsienio politikos 
takoskyrai, reikia kuo greičiau 
pereiti prie šiuolaikinės “rinkų 
diplomatijos”.

Jo manymu, su skurdu įma
noma kovoti tik skatinant as
mens iniciatyvą, siūlė kurti 
smulkaus ir vidutinio verslo 
konsultavimo sistemą. Skurdo 
naštą galima palengvinti tik 
bendromis valdžios, privačių 
įmonių, nevyriausybinių organi
zacijų bei religinių bendruome
nių pastangomis. Prezidento 
teigimu, būtina aktyviau spręsti 
žemės grąžinimo klausimus; 
pereiti prie tikro sveikatos 
draudimo, prie programinio ir 
skaidraus valstybinio biudžeto.

V. Adamkaus pranešimas 
buvo seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio, ministerio pirmi
ninko Audriaus Kubiliaus ir be
veik visų politikų palankiai įver
tintas. LDDP frakcijos atstovas 
Povilas Gylys jame pasigedo sa- 
vikritikos.

Konservatoriai pralaimėjo
BNS skelbia (per LGTIC), 

kad balandžio 13 d. išrinkus pa
skutiniuosius Lietuvos savival
dybių merus, paaiškėjo, kad la
biausiai pralaimėjo konservato
riai ir jų politiniai partneriai 
kirkščionys demokratai. Per sa
vivaldybių rinkimus laimėję 199 
mandatus, konservatoriai buvo 
treti, tačiau tik du konservato
riai tapo merais. Du merus taip 
pat turi krikščionys demokratai.

Didžiausią pasisekimą ren
kant merus turėjo LDDP, buvu
si penkta rinkimuose, bet 
LDDP merų yra 11. Centro 
sąjungos partijos merų yra 8, 
Liberalų sąjungos - 6.

Sveikina sutarties patvirtinimą
ELTA/LGTIC skelbia, kad 

užsienio reikalų ministerija 
sveikino Rusijos federacijos sei
mą - Dūmą, patvirtinusį Strate
ginės ginkluotės mažinimo su
tartį START-II, pavadino reikš
mingu žingsniu stiprinant stra
teginį stabilumą ir tarptautinį 
saugumą. Sutarties patvirtini
mas buvo “geras ženklas” prieš 
balandžio 24 d. Niujorke prasi
dėjusią Branduolinių ginklų ne
platinimo sutarties peržiūros 
konferenciją ir “gali tapti rimta

paskata toliau siekti globalinio 
ir reikšmingo branduolinės 
ginkluotės sumažinimo” galimo 
visuotinio branduolinio ginklo 
atsisakymo.

Pristatė strategiją
Balandžio 13-16 d.d. teisin

gumo ministerio Gintaro Bal
čiūno vadovaujama vyriausybi
nė delegaciją išvyko į Vieną da
lyvauti Jungtinių Tautų 10-jame 
nusikalstamumo išankstinės ap
saugos ir elgesio su nusikaltė
liais kongrese. Kaip rašo 
BNS/LGTIC, ministeris skaitė 
pranešimą apie organizuoto nu
sikalstamumo bei korupcijos iš
ankstinės apsaugos ir kontrolės 
strategiją bei priemones, taiko
mas Lietuvoje.

Šie kongresai vyksta kas 
penkeri metai nuo 1955 m. Jų 
tikslas - plėtoti vidinius šalių 
standartus gerinant vidaus poli
tikos praktiką nusikalstamumo 
išankstinės apsaugos srityje ir 
užtikrinti tarpvalstybinį bendra
darbiavimą.

Ministeriui - interpeliacija
ELTOS/LGTIC žiniomis, ba

landžio 18 d. seime buvo svars
toma interpeliacija (nepasitikė
jimo pareiškimas) švietimo ir 
mokslo ministeriui Kornelijui 
Plateliui. LDDP frakcija jį kal
tino švietimo ir mokslo sistemos 
žlugdymu, prastu mokslo ir stu
dijų finansavimu, kabinetiniu 
darbo stiliumi, asmeninės atsa
komybės vengimu. Ketvirtasis 
šios kadencijos seimo opozicijos 
bandymas atstatydinti ministerį 
vėl nepasisekė, nes atvirai bal
suodami ministerio K. Platelio 
veiklą palaikė 82 parlamentarai, 
prieš buvo 18, susilaikė 6 seimo 
nariai. Interpeliacija rėmė 29. 
K. Platelio atsakymams į inter
peliacijoje pateiktus klausimus 
pritarė ministeris pirmininkas 
Audrius Kubilius, seimo švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininkas Ž. Jackūnas, Nuo
saikiųjų konservatorių frakcija.

LDDP taip pat nesėkmingai 
reiškė interpeliacijas ministe- 
riams Juozui Galdikui, Vincui 
Babiliui, Algiui Šemėtai. Sei
mas jiems nepareiškė nepasiti
kėjimo, bet jie dėl kitų priežas
čių neliko Ministerių kabinete.

Konferencija Bulgarijoje
Balandžio 14 d. Bulgarijoje 

vyko kandidačių į Europos są
jungą (ES), konferencija, kurio
je Lietuvos atstovas užsienio 

z reikalų ministerio patarėjas 
Egidijus Vareikis pristatė Lietu
vos visuomenės informavimo 
strategiją. Ji buvo teigimai įver
tinta ir sukėlė atstovų susido
mėjimą, praneša BNS/LGTIC. 
Konferencijoje paaiškėjo, jog 
šalių kandidačių lygis visuome
nės informavimo srityje nevie
nodas, būtų naudinga rengti 
bendrus pasitarimus.

E. Vareikio teigimu, Lietu
voje gyventojų žinių lygis ne vi
sada atitinka jų paramą euroin- 
tegracijai. Tyrimų duomenimis, 
pritariančiųjų stojimui į ES da
bar yra 61.3%. RSJ

Šiame numeryje
Kaip pasiklosi - taip išmiegosi

Laisvas žmogus turi įprasti daugiau pasitikėti savo jėgomis
Skaudžių dienų aidai

Trėmimą vadino kova su priešiškais elementais
Naujos politinės partijos Lietuvoje

Dauguma politinių partijų politiniam vadovavime neturi patirties
Amerikos baltiečiai politikoje

“Orange County Register” įdėjo labai palankų baltiečiams straipsnį
“Gyvieji akmenys” kalba išeivijai

Vidinio išgydymo tarnystė jau pradeda skleistis Lietuvoje
Įvairių tautybių mokinių susitikimas

Nusiskundė per ilgomis suaugusiųjų sveikinimo kalbomis
Rašytojų pobūvis Čikagoje

Esminga, kad buvo išlaikytas nepriklausomybės siekis
Milijonai lietuviškai veiklai

Taupykime ir skolinkimės tik savo kredito kooperatyve!
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Lietuvos fotografai: V. KAPOČIUS ir A. BARYSAS (dešinėje) Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Vidury
je sėdi per beveik 50 metų Amerikoje lietuvių spaudoje daugiausia nuotraukų padaręs fotografas ir .žur
nalistas ED. ŠULAITIS

Apgailime praeities klaidas
Lietuvos vyskupų laiškas Atgailos ir atsiprašymo dienai

Amerikos bal (iečiai politikoje
Baltiečių laisvės lygos pokylyje Los Angeles mieste buvo 

pagerbtas kongresmanas Knolienberg

Pasaulis mini 2000 metus 
nuo Jėzaus Kristaus gimimo. 
Tai Didžiojo jubiliejaus metai, 
ypatingos malonės laikas. Ta
čiau priimti Jėzaus Kristaus at
pirkimo malonę įmanoma tik 
nuoširdžiai apgailėjus savo kal
tes ir pasiryžus jų nekartoti. 
Bažnyčia ištikimai vykdė Jėzaus 
Kristaus misiją, tačiau dėl savo 
narių silpnumo neišvengė ir su
klydimų, kuriuos nori apgailėti 
ir tokiu būdu nuskaistinti savo 
atmintį.

Šventasis Tėvas pirmasis 
parodė pavyzdį, šių metų kovo 
12 dieną ypatingomis Atsipra
šymo apeigomis melsdamas 
Dievą atleidimo už praeityje pa
darytas katalikų klaidas. Mes, 
Lietuvos vyskupai, vienybėje su 
Šventuoju Tėvu ir visa Bažny
čia, trokštame pasinaudoti Jubi
liejaus metų malonės dovano
mis ir skelbiame Lietuvos kata
likų Atgailos ir atsiprašymo die
ną. Šia proga norime kai kurias 
klaidas ypatingai įvardinti.

Apgailime, kad Bažnyčios 
vaikai tikėjimui Lietuvoje 
skleisti bei ginti kartais griebda
vosi netinkamų priemonių - jie 
pamiršdavo, kad Dievas yra 
Meilė, todėl tik su meile galima 
vesti tautas į tiesą. Bažnyčios at
mintį slegia praeityje vartotas 
prievarta ir nepakanta, priešin
ga Evangelijai.

Apgailime, kad Bažnyčia 
amžių bėgyje leisdavosi įtrau
kiama į tautybių kivirčius ir rei
kiamai nesipriešindavo, kai tau
tinis egoizmas ėmė viršų prieš 
Evangelijos vertybes. Bažnyčios 
atmintį slegia elgesys tautinių

MIRTIES 
PRANEŠIMAS

AtA
ALEKSAS ANDRULIS

mirė š.m. balandžio 15 d. savo 
namuose Thorold, Ont., sulau
kęs 83 m. amžiaus. Paliko liū
dinčią žmoną Louise, dukrą 
Wally Jedan su vyru Kari 
(Cookstown), sūnus Edward 
su žmona Halyna (Waterloo) 
ir Henry su žmona Gina (Tho
rold), vaikaičius - Brian, Lisa, 
Stephen, Michael ir Jeffrey. 
Velionis buvo pašarvotas Tur
ner and Porter laidotuvių na
muose (Hūrontario g.), po ge
dulinių Mišių 11 v.r. Lietuvos 
kankinių šventovėje balandžio 
19 d., palaidotas Šv. Jono lietu
vių kapinėse Mississaugoje. 

MYLIMAM TĖVUI 
Lietuvoje mirus,

mūsų vadovę muz. LILIJĄ TURŪTAITĘ 
nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto vyrų choras “Aras”

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA 

JONAS PUNIŠKA
mirė š.m. balandžio 24 d. St. Peter’s ligoninėje, Hamiltone, 
sulaukęs 77 m. amžiaus. Buvo pašarvotas Dodsworth & 
Brown laidotuvių namuose, iš kur penktadienį, balandžio 
28, buvo pervežtas į krematoriumą.

Paliko penkis vaikus - dukras Rasą, Rimą, Dainą, 
sūnus - Rytį ir Nikolą.

veikėjų, kurie tarpusavio kovose 
naudojosi religiniais katalikų 
jausmais.

Apgailime, kad dalis Bažny
čios vaikų Antrojo pasaulinio 
karo metais stokojo meilės per
sekiojamiems žydams, neišnau
dojo visų įmanomų būdų jiems 
ginti, o ypač kad stokojo ryžto 
paveikti tuos, kurie talkininka
vo naciams. Bažnyčios atmintį 
slegia visos praeities antisemi
tizmo apraiškos, kurias atsako
mybės ir krikščioniškos meilės 
stokojantys žmonės bando pa
kurstyti ir mūsų dienomis.

Apgailime, kad Bažnyčios 
vaikai dėl žmogiškojo silpnumo, 
baimės ar net asmeninės nau
dos ne tik prisitaikydavo prie 
nusikalstamų okupacinių reži
mų, apleisdami savo religines, 
moralines bei pilietines parei
gas, bet ir talkindavo pavergė
jams. Bažnyčios atmintį slegia 
kaltės tų pakrikštytųjų pasaulie
čių ir dvasininkų, kurie kolabo
ravo su Tėvynės ir Bažnyčios 
engėjais.

Apgailime, kad Bažnyčios 
vaikai, Evangelijos kviečiami 
tarnauti vargdieniams, ne kartą 
stokojo jautrumo skurdo, prie
spaudos ir socialinės neteisybės 
akivaizdoje. Bažnyčios atmintį 
slegia nenušluostytos mažiau
siųjų seserų ir brolių ašaros.

Apgailime, kad Bažnyčios 
vaikai dažnai būdavo nejautrūs 
pradėtai žmogiškai gyvybei ir 
leido nužudyti daugybę negimu
sių kūdikių, tuo būdu padary
dami didžiulę skriaudą tiems 
kūdikiams, tautai ir Bažnyčiai. 
Bažnyčios atmintį slegia jos vaikų 
rankomis ar bent jų sutikimu pra
lietas nekaltų kūdikių kraujas.

Šių ir visų kitų nuklydimų 
pripažinimas tepažadina mūsų 
krikščioniškas sąžines, kad iš
vengtume naujų klaidų dabar
ties pasaulyje, kuriame žmonės 
yra skatinami eiti kompromisų 
keliu. Atsiprašydami už Bažny
čios vaikų klaidas, mes taip pat 
visiems atleidžiame. Apgailėda
mi praeities ir dabarties kaltes, 
trokštame kad Jubiliejaus metai 
taptų mūsų Bažnyčios atsinauji
nimo ir šventėjimo laiku, o naujas 
šimtmetis - santarvės, vienybės, 
atsakomybės vienų už kitus ir 
krikščioniškos meilės amžiumi.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius,
Lietuvos vyskupų konferencijos 

pirmininkas
Vysk. Jonas Boruta, SJ,

Lietuvos vyskupų konferencijos 
generalinis sekretorius

Naujos politinės partijos Lietuvoje 
Nusivylę darbiečių ir konservatorių - krikščionių demokratų koalicinėm vyriausybėm, 

žmonės ieško naujų kelių
29 vedamąjį, aprašantį rinkimų 
rezultatus. Balsavę apie 53% 
turinčių teisę balsuoti, daugiau 
net kaip seimo rinkimuose 1996 
m. Šie rinkimai rodo aiškų po
sūkį politiniame Lietuvos gyve
nime. Iki šiol savivaldybėse vy
ravo konservatorių ir krikščio
nių demokratų žmonės. Dabar 
daugiausia balsų surinko Naujoji 
sąjunga - socialliberalai, vado
vaujami Artūro Paulausko, 0.5% 
skirtumu pralaimėjusio Adam
kui prezidento rinkimuose.

Vilniuje ir Klaipėdoje, ku
riuos TBT vadina “dinamiš
kiausiais kultūros ir verslo cent
rais”, laimėjo Rolando Pakso 
Liberalų sąjunga. Provincijoje 
daugiausia balsų surinko K. 
Bobelio Krikščionių demokratų 
sąjungos ir V. Karbauskio Vals
tiečių sąjungos koalicija. Kaune, 
kurį vedamasis vadiną “tradici
ne konservatorių tvirtove”, lai
mėjo Vytauto Šustausko Lietu
vos laisvės sąjungą (“Lithuanian 
Freedom Party” originale, V.Z.). 
Šios “partijos” (TBT kabutės) 
vienintelis užsiėmimas iki šiol 
buvo organizuoti protesto de
monstracijas. “Pasisakydami už 
kairiųjų stiliaus anarchizmą, 
balsuotojai parodė, kad politi
niai nesutarimai tarp atskirų re
gionų didėja”. ,

Daugumas laimėjusių parti
jų politiniam vadovavime neturi 
patirties. Tačiau žmonėms nusi
bodo rietenos tarp konservato
rių ir Demokratinės darbo par
tijos, vyravusių politinėje Lietu
vos scenoje per paskutinį de
šimtmetį, ir nutarė ieškoti kitų 
partijų. “Rinkimų rezultatai ir 
gausus dalyvavimas rodo, kad 
gyventojai nepatenkinti ekono
mine situacija”.

Kita priežastis - naujų poli
tinių jėgų atsiradimas. Be to, 
žmonės šiuose rinkimuose turė
jo didesnį pasirinkimą. “Rinki
muose įvyko ir maža sensacija: 
konservatoriai nebuvo visiškai 
eliminuoti, kaip kai kurie ap
žvalgininkai pranašavo. Jie nu
krito į trečią vietą.

Kažin ar tik dėl ekonominių 
sunkumų valdančioji koalicija 
pralaimėjo savivaldybių rinki
muose? Gal vidiniai nesutari
mai partijose paskatino balsuo
tojus ieškoti jaunų vadovų nau
jose partijose? Pirmieji skilo 
socialdemokratai, nepajėgę par
tijos vairą perduoti jaunesniam 
Dagiui. Sekantis skilimas įvyko 
pas krikščionis demokratus, kai 
partija pasirinko garbų senosios 
kartos atstovą. Paskutinės sky
rybos vyksta tarp konservatorių. 
Galima spėti, kas skyrybų prie
žastys tos pačios: noras pakeisti 
vadovybę jaunesniais žmonėmis. 
Min. pirm. A. Kubilius net iškėlė 
mintį Landsbergiui skirti prezi
dentinę pensiją, lyg norėdamas 
partijos vadovą sugundyti.

“Dabarties globalizacija” 
“TŽ” pavadino kovo 28 d. veda
mąjį, pasirašytą RSJ. Autorė 
kalba apie nepaprastą pažangą, 
padarytą ryšių ir komunikacijos 
srityje per antrąją XX š. pusę. 
Įvyko tai, apie ką prieš 40 metų 
kalbėjo Toronto universiteto 
profesorius Marshall McLuhan, 
būtent apie “technologinio ry
šio įtaką žmonijos galvojimui, 
sutelkimą pasaulio kraštų į ‘glo
balinį kaimą”. Taip ir atsitiko: 
griaunamos griežtos tarpvalsty
binės sienos, mažinami nuoto-

VYTAUTAS P. ZUBAS

“A Day to Change the 
World” antrašte pavadino “The 
Baltic Times” priešrinkiminį 
kovo 16-22 vedamąjį. “Kai ku
rie istorikai mano, kad 1990 m. 
kovo 11-ji yra sovietų imperijos 
sugriuvimo pradžia. Tą dieną 
Lietuvos seimas paskelbė nepri
klausomybę, ir daugelis stebėto
jų tiki, jei ne šis lietuvių žings
nis, Sovietų Sąjunga ir šaltasis 
karas dar tęstųsi. Lietuva Vaka
rams sutaupė bilijonus dolerių 
ir ką už tai gavo? Maršalo pla
ną, kurį Amerika davė Vakarų 
Europai po Antrojo karo? Ne, 
bet Lietuva yra ant NATO ir 
ES narystės sleksčio, garantuo
jančio krašto saugumą ir ekono
minę gerovę”.

“Prieš 10 metų Vakarų ne
jaudino Lietuvos nepriklauso
mybė, kurios okupacijos oficia
liai niekada nepripažino. Vaka
rai buvo daugiau suinteresuoti 
diplomatiniais žaidimais, o ne 
mažytės Lietuvos likimu. Tik Is
landija ir Danija 1991 m., kai 
Sovietų Sąjunga dar tebebuvo 
pasaulinė galybė, išdrįso Lietu
vą pripažinti”.

“Šiandieną Vakarai visai ki
taip žiūri j Lietuvą. Vytautas 
Landsbergis buvo garbės sve
čias JAV parlamente Vašingto
ne. Daugelis žmonių pasaulyje 
kovo 11-ją laiko Landsbergio 
nuopelnu, bet būtų naivu sakyti, 
kad nepriklausomybė buvo pa
siekta tik jo vieno, kaip kai 
kurie jo gerbėjai teigia. Nepri
klausomybė buvo laimėta visos 
tautos pastangom”.

“Aštunto dešimtmečio pa
baigoje Landsbergis vadovavo 
tautiniam judėjimui ir už tai 
vertas pagarbos. Tačiau pasku
tiniu laiku jis ieško NATO prie
šų Lietuvos politikų tarpe. Jis 
apie tai kalbėjo net Kovo 11-tos 
minėjime seime. Iš tikrųjų Lie
tuvoje nėra nė vienos didesnės 
partijos, kuri būtų priešinga 
NATO narystei. Nėra reikalo 
griebtis tokios retorikos rinki
minei propagandai, nors kon
servatoriai savivaldybių rinki
muose gali pralaimėti. Gyvento
jai juos kaltina dėl krašto eko
nominių sunkumų. Nebijok, 
Landsbergi, TBT padrąsina - 
“Lietuva bus pro-NATO ir pro- 
ES, nesvarbu kas rinkimus lai
mės. Ne vien tik konservatoriai 
yra suinteresuoti krašto ateitimi”.

Tokius pasisakymus skaity
damas prisimeni panašias pro
blemas Kanadoje. Antrą kaden
ciją bebaigiantis min. pirm. 
Jean Chretien ketina kandida
tuoti trečiam terminui, nepaisy
damas draugų ir partijos pata
rimų užleisti vietą kitam. O kad 
balsuotojai gali būti negailestin
gi, parodė prieš liberalus val
džiusios konservatorių partijos 
likimas: po dviejų daugumos vy
riausybių trečią kartą j parla
mentą praėjo tik du atstovai. 
Partija dar neatsigavo po dviejų 
paskutinių rinkimų.

