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Eucharistinį kongresą pasitinkant
Šie sukaktuviniai metai - tai tarsi graži įvairiausių 

gėlių puokštė. Be krikščionybės jubiliejaus - kiek dar 
daug įvairių kitų renginių, minėjimų bei pavadinimų! 
Visa tai sujudina plačiąją visuomenę ir tėvynėje, ir išei
vijoje. Sujudina ir, tikėkime, paragina stengtis būti geres
niais nei iki šiol buvome - vieni kitus labiau suprasti, 
gerbti ir mylėti.

P
RIEŠ akis Il-asis Eucharistinis kongresas Kaune 
š.m. birželio 2 - 4 d.d. Tai plačios apimties renginys, 
didžioji krikščionių demonstracija, savo programos 
dalimis akivaizdžiai pabrėžianti tikėjimo vertę ir prasmę, 

skatinanti į Kristaus nurodytą kelią sugrįžti net ir nutolu
sius, kitur nuėjusius. Nėra abejonės, kad į tūkstantines 
Kongreso minias savo aktyviu dalyvavimu įsijungs tautie
čiai, suskridę tėvynėn ir iš kitų užsienio šalių. Reikia tikė
tis, kad Kongrese dalyvavę Kanados lietuviai, namo su
grįžę, vienokiu ar kitokiu būdu savo įspūdžiais pasidalins 
su ten nebuvusiais. Eucharistinio kongreso nuotaikos bei 
išgyvenimai dar stipriau bus surišti su Religinės muzikos 
ir giesmių švente “Kristui gieda Lietuva”, kuri įvyks Vil
niuje liepos 2 d. Abu šie glaudūs renginiai krikščionybės 
jubiliejaus minėjimuose įsižiebia ryškiais šviesuliais, vie
nodai spinduliuojančiais visiems lietuviams. Tikėtina, kad 
poveikiai bus naudingi, kad tie religinio pobūdžio šviesu
liai, be kita ko, deramai papildys ir nepriklausomybės de
šimtmečio džiaugsmą, kuris tai daugiau, tai mažiau vis 
temdomas nesibaigiančių nepriteklių, painių valdžios 
problemų, sunkokai durstomų nesutarimų šešėliuose. 
Daugelis krikščioniškų požiūrių bei principų, skelbiamų 
ir įgyvendinamų tiesos, meilės ir taikos nuostatų, kaip jau 
istorijos raidoje ne kartą matyta, padeda praplėsti pasau
lėžvalgos akiračius, iškelia iš esmės pačius svarbiausius 
siekius žmogaus gyvenime, sumenkina tuos, kurie tik ta
riamai svarbūs.

S
IEKIANT tautos atgimimo ir valstybės pamatų stip
rinimo, norint sulaukti atitinkamų vaisių, niekam 
nebus galima apsieiti be amžinąsias vertybes pripa
žįstančio ir išpažįstančio mąstymo, nors šiandien tai atro

dytų pasenę, nemodernu, net ne gyvenimiška. Dar taip 
neseniai didžiųjų suvedžiotojų sūkuriuose, prievarta 
brukamų utopinių idėjų antplūdžiuose, trapių stabų gar
binimo karštligėse trimis bangomis okupuota tauta ken
tėjo, pasimetė, skaldėsi, nuodijosi ateizmu. Kiek progų 
buvo paklysti, lengvabūdiškai ar savanaudiškai patikėti, 
kad atėjo nauji laikai, kad gimsta kitokie žmonės ir augi
nama kitokia pažangi visuomenė be prietarų ir “religinių 
opiumų”. Šitų klystkelių pamiršti negalima. Atvirkščiai - 
į juos reikia atvirai pažiūrėti, patyrinėti tų nuožmių dienų 
blogio ir gėrio sankirčius, kurie sudarė daugybę pavyz
džių, iš visų pusių rodančių žmogaus dvasinį pajėgumą. 
Užtat sveikintina, kad šiais jubiliejiniais metais Lietuvos 
Katalikų Bendrijos vadovybė, rodydama pavyzdį, kviečia 
visus blogio paliestuosius - dvasininkus ir pasauliečius - 
atsiverti, prisipažinti klydus, atsiprašyti, atgailauti. Būtų 
kilnu, naudinga ir idealu, jei į šį kvietimą atsilieptų ir išei
vijos lietuviai, tie, kurių sąlyčiai su okupantais prisidėjo 
prie nekaltų žmonių persekiojimo ar net naikinimo. Prisi
pažinti ir atgailauti - reiškia neatsisakyti tikrojo kelio, 
nuo kurio tik laikinai dėl savo silpnumo buvo pasitraukta. 
Sugrįžimas - visada didelė šventė. Juo labiau sugrįžimas 
prie amžinųjų vertybių ir dieviškos Tiesos, kurią la
biausiai liudija nuoširdžiai atgailaujantis žmogus. Ir gal 
ne tiek žodžiais, ne formaliais pareiškimais, kiek gerais 
darbais, kuriančiais šviesesnį tėvynės rytojų. Šitokia 
atsiteisimo pagrindu vykdoma veikla kai kuriais užmojais 
gali toli pranokti ir politinių partijų programas, ir skel
biamus privalomus įstatymus. C.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Torontas vėl nori būti švarus

Torontas kadaise buvo la
bai švarus miestas. Prieš 25 me
tus, kai filmų bendrovė Toronte 
filmavo Niujorko miesto scenas, 
reikėjo atgabenti šiukšlių ir pa
pilti jas gatvėje, kad pavaizduo
tų realistiškai Niujorko miesto 
gatvę. Bet kai filmuotojai sugrį
žo po trumpos pertraukos atgal 
į darbą, gatvę rado vėl išvalytą. 
Tačiau paskutiniu metu Toron
tas pasidarė labiau nešvarus ne
gu Niujorkas, ir miesto taryba 
paskyrė $2.3 milijonų miesto 
švarinimui. Šiam švarinimosi 
vajui numatyta įsigyti 500 naujų 
šiukšlių dėžių, pasamdyti 13 
naujų švaros prižiūrėtojų, kurie 
neleis pilti šiukšlių į uždraustas 
zonas ir turės teisę bausti nusi
kaltusius iki $105 baudos; pa
samdyti vasaros metu 40 moki
nių švaros darbams bei 12 mo
torizuotų siurblių šaligatviams 
valyti; perorganizuoti šiukšlių 
pašalinimą komerciniuose rajo
nuose. Taip pat $100,000 rezer
vuota reklamų vajui, kad žmo
nės mažiau šiukšlintų. Atskiruo
se miesto rajonuose bus organi
zuojamos šiukšlių rinkimo išky
los, o kad geriau sektųsi viską 
prižiūrėti, duodamas telefono 

numeris (416-392-5326) praneš
ti apie prišiukšlintas vietas. 
Miesto tarybos narė Pam Mc
Connell dar pridėjo praktišką 
patarimą: “Laikas visiems prie 
švarinimosi prisidėti: pasilenkti, 
paimti šiukšles ir įmesti į šiukš
lių dėžę.”

Myra Freeman, 50 metų, 6- 
to skyriaus mokytoją ir liberalų 
partijos veikėją J. Chretien pa
skyrė karalienės atstove Naujo
je Škotijoje. Tai pirmoji moteris 
ir žydų bendruomenės narė, re
prezentuosianti karalienei šioje 
provincijoje.

Alistair MacLeod, rašytojas 
ir universiteto profesorius 
Windsor (Ont.), laimėjo Tril
lium Book premiją už savo pir
mą novelę No Great Mischief 
apie vienos škotų šeimos kelio
nę į N. Škotijos provinciją. 
MacLeod gimė North Battle
ford, Saskatchewan provincijo
je, bet augo Cape Breton, N. 
Škotijoje, kur jis ir dabar pralei
džia vasaras. Knygos prancūzų 
kalba premiją laimėjo Andree 
Christensen ir Jacques Fla- 
mand, gyvenantieji Otavoje, už 
savo bendrą poezijos rinkinį 
Lithochronos. (Nukelta į 8-tą psl.)

Paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atstatymą Vilniuje 1990 m. kovo 11 d.
Nuotr. A. Sutkaus iš “Lithuanian Heritage'

enc
Skilimai ir skaldytojai

Lietuvos krikščionys demokratai 38partijų įvairovėje ir naujų seimo

VIKTORAS ALEKSA, Vilnius

Siekdami Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo, visi są
jūdininkai buvo vieningi: Kovo 
11-tosios nepriklausomybės at
kūrimo aktą pasirašę visi 
Aukščiausiosios tarybos nariai, 
lik šeši lenkų atstovai tada ne
drįso pasirašyti. Bet jau po kelių 
dienų, kai A. Juozaitis paskelbė 
savo rašinį “Istorinė klaida”, to 
meto Aukščiausiosios tarybos 
nariai pradėjo nesutarti. O vi
suomenėje dar gerokai prieš 
Kovo 11-ąją jau buvo pradėju
sios kurtis politinės partijos. O 
kai 1992 m. rudenį buvo rengid- 
masi rinkti naują Lietuvos sei
mą, visuomenės skaidymasis į 
partijas dar labiau išryškėjo. Ta
da nemaža visuomenės dalis pa
sirinko kairiųjų, tikriau sakant, 
buvusių komunistinių krypčių 
partijas.

1992 m. išrinktasis seimas, 
kuriame absoliučią daugumą tu
rėjo Demokratinė darbo partija
- buvę komunistai, dirbę ketve
rius metus, Lietuvos valstybei, 
ypač jos ekonomijai padarė 
daug žalos. Todėl per 1996 m. 
rinkimus rinkėjai nusisuko nuo 
kairiųjų ir balsavo už dešiniųjų 
Tėvynės sąjungos - naujos poli
tinės partijos ir Krikščionių de
mokratų partijos kandidatus.

Šios dvi partijos sudarė koa
licinę vyriausybę. Naujoji dau
guma greitai pakliuvo į žinia- 
sklaidos taikinį: pradėta kabin
tis prie kiekvieno šios koalicijos 
neatsargesnio žingsnio, pradėta 
siekti, kad šis seimas būtų išvai
kytas ir paskelbti išankstiniai 
naujo seimo rinkimai. Pačiais 
keisčiausiais būdais pradėtas že
minti, niekinti ir net šmeižti Tė
vynės sąjungos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, tylėjimu 
“marinta” krikščionių demokra
tų partija.

Pagaliau ir pačių partijų 
viduje prasidėjo skilimai. Šian
dien Lietuvoje yra jau 38 politi
niai vienetai, kurie rudenį, spa
lio 8 d., dar kartą mėgins atsi
sėsti seimo posėdžių salėje.

Krikščionys demokratai
1904 m. birželį Peterburgo 

dvasinės akademijos profesoriai
- Pranciškus Būčys, Aleksand
ras Dambrauskas - Adomas 
Jakštas ir Jonas Mačiulis-Mai
ronis parašė pirmąją lietuvių 
krikščionių demokratų partijos 
programą. Tos programos pa
matu pradėjo burtis lietuviai ka
talikai, ir šios partijos atstovai 
jau aktyviai dalyvavo Vilniaus 
seime. Bet nuslopinus 1905 m.

rinkimų akivaizdoje 
revoliuciją caro valdžia neleido 
plėtotis politinių partijų veiklai. 
Užtat Lietuvoje atsirado gali
mybė kurtis įvairiom visuomeni
nėm organizacijom. Lietuviai 
katalikai tuo pasinaudodami su
organizavo daug įvairių katali
kiškų draugijų, sąjungų.