Vytautas Landsbergis viešo
se apklausose niekada nebuvo 
populiarus. Abejotina, ar jis pa
tektų į seimą jei neitų pagal 
partijos sąrašą. Abiejų žmonių 
būdinga savybė - polinkis į au
tokratiją ir nesuvaldomas noras 
laimėti. Sekančiuose rinkimuo
se Kanadoje liberalai greičiau
siai turės pasitenkinti mažumos 
vyriausybe. 

“Winds of Change” TBT 
pavadino porinkiminį kovo 23-

liai tarp tautų. Daugiau negu 
bet kada įmanomas tarptautinis

supratimas, teisių apsauga, dia
logas, rūpimų klausimų išryški
nimas. Pasaulis tampa glaudes
ne bendruomene. Globalinė 
rinka pastebimai keičia tradici
nę tautos ir valstybės svarbą bei 
galią, jos vaidmenį, vykdo kul
tūrinį vienodinimą. Visose srity
se akys krypsta į JAV-bes, lygi
nami su jų pasiekimais, trokš
tama išmokti globalizacijos ben
drą kultūrinę kalbą - anglų”.

Aiškios ir teisingos pasta
bos, bet tikrovėje nedaug ką 
bendro turinčios su mūsų spau
da. Mūsų apžvalgininkai dar 
tebevartoja pirmosios XX š. pu
sės populiarius “izmus”: fašiz
mas, komunizmas, nacionaliz
mas, antisemitizmas. Tautų 
tarpusavio sugyvenimas yra 
svetimas mūsų pasąmonėje. 
Išeivijoje jis toks ir pasiliks, nes 
tiek rašantieji, tiek laikraščius 
skaitantieji yra anos buvusios 
kartos žmonės. Kaip negalima 
seno medžio persodinti, taip ir 
naujos idėjos mumyse neprigy- 
ja. Išeivijoje puoselėtos politi
nės partijos neprigijo Lietuvoje, 
kur gal daugiau kaip 75% 
gyventojų yra antrosios praeito 
šimtmečio pusės produktas. Tai 
rodo “nauji vėjai” rinkimuose, 
platėjantys griovys tarp krašto ir 
išeivijos, kaip parodė Vilniaus 
universiteto rektoriaus straips
nis. Ar ne laikas su tuo apsi
prasti ir leisti gyvenimui tekėti 
natūralia vaga?

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
vas 1941 m. buvo išsiųstas į ta
riamus karininkų kursus, o iš 
tikrųjų į lagerį ir ten 1942 m. su
šaudytas, motina išvežta į trem
tį, o dešimtmetė duktė išvyko į 
kaimą pas ūkininkus, kurie ją 
priglaudė. Ten ji dirbo įvairius 
ūkio darbus, bei prižiūrėjo šei
mininkų vaikelį, kartu lankė 
mokyklą. Kai 1948 m. jos šeimi
ninkų išvežti atvyko enkavedis
tai, Birutei su sūneliu pavyko 
pabėgti - ji atsidūrė tolimame 
kaime pas šeimininkės seserį, o 
ten netikėtai susitiko su parti
zanu Mariumi - labai poetiškos 
sielos jaunuoliu, rašančiu ir ei
lėraščius. Birutė ryžosi savo gy
venimą susieti su partizanais, 
davė priesaiką, gavo dokumen
tus Janinos Barzdukaitės pavar
dę ir partizanės slapyvardį Aus
tėja. Turėdama pasą, ji atlikinė
davo partizanų užduotis, kai 
reikdavo kokių nors reikalų tu
rėti su viešuoju pasauliu. Kartą 
buvo nuvažiavusi net į Vilnių 
vaistų ir kitų partizanams reika
lingų dalykų parvežti...

Bet enkavedistai vis labiau 
gniaužė partizanų veiklos terito
riją, pražudydami paskutinius 
partizanus. Pagaliau enkavedis
tų apsupties sulaukė ir Birutė- 
Austėja, kuri bunkeryje tuo me
tu buvo jau su paskutiniu jai ir 
romano autorei žinomu partiza
nu Mariumi - jie abu žuvo.

Romane yra ir daugiau 
veikėjų. Viena iš jų - Albina, 
kuri buvo suimta, dvylika metų 
kalėjo, o išleista iš lagerio grįžo 
į savo gimtąjį kaimą, bet čia ne
rado nei žmonių, nei sodybų, o 
ir šuliniai užversti. O ji taip no
rėjo atsigerti vandens iš gimto
sios sodybos šulinio... Tai štai 
kodėl romanas pavadintas “Už
verstų šulinių vanduo”.

O bene liūdniausias Albinos 
brolio Antanuko likimas. Jis bu
vo dar vaikas, kai Albina buvo

IGNAS MEDŽIUKAS

JAV veikiančios kilusių iš 
Baltijos kraštų Amerikiečių 
laisvės lygos (Baltic American 
Freedom League) centras yra 
Los Angeles. Esant Baltijos 
valstybėms okupuotoms, jos 
tikslas buvo ieškoti palankių 
Amerikos politikų, kurie pa
dėtų Baltijos tautoms atgauti 
laisvę. Šiems kraštams išsiva
davus iš Rusijos jungo, Lyga rū
pinasi, kad Baltijos kraštai kaip 
galint greičiau galėtų įsijungti į 
tarptautines institucijas ir užtik
rintų savo saugumą. Lyga kas
met ruošia pokylius, kuriuose 
pagerbiami ir apdovanojami žy
mūs politikai, kongresmanai, 
senatoriai, pasidarbavę Baltijos 
valstybių naudai, įteikiant jiems 
Baltų laisvės žymenis (Awards).

Šiemet toks žymenų pokylis 
įvyko Los Angeles Latvių bend
ruomenės centro salėje kovo 25 
d. Šįkart buvo pagerbtas kong
resmanas Joseph Knolienberg. 
Invokaciją sukalbėjo estų evan
gelikų liuteronų kun. Juri Palio. 
Ištikimybės pareiškimui (Pledge 
of Allegiance) vadovavo viena 
iš Lygos direktorių - Marytė 
Šepikaitė. Lygos pirm. Valdis 
V. Pavlovskis, dvejus metus bu
vęs Latvijos krašto apsaugos 
ministeriu, taręs įžangos žodį, 
supažindino su sėdinčiais prie 
garbės stalo svečiais, kongres- 
manu J. Knolienberg ir kitais, o 
vykdomoji vicepirm. Angelė 
Nelsienė supažindino su vietos 
žymesniais veikėjais, dalyvau
jančiais šiame pokylyje.

Po to buvo pagerbtas, įtei
kiant jam žymenį kongresmanas 
J. Knolienberg. Jis, kaip pažy
mėjo Lygos pirm. Valdis V. 
Pavlovskis, turi didelių nuopel
nų - buvo vienas iš stipriausių 
baltiečių reikalų rėmėjų, praė
jusiais metais pasipriešinęs 
Bingaman įvestai baltiečius dis
kriminuojančiai pataisai. Jo ir 
kitų kongresmanų pastangomis 
ta pataisa buvo atmesta. Pataisą 
priėmus, būtų sukliudyta ^Bal
tijos valstybėms įsijungti į ŠAS- 
(NAT0). Kongresmanas J. 
Knolienberg, būdamas nariu 
JAV užsienio operacijų pako
mitečio ir paramos komiteto, 
visados buvo tvirto nusistatymo, 
kad Baltijos valstybės gautų tei
singą dalį finansinės paramos, 
pabrėždamas, kad tokia parama 
joms reikalinga. Jis rėmė ne tik 
karinę pagalbą šioms valsty
bėms, bet ir kitas, svarbias eko
nomines programas. Jis yra na
rys Baltijos grupės kongrese.

suimta. Brolis žuvo partizanau
damas, o tėvas mirė. Komunistų 
valdžia be artimųjų likusį de
vynmetį vaiką išvežė į vaikų na
mus, kur jį išauklėjo tarybiniu 
žmogumi. Albina, išėjusi iš lage
rio, susirado Antanuką ir parašė 
jam laišką. O Antanukas jai at
sakė, kad jam keista vėl turėti 
seserį, kurios neprisimena. Ma
ne užaugino tarybų valdžia... 
Šiuo metu tarnauju už polia
rinio rato. Tarnyba (karinė) se
kasi gerai. Kitą rudenį baigsiu 
tarnybą, galvoju čia pasilikti. Jū
sų beveik neprisimenu” (p.282). •

Štai lietuviukas, tarybų val
džios paverstas sovietiniu žmo
gumi - mankurlu. O tokių lietu
viukų, paverstų sovietiniais 
mankurtais buvo ne vienetai, o 
šimtai, tūkstančiai. Jie šiandien 
nevykusiai kuria nepriklauso
mos Lietuvos kultūrą, ekonomi
ką, moralę, jie šiandien tyčiojasi 
iš patriotizmo, tikėjimo, net 
griauna Lietuvos ekonomiką ir

Ši tema šiame romane - tik 
užuomina, bet ji laukia išsa
mesnio grožinio kūrinio, vaiz
dais nupiešiančio, kaip sovietinė 
tikrovė laužė lietuvio dvasinį 
pasaulį. Ekonomiką gali atstaty
ti bet kas - net svetimų kraštų 
investitoriai. O kas atgaivins lie
tuvio lietuvišką dvasią, kas nu
galės tą dvasinį slibiną, kartu su 
okupacija atėjusį devyniomis 
galvomis su užrašais: melas, be-

Sunkią netekties valandą, mirus Lietuvoje

BRANGIAM TĖVELIUI, 
nuoširdžiai užjaučiame muz. LILIJĄ TURŪTAI
TĘ ir jos šeimą -

Choras “Daina”

Kongresmanas J. Knollen- 
berg (Michigan) savo kalboje 
iškėlė svarbą reikalingos pagal
bos, kad Baltijos kraštai arti
miausiu laiku sugebėtų pasi
ruošti ir būtų priimti į ŠAS.

Daug palankių Baltijos vals
tybėms minčių išsakė ir pokylyje 
dalyvavęs JAV Valstybės sekre
torės asistentas Europos reika
lams ir Valstybės departamento 
ŠAS įstaigos direktorius Walter 
Andrusyszyn.

Kalbėjo ir “Williams Lietu
va” generalinis direktorius Ran
dy Major: sutartis dėl Mažeikių 
naftos Lietuvai bus naudinga. 
Tikisi, kad derybos su rusais iš
sispręs palankiai. “Williams” 
planuoja vykdyti investicijų pro
gramą, kad būtų padidintas naf
tos perdirbimo pajėgumas. Pa
gerinus naftos kokybę, tikimasi 
surasti rinkas ir Europos sąjun
gos šalyse.

Sveikinimus atsiuntė kong- 
resmanai Edward R. Royce, 
Loretta Sanchez, o kongres
manas Christopher Cox, skubiai 
išvykdamas į Rusiją, telefonu 
paskambino BAFL vykdomajai 
vicepirm. Angelei Nelsienei, 
prašydamas jo sveikinimus per
duoti pokylio dalyviams. Sveiki
nimą atsiuntė ir Lietuvos am
basadorius Stasys Sakalauskas.

Po oficialios dalies, skanių 
pietų ir gėrimų buvo meninė 
dalis, kurioje keletą dainų at
liko baritonas Garan Caribyan, 
baigęs muzikos mokslus Talino 
konservatorijoje, akompanuo
jant pianinu Levon Abraha- 
mian. Pokylis baigtas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos himnais.

BAFL vykdomoji vicepirm. 
Angelė Nelsienė kreipėsi į 
Valstybės departamento parei
gūną Walter Andrusyszyn, pra
šydama, kad Baltuosiuose rū
muose suorganizuotų Baltiečių 
organizacijų vadovų ar jų atsto
vų susitikimą su administracija. 
Išklausęs motyvų, jis prižadėjo, 
kad grįžęs iš Vilniaus, tokį susi
tikimą surengsiąs. Taip pat A. 
Nelsienė atkreipė dėmesį dėl 
kai kurių žydų organizacijų 
priekaištų Lietuvai, esą vilkina
mos karo nusikaltėlių bylos, 
nors Lietuvos respublikos vyr. 
prokuroras K. Pėdnyčia prašė 
pateikti bylai tęsti reikalingų 
dokumentų, deja, jų negavo. W. 
Andriusyszyn pažadėjo reikalą 
peržiūrėti ir pateikti išvadas.

A. Nelsienei tarpininkau
jant, dienraštis “Orange County 
Register” įdėjo labai palankų 
baltiečiams vedamąjį straipsnį.

dievybė, smurtas, vagystės, pa
leistuvavimas, girtuokliavimas, 
tinginiavimas, šeimos griūtis, 
neteisingumas...

Romanas, vaizduodamas po
kario partizanų kovas, žmonių 
naikinimą, ūkio griūtį per ko
lektyvizavimą, kartu parodė, 
kaip dvasingi ir gražūs buvo tie, 
kurie kovėsi dėl savo laisvės ir 
gerovės.

Gražus stilius
Reikia priminti ir dar vieną 

dalyką: N. Gaškaitės stilius la
bai gražus. Ji gražiai rašė ir anas 
istorines knygas, ypač “Žuvusių
jų prezidentą”. O šiame romane 
pasakojimas plaukia lyg ežero 
vanduo nuo vėjelio pūstelėjimo 
banguojantis nuo krašto iki 
krašto ar baltas vasaros debesė
lis per žydrynę plaukiantis nuo 
vakarų lig rytų ir nusileidžiantis 
horizonte. Skaudūs ir net tragiš
ki įvykiai, pasakojami lyriniu 
žaismu, skaitytojui nekelia at- 
grasos, atvirkščiai, skaitytoją 
kviečia kartu su Birute Daukan- 
taite tarti: “Virpėdama nuo tos 
baisios neteisybės apsisprendė, 
kad niekada gera valia jiems ne
pasiduos, verčiau mirs badu ar 
bus nušauta, bet iš Lietuvos ji 
nevažiuos” (p.132).

Toks tai yra Nijolės Gaškai- 
tės-Žemaitienės romanas “Už
verstų šulinių vanduo”.- N. Gaš
kaitė svajoja parašyti dar vieną 
romaną, tik nesakė, apie ką ji 
rašys...
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Lietuvos kurortai
DR. VYTAUTAS MEŠKA, 

Birštonas
Visa Lietuva yra didelis gra

žus kurortas. Visur čia švarus, 
fitoncidais įsodrintas oras, daug 
miškų, upių, upelių, ežerų, įvai
rus, nenuobodus gamtovaizdis, 
neblogi keliai, nemažos atsar
gos įvairios cheminės sudėties ir 
fizinių savybių mineralinio van
dens, gydomųjų durpių (pe- 
loidų).

Kurortų sanatorijose dirba 
patyrę specialistai - gydytojai, 
klimato terapeutai, gydomosios 
kūno kultūros specialistai (kine- 
ziterapeutai), masažistai, psi
chologai ir psichoterapeutai. 
Tiek apsaugai nuo ligų, tiek gy
dymui ir neįgaliųjų stiprinimui 
taikomos kompleksinės priemo
nės, tarp jų ir aparatinė fiziote
rapija, akupunktūra, vaistai.

Apie Lietuvos kurortus esu 
rašęs “TŽ” (1991 m. - 43 ir 44 
nr.; 1992 m. - 35 nr.; 1993 m. - 
2 bei 19 nr.). Labai gražiai apra
šė savo įspūdžius St. Ilgūnas 
straipsnyje “Ligonio~ dienos 
Druskininkuose” (“TŽ”, 1998 
m., 20 ir 21 nr.). Todėl čia norė
čiau tik priminti tas ligas, ku
rioms gydyti sėkmingai taiko
mas kurortinis antirecidyvinis 
gydymas (t.y. esant po ūmaus 
susirgimo atgaivos stadijai).

Birštonas. Tai vienas ge
riausių Lietuvos kurortų. Čia la
bai ramu, nuostabus gamtovaiz
dis. Prieš II Pasaulinį karą Birš
toną labai mėgo mūsų inteligen
tai. Čia stiprino savo sveikatą 
garsusis gamtininkas T. Iva
nauskas, rašytojai A. Žukaus
kas-Vienuolis, J. Tumas-Vaiž
gantas, Žemaitė, J. Graičiūnas, 
Antanas Smetona; lankėsi pa
cientai iš Egipto, Prancūzijos, 
Anglijos.

Dabar kurorte veikia trys 
sanatorijos - “Tulpė”, “Vers
mė”, kunigų sanatorija “Baltoji 
tulpė”. Pasirinkti Birštoną siūly
čiau sergantiems visų pirma 
neuroziniais sutrikimais, krau
jotakos, virškinimo sistemos, 
neurologinėmis, sąnarių ir stu
buro ligomis, cukralige.

1996 m. Birštono kurortas 
paminėjo savo 150 metų sukak
tį. Pagrindiniai gydymo veiks
niai - mineralinis vanduo, gydo
mosios durpės, centrinę nervų 
sistemą raminantis klimatas, 
puikūs gamtovaizdžiai.

Druskininkai. Panašios li
gos gydomos ir Druskininkų ku
rorte. Bet čia esama ir tam tikro 
skirtumo. Jei žmogus labai in
tensyviai dirba, jei yra pavargęs 
nuo amžinų telefono skambu
čių, gatvės triukšmo, nuolatinio 
skubėjimo, kitų urbanistinių 
veiksnių, siūlyčiau pasirinkti tik 
Birštoną. Linkusiam į depresiją 
tylus Birštono kurortas gali su
kelti vidinio tuštumo pojūtį, 
netgi nerimą bei vienišumo 
jausmą. Tokiam geriau Druski
ninkai. Pagrindinės sanatorijos: 
“Draugystė”, “Vilnius”, “Sūru- 
tis”, “Nemunas”, vaikų sanato
rija “Saulutė”.

Čia gydomos tokios pačios 
ligos, kaip ir Birštone: reumati
nės širdies ydos, arterinė hiper- 
tensija, koronarinė širdies liga, 
įsisenėjęs (chroninis) bronchi
tas, balso stygų uždegimas, gast
ritas, skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opa, lėtinis tulžies pūslės 
uždegimas, kai kurios ginekolo
ginės ligos, centrinės nervų si
stemos susirgimai, uždegiminiai 
artritai, degeneracinės artro- 
zės, osteochondrozė, spondilozė, 
spondilitas, kai kurie medžiagų 
apykaitos ir endokrininių liaukų 
sutrikimai.

Į Druskininkus patarčiau 
važiuoti tiems, kurie nepaken
čia vienatvės, bet sugeba “pasi
slėpti” minioje, yra pakankamai 

Gyvenamas namas Jurbarko apylinkėje Nuotr. R. Puterio

socialūs. Druskininkuose veikia 
moderni balneoterapijos gydyk
la. Pagrindiniai gydymo veiks
niai tokie patys kaip Birštone, 
tik klimatinė aplinka čia labiau 
indiferentiška, o Birštone - la
biau raminanti, netgi slopinanti. 
1987 m. Druskininkų kurortas 
taip pat minėjo savo 150-ies 
metų sukaktį.

Likėnai. Tai labai tylus, 
kuklus, tačiau modernus Siau
rės Lietuvos kurortas. Jame vei
kia viena sanatorija, kurioje gy
domos įvairios sąnarių, periferi
nės ir centrinės nervų sistemos 
ligos. Sanatorijoje yra speciali
zuotas skyrius ligoniams po stu
buro traumų, kai yra pažeistos 
nugaros smegenys. 2000 m. Li
kėnai švęs savo 110 metų su
kaktį.

Palanga. Jeigu Birštonas, 
Druskininkai, Likėnai yra ypač 
ramūs gydomieji - reabilitaci
niai kurortai, tai Palanga labiau 
skirta sveikatos stiprinimui, ap
saugai nuo ligų, pramogoms. 
Pagrindinis gydomasis veiksnys 
- talasoterapija: šaltokos (17- 
18°C) jūros maudyklės, oro ir 
saulės vonios, artimas turizmas, 
ekskursijos, sportiniai žaidimai. 
O svarbiausia - atvira jūra, pla
tūs smulkiausio smėlio paplūdi
miais, ūksmingos alėjos, pušy
nai. Jūroje vienu kartu maudo
mas! trumpai (4-5 min.), bet per 
dieną maudomasi dažnai (6-8 
kartus).

Vakarais kurorto svečiai 
ypač mėgsta palydėti Baltijoje 
skęstančią saulę, pasivaikščioti 
pakrante, nes čia jūra veikia 
kaip milžiniškas inhaliatoriu- 
mas: oras, prisotintas elektroli
tų (natrio, kalio, kalcio, magnio, 
sulfatų), mikroelementų (jodo, 
bromo), net biologiškai aktyvių 
medžiagų, kurias sudaro dumb
lių, kitų jūros augalų, žuvų ikrų 
mikrodalelės, teigiamai veikia 
medžiagų apykaitos procesus ir 
nervų sistemą.

Palangos kurortas veikia ne 
tik šiltuoju metų laiku, bet ir 
žiemą. Kadangi šiame kurorte 
taip pat yra mineralinio van
dens ir gydomųjų durpių, todėl 
ir žiemą yra visos sąlygos gydyti 
degeneracines (neuždegimines) 
sąnarių ligas, kaip, pavyzdžiui, 
deformuojančią artrozę, oste
ochondrozę, spondiliozę, taip 
pat kai kurias periferinės nervų 
sistemos ligas (radikulitą, išiją, 
neuralgiją). Ir žiemos metu Pa
langa teigiamai veikia pacientus 
su neuroziniais sutrikimais. 
Jiems taikoma mineralines vo
nios, gydomoji kūno kultūra, 
sportiniai žaidimai, ypač slidės, 
o taip pat, kaip ir vasarą, eks
kursijos, turizmas.