Kai 1918 m. vasario 16 d. 
buvo skelbiama Lietuvos nepri
klausomybė, atkūrimo aktą pa
sirašė ir aštuoni krikščionys de
mokratai iš 20 akto signatarų. 
Kiek vėliau du iš jų - kun. Al
fonsas Petrulis ir kun. Vladas 
Mironas perėjo pas tautininkus, 
o likę šeši - Kazys Bizauskas, 
Pranas Dovydaitis, Justinas 
Staugaitis, Aleksandras Stul
ginskis, Kazimieras Šaulys ir Jo
nas Vailokaitis - buvo svarbiau
si Krikščionių demokratų parti
jos veikėjai. 1990 m. vasario 16 
d. nedidelė grupelė Lietuvos ka
talikų paskelbė atkurią krikščio
nių demokratų partiją. Jos veik
la greitai pasidarė pastebima 
Lietuvos politiniame gyvenime. 
Jau tarp Kovo 11-osios signata
rų taip pat buvo keli signatarai, 
vėliau aktyviai veikę LKD parti
joje - tai Vytautas Puplauskas, 
Algirdas Saudargas, Julius Bei
nortas, tuometinis LKDP valdy
bos pirm. Egidijus Klumbys, 
Česlovas Stankevičius, Albertas 
Šimėnas, Jonas Šimėnas, Algir
das Patackas. 1992 m. seimo 
rinkimuose LKDP jau dalyvavo 
atskiru sąrašu ir į seimą buvo iš
rinkti keli LKDP atstovai. Daug 
KD partijos atstovų buvo išrink
ta 1995 m. į savivaldybių tary
bas, o per 1996 m. seimo rinki
mus LKD partiją į seimą pa
siuntė jau 16 savo narių. Trys 
LKD partijos atstovai: A. Sau
dargas, Č. Stankevičius ir Z. 
Zinkevičius įėjo į vyriausybę. 
1997 m. pavasarį įvykusiuose sa
vivaldybių tarybų rinkimuose 
KDP taip pat dalyvavo ir į savi
valdybių tarybas pasiuntė daug 
savo atstovų.

Politiniai klajokliai
Deja, tai buvo laikini laimė

jimai. Į atsikūrusią Krikščionių 
demokratų partiją atėjo nema
žai politikos klajoklių, kurie, 
vienoje partijoje neradę šiltos 
vietos, bėgo ir bėga į kitas parti
jas. Tokių bėgūnų yra visose 
politikoje aktyviau dalyvaujan
čiose partijose. Tik stebina, kad 
tuos perbėgėlius lengvai pri
glaudžia kitos partijos. Ryškiau
sias perbėgėlis - Rolandas 
Paksas.

Blogiau, kai tie pabėgėliai 
pradeda kurti naujas partijas. 

Ryškiausias toks klajūnas buvo 
dr. Kazys Bobelis. Parvykęs iš 
JAV į Lietuvą pirmiausia jis 
mėgino glaustis prie LKD parti
jos, bet ten neradęs ryškesnės 
vietos, įsteigė savo Krikščionių 
demokratų sąjungą. Nors ši są
junga nesusilaukė didesnio Lie
tuvos piliečių pritarimo, bet ji 
pakenkė Krikščionių demok
ratų partijai: nelabai nuovokūs 
rinkėjai balsuodami neretai 
maišė krikščionių demokratų 
partiją ir krikščionių demokratų 
sąjungą. KDS rinkimų barjero 
neperžengė ir už ją atiduoti bal
sai nuėjo niekais.

Nesutarimai
Pačioje krikščionių demok

ratų partijoje atsirado ir politi
nių bei idėjinių nesutarimų. Iš 
JAV parvažiavęs Feliksas Palu
binskas gana šauniai pasirodė 
per 1995 m. seimo rinkimus: ei
damas Krikščionių demokratų 
partijos vardu Kaune jis buvo iš
rinktas į seimą. O seime jo nuo
monės dažnai skirdavosi nuo 
KDP frakcijos. Tai trikdė vidinį 
KD frakcijos seime darbą.

Praeitų metų pabaigoje per 
partijos konferenciją išrinkus 
partijos pirmininką tariamai se
namadį, tariamieji naujama- 
džiai, arba modernistai, kaip jie 
save įvardijo, dar labiau pasi
šiaušė. Tai pirmiausia išryškėjo 
seime. Keturi seimo nariai 
krikščionys demokratai - Vy
tautas Bogušis, Algis Kašėta, 
Feliksas Palubinskas ir Marija 
Šerienė atsiskyrė nuo seimo KD 
frakcijos ir sudarė savo Moder
niųjų krikščionių demokratų 
frakciją. O po to vežimas pradė
jo riedėti žemyn. Apsišaudyta 
spaudoje, be susitarimo baigėsi 
uždari pasitarimai ir pagaliau 
“modernieji”, suradę savo šali
ninkų skyriuose, sutarė steigti 
naują partiją - Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjungą.

Moderniųjų suvažiavimas
Šių metų balandžio 25 d. 

įvyko Moderniųjų krikščionių 
demokratų sąjungos suvažiavi
mas. Susirinko 176 nariai su 
balsavimo teise iš įvairių Lietu
vos vietovių. Buvo pasakyta, 
kad jie atstovauja daugiau kaip 
600 moderniųjų krikščionių de
mokratų. Šios sąjungos Steigi
mo rezoliuciją perskaitė Vytau
tas Bogušis, statutą ir rinkimų 
tvarką - A. Penkauskas. Kokių 
nors svarstymų nebuvo - visi 
vieningai pritarė pasiūlymams. 
Nuomonės - suskilo, kai reikėjo

(Nukelta į 2-rų psl.)

Ministeris JAV-se
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Algirdas Saudargas 
balandžio 25-30 d.d. lankėsi 
JAV-se. Ten dalyvavo Jungtinių 
Tautų branduolinio neplatini
mo sutarties konferencijoje. 
ELTOS/LGTIC žiniomis, A. 
Saudargas skaitė paskaitą Niu
jorko Kolumbijos universitete, 
Vašingtone susitiko su JAV 
prezidento saugumo patarėju 
Samuel Berger bei valstybės 
sekretorės pavaduotoju Strobe 
Talbott. Jis taipgi susitiko su 
politologu Zbinevu Bžezinskiu, 
Kongreso ir prezidentūros pa
reigūnais, Amerikos žydų bei 
nevyriausybinių akademinių or
ganizacijų atstovais. Susitiki
muose daugiausia dėmesio skir
ta dvišalių santykių saugumo 
srityje plėtotei bei Lietuvos na
rystės SAS (NATO) perspekty
voms. Užsienio reikalų ministe
ris taip pat lankėsi Čikagoje, 
kur susitiko su lietuvių išeiviais 
ir Amerikos lenkų organizacijų 
atstovais.

Seimo pirmininkas Ukrainoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis balandžio 
25-28 d.d. oficialiu vizitu lankė
si Ukrainoje. Vyko susitikimai 
su Ukrainos prezidentu Leoni
du Kučma, parlamento pirmi
ninku Ivanu Pliuščiu, ministeriu 
pirmininku Viktoru Juščenko. 
Pasitarta apie dvišalių santykių 
plėtojimą įvairiais lygmenimis.

Ukrainos pareigūnai tvirti
no, jog jų krašto strateginis tiks
las - narystė Europos sąjungoje. 
Ukraina tvirtai remia Lietuvos 
įsijungimą į europines ir trans
atlantines struktūras. Kaip pra
neša ELTA/LGTIC, preziden
tas L. Kučma pažymėjo, jog Uk
raina nepriklauso NVS, o yra 
tik nepilnateisė narė, kurios ne
įpareigoja ypatingi susitarimai.

Rinkimai vyks rudenį
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus balandžio 28 d. 
pasirašė dekretą, kuriuo pa
skelbta Lietuvos seimo rinkimo 
data - š.m. spalio 8 d. Pagal 
Lietuvos Konstituciją, seimo ei
liniai rinkimai rengiami ne 
anksčiau kaip prieš du mėnesius 
ir ne vėliau kaip prieš mėnesį 
iki seimo narių įgaliojimų pa
baigos, būtent, šios kadencijos 
seimo atveju - 2000 m. lapkri
čio 25 d. Kaip rašo ELTA/ 
LGTIC, seimo sesija gali baigtis 
liepos 6 d.

Įsteigta nauja partija
Vilniuje balandžio 29 d. įvy

ko Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos (MKDS) 
steigiamasis suvažiavimas, skel
bia BNS/LGTIC. Jos tikslas - 
“suardyti iki šiol Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos 
(LKDP) puoselėtą šios ideolo
gijos monopolį”. Didžioji dalis 
naujosios MKDS steigėjų yra iš 
pirminės LKDP dėl požiūrių 

Šiame numeryje
Eucharistinį kongresą pasitinkant 

Prisipažinti ir atgailauti - reiškia neatsisakyti tikrojo kelio
Skilimai ir skaldytojai

Į Krikščionių demokratų partiją atėjo nemažai politikos klajoklių
Lenkijos ir Rusijos sankirtis

Lenkija išvarė devynis Rusijos diplomatus už šnipinėjimą
Keistina Kanados lietuvių fondo linkmė

Ryšių tarp KLF ir Kanados universitetų beveik nėra
Suklastoto šimtmečio dygliai

Kad sovietiniai okupantai Lietuvą “išvadavo” dabar niekas netiki
Amerikoje prieš devynis dešimtmečius

Trečią dieną abudu nusiveda prie skerdyklos vartų
Plati monografija “Širvintos”

Knyga, kuri gali paskatinti ir kitus išleisti ką nors panašaus
Prieš ligų įsisenėjimą (I)

Ką gi šioje problemoje gali padėti kurortinė medicina?

skirtumų pasitraukę asmenys. 
Steigėjų anketas užpildė per 
600 asmenų, o narių, remiančių 
naują partiją, sakoma, kad yra 
4000. Pirmininku suvažiavime 
išrinktas parlamentaras Vytau
tas Bogušis, sovietų okupacijos 
metu pagarsėjęs disidentas, Lie
tuvai atkūrus nepriklausomybę 
buvo išrinktas Vilniaus miesto 
tarybos nariu, vėliau - seimo 
nariu.

Patvirtino Ženevos sutartis
Lietuvos seimas gegužės 2 

d. patvirtino 1949 m. Ženevos 
konvencijas - sutartis dėl karo 
aukų apsaugos ir jų papildomus 
protokolus, skelbia BNS/ 
LGTIC. Lietuva prie keturių 
sutarčių dėl karo aukų apsaugos 
prisijungė dar 1993 m. (dėl su
žeistųjų ir ligonių bei patyriusių 
laivų avarijas jūrose padėties 
gerinimo, dėl elgesio su karo 
belaisviais, ir dėl civilinių gyven
tojų apsaugos karo metu). Tų 
sutarčių nuostatos Lietuvai bu
vo privalomos, tačiau jas patvir
tinus, įgijo aukštesnę teisinę ga
lią ir tapo Lietuvos teisinės si
stemos sudėtine dalimi. Lietuva 
dar neprisijungusi prie dviejų 
1949 m. Ženevos konvencijų 
papildomų protokolų - dėl 
tarptautinių bei netarptautinių 
ginkluotų konfliktų aukų ap
saugos.

Lėšų panaudojimas
Krašto apsaugos viceminis- 

teris Povilas Malakauskas ba
landžio 12 d. seimo ŠAS (NA
TO) reikalų komisijos posėdyje 
pristatė gynybos lėšų panaudoji
mą, praneša BNS/LGTIC. Vi- 
ceministerio teigimu, KAM nė
ra geriausiai finansuojama vals
tybės institucija, daugiau lėšų 
gauna viešosios tvarkos, švieti
mo, socialinės apsaugos sritys. 
Šiemet KAM numatoma skirti 
638 mln. litų, iš kurių personalo 
bei karių darbo užmokesčiui, 
maitinimui, socialiniam draudi
mui, uniformoms, vaistams ski
riama beveik 59%, eksploataci
jai - 18.1%, statyboms - 15.5% 
ir įsigijimams - 7.9%.