Nuo 1956 m. dirbdamas ku
rorte gydytoju, skyriaus vedėju, 
vyriausiuoju gydytoju, vėliau 22 
metus vadovavęs Kurortologijos 
mokslinio tyrimo laboratorijai 
esu neblogai susipažinęs su Is
panijos, Čekijos, Bulgarijos, 
Siaurės Kaukazo, Užkaukazės, 
Vidurinės Azijos ir, svarbiausia, 
minėtais Lietuvos kurortais. 
Galiu padaryti išvadą, jog Lie
tuvos kurortų natūralūs gydo
mieji veiksniai yra pakankamai 
paveikūs, nenusileidžia garsie
siems Europos kurortams. Gai
la, kad užsieniečiai, išskyrus 
mūsų artimus kaimynus - len
kus ir vokiečius, dar retai į juos 
atvyksta.

Be čia paminėtų kurortų, 
Lietuvoje yra daug kurortinių 
vietovių (pavyzdžiui, Aukštoji 
Panemunė, Giruliai, Kačerginė, 
Kulautuva) ir poilsiaviečių 
(Anykščiai, Neringa, Trakai, 
Zarasai). Todėl Lietuvoje galė
tų būti paveikiai plėtojamas ne 
tik kurortinis gydymas ir reabili
tacija, bet ir kurortinis turizmas.

Birštono kurortas: miesto savivaldybė, skulptūra “Mergelė su skudučiais” (skulpt. R. Antinis, 1978). 
Sanatorija “Tulpė” (archit. V. Landsbergis-Žemkalnis, 1935). Sanatorija “Versmė” (archit. K. Vitas, 1984).
Būdinga Birštonu! medinė architektūra Nuotr. A. Armono

“Gyvieji akmenys” kalba išeivijai
Tai dinamiška tikinčiųjų grupė, plačiai veikianti Lietuvoje dvasinio atsinaujinimo srityje, 

nauju būdu skleisdama Kristaus evangeliją dabartinėje visuomenėje

BRANGUS BROLIAI IR 
SESERYS KRISTUJE,

Kadangi Jūsų tarpe yra la
bai daug žmonių, kurie palaiko 
mus ir remia savo aukomis, ne 
visada turime galimybę padėko
ti kiekvienam atskirai. Tad bent 
tokiu būdu norime išreikšti 
Jums savo dėkingumą ir pasida
linti, ką Viešpats daro Lietuvo
je. Iš tiesų, Lietuvai, nualintai 
50-ties metų sovietizacijos, vie
nintelė viltis - evangelizacija, 
dvasinis žmonių atgimimas. Be 
galo džiugu yra matyti po trupu
tį atsinaujinančią ir atgyjančią 
Bažnyčią, dygstančius naujus 
daigelius. Melsdamiesi už mus 
ir remdami aukomis Jūs irgi 
tampate šio atsinaujinimo Lie
tuvoje dalininkais.

Popiežius Jonas Paulius II 
jau prieš kurį laiką pranašiškai 
kalbėjo apie artėjantį naująjį 
krikščionybės pavasarį. Praėju
siais metais Viešpats dovanojo 
mums daugybę svečių bei rengi
nių. Visą tą laiką ištiesų išgyve
nome artėjančio didžiojo krikš
čionybės pavasario dvelksmą. 
Šimtai žmonių tai patyrė daly
vaudami įvairiuose renginiuose,

Jaunųjų gamtininkų darbai
Konkursas, kuriame dalyvavo 154 moksleiviai

JULIUS AUKŠTAITIS, Vilnius

Lietuvos jaunųjų gamtinin
kų centre dvi dienas (kovo 16 ir 
17 d.) vyko Lietuvos jaunųjų 
gamtininkų konkursas. Dalyva
vo 10 miestų ir 27 rajonų viduri
nių, gimnazijų ir žemės ūkio 
mokyklų moksleiviai. Buvo pri
statyti 154 jaunųjų mokslininkų 
pranešimai iš įvairių sričių. Pra
nešimus išklausė ir vertino žino
vų komisijos. Jų gretose matė
me Vilniaus Pedagoginio uni
versiteto profesorę habil. dr. J. 
Balevičienę, Biochemijos insti
tuto mokslinį sekretorių dr. G. 
Bražėną, Valstybinio muziejaus 
Etnografijos skyriaus vedėją dr. 
E. Lazauskaitę ir kitus mokslo 
atstovus.

Šiais metais pirmą kartą su
daryta Gamtos ir etninės kultū
ros sekcija. Skuodo rajono Mo
sėdžio vid. m-los IX kl. moksl. 
Sandra Latišaitė nagrinėjo temą 
“Medžio prasmė dvasiniame 
žmonių gyvenime”. Darbe apta
riamas medžio kulto atspindys 
papročiuose, jo įvaizdis tauto
dailėje, vieta senajame ir krikš
čionybės tikėjime.

Jonavos pagrindinės mo
kyklos IX kl. moksl. Aušra Pup- 
levičiūtė, to paties miesto Sena
miesčio gimnazijos I kl. moksl. 
Jūratė Venckutė parašė prane
šimą “Kokia mergelė, toks dar
želis”. Pranešime kalbama apie 
nepriklausomybės laikų Jona
vos krašto darželius, apie juose 
dažniausiai auginamas gėles, 
žmonių požiūrį į lietuvaičių do
rovę, grožio jausmą, darbštumą.

Ekologijos sekcijose Kauno 
moksleivių aplinkotyros centro 
moksleivės Viktorija Zujevaitė 
ir Valerija Jegorenko nagrinėjo 
savivališkų sąvartynų poveikį 
gamtai, Vilniaus “Gerosios vil
ties” vid. m-los II kl. mokslei
vės, Lietuvos jaunųjų gamtinin
kų centro ekologų klubo “Gyvy
bės žiedas” narės Vitalija Sep- 
tilkaitė ir Raimonda Verseckai- 
tė nagrinėjo Vilnios upės taršą 
ir ekologinės būklės gerinimą. 

susitaikinimo pamaldose, vidi
nio išgydymo seminaruose. Mes 
matėme, kaip atsiveria žmonių 
širdys Jėzui, kaip tikroji Tiesa 
apšviečia jų gyvenimus. Tai bu
vo metai kupini Dievo gailestin
gumo, meilės ir vilties.

Žvelgiant į praėjusius 1999- 
tuosius metus, norisi dėkoti 
Viešpačiui už visus renginius, 
kuriuos Jis mums dovanojo, už 
Jo teikiamą malonę ir žmones, 
kurių dėka šie renginiai galėjo 
įvykti, už visus tuos, kurie savo 
aukomis įgalino mus plėsti savo 
veiklą.

1999 metai buvo paskutinie
ji pasirengimo Didžiajam jubi
liejui metai. Per šiuos metus su
organizavome 3 atsinaujinimo 
dienas ir 2 konferencijas. Bend
rai sudėjus jose dalyvavo apie 
6000 žmonių iš įvairių Lietuvos 
miestų ir miestelių, taip pat iš 
Latvijos. Kauno arkivyskupijos 
vyskupai arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius ir vyskupas Ri
mantas Norvilairenginiuose au
kojo šv. MišiasJ Džiaugiamės jų 
globa ir palaikymu.

Jūsų suaukotų lėšų dėka tu
rime garso kasečių dauginimo 
aparatūrą. Per praėjusius metus

Šį darbą dirbo trejus metus. 
Vykdė atliekų tvarkymo svarbos 
propogandą, atliko vandens che
minius ir biologinius tyrimus.

Daugiausia pranešimų pri
statyta Gyvūnijos sekcijoje. Du
setų Kazimiero Būgos vid. m- 
los IX kl. moksleivės Jurgita 
Tijūnelytė ir Ala Sapožnikova 
nagrinėjo Dusetų apylinkių bi
čių avilių tipus. Buvo aplankyti 
39 Dusetų apylinkių bitininkai 
ir tiriami avilių tipai: kokiuose 
aviliuose bitininkai laiko bites, 
koks avilių amžius, iš kokių 
medžiagų jie padaryti.

Dirvotyros ir miškotyros 
sekcijoje, kurioje teko būti eks
pertu įdomiausią darbą paruošė 
Švenčionių rajono Adutiškio 
vid. m-los XII kl. moksleivė 
Lina Valiukaitė. Vadovė - Rasa 
Stankienė. Lina dvejus metus 
stebėjo Švenčionių rajono An
tanų miške skruzdėlių gyveni
mą. Nustatė skruzdėlynų rūšinę 
sudėtį, veiksnius, kurie turi įta
kos skruzdėlynams išsilaikyti. 
Atliko skruzdėlynų dauginimą, 
stebėjo skruzdėlyno įtaką sanita
riniam miško stoviui, biologinės 
kovos su miško kenkėjais pir
menybę prieš cheminę kovą. Tai 
ir praktinis ir teorinis darbas.

Laisvalaikio metu jaunieji 
gamtininkai pasivaikščiojo po 
Vilniaus senamiestį, aplankė se
nąjį ir pirmąjį Rytų Europoje 
Vilniaus universitetą. Taikomo
sios dailės muziejuje “Krikščio
nybė Lietuvos mene” parodą.

Konkurso uždarymo metu 
buvo paskelbti nugalėtojai, ku
rie dalyvaus antrame konkurso 
rate. Įvyko prizininkų apdova
nojimas. Neliko be dovanėlių ir 
visi konkurso dalyviai. Diplo
mai, knygos, laikraščio “Žaliasis 
pasaulis” prenumerata ilgai pri
mins šią gražią šventę.

Lietuvos jaunųjų gamtinin
kų centro direktorė Šigutė Ver- 
sockienė atsisveikinimo žodyje 
padėkojo jauniesiems už jų triū
są ir prašė nepalikti pradėto 
darbo, ruoštis kitų metų kon
kursui. 

padauginome apie 2050 įvai
riausių mokymų garso kasečių. 
Ne visi gali dalyvauti mūsų ren
giamose Atsinaujinimo dienose, 
seminaruose, rekolekcijose, to
dėl garso kasetė yra puiki gali
mybė dalintis su kitais broliais ir 
sesėmis. Be to, tai yra vienas iš 
būdų evangelizuoti.

Praėjusiais metais pagausė
jo įvairių vidinio išgydymo ren
ginių. Dievas atsiuntė savo žmo
nes, per kuriuos liejo gydančią 
molonę į mūsų sužeistas širdis ir 
mokė tarnauti šioje srityje. Dė
kojame viešpačiui, kad vis la
biau ir labiau atveria mūsų šir
dis, akmenines perkeičia į kūni
nes. Dėkojame Jam už tai, kad 
vidinio išgydymo tarnystė jau 
pradeda skleistis Lietuvoje. Vi
dinio išgydymo Mišios jau vyks
ta keturiuose miestuose. Mel
džiame ir prašome Jūsų maldų, 
kad Dievas toliau augintų mus 
šioje tarnystėje.

Kitas iš mūsų misijos laukų 
yra Timotiejų programa - evan
gelizacijos tęstinumas ir pagalba 
maldos grupėms. Važinėjame 
po Lietuvos provincijas, stengia
mės padėti žmonėms atnaujinti 
bei pagilinti savo ryšį su Dievu, 
labiau pažinti tikėjimo bei dva
sinio gyvenimo pagrindus, jung
tis į maldos grupeles bei augti 
jose, suvokti savo kaip pasau
liečių pašaukimą Bažnyčioje ir 
dalyvauti jos vykdomoje misijo
je - Naujojoje evangelizacijoje.

Visų šių renginių metu 
Viešpats darė didelius darbus 
žmonių širdyse. Kaip niekada 
buvo daug liudijimų, apie tai, 
kaip pasikeitė gyvenimas.

Mes esame labai dėkingi vi
siems Jums: grupėms, organiza
cijoms bei pavieniams asme
nims, kurie aukojote mūsų 
bendruomenės misijinei veiklai 
paremti. Dėkojame ir visiems 
tiems, kurie aukojote Toronto 
Prisikėlimo parapijos rekolekci
jų metu. Dėkojame parapijos 
klebonui, kuris sutiko, kad šios 
aukos būtų renkamos. Nuošir
džiai dėkojame Vincui Kolyčiui, 
kuris yra mūsų atstovas Kana
doje ir per kurį mus pasiekia vi
sos Jūsų suaukotos lėšos. Kas
met planuojame savo misijų 
biudžetą ir kas ketvirtį už jį atsi
skaitome.

Savo aukomis Jūs priside
date prie Dievo Karalystės kūri
mo Lietuvoje, nors ir būdami 
toli nuo jos. Be jūsų aukų mes 
daug ko negalėtume daryti, tek
tų apsiriboti tik minimalia veik
la. Tad nuoširdžiai dėkojame už 
Jūsų maldas, padrąsinimą, pa
laikymą ir paramą. Iš anksto dė
kojame ir už visas aukas, kurios 
mus pasieks ateityje. Meldžia
mės už Jus ir linkime ypatingų 
Viešpaties malonių šiais jubilie
jiniais metais.

Su dėkingumu,
Katalikų bendruomenė 

“Gyvieji akmenys” Vilniaus g.
3, 3000 Kaunas, Lithuania

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
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Lietuvos jurų skautija
Skleisti jūrinę idėją

Netrukus 80-sius savo gyva
vimo metus pažymės lietuviška
sis jūrų skautavimas, gimęs 
Kaune, trijų brolių - Petro, Ju
liaus ir Kosto Jurgelevičių ini
ciatyva. Gyvuoja jis tiek nepri
klausomoje, tiek dabar atgimu
sioje Lietuvoje ir išeivijoje. Gy
vuoja patyręs pripažinimo, truk
dymo veikti sunkumus, bet savo 
veikla vis iškovodamas teisę 
bendroje skautų organizacijoje 
garbingai nešti savo vėliavoje 
inkarą, papuoštą lelija ir rūtos 
šakele.

Tai pirmoji lietuviška orga
nizacija, savo simbolika rodanti 
ryšį su jūra. O egzistuoja netu
rėdami jokios paramos jūriniam 
inventoriui ir plaukiojimo prie
monėms įsigyti. “Žinoma, jūri
ninkystė, laivai, vandens spor
tas, kiti jūreiviški užsiėmimai 
tėra tik priemonės. Per vaiko, 
jaunuolio ar jaunuolės garbės 
supratimą ir pareigos jausmą, 
tarnavimą Dievui, Tėvynei, arti
mui ugdome jaunuomenės dva
sines ir fizines jėgas, siekdami 
užauginti pilnutinę asmenybę, 
taurų žmogų, šviesų tautos pi
lietį, lietuvių tautos ir valstybės 
jūrinės sąmonės žadintoją” - sa
kė Lietuvos jūrų skautų (LJS) 
krašto seniūnas Algimantas Mal
kevičius.

Neseniai su LIS teko proga 
pabendrauti, kai jie Klaipėdoje 
Jaunimo centro salėje surengė 
vadovų susitikimą-seminarą. Ren
ginį organizavo ir pravedė LJS 
vadovai - Algimantas Malkevi
čius ir Antanas Brencius.

Pasak A. Malkevičiaus, su
sitikimo tikslas - sustiprinti LJS 
veiklą uostamiestyje, įjungiant 
daugiau narių ir surandant va
dovus. Juolab, kad šiemet vyks 
LIS projektas “Baltijos vėjas- 
2000”, kurio programoje yra 
daug naujų gerų dalykų: bus ne 
vien iškylaujama, stovyklose 
rengiamos sportinės žaidynės, 
kiti vandens žygiai (buriavi
mas). Kur kas didesnės reikš
mės bus skiriama jaunuolių dva
siniam ugdymui, grūdinimui, 
auklėjimui būti dorais, kilnios 
dvasios, tvirto būdo asmeny
bėmis.

Seminaro metu paaiškėjo ir 
tai, kad Klaipėdoje iki šiol LJS 
organizacijos beveik nebuvo, 
kai jų tinklas Lietuvoje jau ge
rokai išsiplėtęs. Šalyje sėkmin
gai veikia jūrų skautija Jurbar
ke, Panevėžyje, Marijampolėje, 
Raseiniuose, Vilniuje, Kaišia
doryse, kuriasi Tauragėje, o 
Kaune LIS veikla buvo atstatyta 
nuo 1989 m. ir yra LJS centras.

Deja, to negalima pasakyti 
apie Klaipėdą - šalies uosta
miestį. Gal ir čia tiktų pasaky
mas “Arti bažnyčia - toli Die
vas!” Kodėl čia jaunimui taip 
toli iki pasaulinės skautijos ke
lio? Juk skautija - pasaulinis 
vaikų ir jaunimo judėjimas, ku Nuotr. A. Juškevičiaus

Lietuvos jūrų skautų organizacinė grupė Klaipėdoje. Iš k. (stovi): J. 
Černius, A. Malkevičius, A. Daranda, A. Brencius; sėdi: S. Pocevičiūtė, 
A. Lykovas, I. Pocevičiūtė Nuotr. A. Juškevičiaus

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

riam davė pradžią beveik prieš 
šimtą metų anglų generolas lor
das Robert Baden Powell, kuris 
1907 m. surengė pirmą skautų 
stovyklą ir parašė knygą “Skau- 
tybė berniukams”. Knyga turėjo 
didelį pasisekimą ne tik Euro
poje, bet ir visame pasaulyje...

Deja, anot LTS centro vado
vų, ir šį sykį nedaug ką pavyko 
nuveikti, nes atėjo nedaug jau
nimo. Tam turėjo įtakos ap- 
maudi skelbimo klaida dienraš
tyje “Vakarų ekspresas”, kuria
me renginio laikas vietoj 15 vai. 
buvo išspausdinta 13 vai. Gerai, 
kad vadovams, pavyko telefonu 
prisišaukti kelis studentus, 
moksleivius ir LJS atstovus.

Informaciją apie šiemetinį 
projektą “Baltijos vėjas-2000” ir 
kitais LTS klausimais galima 
gauti: LJS centras, V. Krėvės 
prosp. 63, Kaunas, arba telefo
nu bei faksu (827) 310944.

Seminaro metu buvo išrink
ti kandidatai į vadovus. Jais ta
po Lietuvos jūreivystės kolegi
jos studentai Andrius Daranda, 
Jonas Černius; patvirtinta anks
čiau buvusi LJS Klaipėdoje va
dovė Ilvana Pocevičiūtė, priimti 
nauji LTS nariai - Sabina Poce
vičiūtė, Andrius Lykovas ir kiti.

Baigdamas savo pranešimą, 
Algimantas Malkevičius sakė: 
“Nereikėtų bijoti tapti jūrų bro
liu ar sese bei jūrų skautų vado
vu, jei nesate buriuotojas, van
dens žygeivis ar jūreivis. Juk vi
sada yra darbų, kuriuos tik Jūs 
galite nuveikti. Jums nereikės 
kaip tarpukario jūrų skautams 
atlikti pasaulio skautybės istori
joje neturinčio pavyzdžio žyg
darbio...”

LTS centras dėkingas savo 
rėmėjams: Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministerijai, Lieuvos ka
riuomenės divizijos generolo St. 
Raštikio puskarininkių mokyk
lai, Kauno Vytauto Didžiojo at
skirajam jėgerių batalionui, Lie
tuvos karinėms jūrų pajėgoms 
Klaipėdoje, Klaipėdos 7-jam 
dragūnų pamario gynybos bata
lionui, Kauno ir Marijampolės 
miestų savivaldybėms ir kitiems.

Antanas Juškevičius,
Laukininkų g. 11-60, Klaipėda

N/t. 220538

Lietuvos jūrų skautų ženklas
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© LAISVOJE TEYYJIEJE
TIRS GRUPIŲ VEIKLĄ

Kaip praneša BNS/LGTIC, 
Europos tarybos parlamentinio 
susirinkimo siūlymu, Lietuvos vy
riausybė steigia komisiją, kuri pri
žiūrės, ar religinių, ezoterinių ar 
dvasinių grupių veikla atitinka 
įstatymus. Komisija, sudaryta iš 
Teisingumo, Vidaus reikalų, Švie
timo ir mokslo ministerijų, Gene
ralinės prokuratūros, Valstybės 
saugumo departamento atstovų. 
Jos tikslas - derinti veiklą tiriant 
ar religinių grupių veikla atitinka 
įstatymus bei užtikrinti keitimąsi 
informacijos tarp suinteresuotų 
valstybės institucijų. Ji turės teisę 
prašyti kreiptis į įvairias valstybės, 
vietos savivaldos vykdomąsias ir 
mokslo bei studijų institucijas 
duomenų bei išvadų gavimui apie 
religinių grupių veiklą. Manoma, 
kad Lietuvoje dabar veikia per 
300 netradicinių tikėjimų bend
ruomenės, teisiškai įregistruotų 
yra apie 120. Didžiausios jų - “Ti
kėjimo žodis” ir Jehovos liudytojai.