Šiemet KAM numato dau
giausia lėšų išleisti ryšių, kom
piuterinei technikai bei dalinių 
ir centrų įrangai, pirkti trans
porto priemonių, medicinos 
įrangos, priešlėktuvinės ir prieš
tankinės ginkluotės, artilerijos 
bei • minosvaidžių. Ministerija 
siekia, kad didžioji dalis išlei
džiamų lėšų liktų Lietuvoje, to
dėl pirkdama įrangą iš užsienio 
bendrovių, reikalauja, kad dalį 
gautų pinigų jos investuotų Lie
tuvoje, daug dėmesio skiria pri
vačių Lietuvos įmonių rėmimui.

Posėdyje dalyvavę seimo, 
užsienio reikalų bei finansų mi
nisterijos pareigūnai labai tei
giamai įvertino P. Malakausko 
pranešimą, pabrėžė būtinybę 
teikti visuomenei kuo išsames
nę informaciją apie gynybos lė
šų panaudojimą. RSJ
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9 RELIGINIAME GYVENIME

Skilimai ir skaldytojai

Įvairių konfesijų atstovų 
konferencija “Sąlyčio beieškant” 
įvyko Kaune š.m. kovo 30 d. Susi
rinkimą pradėjo Švietimo ir ugdy
mo skyriaus vyr. specialistas H. 
Kundrotas. Konferencijoje disku
tuota tradicinių religijų atsako
mybė kuriant pilietinę Lietuvoje 
visuomenę, pabrėžtas konfesijų 
bendradarbiavimo būtinumas. 
Pagrindinį pranešimą padarė 
VDU Katalikų teologijos fakulte
to dekanas mons. doc. dr. V.S. 
Vaičiūnas, OFM. Sakė, kad tarp- 
religinis dialogas negali būti tik 
mados klausimas, nurodė pagrin
dinius dialogui būtinus reikalavi
mus. Ortodoksų kunigas A. Stol- 
bovskis pabrėžė, kad vienybės 
stoka žmonijai nieko gero neda
vė, bet vienybė negali būti atsitik
tinė, nes tai valios aktas, reikalau
jantis kantrybės ir meilės. Musul
monams atstovavęs J. Ridzvana- 
vičius apgailestavo dėl susidarytos 
klaidingos nuomonės apie islamą 
ir paaiškino, kad “fundamentaliz
mas” - tai sugrįžimas prie savo 
religijos pagrindų; pasidžiaugė, 
kad Lietuvoje visą laiką vyravusi 
tolerancija musulmonų atžvilgiu. 
Kėdainių evangelikų reformatų 
parapijos kun. R. Mikalauskas 
nurodė, kad per skubiai segamos 
etiketės “sekta”. Sentikių tarybos 
narys F. Kolosovas ir Kauno žydų 
bendruomenės tarybos narys J. 
Tacas apžvelgė savo bendruome
nių raidą ir dabartinę padėtį Lie
tuvoje. Konferencijos dalyviai pa
rengė pareiškimus Lietuvos vi
suomenei ir žiniasklaidai. Ragi
nama puoselėti atvirą dialogą, 
nes tai prisidės kuriant Lietuvoje 
pagrindines dvasines vertybes.

Švenčiant krikščionybės 2000 
metų sukaktį, Šv. Tėvas Jonas 
Paulius II kviečia visus nepamirš
ti šio šimtmečio kankinių tikėjimo 
liudijimo. Šių laikų kankinių pa
skelbimo komisija paruošė viso 
pasaulio šalių kankinių sąrašą 
(Bažnyčios martirologija), kurį 
sudaro apie 30,000 naujųjų kanki
nių, jų tarpe 114 iš Lietuvos. Ro
moje prie Koliziejaus š.m. gegu
žės 7 d. popiežius vadovavo eku
meninei maldai, kurioje buvo pri
siminti naujieji kankiniai. Lietu
vos kankinių sąrašai yra paskelbti 
lietuvių parapijose.

Didelio atgarsio visuomenėje 
susilaukė Didžiosios savaitės išva
karėse paskelbtas Lietuvos vysku
pų laiškas, kuriame atsiprašoma 
už Bažnyčios narių padarytas kal
tes ir klaidas. Atsiliepdama į Lie
tuvos vyskupų laišką Atgailos ir 
susitaikymo dienos proga Lietu
vos žydų bendruomenė padarė 
pareiškimą, kuriame sakoma: 
“Lietuvos žydų bendruomenė su 
pasitenkinimu sutiko Lietuvos 
vyskupų laišką Atgailos ir atsipra
šymo dienai. Ir nebūdami katali
kai, mes suvokiame kilnias krikš
čionybės idėjas, įkvėpusias Baž
nyčią atgailai ir atsiprašymui. 
Mums artimos Vyskupų laiško 
mintys, kad prievarta ir nepakan
ta prieštarauja krikščionybės dva
siai. Vyskupų laiškas, sukėlęs pla
tų atgarsį, teikia vilties, kad tie 
Lietuvos žmonės, kuriems Šoa 
priminimas nesuvirpina širdies, 
krikščioniškai suvoks tą baisią 
tragediją, kurią pergyveno žydai, 
Lietuvos piliečiai, taip pat pra
skaidrins nūdienius lietuvių ir žy
dų santykius”.

Lietuvos katalikų mokytojų 
sąjungos (LKMS) Kauno skyrius

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

JUOZAS GIRNIUS 

Pal. Jurgio Matulaičio namuose 
š.m. kovo 24 d. šventė 80 metų 
sukaktį. Sąjunga prof. Prano Do
vydaičio iniciatyva buvo įsteigta 
1920 m. Po poros metų tada jau 
veikė 27 skyriai, jungiantys apie 
2000 narių. Buvo leidžiamas ir 
periodinis žurnalas “Lietuvos mo
kykla”. Sąjunga rengė mokyto
jams vasaros kursus, steigė knygy
nėlius, skaityklas. Plati ir naudin
ga veikla sustojo, sovietams oku
pavus Lietuvą. Atgaivinta sąjunga 
1990 m. turi apie 200 narių. Mi
nėjime kalbėjęs skyriaus pirm. V. 
Zuzevičius pabrėžė, kad sąjungos 
tikslas yra skatinti mokyklose do
rinį auklėjimą. Šiuo metu šis dar
bas susilaukia kliūčių, nes dorinio 
ugdymo pamokų per mažai, kai 
kurių švietimo darbuotojų abejin
gas požiūris į šitokį auklėjimo 
procesą, nepakankamas tėvų ir 
mokytojų ryšys. Tačiau kalbėtojas 
išreiškė viltį, kad katalikų moky
tojai prisidės prie dorinio auklėji
mo atnaujinimo mokyklose. Mi
nėjime mokytojus pasveikino sei
mo narys K. Kuzmickas bei kiti 
Kauno miesto pareigūnai. Meni
nę programą atliko “Rasos” gim
nazijos skautai ir mokytojų religi
nės muzikos ansamblis “Celeb- 
ro”. Minėjimas baigtas Mišiomis.

“Provincya 2000” renginiai 
Punsko apylikėse vyko š.m. kovo 
23-26 d.d. Renginių tikslas religi
ne muzika, pašnekesiais bei įvai
riais kitais būdais skatinti žmones 
džiaugsmingai švęsti krikščiony
bės sukaktį, drauge ieškoti jos 
prasmės. Projekto vykdytojai ap
lankė lietuvių šeimas Suvalkuose, 
Navinykuose ir Krasnave, susitiko 
su ten veikiančių mokyklų moky
tojais bei mokiniais. Punsko licė
juje buvo supažindinta su Il-ju 
Eucharistiniu kongresu, šio mies
telio gyventojai klausėsi šiuolaiki
nės krikščioniškos muzikos kon
certo “Jubiliejaus slėpinys”. Pro
jekto koordinatorė V. Spangelevi- 
čiūtė patenkinta išvykomis, kurių 
numatoma ir daugiau.

Paskutinį balandžio sekma
dienį katalikiškas pasaulis minėjo 
Gyvybės dieną. Ta proga Lietu
vos vyskupų konferencija paskel
bė laišką. Ji reiškia didelį susirū
pinimą dėl to, kad “nusikaltimai 
prieš gyvybę ne tik nenyksta, bet 
dar labiau plečiasi. Išaugusių 
žmogžudysčių ir savižudybių fone 
mes jau beveik nepastebime, kad 
kasmet Lietuvoje yra nužudoma 
kelios dešimtys tūkstančių negi
musių kūdikių”. Esą “reikia tik 
apgailestauti, kad formuojasi vi
suomenė, kurioje žmogžudžiai ir 
sunkiausi nusikaltėliai teisiškai 
apsaugomi nuo mirties bausmės, 
o nekalti kūdikiai ir kenčiantys 
žmonės pasmerkiami mirčiai”. 
Lietuvos vyskupai ragina politi
kus ir valstybės vadovus darbais 
parodyti dėmesį jaunų šeimų 
problemoms ir pagarbą gyvybei. 
Parapijų bendruomenės ragina
mos gausiau ir aktyviau įsijungti į 
gyvybės Evangelijos liudijimo 
darbą.

Besirengiant II-jam Eucha
ristiniam kongresui, Kaišiadorių 
vyskupijos kurijoje š.m. kovo 30 
d. įvyko posėdis, kuriame dalyva
vo Jubiliejinio komiteto ir Pasto
racinės tarybos bei Liturginės ko
misijos nariai. Apsvarstyti kelio
nių į vyskupijos jubiliejines šven
toves reikalai, tartasi apie Žem
dirbių dieną, kuri įvyks rugpjūčio 
13 d. Numatyta suaktyvinti para
pijiečių pasiruošimą Eucharisti
niam kongresui, koordinavimą 
pavedant vyskupijos dekanatams. 
Žemdirbių jubiliejinės dienos 
projektą rengia kunigai J. Saba
liauskas ir V. Cukuras.

Džiūgauja lietuviai prie seimo rūmų Vilniuje paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atstatymą 1990 m. kovo
11 d. Nuotr. A. Sutkaus iš “Lithuanian Heritage”

Lenkijos ir Rusijos sankirtis
Lenkai kaltina rusus dėl karo Čečėnijoje ir dėl šnipinėjimo Lenkijoje - išvarė keletą Rusijos 

diplomatų. Rusai kaltina lenkus dėl slaviškos brolybės išdavimo, nepalankios užsienio 
politikos ir išvarė Lenkijos diplomatus

JUOZAS VITĖNAS

Tiktai prieš metus tapusi 
Šiaurės Atlanto sąjungos nare 
Lenkija su didėjančiu pasitikėji
mu imasi sritinės valstybės vaid
mens Vidurio ir Rytų Europoje, 
tačiau remdama Ukrainos ir 
Baltijos valstybių įjungimą į Va
karų struktūras pablogino savo 
santykius su Rusija, rašo P. 
Finn (Wash. Post, bal. 20).,

Pastaraisiais mėnesiais abi 
šalys apsikeitė kaltinimais dėl 
Rusijos karinės veiklos Čečėni
joje ir šnipinėjimo. Į šį ginčą įsi
vėlė ne tik valdžios pareigūnai, 
bet ir visuomenė.

“Interesai yra aiškiai susi
kirtę”, sako A. Miszewska, tarp
tautinių santykių centro direk
torė Varšuvoje. “Lenkija yra 
Baltijos valstybių priėmimo į 
Šiaurės Atlanto sąjungą advo
katė, o nepriklausoma, suvereni 
ir provakarietiška Ukraina yra 
vienas svarbiausių Lenkijos už
sienio politikos siekių. Aš nesa
kau, kad Rusija nenori nepri
klausomos Ukrainos, bet ji nėra 
suinteresuota turėti proeuro- 
pietišką Ukrainą ar kad ŠAS 
toliau plėstųsi”.