BNS VEIKLOS SUKAKTIS
Balandžio 14 naujienų agen

tūra Baltic News Service (BNS) 
minėjo savo veiklos dešimtmetį. 
Agentūroje dirba daugiau kaip 
170 žurnalistų Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje bei korespondentų 
punktuose Varšuvoje, Maskvoje 
ir Karaliaučiuje. Prieš dešimt me
tų Lietuvoje buvo tik vienas ko
respondentas, dabar jų yra 50, 
dirbančių Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje. Pradinis BNS branduolys 
susibūrė Lietuvos radijo pastogė
je, 1992 m. buvo įregistruota vie
tinė UAV BNS, bendroji Estijos 
ir Lietuvos įmonė.

ŠVENČIA GEGUŽĖS PIRMĄJĄ
BNS/LGTIC žiniomis, Lietu

vos profesinių sąjungų centro ir 
Lietuvos profesinių sąjungų susi
vienijimo atstovai nutarė prisi
minti senas tradicijas ir paminėti 
gegužės 1-ąją, tarptautinę darbo 
šventę. Oficialus renginys vyko 
Vilniaus sporto rūmuose. Social
demokratų partijos pranešimu, ši 
diena “suteikia galimybę viso pa
saulio darbo žmonėms apsvarstyti 
savo judėjimų pasiekimus ir to
liau tęsti solidarią veiklą”. Tra
dicija prasidėjo 1886 metais JAV 
Čikagoje, kada darbininkai pra
dėjo protestus ir streikus dėl aš- 
tuonių valandų darbo dienos. Pa
ryžiuje 1889 m. Tarptautinė dar
bo žmonių draugija gegužės 1-ąją 
paskelbė tarptautine darbininkų 
švente.

KALTINA TYRIMO VILKINIMU
Lietuvos generalinis prokuro

ras Kazys Pėdnyčia raštu apkal
tino savo pirmtaką Artūrą Pau
lauską vilkinus Rainių žudynių ty
rimą ir leidus pagrindiniam kalti
namajam Petrui Raslanui pabėgti 
iš Lietuvos. “Lietuvos aide” skel
biama, jog K. Pėdnyčios teigimu, 
nuo 1990 iki 1998 m. nedaryti jo
kie bylos parengtinio tyrimo dar
bai. P. Raslanas, dirbdamas oku

pacinės sovietų valdžios Valsty
bės saugumo liaudies komisariato 
(NKVD) Telšių apskrities sky
riaus viršininku, įtariamas 76 be
ginklių civilių Lietuvos gyventojų 
žudynių organizavimu ir vadova
vimu 1941 m. birželio 25 d. Rai
nių miške. Jis dabar gyvena Ru
sijoje.

PASKELBTA STREIKŲ TVARKA
Statistikos departamentas pa

skelbė streikų statistikos ataskai
tos ir streikų statistikos duomenų 
pateikimo tvarką. Darbdaviai turi 
raštu pranešti Statistikos departa
mentui apie streiko pradžią, už
pildyti ataskaitos blankus ir pa
teikti su papildomais paaiškini
mais. Ataskaitoje pažymimos 
streiko priežastys, dalyvių skai
čiai, trukmė ir kiti duomenys. 
Streikas gali būti skelbiamas viso
je įmonėje arba jos padaliniuose. 
Piniginės baudos skiriamos už 
duomenų nepateikimą, melagin
gų duomenų pateikimą arba ne- 
įsileidimą valstybės statistikos tar
nybų pareigūnų.

TEMPS ĮSTRIGUSIUS LAIVUS
Balandžio 16 d. į Palangos 

pajūrį buvo atvežta technika ir 
pradėti paruošiamieji darbai iš
traukti iš smėlio norvegų laivą 
“Seines”. Praeitų metų gruodžio 
mėn. įvykusio uragano išmestas į 
krantą, jis įstrigo ir buvo parduo
tas klaipėdiečiui J. Maziliauskui. 
Dar vieną, kovo mėnesį įstrigusį 
laivą “Star Trader” taip pat tikisi 
nutempti tuo užsiimanti bendrovė 
“Narų servisas”. Šis sugedo netoli 
kranto ir smarkus vėjas jį nunešė į 
krantą.

PARDUODA ORGANUS
Lietuvoje veikia tarptautinė 

nusikaltėlių grupuotė, kuri ne
legalioms klinikoms Italijoje 
tiekia žmonių organus, praneša 
BNS/LGTIC. Organizuotų nusi
kaltimų tyrimų tarnybos duome
nimis, nustatytos kelios italų pa
tikėtinių grupės, kurios organi
zuoja žmonių, sutinkančių par
duoti savo organus, paieškas. Or
ganus sutinka parduoti bedarbiai, 
sunkiai išsilaikančios vienišos mo
tinos. Jiems pažadama sumokėti 
po operacijos, bet jie dažnai ap
gaunami, - sumažinama pažadėta 
suma. Organų kaina juodojoje 
rinkoje svyruoja nuo kelių šimtų 
iki 3000 JAV dol. Pagal Lietuvos 
įstatymus, žmogaus organai nega
li būti piniginių sandėrių ob
jektas. RSJ

DCZMICZ FOUR SEASONS 
ruzrrIHAl realty limited

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org 
Tinklavietė: www.tourseasonproperties.com

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + 

$20 už pristatymą
SKAMBINTI

905 545-8868 -
Asta arba Beatas Brasai

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

Hamilton, Ont. L8M 2W7

KAI PYS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

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

asmuo gali gaut tik 31 kg be muito.
• Prieš atvažiuodami ar norėdami 
daugiau informacijas 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

Danuos šaulių sąjungos atstovė LIZBET FROST JENSEN Lekėčių 
(Šakių rajono) krašto muziejuje. Prie jos - Lekėčių šaulių būrio vadas 
VIDMANTAS MAŠINAUSKAS - liaudies meistras, buvęs tremtinys

Nuotr. R. Eidukevičiaus

Olandų laikraštis apie latvius
“Het Parool” bendradarbis Wierd Dūk rašo apie Rygoje 
demonstravusius buvusius vokiečių SS legiono narius latvius. 
Daugelis latvių juos laiko ne nusikaltėliais, o patriotais.

Sovietų okupacija jiems buvusi baisesnė negu vokiečių
Maždaug 140,000 latvių ko

vojo per II Pasaulinį karą, nors 
ir nesavanoriškai, vokiečių pu
sėje.

Į akis krintanti nacių simpa- 
tikų su vėliavomis eisena Ka
tedros aikštėje prie Laisvės pa
minklo yra buvusios Latvijos so
vietų respublikos simbolis nesu
gebėjimo susitvarkyti su savo 
praeitimi. O kitas simbolis - ka
linys Vasili Kononov. Šis 77 me
tų buvęs policininkas buvo sau
sio pabaigoje nuteistas 6 me
tams kalėti, nes jis 1944 m., bū
damas jaunų partizanų vadas, 
liepė sušaudyti devynis nacių 
kolaborantus. Kritikai vadina jo 
nuteisimą “politika”. Jie įtaria, 
kad latvių autoritetai nuteisė 
Kononovą už jo simpatiją sovie
tams. Jeigu šis senas, ligotas, 
etninis rusas gali būti baudžia
mas už karo nusikaltimus, kodėl 
vaikšto latvių naciniai karo nu
sikaltėliai laisvi? Išžudant be
veik visą žydų bendruomenę 
Latvijoje - apie 90,000 žmonių, 
latvių nacionalistai atliko svar
bų vaidmenį.

“1998 m. vasarą mano tėvą 
suėmė jo vasarnamy”, pasakoja 
Kononovo dukra Irina savo bu
te Rygos priemiestyje. “Arešto 
metu mano tėvo du broliai ir jo 
sūnus mirė, bet jam nedavė lei
dimo dalyvauti laidotuvėse. Kiti 
partizanai bijo raganų medžiok
lės. Jie mano, kad ateis ir jų 
eilė”.

Ir Vakarai kritikuoja Rygą. 
Žydų grupės kaltina Latviją per 
mažai darant, kad latvių nacių 
karo nusikaltėlis Konrad Kalejs 
(86) būtų teisiamas. Kalejs esąs 
atsakingas už masinį 30,000 
žmonių nužudymą, daugiausia 
žydt^per nacių okupaciją.

Sis latvis 1990 m. buvo JAV 
ir Kanados ištremtas ir šiais me
tais turėjo palikti Didžiąją Bri
taniją. Kalejs dabar gyvena 
Australijoje.

Latvija nori būti ES ir ŠAS 
nare, kad nebūtų izoliuota tarp-
tautinėje plotmėje. Andrejs Pil- 
degovies, latvių Užsienio reika
lų ministerijos pareigūnas pri
pažįsta, kad Ryga “turi rūpes
čių” dėl kritikos ir sako: “Bet 
mes negalime išbraukti mūsų 
praeities”. Viskas yra nesusipra
timas, mano Pildegovics: “Mūsų 
pažiūros į nacių ir sovietų karo 
nusikaltėlius neturi dvigubos 
moralės, bet praktikoj yra sun
ku nusikaltimus žmoniškumui, 
kurie taip seniai padaryti, įrody
ti. Praėjusį gruodį pradėta Ka
lejs byla. Mes kreipėmės į teisių 
ekspertus iš septynių kraštų. Pa
sirodo, Kanada klydo keturis kar
tus, norėdama nuteisti. Iš šimto

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

bylų Didž. Britanijoj baigėsi tik 
viena su nuteisimų. Izraelis nu
teisė Eichmaną, bet su byla prieš 
Demjaniuką užkliuvo. “Įrodymai 
prieš Kononovą stiprūs”.

Pasak istoriko Vilis Sam
sons (80), buvęs Latvių partiza
nų sąjungos vadas, Kononov nė
ra nusikaltėlis, bet didvyris. 
“Kad apie 20,000 partizanų sim
patizavo sovietams”, su tuo Sam
sons nesutinka. “Aišku, mes ko
vojome ne už Staliną”.

Latvija buvo tarp pasaulinių 
karų nepriklausoma, bet 1940 
m. ją okupavo Raudonoji armi
ja ir bematant pradėjo depor
tacijas. Per vienerius metus 
35,000 latvių pateko į Sibiro la
gerius. Kai Hitleris 1941 m. už
ėmė Baltijos respublikas, de
šimtys tūkstančių baltiečių buvo 
linkę kolaboruoti.

1944 m. Vokiečių kariuo
menė nužudė.Jęeletą Kononovo 
draugų Malye Bati kaime, Rusi
jos pasienyje. Pasak partizanų, 
kaimo gyventojai gavo iš vokie
čių ginklų ir padėjo veikti. Ko
nonov gavo įsakymą suimti kai
miečius, bet išėjo žudynės. Par
tizanai nužudė devynis žmones, 
jų tarpe tris moteris. “Kai žmo
nės per karą apsiginkluoja, kaip 
tie kaimiečiai ir partizanai, rei
kia pasirinkti vieną ar kitą pusę, 
mano Aleksandr Ogurtsov, Ko
nonovo advokatas. “Tai nebuvo 
karo nusikaltimas, o karinė 
veikla”.

Nils Muiznieks, Latvių tei
sių ir etninių studijų direktorius 
sako: “geriau būtų, jei ir naciai 
būtų teisiami, bet reikia neuž
miršti, kad rusai po karo daug 
nacių kolaborantų ištrėmė ar 
sušaudė. Sunku rasti latvį, kuris 
nebūtų dešimtimis metų sėdėjęs 
Sibiro lageryje”.

Represija pas nacius ir pas 
sovietus latvių daugumai esanti 
“nepalyginama”. Todėl daug lat
vių SS veteranus laiko laisvės 
kovotojais. Vertė z T

Ryšiai su 
Danijos 

šauliais
Vasario 18 d. KASP “Tau

ro” apygardos IV rinktinėje, S-5 
skyriaus vyr. specialistės ry
šiams su visuomene vyr. Itn. Vi
dos Jurkšaitienės kvietimu, lan
kėsi Danijos “Home Guard” 
štabo studijų ir parodų skyriaus 
viršininkė bei KASP štabo at
stovas mjr. Algimantas Imbra- 
sas. Šio vizito tikslas - susipa
žinti su savanorių tarnyba bei 
pasiruošti galimiems kultūri
niams mainams tarp Danijos ir 
Lietuvos. Svečiai apžiūrėjo tau
todailininko, savanorio eil. Me
čislovo Raginsko drožinių ir ta
pybos darbų parodą “Širdies 
balsas” bei vyr. srž. Romo Eidu
kevičiaus foto darbų parodas: 
“KASP 9-eri”, “LŠS 80”.

Užsienietė susipažino su 
rinktinės metraštyje sukaupta 
medžiaga, S-5 specialistų darbų 
specifika, aplankė Vilkaviškio 
RTG štabą, susitiko su jo dar
buotojais. Labiausiai danę do
mino kuopos vado vrš. Romo 
Žemaičio antisovietinė veikla, 
gyvenimas sovietiniame lagery
je. Vilkaviškio P. Karužos šau
lių kuopos būstinėje svečiai su
pažindinti su Lietuvos šaulių są
jungos istorija, struktūra, buvu
sios Vilkaviškio šaulių rinktinės 
praeitimi, kultūrine veikla.

Lizbet Frost Jensen apdo
vanota šauliška atributika. Ku
dirkos Naumiestyje aplankyta 
liaudies skulptoriaus ir tapytojo 
Prano Sederevičiaus skulptūrų 
paroda. Šakių RTG vadas pik. 
Itn. Edmundas Kučiąuskas sve
čius supažindino su Šakių RTG 
veikla, papasakojo apie Šakių 
krašto partizanų kovą už Nepri
klausomybę, aplankė Lekėčių 
krašto partizanų kovų vietas, 
apžiūrėjo 1994 m. šaulių-sava- 
norių atstatytą žeminę, prie ku
rios 1951.V.21 rusų apsupti žu
vo partizanai - Petras Jurkšai- 
tis-Beržas, Julijonas Butrėnas- 
Senis. Vėliau svečiavosi pas bu
vusį tremtinį, tautodailininką, 
Lekėčių šaulių būrio vadą Vid
mantą Mašinauską. Apžiūrėta 
šeimininko surinkta muziejinė 
paroda, jo tapybos ir drožinių 
darbai.

Vyr. srž. Romas Eidukevičius

Gananoque, Ont.
LINUI IR RASAI VESEL

KOMS, gyv. Rambyno sodyboje, 
gimė antras sūnelis, Aidas Valenti
nas. Džiaugiasi artimieji - senoliai 
Bronius ir Juzė Krokiai ir Aldona 
Veselkienė; Šarūnas sulaukęs broliu
ko; Rasa, Gaja, Gintautas, Sauliukas 
ir Darius - naujo pusbroliuko.

Hamilton, Ont.
HLSK “KOVAS”, ŠALFAS są

jungos kviečiami, birželio 3-4 d.d. 
Hamiltone rengia Šiaurės Ameri
kos lietuvių jaunių krepšinio pirme
nybes. Pirmenybių dienotvarkėje 
įtrauktos šeštadienio ir sekmadie
nio žaidynės, šeštadienio vakaro 
Mišios ir vakaronė. Žaidynės įvyks 
St. Mary’s Westdale ir Cathedral 
gimnazijų salėse, šeštadienio Mi
šios Aušros Vartų parapijoje, vaka
ronė Jaunimo centre.

Roušiant tokio masto pirmeny
bes, kuriose numatomas rekordinis 
skaičius dalyvių, susidaro labai 
daug išlaidų (salės, teisėjai ir t.t.). 
Norintys šias pirmenybes finansiš
kai paremti prašomi aukas įteikti 
Marijui Gudinskui, tel. 905 547- 
4536. HLSK “KOVAS”

Buvę latvių SS legiono veteranai demonstruoja Rygoje prie Laisvės 
paminklo Nuotr. “Het Parool” 2000.III.17

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Amerikos lietuvių klubo valdy
ba St. Petersburge š.m. kovo 10 d. 
posėdyje priėmė 29 naujus narius, 
iš jų 22 atvykę neseniai iš Lietuvos. 
Kaip rašoma “Lietuvių žiniose” 286 
nr., paskutiniu metu ypač atkreipia
mas dėmesys į tautiečius, atvyks
tančius apsigyventi JAV-se. Lietu
vių organizacijų eilės retėja, naujų 
ateivių įsijungimas teikia lietuviškai 
veiklai vilčių ateičiai. Ir St. Peters- 
burgo lietuvių klubo vadovybė 
džiaugiasi naujais nariais, tikėdama
si, kad bus naudinga ir seniesiams, 
ir naujiesiams klubo nariams.

St. Petersburgo lietuvių klubo 
kultūrinis būrelis kovo 22 d. suren
gė popietę su rašytoju dr. Kostu 
Ostrausku, su žmona Danute atos
togavusiu St. Pete Beach vasarvie
tėje. Jis skaitė iš savo neseniai 
Lietuvoje išleistos knygos “Žodžiai 
ir žmonės” apybraižą apie žinomus 
profesorius brolius Mykolą, Vaclo
vą ir Viktorą Biržiškas, kuriuos jam 
teko artimiau pažinti. Geras skai
tovas, sumaniai surinkti faktai, per
pinti humoru, sudomino ir gerai 
nuteikė popietės dalyvius. Kultū
ros būrelis dėkoja rašytojui už ma
lonią popietę ir tikisi, kad ji nebus 
paskutinė.

Lituanistinė mokykla St. Pe
tersburge paminėjo Kovo 11-tosios 
dešimtmetį. Minėjimas pradėtas 
Lietuvos himnu ir mokyklos vedė
jos A. Smalinskaitės-Harris įvadi
niu žodžiu. Mokiniai R. Garsytė ir 
G. Garsys skaitė apie Kovo 11-to
sios reikšmę. Eilėraščius deklama
vo Kristina Harris, J. Lukas ir R. 
Vaidilaitė. Visi mokiniai ir svečiai 
buvo pakviesti sušokti “Suktinį”. 
Programa užbaigta šokiu “Jurgeli, 
meistreli”. Buvo ir mokinių darbų 
parodėlė. Mokyklą lanko 28 moki
niai.
Brazilija

“Palangos” vietininkijos skau
tų “2000 jubiliejaus stovykla” įvyko 
sausio 15-23 d.d. Lituanikos sody
boje (Sao Paulo mieste). Dalyvavo 
69 stovyklautojai. Vyriausia stovyk
los vadovė buvo Julija Ūkai, prity
rusi skautė, o komendante - vyr. 
skautė Camila Larasavičiūtė. Die
nos metu vyko žaidimai, sporto var
žybos. Kiekvieną vakarą buvo skir
tingos programos, grupiniai ir 
bendri laužai, šokiai, “Havajų” va
karas. Per talentų vakarą visi galėjo 
išmėginti savo sugebėjimus. Su
rengtas susimąstymo vakaras, ku
riam buvo svarstomos šeimos ir 
skautų veiklos temos, ateities pla
nai. Stovykla užbaigta sekmadienį, 
sausio 23 pamaldomis Lituanikos 
sodyboje.

Australija
A.a. Albertas Čelna, pirmasis 

ir ilgametis “Dainos sambūrio” va
dovas, staiga mirė š.m. vasario 25 d. 
Melburne. Velionis gimė 1915 m. 
balandžio 26 d. Čikagoje, JAV-bė- 
se. Jaunas su tėvais grįžo į Vilniaus 
kraštą ir apsigyveno Vydžių mieste
lyje. Baigė lietuvių pradžios mo
kyklą ir Vytauto Didžiojo gimnaziją 
Vilniuje. Čia jis ypač pasižymėjo 
sporte. Lenkijos vaivadijų gimna
zijų varžybose laimėjo pirmą vietą 
granatos metime, pagerindamas 
tuometinį granatos metimo rekor
dą. Vilniaus muzikos konservatori
joje mokėsi smuikuoti. Jis 1940 m. 
pasitraukė į Vakarus ir apsigyveno 
Austrijos sostinėje Vienoje. Karui 
pasibaigus, pasitraukė į Vokietiją ir 
Freiburge įstojo į konservatoriją. 
1949 m. atvyko į Australiją ir apsi
gyveno Melburne. Čia jis suorgani
zavo ir ilgus metus vadovavo chorui

“Dainos sambūris”. 1961 m. Bala- 
rato muzikos ir dainų varžybose, 
kur skambėjo ir lietuvių dainos, 
“Dainos sambūris” ir jo vadovas A. 
Čelna kritikų buvo gerai įvertintas. 
Kovo 1 d. Marijos Jūrų Žvaigždžės 
šventovėje kun. K. Ralys iš Lietu
vos aukojo gedulo Mišias. Per pa
maldas giedojo “Dainos sambūrio” 
choras ir solistas J. Rūbas. Po pa
maldų su velioniu atsisveikinimo 
žodį tarė “Dainos sambūrio” vado
vė B. Prašmutaitė ir šeimos vardu - 
sūnus Petras. Velionies palaikai bu
vo sudeginti.

Britanija
Lietuvos ambasada Londone 

Lietuvos nepriklausomybės šventę 
minėjo vasario 16 d., surengdama 
diplomatinį priėmimą. Svečius pri
iminėjo ambasadorius J. Paleckis 
su žmona Laima. Dalyvavo daug 
svečių, ypač iš diplomatinio korpu
so, Britų užsienio reikalų ministeri
jos, verslo atstovų, taipgi ir West- 
minsterio meras. Buvo ir lietuvių, 
tarp jų kariuomenės majoras V. Ki- 
bartas, kuris beveik dvejus metus 
darbuojasi “Allied Forces North
west Europe” dalinyje. Priėmime 
grakščiai patarnavo jaunos lietuvai
tės. Vienas amerikietis verslininkas 
pasakęs, esą labai geras ženklas 
Lietuvai, kai tiek daug atsilankė 
svečių. (“Britanijos lietuvių balsas” 
2000 m. 5 nr.).

Vokietija
Vokietįjos lietuvių bendruome

nės (VLB) tarybos posėdis įvyko 
š.m. kovo 18 d. Hiutenfelde. Jame 
dalyvavo 12 iš 15-kos tarybos narių. 
Posėdžiui vadovavo VLB tarybos 
prezidiumo pirm. M. Dambriūnai- 
tė-Šmitienė. Pranešimą padarė 
VLB valdybos pirm. A. Siugždinis, 
ižd. E. Jankūnas, kontrolės komisi
jos pirm. kun. A. Kelmelis, garbės 
teismo pirm. dr. V. Lenartas, Vasa
rio 16-tosios gimnazijos direktorius 
A. Šmitas, Vokietijos lietuvių jauni
mo sąjungos pirm. M. Lipšys. Buvo 
apžvelgta praėjusių metų įvairių sri
čių darbai. Valdybos pirmininkas 
pabrėžė ypač pernykštį Lietuvių 
Chartos minėjimą, Vasario 16-to
sios gimnazijos direktorius kalbėjo 
apie iškilusias problemas ryšium su 
Vokietijos federacinės valdžios para
mos gimnazijai nutraukimu, VL jau
nimo sąjungos pirmininkas prašė 
piniginės paramos vykstančiam jau
nimui į Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą Australijoje. Diskusijose 
svarbiausias dėmesys nukreiptas į 
naujai atvykstančių iš Lietuvos tau
tiečių įjungimą lietuviškon veiklon.

Šiame posėdyje buvo išrinkta 
VLB valdyba: pirm. A. Šiugždinis, 
vicepirm. dr. V. Bartusevičius, sekr. 
G. Ručys, ižd. E. Jankūnas, narys - 
A. Šmitas; kontrolės komisija: kun. 
A. Kelmelis, A. Mergevičius ir A. 
Lipšys; VLB garbės teismas: pirm, 
dr. V. Lenartas, vicepirm. O. Šiugž- 
dinienė, sekr. L. Lipšytė. Nuo š.m. 
balandžio 1 d. pasamdyta nauja val
dybos reikalų vedėja L. Želaitytė- 
Meyer. (“Vokietijos LB valdybos 
informacijos” 2000 m. 1 nr.). j. Andr.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus a

(Esu “Union Gas” [fy 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoiey 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

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

INTERAC KORTELĖ

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.50% Asmenines nuo............ 7.35%
santaupas........................... ....2.75% nekiln. turto 1 m........... 7.55%
kasd. pal. taupymo sąsk.... ....2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................ ....3.75%
180 dienų Indėlius.............. ....3.75% apmokėjimai.1 m. term, indėlius............ ....4.90%
2 m. term, indėlius............. ....5.20% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius............. ....5.50% apdraustos TALKOS
4 m. term. Indėlius............. ....5.60% atsargos kapitalu
5 m. term, indėlius............ ....5.95%
RRSP IrRRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)............................ ....2.50% valdžios iki $100,000.00
1 m. Ind............................... ....4.90%
2 m. ind............................... ....5.20%
3 m. ind............................... ....5.50%
4 m. Ind............................... .... 5.60%
5 m. ind............................... .... 5.95%
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Įvairių tautybių mokinių susitikimas
Toronte buvo surengta konferencija, kurioje dalyvavo 20 tautybių 

mokiniai su savo kultūriniais pasirodymais. Labai gražiai 
pasirodė “Gintaro”šokėjai

Balandžio 15 d. Don Bosco 
vidurinėje mokykloje įvyko ant
roji tautinių kalbų konferencija 
“Celebrating Our Diversity as 
Weavers of Cultural Tapestry” 
(Švęskime savo įvairumą kaip 
kultūrinės juostos audėjai). Šio
je konferencijoje dalyvavo visi 
katalikų mokyklų mokiniai, ku
rie šeštadieniais mokosi tauti
nių kalbų, už kurias gauna už
skaitas. Konferencijos organiza
toriai stengėsi parodyti kalbinį 
įvairumą, kultūrų turtingumą ir 
pačias darbo bei studijų galimy
bes tiems, kurie moka daugiau 
nei vieną kalbą.

Katalikų mokyklų švietimo 
skyrius moko šių kalbų: arabų, 
armėnų, kantoniečių (cantone- 
se), chaldėjų, kroatų, filipinų, 
vengrų, italų, lietuvių, mandari
nų, japonų, korėjiečių, lenkų, 
portugalų, slovakų, slovėnų, is
panų, tamilų, ukrainiečių ir 
vietnamiečių. Įdomu pastebėti, 
kad vienintelė lietuvių kalba yra 
dėstoma iš baltiečių ir skandi
navų tautų.

Konferencijos metu moki
niai galėjo pasirinkti kurioje pa
skaitoje nori dalyvauti. Semina
rų temos buvo įvairios ir skir
tingos. Į šį renginį buvo kviečia
mi ir mokinių tėvai, kuriems or
ganizatoriai suruošė paskaitą: 
“Tolesnis mokslas naujame 
šimtmetyje po vidurinės mokyk
los baigimo”.

Konferencijos metu buvo 
pagerbti ir specialiais žymeni
mis apdovanoti mokiniai, turin
tys aukščiausius pažymius bai
giamajame OAC kurse. Lietu
vių kalbos programą aukščiau
siu pažymiu baigė ir tokį apdo
vanojimą šiais metais gavo And
rius Rusinas, kuriam įteikti šį 
žymenį į sceną buvo pakviestas 
garbės svečias Lietuvių bend
ruomenės pirmininkas A. Vai
čiūnas.

Po apdovanojimų sekė įvai
rių kultūrinių grupių pasirody
mai. Kiekvienai grupei leido at
likti ne daugiau kaip du šokius 
ar dainas. Lietuvių visuomenei 
atstovavo šokių ansamblis 
“Gintaras” ypatingai gražiai, 
meniškai ir entuziastingai pasi
rodęs tarp visų kitų atlikėjų. 
Aukštas profesonalumo lygis, 
graži sceninė išraiška mums vi
siems lietuviams kėlė tautinį pa
sididžiavimą.

Po koncerto paskutinioji 
konferencijos dalis buvo pava
dinta “Pasaulinis kaimas”. Don 
Bosco mokyklos sporto salėje 
visos minėtos mokinių grupės 
paruošė studijuojamos kalbos 
krašto parodėles, atnešė maisto, 
OAC mokinys A. Zemnickas 
paruošė dideles raides ir užkli
javo jas ant sienos, kad visi ga
lėtų matyti užrašą - “LITHUA
NIA”. A. Rusinas iškėlė didelę 
Lietuvos trispalvę, G. Stasiulevi
čius nupiešė ir ant sienos pri
tvirtino “Vytį”, o A. Povilaitis 
pasirūpino smulkesniais suveny
rais. XI ir IX skyriaus mokiniai 
atnešė įvairių skanumynų: lietu
viško sūrio, juodos duonos, ku
linarijos patiekalų. J. Sondaitė 
(IX sk.) atnešė didžiulį krepšį 
pačios prikeptų voveraičių, o XI 

Toronto Maironio mokyklos mokinių grupė dalyvavo tautinių šešta- 
dieninų mokyklų susitikime Don Bosco mokyklos patalpose. Nuotrau
koje - V. NARUŠYTĖ ir A. RADŽIŪNAITĖ baigia paruošti lietuvių 
skyriaus puošmenų stalą Nuotr. N. Benotienės

mokine Laura DesRosiers kartu 
su savo mama visus vaišino lie
tuviškais virtiniais. Susidomėji
mas buvo labai didelis, nes pa
ragauti šio patiekalo kartais net 
ir eilutė laukiančiųjų susidary
davo. L. Jonaitytė, T. Kuras ir V. 
Narušytė meniškai papuošė visą 
parodėlės stalą. Vienuolikto 
skyriaus mokiniai A. Valiulytė, 
R Butrimaitė, V. Narušytė ir V. 
Pečiulytė (IX sk.), pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, visiems 
pasakojo apie Lietuvą, rodė su
venyrus, vaišino mūsų tautiniais 
gardumynais. Nuotaika buvo 
ypatingai pakili, lietuviai stu
dentai susitiko savo draugus, su 
kuriais lanko vietines gimnazi
jas, vieni kitus vedė prie savo 
krašto stotelių, pasakojo apie 
savo kalbos ir kultūros ypatu
mus.

Po konferencijos, paklausus 
savo mokinių kas jiems nepa
tiko, tai visi nusiskundė per il
gomis suaugusiųjų sveikinimo 
kalbomis, nelabai įdomiais dis
kusijų būreliais ir parodos lan
kymo metu kai kurių tautybių 
stotelėse smilkomais aštriais 
smilkalų kvapais. Į klausimą “O 
kas patiko?” visi vienbalsiai at
sakė “Gintaro” pasirodymas ir 
paskutinioji dalis, kurios metu 
visi ragavo įvairių tautybių 
maistą. Džiaugėsi susitikę savo 
draugus, dalinosi dienos įspū
džiais.

Konferencijos proga orga
nizatoriai išleido 86 puslapių 
suvenyrinę programą, kurioje, 
be oficialios dalies, po puslapį 
buvo skirta kiekvienos šalies 
apibūdinimui, pagrindinį dėme
sį skiriant krašto ypatumams, 
žmonėms, emigrantų indėliui, 
Kanados ekonomikai, etninių 
grupių tradicijoms ir kt.

Lituanistinių kursų studen
tai šiomis temomis rašė rašto 
darbus. Geriausi rašiniai moky
tojos buvo atrinkti perduoti su
venyrinei programai. Šie moki
niai buvo: krašto apibūdinimas 
- V. Benotaitė ir A. Rusinaitė; 
žmonių apibūdinimas - R. Sa- 
monytė ir J. Smailytė; indėlis 
Kanados ekonomikai - V. Nau
džiūnas ir J. Šimonėlytė. tradi
cijos -"V. Paulionytė; ypatingi 
žmonės - A. Povilaitis; tradici
nis lietuvių maistas - A. Rusi
nas, kuris savo rašinį baigė ce
pelinų receptu ir lietuviškais žo
džiais - SKANAUS!

Lietuvos apibūdinimas už
ėmė 4 puslapius. Mokinių apra
šymai liudijo, kiek daug žinių jie 
yra sukaupę lietuvių mokyklos 
ir litanistinių kursų dėka. Aiš
kėjo kokios turtingos yra asme
nybės, mokančios daugiau nei 
vieną kalbą, pažįstančios kultū
rą, papročius.

Konferencijoje dalyvauda
ma kartu su savo 43-mis litua
nistinių kursų mokiniais, buvau 
labai patenkinta drausmingu jų 
elgesiu, mandagumu, parodyta 
aukšta savigarbos ir pagarbos 
kitam kultūra. Šis gražus jauni
mas yra visų mūsų lietuvių vi
suomenės nuopelnas.

Nijolė Benotienė, 
Lituanistinių kursų atsakinga 

mokytoja

Toronto Maironio mokyklos mokinių grupė, dalyvavusi tautinių šeštadieninių mokyklų susitikime š.m. 
balandžio 15 d. Don Bosco mokyklos patalpose. Viduryje - KLB pirm. A. VAIČIŪNAS Nuotr. N. Benotienės

Rašytoj ų pobūvis Čikagoj e 
Išeivių susitikimas su Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininku VALENTINU SVENTICKU, 
besilankančiu Amerikoje. Svečias papasakojo apie Lietuvos rašytojus ir prašė neteisti jų 

iš tolo dėl sovietinės praeities

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Šį susitikimą kovo 16 d. 

“Seklyčioje”, Čikagoje, suruošė 
Lietuvių rašytojų draugija, ku
rios pirmininkė yra Stasė Peter
sonienė.

Čikagoje ir apylinkėse gyve
nantys rašytojai ir kai kurie 
spaudos atstovai turėjo progos 
išgirsti Lietuvos rašytojų sąjun
gos pirm. V. Sventicko žodį ir 
gauti įdomios informacijos apie 
Lietuvos rašytojus.

Po trumpo ir turiningo su
pažindinimo su garbingu svečiu 
ir po vakarienės kalbėjo V. 
Sventickas. Jis džiaugėsi šiuo 
pirmuoju ir gal vieninteliu LRS 
pirmininko susitikimu su tiek 
daug rašytojų, gyvenančių sve
tur, kurie išliko lietuviais, išsau
gojo rašytojų org-ją, apgynė lie
tuvių literatūros garbę tuo lai
kotarpiu, kada okupuotoje Lie
tuvoje žmoniškai rašyti buvo 
neįmanoma.

Sakė, kad apie išeivijos ra
šytojus buvo paskleista visokių 
neteisingų informacijų, nesąmo
nių. Vieni tai darė iš savanau
diškumo, kiti - iš prisitaikymo 
ar kompartijos spaudimo arba 
tiesiog buvo priėmę bolševikinę 
ideologiją.

V. Sventickas dėl viso to iš
tarė atsiprašymo ir apgailestavi
mo žodžius LRS vardu. Jis pra
šė griežtai neteisti iš tolo. Yra 
sunku trumpai paaiškinti tas ap
linkybes, kuriomis teko gyventi 
ir kurti.

Pavyko išsaugoti lietuvių 
kalbą, ryšį su tautosaka, klasika, 
lietuviškomis tradicijomis. Pa
vyko pamažu vis aiškiau ir tvir
čiau reikšti dvasios laisvę, gau
sinti literatūrines išraiškos for
mas ir galimybes, ypač panau
dojant perkeltines reikšmes, 
Ezopo kalbą, metaforas. Taip 
buvo apeinama cenzūra.

V. Sventicko karta į viso
kias tarybines taisykles jau su-

BALYS AUGINĄS

Tos meilės niekas 
neišplėš...

MYLĖTI savo gimtą kraštą - 
Tos meilės niekas neišplėš!- 
Grūmoja audros, vėtros blaškos- 
Lietuvio nepakeis širdies - -

Lopšy suklikęs pirmą kartą - 
Motulės meilę pajunti - 
Nuo žodžio pirmą sykį tarto - 
Šeima, namai - tavo lemty - -

Tau kalba žalios pušys linksmos, 
Gėlėm čia juokiasi laukai - 
Ir auga metais tavo žingsnis - 
Čia tavo laimė ir vargai - -

Čia rugio grūdas žvilga auksu - 
Legendos miega ežeruos - 
Ir savo protėvio aš klausiu, 
Išėjusio atnešt aušros:

- Mylėti savo gimtą kraštą - 
Žmogaus prasmė ar dovana? 
Ir atiduot gyvybės lašą -
Ar tai auka, ar tik daina?

Ir balsą aš girdžiu senolio - 
Lyg aidą senkapių varpų:
- Sūnau, lietuviškojo molio, 
Gentis sujungia mus abu!- -

Mylėti savo gimtą kraštą - 
Žmogaus gyvenimo esmė - 
Kad ir už vieną kraujo lašą - 
Skambės tautos gyvybė ir

Giesmė! - - 

gebėjo žiūrėti su neslepiamu 
humoru, kaip į formalumus, ku
rių dėl šventos ramybės reikėjo 
paisyti ir prašė nežiūrėti per 
daug rimtai ir rūsčiai.

Esminga, kad buvo išlaiky
tas nepriklausomybės siekis (ir 
Lietuvoje ir išeivijoje) veikiant 
skirtingomis aplinkybėmis ir bū
dais. Tikslas buvo pasiektas - 
turime nepriklausomą Lietuvą.

Toliau jis kalbėjo apie LRS 
šiandien. Ji gyvuoja nuo 1989 
m. birželio 7, kai atsiskyrė nuo 
Maskvos. Sąjunga turi daugiau 
kaip 350 narių, visų žanrų rašy
tojų. Sąjungai priklauso ir už
sienyje gyvenantys lietuviai ra
šytojai (kas 12-tas s-gos narys 
gyvena ne Lietuvoje). Centras 
yra Vilniuje, skyriai - Kaune ir 
Klaipėdoje. Valdyboje yra 17 
rašytojų. S-ga turi savo leidyklą 
ir nuo 1990 m. išleidžia 40 - 50 
knygų per metus. Taip pat turi 
keletą knygynų, biblioteką, ra
šytojų klubą, poilsio namus 
Nidoje, leidžia 4 žurnalus. Są
jungos tarptautinis renginys yra 
Poezijos pavasaris gegužės mė
nesį. Bendradarbiauja su kai 
kuriomis užsiėiiio rašytojų org 
jomis. Nuo 1992 m yra Euro 
pos rašytojų kongreso narė. 
Bendradarbiauja su Lietuvių ra
šytojų draugija, kurios daugiau 
kaip 20 narių yra ir Lietuvos ra
šytojų s-gos nariai. V Sventickas 
sakė, kad yra svarbu žmonių, 
gyvenančių svetur, atėjimas į 
sąjungą ir pabrėžė, kad “esame 
vienos literatūros kūrėjai”.

Jaunų rašytojų iki 35 m. yra 
gal 4% - 5%. 32 rašytojai yra iki 
45 m., 88 - iki 55 m., 98 - iki 65

Savita išeivijos dailininkė
Jūratė Batūraitė-Lemkienė, jos kūryba ir parodos

Dail. Jūratės Batūraitės- 
Lemkienės kūrybos paroda įvy
ko š.m. pradžioje Ladenburgo 
miesto meno galerijoje, Vokie
tijoje. Buvo išstatyti 22 jos tapy
bos, piešinių bei tušo darbai. 
Labai vykęs buvo muzikinis pa
rodos atidarymas. Dailininkės 
sūnus Vytautas paskambino 
pianinu, jo draugas Philip Grif
fiths padainavo savo sukurtų 
dainų. Į atidarymą susirinko 
gausus meno mylėtojų būrys.

Pagrindinė dailininkės kū
rybos linija - žmogus, gamta, 
žmogaus ir gamtos tarpusavio 
santykis. Nors nė viename pa
veiksle nerasime tiesiogiai gam
toje pavaizduoto žmogaus, at
skiromis detalėmis ji parodo 
žmogaus buvimą, jo ryšį su 
gamta, joje paliktus žmogaus 
pėdsakus.

Jos kūryboje dažniausiai vy
rauja trys spalvos - pilka, mėly
na, žalia. Pažymėtina ir tai, kad 
daugelis jos darbų, ypač tapy
bos, neturi pavadinimų. Lei
džiama pačiam žiūrovui pasi
nerti į iliuzijų, fantazijų pasaulį, 
pajusti ir suvokti dailininkės kū
rybinę mintį.

Jos tapyboje abstrakcija ir 
realybė priešpastatoma viena 
kitai. “Objets Trouvėes” rastos 
smulkmenos, paveiksle sudėtos, 
nieko bendro tarpusavyje netu
rintys daiktai. Detalės paimtos 
iš gamtos, o paveikslo viduryje - 
blizgančio metalo liūto galva lyg 
žmogaus numesta sagtis. Įdo
mus atskirų detalių sukompo- 
navimas priverčia žiūrovą pasi
nerti j fantazijos pasaulį

Taip pat įdomus ir labai 

m., 82 - iki 75 m. ir 12 - vyresni 
negu 85 m.

LRS turi rūmus Vilniaus 
centre. Juose yra s-gos adminis
tracija, rašytojų klubas ir leidyk
la. Ten yra “Metų” žurnalo re
dakcija ir kavinukė. Labai svar
bu, kad yra 4 spaudos leidiniai 
ir sava leidykla, nes tai galimybė 
ir sąlygos skleistis kūrybai.

Kalbėdamas apie leidyklą, 
sakė, kad joje yra leidžiamos 
šiuolaikinių rašytojų geriausios 
knygos. (Lietuvoje yra 700 - 800 
leidyklų; rimtų - 50). Rašytojų 
leidykla leidžia ir išeivijoje gy
venančių lietuvių rašytojų kūri
nius. Iškiliausi rašytojai beveik 
visi yra jau išleisti. Naujų kūri
nių yra mažiau. Leidžia ir eliti
nės pasaulio literatūros verti
mų. Yra sunku su lėšomis, nes 
leidžiama mažais tiražais. Jei ti
ražas nedidesnis kaip 3000, kny
ga yra nuostolinga, nes brangūs 
spaudos darbai. Leidykla turi 
ieškoti rėmėjų. Yra valstybinė 
programa, kuri remia, padengia 
nuostolius.

V. Sventickas kalbėjo ir 
apie galimybes daugiau išleistų 
knygų parduoti užsienyje. Susi
rinkusieji pateikė įvairius klau
simus, į kuriuos V. Sventickas 
išsamiai atsakinėjo.