Įtarumas tarp abiejų šalių 
yra gilus. Abi šalys prisimena 
tarpusavio karus ir okupacijas. 
“Istorija tebeturi reikšmės net 
pačiuose naujausiuose klausi
muose”, sako Miszewska. “Len
kai jaučiasi buvę Rusijos auka, 
o rusai mano, kad lenkai visada 
išduodavo slavų brolybę”.

Šis istorinis priešiškumas 
pastaruoju metu yra aiškus len
kų atsakyme į Maskvos karinę 
veiklą, siekiančią sutriuškinti 
čečėnus ir šią sritį sugrąžinti 
Rusijos kontrolei. Lenkijos vi
suomenė daugiau nei Vakarų 
europiečiai ar amerikiečiai bu
vo pasipiktinusi dėl čečėnams 
padarytų nuostolių: jiems remti 
susikūrė komitetai visoje šalyje, 
o jų atstovai buvo priimti Len
kijos parlamente.

Lenkijos vyriausybė laikėsi 
nuosaikios Vakarų politikos šia
me konflikte, bet Lenkijos žmo
nės pakartotinai rengė protesto 
demonstracijas. Vasario mėnesį 
demonstrantai buvo įsibrovę į 
Rusijos konsulatą Poznanėje, 
sudraskė Rusijos vėliavą ir ant 
sienų nupiešė svastikas, lenkų 
policijai, kuri buvo paskirta sau
goti konsulatą, stovint ir stebint.

Pasipiktinusi Maskva atšau
kė užsienio reikalų ministerio I. 
Ivanovo vizitą į Varšuvą. Lenki
jos vyriausybė atsiprašė ir atleido 
kelis policininkus, bet Maskva 
dar labiau pasipiktino, kai Len
kijos diplomatai pareiškė, kad 
incidentas per daug išpūstas.

“Kai liūtas serga, net bež
džionė gali jį mušti”, pasakė 
Rusijos vicekonsulas I. Oszcze- 
plow, kalbėdamasis su reporte
riais apie Rusijos silpną padėtį 
santykiuose su Lenkija. “Bet 
kas atsitiks, kai liūtas pas
veiks?”, klausė vicekonsulas.

Sausio mėnesį Lenkija išva
rė 9 Rusijos diplomatus už šni
pinėjimą, o atsakydama Maskva 
išvarė Lenkijos diplomatus. Šio 
mėnesio pradžioje Lenkijos 
slaptosios tarnybos vadovas J. 
Palubicki pareiškė: Rusija, už
uot parodžiusi santūrumą, su
stiprino šnipinėjimą ir pagrasė 
imtis “atitinkamo atsakymo”. 
Po kelių dienų Palubickio vado
vaujama žinyba paskelbė įspėji
mą dėl “Rusijos nacionalizmo”.

Rusijos ambasadorius Len
kijoje atsisakė pasikalbėti apie 
lenkų ir rusų santykius. Bet bu
vęs Rusijos ambasadorius Va
šingtone ir Rusijos parlamento 
narys V. Lukinas dabartinę pa
dėtį apibūdino kaip tam tikrą 
kryptį ir nuotaiką grįžti prie 
blogiausių tradicijų lenkų ir ru
sų santykiuose.

Rusijoje yra plačiai paskli
dęs įsitikinimas, sakė Lukinas, 
kad Lenkija, laikydamasi tokio 
nusistatymo Rusijos atžvilgiu, 
bando atsilyginti Vakarams už 
jos vienos ir pirmųjų buvusių 
sovietų bloko šalių priėmimą į 
Šiaurės Atlanto sąjungą, kuri, 
bandydama pataisyti santykius 
su Rusija po rimto ginčo dėl 
ŠAS bombardavimų Jugoslavi
joje, iki šiol mažai kreipia dė
mesio į šį žodžių karą. Vienas 
Vakarų diplomatas pareiškė: 
bet koks lenkų ir rusų santykių 
pablogėjimas sukeltų rūpestį, 
bet jis pažymėjo, kad iš buvusių 
sovietų bloko šalių Lenkijos 

AtA
LAIMUČIUI DŪDAI

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną JUSTINĄ, dukrų 
JOLANTOS ir SIGITOS šeimas bei brolį VYTAU
TĄ su šeima Lietuvoje. Su giliu liūdesiu ir meile -

A. V. Bubeliai VI. A. Kazlauskai

PADĖKA
AtA

JANINA RICKUTĖ-NARUŠIENĖ
mirė 2000 m. balandžio 12 d. Palaidota balandžio 17 d.

Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, Ont.

Dėkojame klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už re
liginius patarnavimus, vargonininkei Lindai Marcinkutei 
už giedojimą. Dėkojame karsto nešėjams. Nuoširdi padė
ka Reginai Narušienei už jautrų atsisveikinimo žodį.

Labai dėkojame visiems už gausų dalyvavimą lai
dotuvių namuose, šv. Mišiose ir palydą į kapines. Esame 
dėkingi gausiai aukojusiems šv. Mišioms, už atsiųstas 
puikias gėles, aukas “Tėviškės žiburiams”, Pagalbai Lie
tuvos vaikams, “Vaikų dienos centrui”, “Heart and Stro
ke Foundation”, “Canadian Cancer Society”, už pareikš
tas užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje.

Ačiū Frances Povilauskienei už pyragų suorgani
zavimą ir visoms ponioms už jų iškepimą, Danutei ir Ber
nardui Mačiams už skanius pusryčius.

Jūsų visų nuoširdumas liks mums niekuomet 
nepamirštamas. Liūdintys -

vyras Vitas Narušis, dukra Aldona, vaikaičiai - 
Justinas ir Brigita, brolis Juozas Riekus 
su šeima, sesuo Alina Žilvytienė su šeima

ekonomika yra geriausia, ir ji 
jaučia, kad negali būti ignoruo
jama, kai ji gina sritinius savo 
interesus.

Šis ginčas persimetė į Len
kijos vidaus politiką ir pakenkė 
sutarimui dėl šalies užsienio po
litikos. Prezidentas Kwasniews
ki apkaltino Solidarumo rinki
minės koalicijos parlamente na
rius už santykių su Rusija gadi
nimą, o užsienio reikalų min. B. 
Geremek papeikė prez. Kwas- 
niewskj už savo rūpesčių skelbi
mą žiniasklaidoje. Tuo tarpu 
slaptosios tarnybos vadovas Pa
lubicki atšaukė savo grasinimą 
imtis “atitinkamo atsakymo” 
dėl tariamo Rusijos šnipinėjimo 
ir įspėjimą dėl “Rusijos impe
rializmo”, apkaltinus jį bandy
mu imtis užsienio reikalų minis
terijos vaidmens.

Trumpai tariant, Lenkijoje 
nėra jokio plataus sutarimo, 
kaip pagerinti santykius su Ru
sija. Rusijai patinka turėti blo
gus santykius su mumis - pasa
kė vienas lenkų diplomatas. Jie 
nori parodyti Vakarams, kad 
lenkai tradiciškai yra neatsakin
gi ir kad ŠAS turi rimtą rūpestį.

Naujasis Rusijos prez. V. 
Putin, aiškiai siekdamas page
rinti santykius su Lenkija, nese
niai paskambino prez. Kwas- 
niewskiui kaip geros valios mos
tą ir pasakė, kad rusai surado 
masinius kapus apie 15,000 len
kų karių, kurie buvo sovietų pa
jėgų nužudyti Antrojo pasauli
nio karo metu. Šie nužudytieji 
sudaro tik trečdalį anksčiau su
rastų.

Šis Putino paskambinimas 
Kwasniewskiui sutapo su šių žu
dynių 60 metų sukaktimi, ir Pu
tin pakvietė lenkus prisidėti 
prie šių kapų ištyrimo.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
rinkti pirmininką: tik per antrą 
balsavimo ratą Sąjungos pirmi
ninku buvo išrinktas seimo na
rys Vytautas Bogušis. Jo konku
rentai buvo F. Palubinskas, M. 
Šerienė ir E. Vareikis.

Vytautas Bogušis iš jaunys
tės priešinosi sovietų okupaci
jai, už tai buvo baustas, 1987 m. 
organizavo mitingą prie Ad. 
Mickevičiaus paminklo, 1999.02.16 
pasirašė Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos atsteigimo 
pareiškimą ir ligi šiol aktyviai 
dalyvavo LKDP gretose: buvo 
valdybos vicepirmininkas, seimo 
frakcija jį buvo paskyrusi atsto
vu spaudai.

Pirmieji pareiškimai
V. Bogušio pokalbyje su 

spaudos darbuotoju, tiek jo šios 
sąjungos steigimo rezoliucijoje 
kalbama, kad ši sąjunga sieks 
vienyti krikščionis demokratus 
Lietuvoje “vertybiniu pagrin
du”. Koks tas “vertybinis pa
grindas”, ligšiol niekur plačiau 
nebuvo aiškinta, todėl abejoti
na, ar suvažiavimo dalyviams ir 
kitiems šios sąjungos rėmėjams 
yra aišku, kuo naujosios politi
nės sąjungos skirsis nuo Lietu
vos krikščionių demokratų par
tijos krypties. Nebent tuo, kad 
modernieji demokratai laisviau 
žiūrės į religinius dalykus.

Matyt, KD partijos susirin
kimuose praktikuojamos mal
dos, kita religinė praktika, kuni
gų ar vyskupų dalyvavimas ir 
buvo ta priežastis, kodėl atsira

AtA
LAIMUČIUI DŪDAI

buvusiam Prisikėlimo parapijos tarybos nariui mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną JUSTINĄ, dukras - 
JOLANTĄ ir SIGITĄ su šeimomis -

Prisikėlimo parapijos taryba

PADĖKA

A.a. IRENA ELIJOŠIUTĖ-COX

1999 m. gruodžio 31 d. paskuti
nėmis antrojo tūkstantmečio 
valandomis mūsų mylima 
Mamytė išėjo pas Viešpatį, kur 
jos laukė jos tėveliai - Antanas 
ir Marija Elijošiai ir sūnelis 
Romukas. Mes nepaprastai 
dėkingi už Mamytės besąlygišką 
meilę ir globą. Mus guodžia 
tikėjimas, kad Mamytė amžinai 
rūpinsis mumis iš aukštybių. 
Mes visada saugosime jos atmi
nimą. Katalikų tikėjimas ir 
priklausymas Lietuvos kankinių 
(buv. Šv. Jono Kr.) parapijai 
buvo mūsų Mamytei didelio 
džiaugsmo ir paguodos šaltinis. 
Mes esame dėkingi už tai,

taipogi už lietuvišką paveldą, kurį mums suteikė Mamytė.
Ačiū Jums klebone, J. Staškevičiau, už mums suteiktą 

dvasinę paramą, prašviesinusią mūsų akis tomis tamsiomis Mamytės 
netekties dienomis. Jūsų apsilankymai ligoninėje pas Mamytę Kūčių 
vakarą ir Naujųjų metų išvakarėse atnešė mums paguodą tomis 
sunkiomis nevilties dienomis. Jūsų maldos padėjo Mamytei jos 
paskutinėje kelionėje iš ligoninės į koplyčią, Mišiose ir jos amžinojo 
atilsio vietoje. Mes buvome giliai sujaudinti Jūsų kalbos, kurioje Jūs 
žmogaus gyvenimą prilyginote unikaliai muzikinei kompozicijai - 
mes nepaprastai branginame tą nuostabią simfoniją, kuria mums 
buvo mūsų Mamytė. Širdingai dėkojame už su tokiu jautrumu ir 
meile išreikštą pagarbą mūsų Mamytei. Muzika buvo didelis Ma
mytės gyvenimo malonumas, ir ji labai didžiavosi savo naryste 
parapijos chore. Choro giesmės laidotuvių Mišių metu sušildė mūsų 
širdis ir mes nuoširdžiai dėkojame visiems giesmininkams už 
ypatingą pagarbą, išreikštą mūsų Mamytei.

Yra daug žmonių, kurie mums padėjo tą sunkų laidotuvių 
savaitgalį. Mes dėkojame A. Pajaujienei už pagalbą organizuojant 
laidotuves ir nuoširdžius žodžius, pasakytus koplyčioje. Nuoširdus 
ačiū KLK moterų draugijai už simbolinę žvakių šviesą, įžiebtą 
šventovėje Mišių metu ir už ilgametę draugystę. Labai dėkojame 
savo giminėms Lietuvoje už laidotuvių metu įžiebtas žvakes jų 
namuose ir šventovėse, kad Mamytė galėtų jas matyti savo Tėvynėje. 
Ačiū visiems giminėms ir draugams, nešusiems karstą paskutinėje 
Mamytės kelionėje. Dėkojame Leo Smitui už pagalbą pranešant 
apie Mamytės netektį giminėms Lietuvoje. Ačiū B. Stanulienei už pus
ryčiams paruoštus Mamytės mėgstamus valgius bei visoms Mamytės 
draugėms, paruošusioms įspūdingą pyragų stalą.

Mes labai dėkingi visiems, kurie papuošė Mamytės 
laidotuves nuostabiomis gėlėmis bei aukojo įvairioms lietuviškoms 
organizacijoms bei “Heart & Stroke” fondui. Taipogi mes norime 
išreikšti padėką visiems, kurie parėmė mus tą sunkią valandą savo 
buvimu kartu ar užuojautos laiškais. Jūsų prisiminimai, nuoširdūs 
žodžiai ir meilės kupinas rūpestis padėjo mums įveikti šį didžiulį 
Mamytės praradimo skausmą.

Dėkojame savo Tėveliui Ron Cox ir jo giminėms, kurie arti 
su mumis buvo tomis sunkiomis dienomis. Ačiū Mamytės broliams 
Raimundui, Virgilijui bei Jonui, sesutei Danutei, kurie mus savo 
meile guodė, taip pat mūsų mityba pasirūpinusioms Lorraine ir 
Nancy. Padėka Rimai ir Michelle už skaitymus Mišiose, karsto 
nešėjams David, Andrew, Michelle, Andre, Zoe ir Steve, kurie ją 
palydėjo jos paskutinėje kelionėje. Ačiū labai.

Nepaprastai ilgimės savo geros Mamytės -

Ją mylintys -sūnūs Russell ir Steven Cox, 
duktė Renata (Cox) DelZotto; 
ją mylintys vaikaičiai - David ir Christina 
DelZotto ir Lindsay Cox

do prie junginio “krikščionys 
demokratai” epitetas “moder
nieji”. Įsidėmėtinas ir kitas V. 
Bogušio pareiškimas, pasakytas 
jau pačiame suvažiavime: ka
dangi mes per būsimus seimo 
rinkimus turime mažai vilčių 
peržengti procento užtvarą, tai 
prieš rinkimus būtinai turėsime 
siekti junginio ir su K. Bobelio 
KD sąjunga, ir su LKDP.

Skaldymo linkmė
Šitokia padėtis ir ateitis ta

rytum sakyte sako, kad Lietuvo
je esama jėgų, kurios visokiais 
būdais mėgins skaldyti dešinią
sias partijas, siekdamos pačios 
iškilti į paviršių ir Lietuvos kelią 
nusukti nuo ŠAS (NATO), nuo 
Europos sąjungos į kitą pusę, į 
Rytus. Juk tą pačią dieną Lietu
vos demokratinės darbo partijos 
ir Lietuvos socialdemokratų (V. 
Andriukaičio) vadovai jau susi
tarė į seimo rinkimus eiti kartu 
pagal vieningą programą. Tik 
čia neaišku, kas ką apgaus.

Šitokie skaldytojai tikriau
siai rūpinasi ne Lietuvos, o savo 
ateitimi. Busimasis seimas gal 
bus labai margas, bus ieškoma 
įvairių grupuočių, koalicijų, ku
rie Lietuvos žmonėms gero ne
neš. Viena iš tokių skaldančių 
jėgų gali būti ir moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjunga. 
Gaila ir to, kad šios sąjungos su
važiavime buvo daug žmonių, 
kurių politinis brendimas dar 
tik prasideda, ir tai ne ant tvir
čiausių pamatų: vaikai rengiasi 
vaikščioti tėvų galvomis.

f
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Seno malūno pastate įsikūręs akmenų muziejus Mosėdyje
Nuotr. V. Kapočiaus

Suklastoto šimtmečio dygliai
Saros Ginaitės-Rubinsonienės “Atminimo knyga'

Keistina Kanados lietuvių fondo linkmė
Lietuvos kultūros ir mokslo populiarinimo perspektyvos. Apie tai rašo studentai iš 

Lietuvos, studijuojantys Toronto universitete. Pastarajame galima studijuoti 
daugelio tautų istorijas, literatūrą, bet ne lietuvių

Sumanę rašyti straipsnį apie 
Kanados lietuvių fondą, rengė
mės apsiriboti jo istorijos ir 
veiklos apžvalga, tačiau vėliau 
nusprendėm, kad naudingiau 
būtų pasvarstyti, kokios yra fon
do veiklos kryptys praėjus de
šimtmečiui po Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo.

Kanados .lietuvių fondo 
veiklos pradžia laikoma 1962 m. 
rugsėjo 15-16 d., kai Kanados 
lietuvių bendruomenės Krašto 
tarybos suvažiavime buvo pa
tvirtintas fondo statutas. Ben
drųjų nuostatų pirmajame 
punkte yra trumpai apibrėžtas 
fondo veiklos tikslas: “fondas 
yra įsteigtas ir veikia lietuvių kul
tūriniams bei labdaros tikslams 
remti, skatinti ir ugdyti” (P. 5). 
Kadangi esam geriau susipažinę 
su kultūros sritimi, jai ir skirsim 
daugiau dėmesio.

Kalbant apie KLF lietuvių 
kultūros puoselėjimo darbą, bū
tina atsižvelgti į dabartinius lie
tuvių kultūros poreikius. Šian
dien, praėjus dešimtmečiui po 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo, didžiulė problema te
bėra Lietuvos kultūros ir moks
lo pristatymas tarptautiniame 
kontekste. Šia prasme Lietuva 
buvo ir yra tikras “užkampis”, 
apie kurio istoriją ar kultūrą 
mažai ką žino net ir išsilavinę 
vakariečiai.

Kaipgi skleidžiama ir popu
liarinama šalies kultūra ir 
mokslas? Dažniausiai per įvai
riausius mokslo ir technikos pa
siekimus, prestižinius leidinius, 
studijas, konferencijas, parodas, 
tarptautines kultūrines bei me
nines programas ir panašiai.

Per pastarąjį dešimtmetį 
Lietuvoje atsirado įvairiausių 
kultūrinių programų (ypač iš 
Skandinavijos šalių, Prancūzi
jos, Lenkijos ir kt.). Lietuviams 
atsivėrė ir užsienio akademinių 
institucijų durys. Jiems tapo pri
einamos finansavimo galimybės 
per tokius stambius fondus, 
kaip Fulbright, G. Soros, E.S. 
Muskie ir kt. Šiandien Lietuvos 
mokslininkai gali skelbti savo 
straipsnius užsienio leidiniuose 
ir tokiu būdu populiarinti savo 
kultūrą.

Deja, kultūrinė riba, ski
rianti Rytus ir Vakarus, nėra 
taip lengvai įveikiama. Straips
nių užsienio spaudoje klausimą 
ne kartą svarstė Lietuvos inte
lektualai. Mat retas kuris Lietu
vos habilituotas mokslų dakta
ras su daugelio metų akademi
nio darbo patirtimi gali pasigirti 
straipsniais užsienio leidiniuose, 
kuriuos galėtų skaityti ir vertinti 
jų kolegos iš Vakarų. Taip yra 
todėl, jog Lietuvos akademi
kams trūksta ne tik Vakarų 
mokslinių teorinių kontekstų 

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

pažinimo, bet ir asmeninių kon
taktų bei gebėjimo save prista
tyti ir “reklamuoti”.

Todėl ypač svarbus įvykis 
pastarojo dešimtmečio Lietuvos 
kultūros ir mokslo istorijoje yra 
lietuvių studentų ir jaunų moks
lininkų pasirodymas užsienio 
universitetuose. Šis įvykis žymi 
esminį lūžį, tiesiant tiltus tarp 
Lietuvos ir užsienio šalių švieti
mo sistemų. Šie žmonės, be 
keleto išeivijos akademikų ir 
pavienių disidentų, atvykusių į 
Šiaurės Ameriką prieš kelis de
šimtmečius, yra pirmoji karta, 
“išplaukusi” į tarptautinius van
denis. Jie turi unikalią galimybę 
reprezentuoti Lietuvą aukščiau
sio lygio akademiniuose sluoks
niuose. Nors didesnioji jų dalis 
studijuoja tiksliuosius mokslus, 
ekonomiką ar verslą, tačiau yra 
ir grupė žmonių, kurie, neradę 
galimybių tobulintis pasirinkto
je srityje savo šalyje (tokios dis
ciplinos, kaip antropologija, so
ciologija, lyginamosios kultūros 
studijos Lietuvoje žengia vos 
pirmuosius žingsnius), atvyko 
studijuoti socialinių ir humani
tarinių mokslų. Didesniąją jų 
dalį finansuoja universitetai ar 
jau minėti įvairūs tarptautiniai 
fondai (pvz. G. Soros, Ful
bright, E.S. Muskie ir t.t.). Dalį 
taip pat paremia Amerikoje gy
venantys giminaičiai.

Be jokios abejonės šie žmo
nės - tai nauja įvairių sričių spe
cialistų karta, kuri yra labai rei
kalinga kasmet stiprėjančiai 
Lietuvos valstybei. Nemažai bu
vusių studentų sugrįžta į Lietu
vą, kur jų tarptautinė patirtis ir 
profesinis pasirengimas atneša 
daug naudos įvairioms verslo ir 
vyriausybinėms institucijoms.

Deja, daugumos lietuvių 
studentų užsienyje galimybės 
gauti papildomą finansinę para
mą savo studijoms yra labai ri
botos. Ypač sunku finansiškai 
humanitarams, nors jie dažniau
siai puoselėja ir kuria Lietuvos 
įvaizdį užsienyje savo profesinėse 
ar akademinėse karjerose. Kaip 
tik čia ir galėtų svarbų vaidmenį 
atlikti Kanados ir JAV lietuvių 
fondai. Ar nevertėtų jiems pa
svarstyti, kaip kryptingiau ir 
nuosekliau remti tokio pobū
džio iniciatyvas?

Tradiciškai universitetai bu
vo ir tebėra vieni stipriausių 
kultūros ir švietimo skleidėjų. 
Juose gimsta įvairiausios kultū
rinių mainų ir švietimo progra
mos, o profesoriams ir studen
tams suteikiama galimybė susi
pažinti su užsienio švietimo sis
temomis ir pasidalinti profesi
nėmis žiniomis. Taigi kaip tik 
šioje srityje įvairiausių tautinių 
kultūros fondų veikla atlieka la
bai svarbų vaidmenį.

ANTANAS MUSTEIKIS,
Buffalo, NY

Skaudu skaityti bei recen
zuoti dr. Saros Ginaitės-Rubin
sonienės “Atminimo knygą” dėl 
dviejų priežasčių. Pirma, ji pla
čiai aprašo savo šeimos ir žydų 
bendruomenės tragediją Lietu
voje, atskleisdama autentiškus 
savo bei artimųjų išgyvenimus 
ant likiminio slenksčio, nuolat 
svyruojančio tarp mirties ir išli
kimo. Skaitytoja ar skaitytojas 
vargiai susilaikys nuo užuojau
tos ašarų. Antra, autorės holo
kausto bei tautžudystės inter
pretacijos, aiškinant žydų ir lie
tuvių vaidmenis okupacijų sank
ryžose, nuolat prasilenkia su 
tikrovės faktais. Tai pažeidžia 
tiesą bei gėrį.