Susitikimas praėjo nuošir
džioje, draugiškoje ir šeimyniš
koje nuotaikoje, prie kurios su
kūrimo prisidėjo ne tik šio va
karo šeimininkė Lietuvių rašy
tojų dr-jos pirm. St. Petersonie
nė, v-bos nariai ir kolegos rašy
tojai, bet ir pats svečias V. 
Sventickas, draugiškai, nuošir
džiai ir atvirai dalinęsis savo 
mintimis su dalyvavusiaisais.

įvairiai traktuotinas dailininkės 
koliažo darbas, kurį autorė sąly
ginai pavadino “Mamos laiš
kai”. Tai žaidimas su spalvom ir 
daiktais. Iš pirmo žvilgsnio at
rodo abstrakcija, bet gerai įsi
žiūrėjęs ir panagrinėjęs darbą, 
surandi laišką (ir ne vieną), kitų 
gerai neįžvelgiamų daiktų.

J. Batūraitė-Lemkienė yra 
išeivijoje gimusi jaunesniosios 
lietuvių kartos dailininkė. Gimė 
1949 m. Vokietijoje, vėliau su 
tėvais išvyko į Australiją, o iš 
ten į Kanadą ir 1978 m. vėl su
grįžo į Vokietiją, įsikūrė Huet- 
tenfelde, prie Vasario 16-tosios 
gimnazijos. Parodose dalyvauti 
pradėjo jau studijų metais. To
ronte baigė “Ontario College of 
Art”. Savo darbus ji rodė paro
dose Toronte, Lietuvoje, Vo
kietijoje.

Kaip sako pati dailininkė, 
nuo pat vaikystės augo gamtos 
prieglobstyje. Gyvenamosios vie
tos, kontinentų keitimas paliko 
gilų antspaudą jos kūryboje. Su 
gamta ji suaugo, ir tą formų - 
spalvų įvairumą vėliau dailinin
kė perkėlė ant drobės ar popie
riaus lapų. Vos tik pradėjusią 
tapyti, dailininkę traukė tiks
lumas, kruopštumas, atskiros 
detalės. Ši savybė lydi ją iki šios 
dienos. Ji - labai savito braižo ir 
manieros dailininkė. Dailinin
kės darbo kambaryje kabo nu
piešti tėvelio nunešioti batai. 
Tėvelio jau nebėra, o jo pėdsa
kai gyvenime liko, padėję ir pa
drąsinę Jūratę eiti nelengvu 
užsibrėžtu keliu.

Irena Timpienė,
Vokietija
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(1 KULKMIJE VEIKLOJE
Dailininko vitražisto prof. 

Kazio Morkūno, neseniai šventu
sio savo amžiaus 75-metį, darbų 
paroda “Akademijos” galerijoje, 
Vilniuje vyko š.m. kovo mėn. pra
džioje. Žiūrovai matė “Saulės 
mūšio”, Vilkaviškio katedros, 
projektų seimo rūmams, Prisikė
limo šventovei vitražų piešinius 
šalia kitų mažesnio formato dar
bų. Sukaktuvininkas yra laikomas 
vienu žymiausių lietuvių vitražo 
kūrėjų, ilgametis Vilniaus dailės 
akademijos dėstytojas, per 48 pe
dagoginio darbo metus paruošęs 
žymių dekoratorių, grafikų bei ki
tų meno specialistų. Kaip ELTA 
rašo (2000.III.7), į vitražo specia
lybę sukaktuvininką patraukęs 
dėstytojo dail. Stasio Ušinsko au
toritetas.

Vilniaus dailės akademijoje 
š.m. kovo 9-11 d.d. vyko tarptau
tinė mokslinė konferencija “Mo
derni meno vadyba - kultūros po
litikos dalis”, rengta Vilniaus dai
lės akademijos UNESCO. Kaip 
ELTA skelbia, pranešimus pada
rė Lietuvos ir užsienio kultūros 
politikai ir vadybininkai. Apie 
Lietuvos kultūrinę būklę kalbėjo 
kultūros ministeris Arūnas Bėkš- 
ta. Atskiri kalbėtojai kėlė jiems 
rūpimus klausimus. Savo požiū
rius dėstė atstovai iš Valstybinės 
filharmonijos, Kompozitorių s- 
gos, Šuolaikinio meno centro, Ki
no studijos, Teatro ir kino infor
macijos bei edukacijos centro, M. 
K. Čiurlionio dailės muziejaus ir 
kt. Konferencijoje dalyvavo kul
tūros darbuotojai iš Latvijos, 
Lenkijos, Danijos ir Bulgarijos.

“Keturios tapytojos iš Lietu
vos” - šiuo pavadinimu Belgijos 
sostinėje Briuselyje š.m. kovo 20 
d. buvo atidaryta Lietuvos nepri
klausomybės dešimtmetį mininti 
paroda. Savo darbus parodė dai
lininkės L. Drazdauskaitė, D. 
Kasčiūnaitė, R. Katiliūtė ir A. 
Petrašiūnaitė. Kovo 29 d. vyku
siose atidarymo iškilmėse dalyva
vo dailininkės, koncertavo M.K. 
Čiurlionio styginis kvartetas. Kaip 
ELTA rašo, keturiasdešimties ta
pybos darbų parodą surengė Lie
tuvos dailės muziejaus Šiuolaiki
nės dailės informacijos centras 
remiant Lietuvos kultūros minis
terijai ir kitiems.

Taikomosios dailės muzieju
je, Vilniuje, kur vyksta paroda 
“Krikščionybė Lietuvos mene”, 
š.m. balandžio 5 d. įvyko kultūros 
vakaras “Onutės Narbutaitės pa
sivaikščiojimas po senąjį Vilnių”. 
Vakaro metu buvo ir kompakti
nės plokštelės - komp. O. Narbu
taitės oratorija “Skiautinys mano 
miestui”. Šio kūrinio ištraukas 
dainavo Regina Maciūtė, Ignas 
Misiūra, “Aidijos” ir M.K. Čiur
lionio menų gimnazijos chorai, 
grojo Lietuvos valstybinio simfo
ninio orkestro grupė. Už šią ora
toriją autorė apdovanota valstybi
ne premija.

Dail. JŪRATĖ BATŪRAITĖ-LEMKIENĖ, (drobė, aliejus). Be pavadinimo

Chemikų konferencija
Baltiečių chemikai š.m. birže

lio 26-29 d.d. Vilniuje rengia 
tarptautinę organinės sintetikos 
konferenciją. Bus visiems gera 
proga susipažinti su tarptautinės 
chemijos lygiu, užmegzti tarpusa
vio bendradarbiavimo ryšius, ku
rie galės būti naudingi ir valsty
biniu mastu, baltiečiams pasira
šant prekybos sutartis su užsienio 
firmomis. Konferencijos rengėjai 
yra išsiuntę kelis tūkstančius pa
kvietimų Amerikos bei Europos 
mokslininkams ir tikisi, kad bent 
dalis iš jų atvyks. Lietuvos chemi
kai labai norėtų konferencijoje 
dalyvauti, bet daugelis dėl lėšų 
stokos turės to suvažiavimo atsi
sakyti, nors ir nemažą nuolaidą 
gaudami. (Registracijos mokestis 
$300 (JAV), baltiečiams $100 
(JAV). Rengėjai nori, kad konfe
rencijoje dalyvautų kuo didesnis
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Mariaus Ivaškevičiaus, de
biutuojančio dramaturgo, 3 v. 
pjesė “Kaimynas”, 1998 m. iš 
konkursui atsiųstų 36 pjesių lai
mėjusi pirmą vietą, š.m. vasario 
18 - 19 d.d. buvo vaidinta Jauni
mo teatre Vilniuje. Režisavo Ce
zaris Graužinis, dailininkė - Vil
ma Masteikienė, kompozitorius - 
Giedrius Puskunigis. Spektalius 
rengė Jaunimo teatras bei Teatro 
ir kino informacijos ir edukacijos 
centras, kurio direktorius Audro
nis Linga teigė, jog “Kaimynu” 
jau domisi Švedijos, Vokietijos, 
Latvijos teatralai. Anuomet kon
kurso komisija rado, kad M. Ivaš
kevičius sugeba sukurti ne tik gy
vą dialogą, bet ir veikėjų grupės 
polilogą, kai temos išsirutulioja iš 
sakomos minties bei ištarto žo
džio. Kaip R. Viskauskas “Lietu
vos aide” (2000.11.18) rašo, pjesės 
veiksmo vieta perkeliama iš sap
no į namų erdvę, kiemą, Australi
ją, beprotnamį... Realybė tai, 
apie ką veikėjai kalba.

MonografĮją “Kazys Grinius”, 
kurią visą dešimtmetį ruošė Gedi
minas Ilgūnas, neseniai išleido 
“Pradų” leidykla. Stambi 600 psl. 
knyga yra skirta buvusio Lietuvos 
prezidento dr. K. Griniaus 50- 
tosioms mirties metinėms pami
nėti. Knygos sutiktuvės įvyko š.m. 
kovo 22 d. Vilniaus rotušėje. Be 
kitų, renginyje dalyvavo Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, bu
vęs prezidentas Algirdas Brazaus
kas. ELTA pažymi, kad knygos 
sudarytojas G. Ilgūnas yra įsitiki
nęs, jog Kazio Griniaus gyveni
mas gali būti sektinu pavyzdžiu ir 
šių dienų Lietuvos vadovams.

Garsusis režisierius Eimun
tas Nekrošius antrą kartą laimėjo 
Rusijos teatro “Auksinės kaukės” 
premiją už “Makbetą”, geriausią 
Rusijoje suvaidintą užsienio spek
taklį 1999 m. Režisierių š.m. ba
landžio 4 d. pasveikino Lietuvos 
ministeris pirmininkas Andrius 
Kubilius, linkėjo ir toliau turtinti 
Lietuvos kultūrą originaliais teat
ro pastatymais.

Lietuvos valstybinės lietuvių 
kalbos komisuos vardynu besirū
pinančiųjų posėdyje š.m. kovo 15 
d. svarstytas viešas laiškas dėl ne
lietuviškų tikrinių vardų rašybos. 
Laišką pasirašiusių intelektualų 
nuomone, svetimvardžiai turėtų 
būti rašomi fonetiškai. Tačiau po
sėdyje dalyvavusių dauguma pri
tarė tekstuose palikti autentišką 
svetimvardžių formą. Lietuvių 
kalbos komisijos pirmininkė Dan
guolė Mikulėnienė aiškina, kad 
negalime išsiskirti iš bendro Eu
ropos konteksto, labiau kompiu
terizuojamo pasaulio, kuriame 
vyrauja rašytinė, o ne fonetinė 
kalba. Pritarimo randa siūlymas 
minint svetimvardį skliausteliuose 
įrašyti vardą fonetiškai, ir tai ma
žąja raide kaip tai daroma kituo
se kraštuose. (ELTA) Snk.

skaičius užsienyje gyvenančių ir 
dirbančių organinės chemijos 
mokslininkų bei darbuotojų. Yra 
prašoma paraginti juos, kad kon
ferencijoje dalyvautų.

Konferencijos organizatoriai 
labai norėtų sušelpti Lietuvos 
chemikus ir tiki, kad baltiečių iš
eivija supras šį svarbų užmojį ir jį 
parems savo pinigine auka.

Čekius rašyti “Queens Uni- 
versity/BOS 2000” ir siųsti šiuo 
adresu: prof. Victor Sniečkus, 
BOS 2000 Registration, Depart
ment of Chemistry, Queens Uni
versity, Kingston, Ont. K7L 3N6. 
Daugiau informacijos galima rasti 
kompiuterio tinklapyje: 
http://www.chem.queensu.ca/dup 
ont/ Šią informaciją “TŽ” pri
siuntė J. V. Dunčia iš Wilming
ton, DE, JAV.

http://www.chem.queensu.ca/dup
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SIKELIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6II L\8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

©^SPORTAS
Žinios iš Lietuvos

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind.....................3.25%
180-364 d. term.lnd....................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, RRIFir OHOSP

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

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

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

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

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

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

Duodame komercinius 
mortgičius Iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 372%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.

ir Weston Road)

LUDAS KEIIlIGI]RiTIO\ 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

■■■■■■■■■■■i 1111111111111111111111 
ROYAL.
«■■■■■■■■■■■ 1111111111111111111111

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

KREPŠINIS: LMKLygoje dėl 
Lietuvos čempionato baigmėje ko
voja Vilniaus “Lietuvos telekomas” 
ir Kauno “Laisvė”. Po dviejų rung
tynių 2:0 veda “Lietuvos teleko
mas” (77:60 ir 64:57). Dėl bronzos 
kovoja Marijampolės “Arvi-Verni- 
tas” ir Klaipėdos “Žuvėdra”. Serija 
2:0 veda “Arvi-Vernitas” (94:77 ir 
93:76).

FUTBOLAS: Kaune vykusiose 
Baltijos šalių čempionato varžybose 
Lietuvos rinktinė 2:1 nugalėjo lat
vius.

STALO TENISAS: Bremen 
(Vokietija) vykusiose Europos čem
pionato mišrių dvejetų varžybose 
Lietuvos stalo tenisininkė Rūta 
Garkauskaitė-Budienė kartu su ser
bu Aleksandru Karakasevic iškovo
jo aukso medalius.

DVIRAČIAI: Lietuvė Diana 
Žiliūtė “Vuelta Navarra Feminas” 
daugiadienių dviračių lenktynėse 
Ispanijoje visuose keturiuose tarps
niuose užbaigė pirma, o “GP Libe- 
razione Donne” lenktynėse Italijoje 
užėmė penktąją vietą.

BOKSAS: Kaune baigėsi 4- 
tosios tarptautinės Algirdo Sočiko 
varžybos, kuriose dalyvavo Vokieti
jos, Rusijos, Norvegijos, Gudijos, 
Estijos ir Latvijos boksininkai. Aš- 
tuoni lietuviai laimėjo pirmąsias 
vietas: vilnietis Ivanas Stapovičius 
(51 kg svorio grupė), kauniečiai 
Marius Narkevičius (57 kg), Darius 
Marčiukaitis (60 kg), Donatas Jase
vičius (67 kg), Donatas Bondarevas 
(71 kg), Rytis Zavadskis (75 kg), ir 
vilniečiai Martynas Stadalius (81 
kg), Jaroslavas Jakšto (91 kg).

LENGVOJI ATLETIKA: Fi
ladelfijoje (JAV) vykusiose “Penn 
Relays” varžybose North Carolina 
universiteto studentas K. Celiešius 
tapo nugalėtoju ieties metime, nu
sviedęs ietį 73 metrus.

ŠOKIAI: Kaime, sporto halėje, 
įvykusiose Tarptautinės sportinių 
šokių federacijos (IDSF) pasaulio 
standartinių šokių įvertinimo varžy
bose “Gintarinė pora”, Kauno klu
bo “Dileksa” ir “Sūkurys” šokėjai 
Linas Koreiva ir Karolina Skorups- 
kaitė tapo laimėtojais, o Lietuvos 
čempionatą laimėjo Arūnas Bizo- 
kas ir Edita Daniutė. V.P.

ALGIRDAS VELIUONA, vienas iš 
Jubiliejinių žaidynių Baltimorėje, 
MD, organizatorių, leidinio redak
torius. Nuotraukoje — 1999 m. lau
ko teniso varžybose Columbus, OH 

Nuotr. E. Krikščiūno

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
1990-1999 metų laikotarpyje už
dėtos sankcijos 12-kai valstybių 
(Irakui, Jugoslavijai, Libijai, Li
berijai, Somalijai, Kambodijai, 
Haiti, Angolai, Ruandai, Suda
nui, Siena Leone bei Afganista
nui) baustinos padėties nepa
keitė. Ypač kritikuotinos yra 
Irako sankcijos, kurios buvo už
dėtos norint priversti S. Husei
ną nustoti gaminti tam tikrų rū
šių ginkluotę. Vietoj to buvo tik 
pabloginta paprastų Irako gy
ventojų būklė - valdžia pasiliko 
nepaliesta. L. Axworthy pasiūlė 
įvairius sankcijų variantus, ku
rie labiau liestų nusikaltusius 
asmenis ar organizacijas. Taip 
pat jis pasiūlė iš naujo įvertinti 
JT pajėgumą ir atskirų jos narių 
“politinį norą” tokias sankcijas 
įvesti. Buvo paskelbta Kanados 
vieno milijono dovana Irako 
žmonėms “mokyklų atstatymui 
bei gyventojų gerovės pakėli
mui”, kuri bus siunčiama per 
atitinkamas privačias organiza
cijas.

Interneto vandalas, kuris 
vasario mėnesį sujaukė svarbių 
organizacijų (kaip CNN.com, 
Yahoo, Amazon.com,E*Trade) 
svetaines, pagaliau buvo pagau
tas. Tai 15 metų jaunuolis, gyve
nąs Montrealio turtingųjų rajo
ne, operavęs “Mafiaboy” slapy
vardžiu. Gaudė jį Kanados 
RCMP ir JAV FBI pareigūnai 
ir sugavo, kai jaunuolis pradėjo 
girtis Internete savo “pasieki
mais”. Pagautam jaunuoliui, ku
rio pavardės dėl jo jauno am
žiaus skelbti neleidžiama, dabar 
uždrausta naudoti kompiuterį, 
išskyrus mokyklos reikalams (o 
ir tada turi būti stropiai prižiū-

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

rimas) bei “naršyti” Internetu. 
Policija jį įvertino ne kaip Inter
neto genijų, bet tik kaip “pa
mėgdžiotoją” gabesnių compu
ter hackers. Atseit, bendrovės, 
tobulinkite savo svetainių sau
gumo programas, nes ateity gali 
būti dar blogesnių “įsiveržimų”.

Rembrandto oforto darbų 
paroda Toronte tęsis iki birželio 
25 dienos Art Gallery of Ontario 
patalpose. Rembrandt Har- 
mensz van Rijn, 17 šimtmečio 
olandų dailininkas, daugiau ži
nomas savo aliejum tapytomis 
drobėmis, kurių bene garsiausia 
“Nakties sargyba” kabo Ams
terdamo Rijksmuseum, per savo 
30 metų menininko karjerą su
kūrė gana daug ir oforto dar- 
bų(“etchings”). Iš jų 82 išstatyti 
Toronte. Jie yra laikinai pasi
skolinti iš didesnio Rembrandto 
oforto darbų rinkinio Niujorko 
Pierpoint Morgan bibliotekos.

Kanadoje yištos geresnės 
negu JAV, nes jos padeda dau
giau kiaušinių. Vidutinė Kana
dos višta per metus padeda 
284.4 kiaušinius, tuo tarpu JAV 
višta tepadeda 265.6 kiaušinius. 
Produktingiausiame Kanados 
vištų ūkyje vištos sudėjo net po 
324 kiaušinius per metus. Pa
klausta, kodėl toks produkcijos 
skirtumas (kai visi kiti produk
cijos rodikliai yra geresni JAV), 
B. Cox, dirbanti Kanados kiau
šinių prekybos agentūroje, pa
aiškino, kad Kanadoje yra ge
resni vištidžių pastatai, kurie tu
ri būti gerai izoliuoti ir apšildo
mi. Tai sudaro galimybę mani
puliuoti kiaušinių dėjimo proce
są keičiant apšvietimą. Tuo tar
pu JAV vištidžių dauguma yra 
pietuose, kur vištidės primity
vios su plastikinėmis sienomis, 
nereguliuojama temperatūra ir 
be dirbtinio apšvietimo. Ope
ruojant natūralia šviesa kiauši
nių produkcija, dienoms po bir
želio 22 trumpėjant, pradeda 
sulėtėti.

Prince Edward Island 
(P.E.L) provincijos parlamento 
rinkimus balandžio vidury lai
mėjo konservatoriai. Prieš rin
kimus parlamente buvo 18 kon
servatorių, 7 liberalai, vienas 
naujasis .demokratas (NDP) ir 
viena vieta buvo neužpildyta. 
Po rinkimų premjeras Pat 
Binns, 51 metų amžiaus, visada 
linksmas ir draugiškas sojos pu
pelių augintojas, gali džiaugtis 
laimėjęs 26 iš 27 parlamento 
vietų - tik viena vieta atiteko 
perrinktam nuo 1985 metų libe
ralų atstovui. Abiejų opozicijų 
partijų vadovai rinkimuose pra
laimėjo. G.K. ;

Visi į Baltimorę!
Šį savaitgalį, gegužės 5-7 d.d. 

vyks 50-tosios Jubiliejinės Šiaurės 
Amerikos lietuvių sporto žaidynės. 
Galutinės registracijos duomenims, 
žaidynėse dalyvaus 28 krepšinio ir 9 
tinklinio komandos. Be to, žaidynė
se bus vykdomos šios individualios 
sporto šakos: stalo tenisas, šachma
tai, kėgliavimas (bowling), rankos 
lenkimas, šaudymas oro šautuvu. 
Pastarosioms varžyboms dar bus 
galima registruotis žaidynių pra
džioje, vietoje.