Šios knygos branduolys, lyg 
ir santrauka, pavadintas “Žydų

Manom, jog nesuklysim pa
sakę, kad šiandien ryšių tarp 
Kanados lietuvių fondo ir Ka
nados universitetų beveik nėra. 
Štai, pavyzdžiui, Toronto uni
versitete, didžiausioje Kanados 
akademinėje institucijoje, jau 
galima studijuoti lenkų, rusų, 
čekų, ukrainiečių, serbų ir kt. 
Rytų Europos šalių kalbas, lite
ratūras ar istorijas, tačiau nė su 
žiburiu nerasi nė vieno kurso, 
susijusio su Lietuva. Vienintelė 
Baltijos šalis, pristatyta akade
miniame kontekste, yra Estija. 
Štai jau keli metai Toronto uni
versitete veikia Estijos studijų 
katedra (Chair of Estonian Stu
dies), kur galima mokytis estų 
kalbos ir susipažinti su Estijos 
istorija ir literatūra.

Suprantama, katedras ne 
taip lengva įsteigti - tam reikia 
daug lėšų ir pasišventimo, todėl 
tai gal ir per sunkus uždavinys 
lietuvių išeivijos bendruomenei. 
Tačiau nedidelės vienkartinės 
piniginės pašalpos atskiriems 
akademiniams projektams yra 
plačiai įvairiausių bendruome
nių naudojama, populiari ir 
daug vargo nereikalaujanti kul
tūros populiarinimo forma.

Toronto universitete kiek
vienas magistro ar daktaro 
laipsnio studentas gali pamatyti 
skelbimus, jog štai vienas ar ki
tas rėmėjas skiria, pavyzdžiui, 
250 Kanados dolerių premiją 
studentui, kuris parašys straips
nį apie lenkų ar čekų literatūrą 
ir paskelbs jį Kanados akademi
niame leidinyje arba perskaitys 
jį akademinėje konferencijoje.

Arba štai skelbimas, kurį 
neseniai perskaitėme. Pateikia
me jį kaip pavyzdį (vertimas iš 
anglų kalbos): “Josefo Bazylevi- 
čiaus stipendijos dviems lenkų 
tautybės piliečiams, kurie studi
juoja bet kurioje podiplominėje 
Toronto universiteto programoje 
ir stokoja finansinių išteklių. Pra
šome pateikti pilietybės doku
mentą ir fakulteto profesorių, su
sipažinusių su Jūsų darbu, reko
mendaciją”.

Tokių pranešimų labai 
daug, tačiau per keturis studijų 
Toronto universitete metus 
mums neteko matyti nė vieno, 
susijusio su Lietuva. Nejaugi to
kioje gausioje ir senoje Kana
dos lietuvių bendruomenėje ne
atsirado nė vieno donatoriaus, 
kuris paskyrė nors kiek lėšų 
pvz. Lietuvos istorijos studi
joms? Juk toks pinigų paskyri
mas - puikus būdas populiarinti 
lituanistiką užsienyje... Vadina
si, arba tokių asmenų nebuvo, 
arba universiteto studentų ne
pasiekia informacija apie juos.

Kiekvienais metais fondo 
paramos prašo nemažai lietuvių 
kilmės studentų, besimokančių 
įvairiausių sričių ir lygių progra
mose. Vieni jų studijuoja, pa
vyzdžiui, inžineriją ar stomato
logiją ir tik pradeda savo studi
jas universitete, kiti jau rašo 
disertacijas iš Lietuvos istorijos 
ar literatūros (deja, tokių, mūsų 
žiniomis, yra vos vienas kitas). 
Kaip minėjom, KLF statutas 
teigia, kad KLF turi du tikslus: 
kultūrinius ir labdaros, todėl ga
lima manyti, kad ir finansinės 
paramos skirstymas turėtų at
spindėti šiuos kriterijus. Todėl 
ar nevertėtų skirstant paramą 
atsižvelgti į studijų lygį ir kryp
tį? Pavyzdžiui, pasvarstyti klau-

(Nukclta j 4-tą psl.) 

tautos tragedijos Lietuvoje pra
džia”, jau buvo “Misos” leidyk
los išspausdintas 1994 m. Vil
niuje. Jame Ginaitė pamini, ša
lia kitų, ir tris plačiausiai šia 
tema rašiusius lietuvius išeivius 
JAV ir Kanadoje: prel. dr. J. 
Prunskį, A. Kalnių ir mane. Ji 
tvirtina, kad šie lietuviai sten
giasi “pateisinti 1941 m. jų (žy
dų, A.M.) žudynes” (8 p.). Kal
tinimai didžiausi, bet jokių duo
menų jiems paremti ji nepatei
kia, ir suprantama kodėl. Tokių 
įkalčių nėra.

Aš jau senokai rašiau, kad 
mano ir apskritai lietuvių tautos 
nusistatymas buvo išreikštas ma
no cituoto Pasvalio gimnazijos 
kapeliono kun. Varno viešais 
žodžiais: “Negalima žudyti žy
dų, o reikia teismo, jei kas nusi
kalto”. (Žr. “Opioji tema”, 
“TŽ”, 1981 m. gruodžio 10 d.) 
Kad tokie kaltinimai yra nepa
grįsti aiškiausiai rodo ne tik ma
no pakartota citata, bet ir kitų 
dviejų pakaltintų lietuvių raši
niai, nors jiems ryškinti šio 
straipsnio rėmai yra per maži.

Pačioje “Atminimo knygos” 
pratarmėje Ginaitė-Rubinso- 
nienė žybteli subtilia insinuaci
ja: “Dabar sunku spėlioti, koks 
būtų buvęs žydų likimas Lietu
voje, jei žydšaudžiams nebūtų 
suteikta laisvė veikti, jei Laiki
noji vyriausybė būtų sustabdžiu
si žydų suėmimus, jų įkalinimą 
ir šaudymą. Gal tuomet Lietu
voje hitlerininkai nebūtų radę 
palankios žydų politikai dirvos 
ir mano tautiečių būtų išlikę 
daugiau...” (10 psl).

Šiais žodžiais autorė bando 
to meto tikrovę apversti aukš
tyn kojom. Išskyrus mažą dalį 
savanoriškų “padugnių” ar 
kerštininkų, įskaitant ir J. Kli- 
maičio gaują (apie 20 asmenų), 
siautėjusių pirmomis tarpuval- 
džio dienomis, - lietuviai ap
skritai nėra atsakingi už oku
pantų terorizmą. Tik vokiečiai 
turėjo ir pasilaikė išskirtinę ga
lią spręsti vadinamą žydų “klau
simą”. Lietuvių policijos dali
niai, dažniausiai priversti oku
pantų, vykdė nežmoniškus įsa
kymus, kaip ir žydų geto tarybos 
bei jų policija, skirstydamos žy
dus į mirtininkų ar prievartos 
darbininkų gretas

Autorė nuslepia žinomus 
faktus, jog pvz. lietuviai polici
ninkai, atsisakę dalyvauti žydų 
žudynėse, “būdavo tuoj pat SS 
dalinio sušaudomi ir palaidoja
mi kartu su žydais”. (J. Deltu- 
vis, “Geriau aiškintis, negu 
muštis”, “TŽ” 1981 m. lapkričio 
26 d.). Propagandos moksle šis 
autorės triukas yra vadinamas 
kortų pašymu: atidengiama vie
na kortų dalis, o kita slepiama.

Laikinoji vyriausybė daug 
nuveikė, grąžindama buvusią 
krašto administraciją į pareigas 
ir sulėtindama naujų okupantų 
siaubimą, bet ji buvo bejėgė su
stabdyti vokiečių vykdomą žydų 
tautžudystę bei krašto niokoji
mą. Autorei rūpi prisegti kaltę 
apskritai lietuviams, kurie esą 
išpurenę”, palankią žydų politi
kai (naikinimui, A.M.) dirvą”. 
Ji bando sukurpti įspūdį, kad ne 
hitlerininkai, o lietuviai bene 
mokė vokiečius spręsti tą “klau
simą”.

Iš tikrijjų toji “palanki žydų 
politikai dirva” veikė priešinga 
insinuacijai kryptimi: per de
šimt tūkstančių lietuvių, įskai
tant ir jų šeimų narius bei gimi
naičius, rizikavo savo gyvybe - 
gelbėdami žydus.

Cituoja autorė ir SS Briga
dos viršininko Franz Stahlec- 
ker, Einsatzgruppe A komen
danto, duomenis tuo pačiu kor
tų pašymo būdu. Jisai, tarp kit
ko, prisipažino: “Vokiečių tiks
las yra parodyti pasauliui, jog 
vietiniai gyventojai patys ėmėsi

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

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

priespaudos prieš žydus”, kad 
“jam buvo staigmena ir nusivyli
mas, jog lietuviai, kaip taisyklė, 
to vengė...” (Vyt. Sirvydas, 
“Žydų tragedija ir lietuviai”, 
“TŽ”, 1976 m. spalio 7 d.).

Bet autorė to nemini, o iš 
tikrųjų vyriausiojo žydų tautžu
dystės vykdytojo prisipažinimas 
išduoda paslaptį, jog ir jis pats 
gali rodyti pasauliui” ne tik tai, 
kas buvo, bet ir ko nebuvo. Ne
mini autorė nė svaraus fakto, 
jog vokiečiams nepavyko Lietu
voje suorganizuoti lietuviško SS 
legiono.

Ginaitė-Rubinsonienė teisi
na žydų sąsają bei kolaboravimą 
su komunistais, tikindama, jog 
“supratome, kad iš dviejų blo
gybių likimas lėmė mums ma
žesnę: geriau sovietų nei naci
nės Vokietijos okupacija” (21 
p.). Nors neturime visiškai tiks
lių duomenų apie dvynių nusi- 
kaltėlių-komunistų ir nacių au
kų skaičius, vis dėlto reikia pri
pažinti, visuotiniu masteliu ma
tuojant, kad komunistai sunai
kino apie 100 milijonų nekaltų 
aukų, o naciai tik apie 25 milijo
nus (žr. Stephane Courtois, The 
Black Book of Communism: 
Crimes, Terror, Repression. 
Harvard University Press, Cam
bridge, Mass.)

Beje, naciai didžiąja dalimi 
savo aukas iš karto žudė, o ko
munistai paprastai pirma jas iš
naudojo prievartos darbams, iš- 
tremdami jas dažnai bado bei 
šalčio mirčiai Sibire. Dar blo
giau: komunistai vykdė ir dvasi
nę tautžudystę - versdami melą 
vadinti tiesa, o tiesą melu. Bet 
autorė turi ir mažą dalį tiesos: 
nacių ideologija, skirstanti žmo
niją į mitines “geras” ir “blo
gas” rases, buvo žiauresnė žy
dams nei komunistinė, kanki
nanti mitinius “liaudies prie
šus”. Tačiau esmėje autorės pa
sirinkta “mažesnė blogybė” ga
lėjo būti mažesnė tik kolabo
rantams.

Autorė tikina, kad nepri
klausomybės laikotarpiu “žydai 
buvo lojaliausia tautinė mažu
ma” (27 p.), dalyvavę kovose už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
pan. Bet juk tai buvo eilinė pi
liečių prievolė - atitarnauti ka
riuomenėje. Šia proga autorė 
nuslepia keletą svarių faktų: 
kiek žydų nenorėjo tos nepri
klausomybės ir kiek jų veikė 
priešvalstybinėje komunistų par
tijoje. Yra neginčytinas faktas, 
kad per visą nepriklausomybės 
laikotarpį toje partijoje buvo 
apie 50% žydų, kai lietuviai, ru
sai ir kitų tautybių nariai sudarė 
mažumas. Tai reiškė, jog 7.6% 
žydų, mažuma, sudaranti savo 
apie 200,000 asmenų bendruo
menę, turėjo kelias dešimtis 
kartų didesnį komunistų nuo
šimtį nei lietuvių komunistų 
nuošimtis savoje apie 2,000,000 
asmenų bendruomenėje. Tai 
privalėjo kurti ir kūrė neišven
giamą įvaizdį apie žydų ir ko
munistų sąsają.

Bet šią dėmę autorė bando 
baltinti tuščiažodžiavimu, jog 
“šį pogrindyje buvusi partija ne
atliko jokio politinio vaid
mens...” (31 p.). Tartum sava 
propaganda ji nekvailino ir ne
klaidino žmonių apie komunis
tinį “rojų” ir neskatino nelega
liomis priemonėmis nuversti 
“išnaudotojų” valdžią. Nemini 
autorė nei tų turtingųjų “loja
liausios tautinės mažumos” na
rių, kurie mokėjo duoklę Mop- 
rui - komunistų “labdarai”. Bet 
ar tai nebuvo sėdėjimas 
dviejų lojalių ir nelojalių 
džių?

Vienašališkai ir kreivai 
tore aiškina nepriklausomybės 
laikotarpio žydų ir lietuvių kon
kurenciją ekonominėje ir aukš
tųjų mokyklų studentų kvotų 
srityse. Spaudoje buvo parody
ta, kad žydai bandė savo ranko
se išlaikyti bei stiprinti prekybos 
monopolį, pvz. kai žydai didme
nininkai atsisako parduoti savo 
prekes lietuviams mažmeninin
kams. Tad buvo normalu pa
tiems lietuviams steigti koope-

(Nukclta į 5-tą psl.)

ant 
kė-

au-

Šv. Jurgio šventovė Šiauliuose, atstatyta po 1976 metų gaisro
Nuotr. K. Dubausko

“Jei nori taikos, mokėk ją apginti”
Mjr. dr. Algirdo Kanaukos paskaita Los Angeles 

šaulių susirinkime

IGNAS MEDŽIUKAS

Kovo 19 d. šaulių būstinėje 
“Villa Trakai” įvykusiame meti
niame J. Daumanto šaulių kuo
pos susirinkime kuopos vado K. 
Karužos pakviestas pirmininka
vo A. Gustaitis. Praėjusio susi
rinkimo protokolą perskaitė 
sekretorė L Arienė. Aplinkraš
čius, LSS vado pik. J. Gečo 
sveikinimus ir kitus organizaci
nius raštus perskaitė kuopos va
do pavaduotojas V. Vidugiris. 
Iždininkas M. Banionis pranešė 
apie iždą. Pinigai laikomi Lietu
vių kredito unijoje. Išimti ar 
įnešti pinigus turi teisę iždinin
kas ir kuopos vadas. Revizijos 
komisijos vardu A. Pinkus pers
kaitė kasos knygų ir dokumentų 
patikrinimo aktą. Praėjusių me
tų veiklos santrauką pateikė 
kuopos vadas K. Karuža. Jisai ir 
A. Daukantas parinko aukų, pa
ėmė $200.00 iš kuopos iždo ir 
gavo $250.00 iš Lietuvių filatelis
tų draugijos. Sudarius $1,105.00 
pasiųsti 4 siuntiniai: Zarasų 
miesto savivaldybei - išdalinti 
vargingiesiems, Vilkaviškio “Ca
ritas”, Kauno Jėgerių bataliono 
vaistinei ir ligoninei. Kuopa da
lyvavo su vėliavomis ir unifor
muota palyda Nepriklausomy
bės minėjime, Tautos šventėje, 
Lietuvos kariuomenės sukakties 
minėjime, paminėjo 35 metų su
kaktį, surengė tradicines šaulių 
Kūčias.

Apsvarsčius einamuosius rei
kalus, buvo JAV aviacijos mjr. 
A. Kanaukos diskusinė paskai
ta. Dr. A. Kanauka supažindino 
su “Naujoje Romuvoje” (Nr. 1, 
2000 Andriaus Kunicko straips
niu “Si vis pacem...” (“Jei nori 
taikos...”). Straipsnyje sakoma, 
kad karuose žūsta daugybė 
žmonių. Valstybės per karinę 
prievolę rengia bukapročius, 
tinginius, kurie nieko neapgins. 
Karo mokslas ir menas nemoko 
kurti, tik griauti. Lietuva nega
linti nuo nieko apsiginti, todėl 
visas karinis parengimas esąs 
beprasmis. Kariuomenės egzis
tavimas keliąs karo graėsmę. 

Los Angeles Juozo Daumanto šaulių kuopos valdyba. Iš k į d.: sekr.vyr. 
Itn. Irena Arienė, vadas Kazys Karuža, svečias dr. Algirdas Kanauka, 
vado pav. vyr. Itn. g.š. Vytautas Vidugiris ir ižd. Mindaugas Banionis

Nuotr. A. Čepulio

Norint išvengti karo, reikią at
leisti karininkus ir demobilizuo
ti kariuomenę.

Kunicko pagrindinė tezė, 
atrodo ta, jog karų išvengisime, 
jei bus atleisti iš tarnybos likti
niai puskarininkiai ir kariai, pa
naikinta karinė prievolė. Tai 
būtų maždaug tas pats, - sakė 
dr. A. Kanauka - jei skaytum iš
vengsime gaisrų, jei panaikin
sime ugniagesių profesiją, iš
vengsime ligų, jei neturėsime 
gydytojų.

Dvi priežastys, sakė dr. A. 
Kanauka, kurios prives suma
žinti kariuomenę - ginklų tech
nologija ir dalyvavimas tarptau
tinėse struktūrose. Įsijungus į 
tarptautinę saugumo bendriją, 
agresija prieš vieną ŠAS 
(NATO) kraštą, traktuojama 
kaip agresija prieš visus. Atro
do, kad minėtu straipsniu nori
ma diskredituoti tuos, kurie dė
vi Lietuvos kariuomenės unifor
mą, o gal net užblokuoti Lietu
vos pastangas įsijungti į ŠAS.

Dr. A. Kanaukos išvada: jei 
nori taikos, sugebėk ją apginti.

Apie padėtį Lietuvoje pasa
kojo neseniai iš ten grįžęs inž. 
V. Vidugiris, dalyvavęs pasitari
muose LB ir seimo sudarytoje 
komisijoje. Lietuvos kariuome
nei ginklų nemokamai duoda 
JAV ir kitos valstybės. Tenka 
pasirūpinti kariuomenės apran
ga ir maitinimu. Šie dalykai 
duoda darbo ir pragyvenimo 
šaltinį vietos žmonėms.

Nutarta pasveikinti nega
luojantį LSS garbės narį Karolį 
Milkovaitį, pasirašant užuojautą 
visiems susirinkime dalyvavu
siems.

Šaulių kuopos kapelionui 
St. Anužiui sukalbėjus maldą, 
įvyko vaišės ir draugiškas pa
bendravimas.

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

DR. J. GIRNIUS
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@ LAISVOJE TEVYNEJE
REMS JAUNUS EKONOMISTUS

BNS/LGTIC praneša, kad 
balandžio 25 d. revizijų bendrovė 
“PricewaterhouseCoopers” pasi
rašė sutartį, pratęsiančią trejiems 
metams bendradarbiavimą su vie
šąja įstaiga “Lietuvos Junior 
Achievement” (LIA). Bus teikia
ma 132,000 litų parama įgyvendi
nimui LJA mokomosios progra
mos, kuria siekama padėti jauni
mui suvokti laisvosios rinkos eko
nomikos idėjas ir principus, suda
rant galimybes tiesiogiai praktiš
kai susipažinti su privataus verslo 
patyrimu ir etika. Programos tiks
las taip pat yra ugdyti būsimų var
totojų, tarnautojų ir verslininkų 
supratimą apie verslo reikšmę ša
lies ekonomikai ir bendrąjį eko
nominį lavinimąsi. LJA yra di
džiausia Lietuvos nevalstybinė 
švietimo organizacija. Jos progra
mose mokosi daugiau kaip 7,000 
Lietuvos baigiamųjų klasių moks
leivių iš 150 mokyklų.

KRIS LAL NUOSTOLIAI

Bendrovė “Lietuvos avialini
jos” (LAL) 1999 m. patyrė 24.5 
mln. litų nuostolius. Veiklos re
zultatai buvo patvirtinti “Arthur 
Andersen” revizijų firmos ir pa
skelbti LAL generalinio direkto
riaus Kęstučio Aurylos. Finansinę 
ataskaitą ir nuostolius turėjo pa
tvirtinti dar ir akcininkų susirinki
mas. LAL akcijų 100% valdo Su
sisiekimo ministerija. K. Aurylos 
teigimu, nuostolius lėmė padidė
jusios naftos produktų kainos, pa
blogėjusi valstybės ekonominė 
padėtis. LAL pertvarką ir privati
zavimą ketinama pradėti šių metų 
antrąjį ketvirtį. Šiais metais taipgi 
patirta nuostolių, tačiau tikimasi 
metus užbaigti be jų, nors ir be 
pelno.

ENERGETIKOS SEMINARAS

Balandžio 27 Vilniuje vyko 
JAV tarptautinės plėtros agentū
ros (USAID) energetikos semina
ras, rašo ELTA/LGTIC. Padaryta 
nuo 1992 m. įgyvendintos USAID 
programos apžvalga, pateikti atei
ties planai dėl Lietuvos energijos 
ūkio plėtros be tolesnės JAV vy
riausybės paramos. Seminarą ati
darė JAV ambasadorius Lietuvo
je Keith C. Smith, dalyvavo vals
tybinės kainų ir energetikos kont
rolės komisijos, Valstybinės ato
minės energetikos saugos inspek
cijos, “Lietuvos energijos” bend
rovės, Energetikos instituto vado
vai, Ūkio ministerijos pareigūnai.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus a

(Esu “Union Gas” 
atstovas) tET

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

BALTIC EXPEDITING

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

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

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

USAID energetikos programos 
Lietuvoje tikslas buvo padėti vy
riausybei stiprinti energetikos 
saugą ir politiką. Programa 
apėmė keturias pagrindines sritis
- branduolinę saugą, energetikos 
sektoriaus tvarkymą ir perplana- 
vimą, energijos vartojimo efekty
vumą bei Baltijos regiono energe
tikos sektoriaus bendradarbia
vimą.

PRIIMTAS APSAUGOS 
ĮSTATYMAS

Lietuvos seimas balandžio 20 
d. priėmė Protekcinių (apsaugos) 
priemonių įstatymą, kurio tikslas
- sudaryti teisines sąlygas ginti 
Lietuvos gamintojus nuo juos 
žlugdančio prekių importo, rašo 
ELTA/LGTIC. Toks pavojus atsi
randa, kai prekė į Lietuvos muitų 
teritoriją importuojama padidėju
siais kiekiais arba tokiomis sąly
gomis, kad sudaro didelę žalą vie
tiniams gamintojams, gaminan
tiems panašias prekes. Įstatyme 
numatyta, kad tokiais atvejais 
prekei gali būti taikomos apsau
gos priemonės - muitai arba kvo
tos ir apibrėžtos tyrimo siekiant 
nustatyti žlugdantį importą pro
cedūros.