Iškilmingas žaidynių pokylis 
bus gegužės 6, šeštadienį, 8 vai. 
vak. Lietuvių Namuose. Ruošiamas 
sukaktuvinis leidinėlis, kurį reda
guoja Alg. Veliuona. Registracijos 
ir informacijos centro adresas: Vik
toras Sajauskas, 9184 Windflower 
Dr., Ellicott City, MD 21943. Tel. 410 
418-8344; faksas: 410 418-5525; E- 
mail: rsajauskas@msm.com Dau
giau informacijos teikia interneto 
tinklapis: www.lietuvis.net/s/same.html

ŠALFASS Inf.

Jaunučiai registruojasi
ŠALFASS-gos centro valdybos 

pranešimu, jaunučių krepšinio pir
menybėse š.m. birželio 3-4 d.d. Ha
miltone, Ont. žada dalyvauti rekor
dinis komandų skaičius - 60. Dau
giausia komandų užregistravo Či
kagos ASK “Lituanica” - 14, To
ronto “Aušra” - 10, Klyvlando 
“Žaibas” - 9, Hamiltono “Kovas” - 
8, Toronto “Vytis” - 7, Detroito 
“Kovas” - 5, Niujorko LAK - 3 ir 
Filadelfijos “Aras” - 1. Galutinė 
komandų registracija privalo būti 
atlikta iki š.m. gegužės 10 d. imti
nai, šiuo adresu: Arvydas Šeštokas, 
1411 Winterbourne Dr., Oakville, 
Ont. L6J 7B5. Tel. 905-829-2289 
namų; 905-829-2183 darbo; Faksas: 
905-829-5641; E-mail: sestokas@- 
alo.com Po galutinės komandų re
gistracijos bus paskelbta galutinis 
varžybų formatas, tvarkaraštis, ad
resai ir kitos tolimesnės informaci
jos. Inf.

Sagos
- Sveikas, Jonai. Matau, kad 

tavo švarko sagos labai tvarkingai 
prisiūtos. Turbūt esi vedęs?

- Taip, teisybė. Pirmas daly
kas, kurį mano žmona per medaus 
mėnesį išmokė, buvo sagų prisiu- 
vimas.

Nesusipratimas
Per pusryčius sako žmona savo 

vyrui:
- Tu tikriausiai nežinai, kokia 

šiandien diena?
- Žinau, - atsakė jis ir išėjo į 

darbą.
Apie 10 v.r. suskambo durų 

skambutis. Atidariusi duris žmona 
priėmė atsiųstas rožes. 1 v.p.p. gavo 
šokolado dėžę. Už pusvalandžio 
krautuvės pardavėjas atnešė jai šil
kinę suknelę. Nustebusi žmona, 
laukdama grįžtančio vyro, tarė sau:

- Niekad savo gyvenime netu
rėjau tokios puikios balandžio pir
mosios!

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

PFD0J SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d d ch

> KULNO SKAUSMAI
> PĖDOS SKAUSMAI
k PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
> NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
k ĮAUGĘ NAGAI
k VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
> SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLA1S

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

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;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

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 M8X1C8 

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

GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien 

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

ALGIS 
čZZZ MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš 

Toronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių.
SKRENDAM ĮVAIRIOMIS TRĄŠOMIS.

Bilietų kainos išskrendantiems iki balandžio pabaigos 
išskrendantiems iki 25 gegužės 
išskrendantiems iki 14 birželio
vasaros kainos - pradedant nuo 1099 dolerių

- nuo 829 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 atsikviečianl Jūsų gimines ii Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

4 4

CNN.com
mailto:rsajauskas@msm.com
http://www.lietuvis.net/s/same.html
alo.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


A+A
KAZIMIERUI GUDŽIŪNUI 

iškeliavus į dangiškąją karalystę, 
žmonai ANELEI, dukroms - NIJOLEI ir RITAI bei 
jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime -

KLB Otavos apylinkės valdyba ir 
apylinkės lietuviai

AtA
ALEKSUI ANDRULIUI, 

ilgamečiam Medžiotojų ir žūklautojų klubo “Tauras” 
nariui mirus, užjaučiame jo žmoną LEVUTĘ, sūnus - 
EDVARDĄ, HENRIKĄ, dukterį WALTRAUT ir 

visus gimines bei artimuosius -
L. Kremeris J. V. Šimkus

P. Stepanauskas

Piliakalnis “Napoleono kepurė” kelyje Trakai - Jieznas Nuotr. V. Kapočiaus

Milijonai lietuviškai veiklai
Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas per 36-rius veiklos metus iš savo 
santaupų paskyrė beveik du milijonus dolerių plačiai lietuviškajai veiklai; vien 1999 metais 

paskyrė 56,000 dolerių. Visa tai išryškėjo metiniame kooperatyvo susirinkime
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

West Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie dalyvavo 

mūsų dukrų -
AtA

AUDRONĖS ir DAINOROS
laidotuvėse, užprašė šv. Mišias bei pareiškė mums už
uojautas žodžiu bei raštu. Taip pat nuoširdi padėka ku
nigams - A. Simanavičiui, OFM, P. Šarpnickui, OFM, 
E. Jurgučiui, OFM, bei E. Putrimui - už atnašautas 
Mišias, visiems už gėles ir kitas aukas; sės. Loretai už 
nuolatines maldas.

Liūdinti -A. S. Čeponių šeima

Čikagoje vėl “Traviata”
EDVARDAS ŠULAITIS

Gegužės 7 d. Morton vidu
rinės mokyklos auditorijoje Ci
cero mieste pamatysime G. 
Verdi “Traviatą”.

Čikagos lietuvių operos ko
lektyvas šį kūrinį yra pamilęs, 
nes šį pavasarį “Traviatą” stato 

■jau trečią kartą. 1966-siais 
“Traviatos’1 ■'pirmasis * 'pastaty
mas Marijos aukšt. mokyklos 
salėje, žiūrovais perpildytoje, 
buvo rodytas net keturis kartus.

Kai Čikagos lietuvių opera 
minėjo 15 metų gyvavimo su
kaktį 1971 m., toje pačioje Ma
rijos aukšt. mokyklos auditori
joje, buvo duoti trys šios operos 
spektakliai. Abu kartus pastaty
mams vadovavo ir operai diri
gavo Aleksandras Kučiūnas.

LARISA SVIRPLYTĖ, B.Sc., bai
gusi Guelph universitetą ir įsigijusi 
gamtos išteklių valdymo specialy
bę, gavusi magistrės (M.Sc.) laips
nį planavimo srityje. Šiuo metu 
dirba Toronto miesto savivaldybė
je, Aplinkos apsaugos skyriuje oro 
kokybės specialiste. Priklauso Ka
nados lietuvių jaunimo sąjungai, 
buvo jos valdybos iždininkė, dabar 
- socialinio komiteto pirmininkė. 
Šoka “Gintaro” ansamblyje, buvo 
Toronto tautybių karavano “Vil
niaus” paviljono karalaitė. Susižie
davusi su inž. Cameron Howe. Tė
vai - Violeta Svirplienė, B.A. (Ho
nors), B.Ed., ir Antanas Svirplys, 
B.Sc. (Eng.) bei brolis Saulius, ar
chitektūros studentas, džiaugiasi 
Larisos sėkme.

Tuomet pagrindinius vaid
menis atliko Lilija Šukytė (Vio
letą), Stefan Vicik (Alfredo), 
Algis Grigas ir Algirdas Brazis 
(Žermoną). Taip pat 1971 m. 
pastatymuose Violetą yra dai
navusios Daiva Mongirdaitė 
(dviejuose spektakliuose) ir vie
ną kartą Gina Čapkauskienė.

Šio pavasario premjeroje 
matysime ir girdėsime svečius iš 
Lietuvos. Viena iš jaunosios 
kartos pažibų, tarptautinių fes
tivalių laureatė Sigutė Stonytė 
atliks Violetos vaidmenį, Alfre
do - jaunas (1966 m. Klaipėdo
je gimęs) ir nuo 1995 m. Lietu
vos valstybinės operos ir baleto 
teatro solistas - Audrius Rube- 
zius, kuris irgi yra vienas iš ge
riausių jaunųjų atlikėjų Lietuvo
je. Žermono vaidmenyje pasiro
dys Čikagoje ne kartą Lietuvių 
operos pastatymuose talkinęs 
sol. Arvydas Markauskas.

Pasireikš ir vietinės pajėgos: 
Genovaitė Bigenytė (Flora), Ni
jolė Penikaitė (Anina), Vac
lovas Momkus (Markizas), Ju
lius Savrimas (Gastonas), Algi
mantas Barniškis (Baronas), 
Pranas Olis (Tarnas), Vytautas 
Šimkus (Daktaras), Lietuvių 
operos kolektyvo ilgamečiai na
riai P. Olis ir J. Savrimas tuo 
pačiu viadmenis yra dainavę ir 
ankstesniuose dviejuose “Tra
viatos” pastatymuose.

“Traviatą” ir šį kartą reži
suoja Čikagoje jau matytas pro
fesionalus režisierius iš Lietu
vos - Eligijus Domarkas. Ją di
riguos su šios operos kolektyvu 
daug metų dirbanti vietinė pajė
ga Alvydas Vasaitis. Operos 
choro rengime daug pasidarba
vo jau pernai kolektyvui talki
nęs klaipėdietis muzikas Algis 
Žabotas. Baletu rūpinasi cho
reografas Juozas Vancevičius.

Premjera ir vienintelis 
“Traviatos” spektaklis vyks ge
gužės 7 d., 3 v.p.p., Morton au
ditorijoje (2423 S. Austin Blvd., 
Cicero). Taip pat yra rengiamas 
ir “Popierinis koncertas”, kuria
me pasirodys pagrindiniai šios 
operos solistai ir choras. Šis 
koncertas bus gegužės 14 d., 3 
v.p.p., Jaunimo centro salėje, 
Čikagoje.

VINCAS KOLYČIUS

Toronto Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvo metinis 
susirinkimas įvyko balandžio 9 
d. parapijos patalpose. Dalyva
vo 292 nariai. Šis jau buvo 37- 
tas metinis susirinkimas, kuriam 
pirmą kartą vadovavo naujas 
valdybos pirm. dr. Č. Jonys. 35 
metus vadovavęs kredito koope
ratyvui dr. S. Čepas praėjusiais 
metais iš valdybos pasitraukė. 
Dr. Č. Jonys pradėjo susirinki
mą, pasveikindamas narius ir 
perskaitė praėjusiais metais mi
rusių narių pavardes, kurių bu
vo 47. Jie pagerbti tylos minute 
ir trumpa malda, kurią sukalbė
jo kun. Augustinas Simanavi
čius. Po to pakvietė valdybos 
sekretorių M. Rusiną perskaity
ti praėjusių metų susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priimtas 
be pataisų.

Pranešimai
Pirmą pranešimą padarė 

valdybos pirm. dr. Č. Jonys, pa
žymėdamas, kad praėjusieji me
tai kooperatyvui buvo sėkmingi. 
Balansai paaugo trečdaliu mili
jono dolerių, ir mūsų koopera
tyvas savo balanso didumu bu
vo 53-oje vietoje iš visų 343 ko
operatyvų Ontario provincijoje. 
Metų pabaigoje kooperatyvui 
priklausė 3544 nariai. Iš gauto 
pelno metų pabaigoje taupyto- 
jams buvo prirašyta 10% papil
domų palūkanų už jau prirašy
tas palūkanas ir skolininkams 
prirašyta taip pat 10% už iki 
metų pabaigos sumokėtus nuo
šimčius.

Neišdalinto pelno likutis 
pervestas į kooperatyvo rezer
vus, kurie pakilo iki 8.4%. Kaip 
ir praeityje, taip ir 1999 m. lie
tuviškai veiklai, švietimo, sporto 
ir jaunimo reikalams, spaudai, 
bendruomeninei veiklai ir įvai
rioms organizacijoms paskirta 
per $55,000. Pirmininkas pami
nėjo, kad narių paklausa nau

joms paskoloms sumažėjo. Sie
kiant pagerinti galimybes išduo
ti daugiau paskolų kooperatyvas 
nutarė prašyti valdžios leidimo 
išduoti “sindikuotas” paskolas.

Gyvybės draudimo reikalas 
už santaupas iki $2,000 buvo 
svarstomas praėjusių metų susi
rinkime, tačiau valdyba jokių 
pakeitimų nedarė. Draudimo 
bendrovė vėl padidino premijas. 
Dėl to tą reikalą vėl reikės per
svarstyti 2000 m. Indėlių drau
dimas buvo padidintas nuo 
$60,000 iki $100,000.

Buvo paminėtas persikėli
mo į naujas patalpas reikalas, 
nes parapijai geliantis į naują 
vietovę kelsis ir kredito koope
ratyvo įstaiga. Kooperatyvas bu
vo paprašytas iš anksto apmokė
ti statybos išlaidas už patalpų 
dalį, kurios bus nuomojamos iš 
Tėvų pranciškonų. Tai sudaro 
apie $510,000 sumą, kuri pa
dengtų ateinančių 25 metų nuo
mą. Buvo pasitikrinta valdžios 
įstaigose, kur valdybai paaiškin
ta, kad nuomoš apmokėjimas į 
priekį įstatymų nepažeidžia. 
Baigdamas savd pranešimą pir
mininkas išreiškė padėką vi
siems kooperatyvo nariams, val
dybai ir komitetų nariams, taip 
pat kooperatyvo vedėjai Ritai 
Norvaišaitei už' rūpestingą ko
operatyvo tvarkymą. Ypatingą 
padėką išreiškė buvusiam ilga
mečiam kooperatyvo valdybos 
pirmininkui dr. S. Čepui už jo 
patarimus.

Iždininkė G. Ignaitytė per
skaitė savo pranešimą, pažymė
dama, kad metai buvo baigti su 
60.4 mil. dol. balansu. 1999 m. 
pajamos buvo 3.3 mil. dol. - be
veik 6% daugiau negu 1998 m. 
Lietuviškiems reikalams aukos 
siekė $56,000. Didžiausia auka 
- $10,000 buvo paskirta Tauti
nių šokių šventei, kuri įvyks š.m. 
Mississaugoje. Atskaičius admi
nistracines išlaidas ir valdžios 
mokesčius, kooperatyvo grynas

Skaučių draugovės stalas Kaziuko mugėje Toronte. Vidury stovi v. NIJO
LĖ SIMONAVIČIENĖ, draugininke

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - DRAUDIMAS

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 Mindaugo draugovės skautai prie savo dirbinių stalo Kaziuko mugėje 
Toronte su vadovu s. RIČARDU KALENDRA

pelnas buvo $174,000, kuris bu
vo pervestas į rezervų kapitalą. 
Rezervų suma pasiekė 5.1 mil. 
dol. arba 8.4% nuo viso turimo 
kapitalo. Pagal valdžios nustaty
tas normas rezervų kapitalas 
privalo būti ne mažesnis kaip 
5%. Mūsų kooperatyvas šią nor
mą gerokai viršija. Tai rodo, 
kad finansiškai stipriai laiko
mės. Rezervų kapitalas yra visų 
narių nuosavybė.

Revizijos komisijos praneši
mą perskaitė J. Adamonytė-Da- 
naitienė, paaiškindama komisi
jos atliktus darbus ir pabrėžda
ma, kad nerasta jokių netikslu
mų - visos operacijos vykdomos 
pagal kredito kooperatyvams iš
leistas taisykles ir įstatymus.

Paskolų komisijos praneši
mą padarė A. Nausėdas. Nekil
nojamo turto paskoloms (mort
gages) buvo gauti 37 prašymai, 
iš kurių buvo patenkinti 35 
$5,450,206 sumai. Asmeninėms 
paskoloms buvo gauti 83 prašy
mai, patvirtinti buvo 75, kurių 
suma buvo $874,294.

Diskusijų dėl pranešimų ne
buvo, išskyrus keletą klausimų, į 
kuriuos atsakė valdybos pirm, 
dr. Č. Jonys. Vienbalsiai buvo 
priimtos apyskaitos ir patvir
tintas tas pats revizorius 2000 
metams.

Statuto pakeitimą pateikė 
valdybos pirmininkas, paaiškin
damas, kad galėtų išduoti “sin
dikuotas” paskolas didesnei su
mai ir būtų išduodamos susidė
jus kartu su kitais kooperaty
vais. Kitas pasiūlymas buvo, kad 
vietoj paskolų komisijos būtų 
samdomas nuolatinis paskolų 
vedėjas (loan officer). Abu nu
tarimai pakeisti ir papildyti ko
operatyvo įstatus, buvo susirin
kimo vienbalsiai priimti.

Rinkimai. Į kadencijas bai
gusių valdybos ir komisijų narių 
vietas naujų kandidatų neatsi
rado. Valdybon buvo perrinkti 
V. Bireta ir M. Rusinas, pasko
lų komisijon - A. Nausėdas ir 
revizijos komisijon - J. Frei- 
manas.

Loterijoje buvo išdalintos 8 
premijos po $25 ir 6 - po $50. 
Po susirinkimo visi nariai buvo 
pavaišinti pietumis.

Pastabos
Norisi paklausti, ar mes tik

rai įvertiname savo lietuvišką fi
nansinę instituciją? Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvas 
per savo veiklos 36 metus yra 
parėmęs įvairias lietuviškas ins
titucijas ir organizacijas beveik 
2 milijonais dolerių. O kiek su
taupė taupytojai ir skolininkai, 
gaudami papildomus nuošim
čius už santaupas ir skolas. Vien 
praėjusiais metais buvo prirašy
ta $314,000. Reikėtų apie tai 
pagalvoti visiems lietuviams, ku
rie dar laiko dalį ar visas san
taupas kanadiškose firminėse 
institucijose. Kodėl neremti sa
vo lietuviško kooperatyvo, kurio 
tikslas nėra pelnas, bet pagalba 
saviesiems, savo nariams ir taip 
pat lietuviškai veiklai. Visiems 
patogios darbo valandos ir sąži
ningas patarnavimas. Kanadiški 
bankai ir “Trust” bendrovės iš 
savo pelno stato dangoraižius, o 
mūsų kredito kooperatyvo pel
nu dalijasi patys nariai. Tad tau
pykime ir skolinkimės tik savo 
kredito kooperatyve!

DENTAL CARE
Dr. J. B irgi olas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4162 763-5677

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

stra Travel
& Services Inc.

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

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

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

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

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

išvykimo datos. Teiraukitėsl Taip pat galime pasiūlyti nebrangiai viešbutį Vilniuje.

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

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

Siuntiniai laivu irlėktuvii
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaino $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601
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Anapilio žinios

- Balandžio 30, sekmadienį, 
“Šatrijos” ir “Rambyno” skautų tun
tai dalyvavo iškilmingai su savo vė
liavomis 9.30 v.r. Mišiose, švęsdami 
savo globėjo Šv. Jurgio šventę.

- Gegužės 5 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. bus 
Mišios, o po Mišių - Šventoji Va
landa prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Gegužės-birželio mėnesių 
“Žodis tarp mūsų” knygelių laidą 
parapijos salėje platina A. Augai- 
tienė.

- 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.

- Motinos dienos pietūs bus 
Anapilio parodų salėje gegužės 14, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p. Bilietų kai
nos: suaugusiems - $15, jaunimui 
nuo 7 m. iki 12 m. amžiaus - $8, o 
vaikams iki 6 m. amžiaus - nemo
kamai. Bilietai pardavinėjami sek
madieniais po pamaldų parapijos 
salėje.

- Paramos prašo vaikučių sa
vaitraštis “Kregždutė”. Tai visos 
Lietuvos mažiesiems skirtas krikš
čioniškos ir tautinės dvasios laikraš
tėlis. Redakcijos adresas: J. Biliūno 
gatvė 20 - 15, LT4930 Anykščiai, 
Lietuva. Aukojamiems per mūsų 
parapiją bus išduodami nuo valsty
binių mokesčių atleidimo pažymė
jimai.

- Mišios gegužės 7, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. muz. Stasį Gaile- 
vičių; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 3 v.p.p. 
už a.a. Igną Pakarną; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje, gegužės 6, 
šeštadienį: 3 v.p.p. už a.a. Moniką 
Jauneikienę ir jos šeimos mirusius.
Išganytojo parapijos žinios

- Šį šeštadienį, gegužės 6 sava
noriai kviečiami prisidėti prie pava
sario darbų - šventovės ir aplinku
mos sutvarkymo. Darbo pradžia 9 
vai. ryto.

- Sekmadienį, gegužės 7 pa
maldos su Šv. Komunija. Pamaldų 
metu įvyks krikštynos.

- Tarybos posėdis - gegužės 9 
d., 7.30 v.v. Hiršų namuose, Wood
bridge, Ont.

- Š.m. moterų draugijos “baza- 
ras” - šeštadienį, gegužės 13, nuo 9 
v. ryto iki 2 v.p.p.

Lietuvių Namų žinios
- Balandžio 30 d. LN Kara

liaus Mindaugo menėje įvyko tradi
ciniai Atvelykio pietūs, kuriuos ren
gė LN moterų būrelis. Svečiai klau
sėsi pianistės L Beresnevičienės ir 
smuikininko M. Gabrio atliekamų 
kūrinių, o susirinkusiems vaiku
čiams programą atliko jaunieji “At
žalyno” šokėjai. Smagiai praėjusi 
popietė susilaukė daugiau kaip 300 
svečių.

- LN valdybos posėdis šaukia
mas gegužės 10 d., 7.30 v.v.

- Slaugos namų statybai auko
jo: A. S. Grigaliūnai - $100 ($260), 
H. Stepaitis - $500 ($3,185), B. 
Molis - $100 ($600), E. Kripas - 
$200 ($1,200), I. Mackevičius - 
$100, dr. A. ir A. Valadkos - $500 
($1,305). LN moterų būreliui paau
kojus $1,600, bendrą sumą, aukotą 
Slaugos namų statybai, sudaro - 
$8,578.25. Slaugos namų vajaus ko
mitetas dėkoja visiems aukotojams 
už nuoširdų dosnumą ir paramą. 
Slaugos namams aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6.

- Š.m. gegužės 7, šį sekma
dienį, 2 v.p.p. Lietuvių Namuose 
buvęs Kauno dailės instituto rekto
rius prof. dr. V. Palys skaitys pas
kaitą “Meninės kūrybos ypatumai 
bei Lietuvos menas tarp Rytų ir 
Vakarų”.

- Gegužės 14, sekmadienį, Ka
raliaus Mindaugo menėje įvyks tra
diciniai Motinos dienos pietūs. Su 
gėlėmis ir vynu mamas sutiks LN 
vyrų būrelio nariai, pietų metu gros 
jaunesnės kartos muzikantai.

- Slaugos namų vajaus komite
tas gegužės 16 d., 7.30 v.v. šaukia 
posėdį LN seklyčioje. Visi vajaus 
komiteto nariai kviečiami dalyvau
ti. Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
LN vyrų būrelio nariams - E. Bart- 
minui, J. Rovui, E. Steponui, P. 
Šturmui, J. Slivinskui - už pagalbą 
išsiunčiant daugiau kaip 3,000 
laiškų tikintis aukų.

- LN reikalingi tarnautojai, ga
lintys dirbti “Lokyje” ir prižiūrėti 
sales. Prašome kreiptis į LN vedėją 
darbo valandomis tel. 416 532-3311.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Gegužinės pamaldos švento

vėje vyksta šiokiadieniais 7 v.v., šeš
tadieniais Marijos litanija skaitoma 
po 9 v.r. Mišių, o sekmadieniais lita
nija giedama po paskutinių Mišių.

- Šis penktadienis, geg. 5 ir 
šeštadienis, geg. 6 yra mėnesio pir
mieji. Pirmais mėnesio penktadie
niais 7 v.v. vyksta Šv. Valanda ir 
Mišios. Seneliai ir ligoniai lankomi 
namuose ir prieglaudose iš anksto 
susitarus. Pirmą mėnesio šeštadienį 
Gyvojo rožinio draugijos nariai 
renkasi Rožinio kalbėjimui ir Mi- 
šiom 10 v.r.

- “Žodis tarp mūsų” knygutės 
gegužės ir birželio mėnesiams yra 
padėtos šventovės prieangyje ant 
biuletenio stalo. Kaina $5.

- Pirmos Komunijos iškilmės 
vyks šį sekmadienį, gegužės 7, per 
10.15 v. Mišias. Repeticija šiai iškil
mei pasiruošti bus trečiadienį, gegu
žės 3, 6 v.v. Sutvirtinimo Sakramen
to, kurį suteiks vysk. P. Baltakis, 
OFM, iškilmės vyks gegužės 14 d. 
per 10.15 v. Mišias. Ryšium su šio
mis iškilmėmis gegužės 7 ir 14 pas
kutinės Mišios bus 12 v. (ne 11.30).

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Vida T. Dirmantaitė su Mar
tin W. Green In’t Woud.

- Visų parapijos tarybos narių 
susirinkimas, kuriame bus pasis
kirstyta pareigomis, įvyks gegužės 8 
d., 7 v.v. T. Bernardino kambaryje. 
Dalyvauja visi rinkti tarybos nariai 
ir organizacijų atstovai.

- Gegužės 1 d. palaidotas a.a. 
Stasys Šveikauskas, 76 m. Paliko 
dukterėčią Alvyrą Šveikauskaitę ir 
sūnėną. Lietuvoje mirė a.a. Anta
nas Turūta, Lilės Turūtaitės tėvas; 
a.a. Kazimieras Sapijanskas, Bro
nės Sapijonienės vyro brolis. Klyv- 
lande mirė a.a. Pranas Neimanas, 
torontiečio Ginto Neįmano dėdė.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, kurį rengia parapijos 
tarybos labdaros sekcija, vyks šį tre
čiadienį ir ketvirtadienį (gegužės 3 
- 4 d.d.) nuo 10 v.r. iki 8 v.v. parapi
jos salėje. Visi kviečiami prisidėti 
darbu ir daiktais.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
7: 8.15 v.r. už a.a. prel. Praną Vase- 
rį; 9.15 v.r. už a.a. Stasį Merkelį; 
10.15 v.r. už gyvas ir mirusias moti
nas, Pirmos Komunijos vaikučių ir 
tėvelių intencija, už a.a. Kęstutį 
Galbuogį; 12 v. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Jaunesniųjų ir vyresniųjų vai

kų darželiai kviečia mamytes kavu
tei ir staigmenai gegužės 13 d., 11 
v.r. Apie dalyvavimą prašome pra
nešti mokytojoms iki gegužės 6 d.

- Dėmesio, lituanistinių kursų 
mokiniai! Gegužės 13 - egzaminai, 
gegužės 20 (Viktorijos savaitgalis) 
nėra pamokų, gegužės 27 - rezul
tatai.

- Toronto Maironio mokyklos 
iškilmingas užbaigimas ir vakarienė 
vyks penktadienį, gegužės 26 Prisi
kėlimo parapijos patalpose. Bilie
tus galima užsisakyti pas Birutę 
Batraks, tel. 905 271-1640.

- Darželiai ir mokykla (1 sk.- 8 
sk.) mokysis iki birželio 3 d.

- Nijolės Benotienės globojami 
mokiniai, dalyvavę antrajame tarp
tautiniame jaunimo kalbų simpo
ziume, puikiai pasirodė. Kitataučiai 
labai gerai įvertino mokinius ir 
“Gintaro” šokėjus. Ž.Š.

“Angeliukų” chorui $50 au
kojo Suvalkų krašto lietuvių 
išeivijos sambūris Kanadoje.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $200 aukojo KLK 
moterų draugijos Delhi skyrius.

Dail. KAZIO MANGLICO batikos paveikslų parodoje Toronto Prisikėlimo 
Parapijos salėje. Kairėje - par. klebonas kun. AUGUSTINAS SIMANAVI- 

IUS, OFM, dešinėje - dail. K. MANGLICAS prie paveikslo “Vaikas ir ar
monika” (vaškas ant medvilnės) Nuotr. D. Garbaliauskienės

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

- ------------------------------— -   — —i

$500 ($3,185) - HERBERTAS STEPAMS
Nuoširdžiai dėkoja 

Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Toronto lietuvių choras “Daina”, koncertavęs Lietuvių Namuose š.m. kovo 5 dieną. Choro vadovė - L.
TURŪTAITĖ (viduryje) 

“Tėviškės žiburių” 50-me- 
čio sukaktuvinis spaudos vaka
ras praeitą šeštadienį, balandžio 
29 į didžiąją Anapilio sodybos 
salę sutraukė daugiau kaip 400 
tautiečių iš Toronto, Hamilto
no, kitų Kanados bei JAV mies
tų. Vakaro programą sudarė 
sveikinimai, dviejų chorų - 
“Angeliukų” ir “Aro” - dainos, 
dainelės, trumpos kalbos, leidė
jų ir redaktorių pagerbimas, va
karienė, laimės bandymai ma
žojoje bei didžiojoje loterijose ir 
smagūs šokiai, išjudinę ir rečiau 
bešokančius. Kai kurie svečiai 
domėjosi Kanados lietuvių mu
ziejuje veikiančia spaudos paro
da, kur “TŽ” gyvavimo dešimt
mečiai pavaizduoti gražiomis 
padidintomis nuotraukomis. Am
žinybėn iškeliavę “TŽ” darbuo
tojai buvo prisiminti tos dienos 
rytą aukotomis Mišiomis Lietu
vos kankinių šventovėje. (Pla
čiau kt. nr.).

Nekaltai Pradėtosios Mari
jos vienuolijos seselės iš To
ronto “Tėviškės žiburių” 50- 
mečio proga redakcijai atsiuntė 
menišką sveikinimo atviruką su 
įrašu: “50 metų kilniomis idėjo
mis sotinot benamius žemėj 
svetimoj ir brandinot viltį, lais
vės kibirkštėlę, atgimimo rytas 
aušta Lietuvoj”...

“Tėviškės žiburius” 50-me- 
čio proga sveikino Toronto lie
tuvių choras “Volungė”, vado
vaujamas muz. Dalios Viskon- 
tienės, šiais žodžiais: “Gerb. re
daktoriai ir “Tėviškės žiburių” 
darbuotojai, jau 50 metų Jūs 
esate mūsų žiburys lietuviškame 
gyvenime Kanadoje. Jūs, kaip 
voro ploniausias siūlelis, mus 
visus nematomai surišat ir dar 
palaikot prie lietuviško kampe
lio. Linkime ir toliau garbingai 
eiti lietuviško žodžio taku”.

Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugijos Toronto Pri
sikėlimo parapijos skyrius, vad. 
V. Siminkevičienės, pasveikino 
50-metį švenčiančius “Tėviškės 
žiburius” $100 auka ir šiais žo
džiais: “Per šį laikotarpį Jūs vi
sokeriopai stengėtės išlaikyti 
lietuvybę ir informavote mus 
apie įvykius, vykstančius Lietu
voje ir Kanadoje, auklėjote mus 
lietuvybės dvasioje. Linkime 
Dievo palaimos, ištvermės ir to
liau šviesti tautos gerovei”.

Rasa ir Paulius Kūrai “Tė
viškės žiburių” 50-mečio proga 
aukojo $100.

Smuikininkas Atis Bankas 
dalyvaus koncerte “Rachmani
noff Trio” gegužės 6, šeštadienį, 
8 v.v. St. Martin-In-The-Fields 
šventovėje, Glenlake ir Indian 
Grove gatvių sankryžoje (netoli 
Keele ir Bloor1 g.). Koncertas 
yra vienas iš serijos, kurią ren
gia Canadian Chamber Acade
my. Jos vadovas yra A. Bankas. 
Bilietai gaunami prie įėjimo 
($15, pensininkams - $12). In
formacija teikiama telefonu 416 
530-4050.

Pianistė Ilona Beresnevi- 
čienė, kartu su kitomis “Calyx” 
muzikinio vieneto narėmis - 
soliste Narelle Martinez bei 
fleitiste Susan Kutertan - kon
certuos gegužės 12, penktadie
nį, 7.30 v.v. Humbercrest Uni
ted Church, 16 Baby Point 
Road (prie Jane ir Annette g.). 
Koncerto pelnas skiriamas 
Runnymede Chronic Care ligo
ninei. Informacija teikiama te
lefonu 416 536-6033.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo valdyba rengia Moti
nos dienos minėjimą šeštadienį, 
gegužės 13, 2 v.p.p., III aukšto 
menėje. Bus graži motinoms 
pritaikyta programa dainuos 
“Angeliukų” chpras, vad. Nijo
lės Benotienės. (Valdyba kviečia 
visus dalyvauti.

Juozas Pargauskas “Tėviš
kės žiburių” 50 metų sukakties 
proga aukojo $Į00.

Gražina Balčiūnienė “Tė
viškės žiburių Š50-mečio proga 
aukojo $50.

A. a. Onos Sitkauskienės 
atminimui R. kimšienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Petro ir Maruos Traš- 
kevičių atminimui duktė Irena 
Mackevičienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. Janjnai Narušienei 
mirus, užjausdami jos šeimą ir 
artimuosius, Vincas ir Erika Sa
kai “Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju mieliems 
draugams, pažįstamiems, Vilniaus 
rūmų gyventojams už gėles, broliui 
ir jo šeimai už sveikinimus 80-ties 
metų gimtadienio proga, visiems už 
linkėjimus geros Sveikatos ir ištver
mės. Didelis ačiū Genutei Kobels- 
kienei, Romai Birštonaitei-Bruss, 
Danutei Puzerienei, Birutei Stanu
lienei ir Inai Gutauskienei, kurios 
skaniai paruošė maistą ir sukvietė 
svečius. Ačiū visiems, kurie įvairiai 
prisidėjo. Vytautas Birštonas

ANAPILIO vaikų darželiui reika
lingas asmuo dirbti virtuvėje porai 
valandų per dieną. Skambinti tel. 
(905) 272-4074.

GRAŽIOJE vietoje, Lekėčiuose, 
Šakių raj. pardUodamaas ūkis su 
trobesiais, 3 h. dirbamos žemės ir 
6,400 h. miško, Toronte skambinti 
Albinai tel. (416) 604-2032.

VILNIAUS miesto centre, prieš 
Seimo rūmus, išnuomojamas gra
žiai apstatytas 5 kambarių butas, 
kuriame yra 3 patogūs miegamieji 
keturiems asmenims birželio, lie
pos, rugpjūčio mėnesiams. Skam
binti tel. 416 225-5480.

Homo Ufe/Realty One 1M 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont M6S 1N6

NIJOLĖ B. BATES 
Tci. (416)763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

Petras Auštrevičius, Lietu
vos respublikos vyriausybės 
kancleris, tarnybos reikalais 
lankęsis Kanadoje, š.m. balan
džio 28 d. lydimas Lietuvos 
generalinio garbės konsulo H. 
Lapo ir savo pavaduotojo, ap
lankė ir “Tėviškės žiburius”, 
domėjosi laikraščio leidyba ir 
ką tik išėjusiu “TŽ” 50-mečio 
leidiniu, kurio kelis egzemplio
rius, skirtus vyriausybės bei 
seimo vadovams, pasiėmė parsi
vežti į Vilnių.

Jeronimas Šalčiūnas, “TŽ” 
bendradarbis Marijampolėje, 
1999 m. vasarą lankėsi Kanado
je ir Amerikoje. Savo įspūdžius 
išspausdino žurnale “Suvalkija” 
1999 m. 6 nr., kuris “TŽ” re
dakciją pasiekė šiomis dieno
mis. Trumpas kelionės aprašy
mas pavadintas “Lietuvybės ser
gėtojai”. Jame paliesti visuome
nės veikėjai ir organizacijos 
Montrealyje, Toronte, Hamilto
ne ir Čikagoje. Vyriausias “Su
valkijos” redaktorius - Zenius 
Šileris. Žurnalo adresas: Vytau
to g. 32, Marijampolė.

Įvairios žinios
Amerikos lietuvių fondo 37- 

tasis metinis narių suvžiavimas 
įvyko š.m. balandžio 15 d. Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte, IL. 
Iš priimtų nutarimų aiškėja, kad 
pagrindinis Fondo kapitalas š.m. 
pradžioje peršoko 10 milijonų su
mą; pasisakyta kreipti ypatingą 
dėmesį į išeivijos lituanistinį švie
timą, mokyklines priemones, kny
gas, mokytojų studijas; nutarta 
remti lietuvišką kultūrą, kultūri
nės veiklos vienetus; pasisakyta, 
kad š.m. Pelno skirstymo komisija 
skirtų paramą lietuvių spaudai, ra
dijui, televizijai ir kitoms informa
cijos įstaigoms; suvažiavimas prašo 
lietuvius sudaryti testamentus, pa
likti bent dalį savo turto Fondui; 
įrašyti savo vaikus, vaikaičius ir gi
minaičius į Fondo narius. Inf.

Auksučių žemės ūkio parodo
mojo ir miško ekologinio tvarkymo 
centre prasidėjo pavasariniai dar
bai. Ūkio iniciatoriui, Kalifornijoje 
gyvenančiam inž. Vyt. Šliupui pra
nešimuose iš Kuršėnų, šalia kurių 
yra kuriamas tas centras, rašoma, 
kad pjaunamos lentos ūkvedžio R. 
Karoso namo statybai, gražinamas 
naujasis kelias prie jo sodinat 80 
beržų ir 75 šermukšnius. Pastarieji 
dovanai gauti iš Kuršėnų miškų 
urėdo A. Kundroto. Atliekami kiti 
medžių sodinimo darbai. Šį pavasa
rį laukuose sodinami rapsai, kurie 
geriausiai kovoja su piktžolėmis, 
rudenį bus sėjami kviečiai žiemken
čiai. Sėkloms, trąšoms ir chemika
lams reikės $15,000, sodinimo ir 
purškimo darbams - $7,500. Reikė
tų dar vidutinio dydžio traktoriaus 
ir sodinimo mašinos (apie $2,000).

Kviečiami išeivijos lietuviai au
komis prisidėti prie to centro kūri
mo. Aukas siųsti: The Auksučiai 
Foundation, 2907 Frontera Way, 
Burlingame, CA 94010. USA. Tu
rėdami klausimų, rašykite e-mail: 
sliupasvyt@earlhlink.net arba pa
žiūrėkite Interneto svetainėje 
Http://home.earthlink.net/~sliupas 
vyt/auksuciai.htm Inf.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERA 
DARBO KOKYBĘ 

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

Velykų rytą prisirinko pilna 
Aušros Vartų šventovė žmonių. 
Daug jaunimo, vaikučių ir svečių. 
Šventovės viduje vyko procesija, 
chorui giedant “Linksma diena...” 
Skaitiniai buvo skaitomi lietuvių, 
prancūzų ir anglų kalbomis. Kun. 
Kazimieras Ambrasas, SJ, visus pa
sveikino Kristaus Prisikėlimo pro
ga. Puikiai giedojo parapijos choras 
ir solistas Antanas Keblys. Prie var
gonų - muz. Lavrenti Djinta- 
chardze. Po pamaldų parapijos sa
lėje susirinko irgi nemažai žmonių 
šia proga pasisveikinti, o ir su sve
čiais, atvažiavusiais iš toliau, persi
mesti žodeliu. Čia parapijos taryba 
buvo paruošusi kavą, vyną, užkan
džius ir margučius.

Didįjį šeštadienį Jūratės ir 
Charles Tanner vaikaitė Leah 
Kathryn Tanner buvo priimta į Ro
mos katalikų gretas. Iškilmingoje 
priesaikoje dalyvavo tėvai, seneliai 
ir būrelis bičiulių.

Didįjį ketvirtadienį, apie 2 
v.p.p., buvo apiplėštas “Litas”. Ant 
akių užsidėjęs maskę ir grasinda
mas ginklu, vienas plėšikas įsiveržė 
į “Lito” tarnautojų skyrių ir pasi
grobė dviejų kasininkų apyvartai 
skirtus pinigus. Su grobiu pabėgo

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų Įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

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

________Dėl kainų ir mokėjimų išsiaiškinę sutarsime.________
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel. (514) 722-3545 Fax: (514) 722-3546

«I l/ISKIS ŽIBURIAI 
™T/ THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $43.00, 

rėmėjo - $53.00, garbės - $63.00 
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

Vardas, pavardė.....................................................................
Adresas.....................................................................................

Siunčiu prenumeratą.....................dol., auką...........dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

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

JEIGU NORITE NUSIUSI! 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.

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.

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 
416 588-2808 

pas draugą, laukiantį automobilyje. 
Greitai atvažiavo užaliarmuotos 
policijos keletas automobilių, bet 
plėšikai buvo jau pabėgę.. Netrukus 
policija surado jų vogtą automobilį, 
bet pačių plėšikų dar nesugavo.

Į Jaunimo kongresą, įvyksiantį 
šių metų gruodžio pabaigoje 
Australijoje, iš Montrealio pasiryžę 
skirsti kol kas keturi jaunuoliai - 
Jūra Landry, Dalius Bulota, Juozas 
Piečaitis ir Andrius Valkauskas. 
Jeigu atsirastų daugiau norinčių 
vykti į Australiją, turėtų kreiptis į 
čia išvardintus dėl smulkesnės in
formacijos. Teko girdėti, kad jie 
bando suorganizuoti šiek tiek lėšų, 
kad kelionė ne tiek daug kainuotų. 
Kreipiasi į įvairius fondus, o ir pa
tys gegužės 27-28 d.d. seselių na
muose ruošia mugę (garage sale) 
šeštadienį 9-17 vai. ir sekmadienį 
10-15 vai. Visuomenė kviečiama 
gausiai apsilankyti ir paremti mūsų 
jaunimą. B.S.

Sol. E. Kardelienės stipendijų 
fondui aukojo: $500 - Kanados 
tautos fondas; $100 - K. Baltusevi- 
čius (iš test, vykdytojų); $50 - A. J. 
Lukoševičius ir D. Sibitis; $25 - M. J. 
Vizgirdai; $10 - G. Čapkauskienė.

Nuoširdžiai dėkinga Fondo 
valdyba.

FAX: 766-1349

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.

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

REŽŽUBK
Professionals Inc., 

Realtor
Sales Associate

1645 Dundas St, W
Mississauga. ON L5C 1E3

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

Pražau kreiptis visais namų pirkimo-pardavimo 
klausimais. Mielai ir sąžiningai palam ausiu.

____ . -
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

mailto:sliupasvyt@earlhlink.net
Http://home.earthlink.net/%7Esliupas