APKLAUSA DĖL NARYSTĖS

Visuomenės nuomonės tyri
mų centras “Vilmorus”, Europos 
komiteto užsakymu balandžio mė
nesį atliko reprezentatyvią 1,015 
gyventojų apklausą, skelbia 
ELTA/LGTIC. Stojimui į Euro
pos sąjungą (ES) pritarė 65% ap
klausos dalyvių, arba 3.7% dau
giau negu kovo mėnesį ir 5.1% 
daugiau negu sausį. Didžioji dalis 
atsakiusių pasisakė už greitą įsto
jimą. Kategoriškai nepritariančių 
“euroskeptikų” balandžio mėnesį, 
palyginti su kovu, sumažėjo nuo 
17.5% iki 14.5%, o taipgi suma
žėjo neapsisprendusiųjų skaičius 
- 0.8% nukrito iki 21.3%.

ATRADO SPROGDINTOJUS
“Lietuvos aidas” praneša, 

kad balandžio 26 d. Šiaulių apy
gardos prokuratūra atidavė teis
mui baudžiamąją bylą, kurioje 
kaltinami A. Morkūnas, Ž. Kašė
ta, V. Bernotas, L. Balčiūnas ir A. 
Kazlauskas už pasikėsinimą tyčia 
žudyti. Jie 1998 m. grupuotė kavi
nėje “Gausos ragas” susprogdinę 
200 g. šaudmenį, norėdami, jog 
įtarimas kristų ant kitos grupuo
tės narių. Sužaloti trys asmenys, 
vienas sunkiai. Nustatyta, kad 
grupuotės vadas A. Morkūnas, 
anksčiau teistas, organizavo ir šį 
nusikaltimą. RSJ

four seasons
KU/VInk REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Slayncrio 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

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas 
a Sveikatos priežiūros įrankiai

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

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

Svečiai “Tėviškės žiburių” 50-čio spaudos vakare Anapilio salėje: 
Hamiltono klebonas kun. JUVENALIS LIAUBA, OFM, KLB pirm. 
ALGIRDAS VAIČIŪNAS ir kiti Nuotr. B. Tarvydo

Peikios

Hamiltono tautinių šokių ansamblio 

“gwataras^ 
sukaktuvinis

KONCERTAS-VAKARIENĖ-ŠOKIAI
įvyks 2000 m. gegužės 27, šeštadienį,

Jaunimo centre, Hamiltone, 48 Dundurn St.N., 
koncertas 6 v.v., vakarienė 7.30 v.v.

Įėjimas - $20 asmeniui
Bilietus užsisakyti skambinant

KAZIUI DEKSNIUI tel. 905-332-6006 
arba IRENAI ŽUKAUSKAITEI tel. 416-895-2400

« ANDRIUI ir ANN AI RUKSIAMS P
Su dideliu malonumu ir meile

SVEIKINAME
TĖVELĮ, sulaukusį 75 m. amžiaus balandžio 29 d. 

ir MAMYTĘ, kurios 75-asis gimtadienis 
bus birželio 21 d.

Reiškiame Jums nuoširdžią padėką ir pagarbą, 
artėjant ir Jūsų vedybinio gyvenimo 50 m. sukakčiai šių, 
jubiliejinių 2000-jų metų liepos 18 d. Mes džiaugia
mės Jūsų darbais ir linkime Jums geriausios sėkmės 
bei sveikatos, prašome, kad Dievas laimintų Jus pri
glausdamas prie savo širdies, kaip ir mes glaudžiame 
prie savo.
S Visada Jums ištikimi ir Jus mylintys - |
KX. Stefan, Lillie ir Teresa

lietuvių radijo prof ramu Hamiltone
Lietuviška radio programa 

“Gintariniai aidai” transliuojama 
kiekvieną sekmadienį iš Mc
Master universiteto radijo sto
ties aidi nuo 1978 m. sausio 13 d.

Pirmosios daugiakultūrės ra
dijo programos iš McMaster 
universiteto buvo lietuvių ir 
ukrainiečių kalbomis. Tai buvo 
dviejų inžinerijos studentų idėja 
ir iniciatyva - Eduardo Stunge- 
vičiaus ir Jerry Hryvnick. Graži 
ukrainiečių programa išsilaikė 
vos vienerius metus. Tuo laiku 
buvo universitete lietuvių ir 
įvairių kitų tautybių studentų 
veiklūs klubai, kuriems vadova
vo energingi vadovai. Jiems bai
gus mokslus, naujų nedaug atsi
rado. Naujų jaunų vis atsiran
dančių lietuvių radijo mėgėjų 
dėka “Gintariniai aidai” išsilai
kė ilgus metus.

Labai gabų ir pareigingą ra
dijo laidos pagalbininką - stu
dentą Andrių Gedrį šiais metais 
pakeitė jaunas lietuvis farmaci
ninkas - Viktoras Remesat. An
drius Gedris baigė McMaster 
universitetą su pagyrimais ir 
įvertinimais tarp penkių geriau
sių! Studijas tęsia Otavos uni
versitete.

Viktoro Remesat lietuvišką 
gyvenimą papildė balandžio 
mėnesį iš Punsko atvykusi jo 
žmona Aldona. Džiaugiamės, 
kad Hamiltono lietuviškos veik

Radijo “Gintariniai aidai” bendradarbis VIKTORAS REMESAT

los jėgos stiprėja prisidedant 
energingiems lietuviams!

Aldona Venslauskaitė-Re- 
mesat, odontologijos technikė, 
priklausė Punsko lietuvių tauti
nių šokių grupei, buvo šokėja ir 
lietuvių choro narė. Viktoras 
yra skautas, tautinių šokių šokė
jas ir valdybos narys.

Dirbame be atlyginimo 
kiekvieną sekmadienį surinkda
mi žinias, muziką, bendruome
nės veiklos įvykius. Didžiausias 
atlyginimas yra klausytojų atsi
liepimai: pagyrimai, kritika, pa
sidalinimas žiniomis, laiškai, te
lefono skambučiai su raginimu: 
“Skambėkit gintarėliai - skam
bėkit”.

Gyvenimas yra judėjimas, 
susidedantis iš blogio ir gėrio, 
skausmo ir džiaugsmo, ašarų ir 
juoko... Dėkojame už viską! 
Didžiausias ačiū yra iš radijo 
CFMU-FM vadovybės už gau
sias aukas studentų vadovauja
mos radijo stoties palaikymui, 
už finansinę paramą aukų rinki
mo metu. Lietuviai savo auko
mis pralenkė visas daugiakultū- 
res radijos laidas, įrodydami klau
sytojų įvertinimą, skatinantį lie
tuviško radijo darbo tęstinumą.

“Gintariniai aidai” yra 
transliuojami iš McMaster uni
versiteto sekmadieniais 13 - 14 
vai. Stotis CFMU-FM 93.3.

Vedėja - Liuda Stungevičienė

Hamilton, Ont.
VYSK. M. VALANČIAUS MO

KYKLOS 50-ties metų auksinis ju
biliejus ir mokslo metų užbaigimas 
įvyks sekmadienį, birželio 11 Jau
nimo centre. Mokykla dalyvaus 
10.30 Mišiose. Po jų Jaunimo cent
re vyks programa, skirta šiai šven
tei, ir oficialus mokslo metų užbai
gimas. Pradžia 12 v. Kviečiame vi
sus buvusius mokinius, mokytojus, 
rėmėjus ir svečius dalyvauti. Pagerb
sime šių metų mokyklos abitu
rientus ir kartu prisiminsime bei 
pasidžiaugsime mokyklos pasiek
tais darbai 50 metų laikotarpiu. 
Lauksime visų. Tėvų komitetas

SUŠELPTI VARGSTANČIUS 
VAIKUS Lietuvoje “Vaikų dienos 
centrams” aukojo: $500 - L. Zubai- 
tė; $300 - H. Liaukienė; $250 - B. 
Grajauskas a.a. žmonos Genovaitės 
mirties metinių proga; $80 - E. Ra
manauskienė; $50 - K. Blekaitienė; 
$36 - P. Juškevičius; $35 - A. Ma- 
čiulaitienė; $30 - E. Kronienė; $20 
- O. Linčiauskienė, E. Stabingienė 
ir šeima, A. Žvirblienė, A. Kšivic- 
kienė, O. Jusienė, Gr. Kažemėkie- 
nė; $10 - L. Stungevičienė, J. Gir- 
nienė. Sušelpti senelių prieglau
dom aukojo: $20 - A. A. Laugaliai. 
Už aukas komitetas dėkoja.

A. a. K. ŽUKAUSKO ATMI
NIMUI “Vaikų dienos centrams” 
aukojo: $25 - M. V. Kazlauskai; 
$20 - E. Stabingienė ir šeima, A. J. 
Gedrimai, Z. J. Rickai, O. Dra- 
mantienė; $15 - G. Kairienė; $10 -
A. Gedminienė, V. Kėžinaitis, R. 
Franczak; $5 - M. Borusienė. A. a. 
J. Narušienės atminimui $30 - G. 
Kairienė; a.a. Garkūno - $20 - A. 
Žvirblienė; a.a. Renkienės - $20 - 
Z. Rickienė; a.a. K. Žukausko at
minimui. Senelių prieglaudom au
kojo $10 - D. Vaitiekūnienė.

VDC komitetas
“PAGALBAI LIETUVOS VAI

KAMS”, a.a. Kazimiero Žukausko 
atminimui, užjausdami tėvus ir se
serį Vidą, aukojo: $20 - G. Agur- 
kienė, H. Balytienė, A. Bungardie- 
nė, L. P. Cipariai, D. Garkūnienė,
B. Grajauskas, E. K. Gudinskai, D. 
K. Gutauskai, S. K. Karaškai, Ė. A. 
Liaukai, S. J. Miškiniai, M. A. Pus- 
dešriai, E. Repčytė, A. V. Remesat; 
$10 - J. Astas, E. Grajauskienė, E. 
Mažulaitienė, V. P. Piciniai, A. Vo- 
lungienė; $5 - F. M. Gudinskai; 
a.a. Jono Puniškos atminimui, už
jausdama šeimą, $20 aukojo D. 
Garkūnienė; a.a. Matildos Renkie
nės atminimui, užjausdami dukrą 
Onutę ir visus gimines, $20 aukojo 
O. J. Grigaičiai; a.a. Vlado Rudzins- 
ko atminimui, užjausdami šeimą, 
aukojo: $10 - J. Astas, E. K. Gu
dinskai, E. Mažulaitienė, Z. Vai
nauskienė.

Dėkojame visiems aukoto
jams, o liūdinčias šeimas nuošir
džiai užjaučiame. PLV komitetas

Keistina Kanados lietuvių 
fondo linkmė

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
simą, kokios srities studijos gali 
daugiau prisidėti prie Lietuvos 
kultūros populiarinimo - far
macija ar Lietuvos istorija? 
Arba kuri sritis ateityje atneš 
jaunam specialistui didesnę fi
nansinę kompensaciją - stoma
tologija ar, pavyzdžiui, literatū
ros studijos? Atsakymai, ma
nom, aiškūs. Todėl humanitari
nių mokslų srityse katastrofiš
kai mažai lietuvių studentų (be
je, tai atspindi padėtį ne tik už
sienyje, bet ir Lietuvoje).

Fondų praktika rodo, jog 
labai svarbu, kad svarstant pa
raiškas dėl akademinių projektų 
paramos tarp valdybos narių 
būtų bent vienas kitas asmuo, 
galintis įvertinti besikreipiančio 
asmens kompetenciją, o taip 
pat jo ar jos projekto vertę. 
Tokia vertinimo praktika yra 
nuo seno prigijusi įvairiausių 
fondų darbe. Juk, jeigu visi 
skirstymo komiteto nariai yra, 
pavyzdžiui, inžinieriai-mechani
kai, vadybininkai ar farmacijos 
specialistai, jiems sunkoka 
kompetetingai vertinti kultūros 
istoriko ar literatūros teoretiko 
profesinį pasiruošimą. Taip pat 
ir atvirkščiai. Neįvertinant šių 
kriterijų, fondo veikla gali tapti 
epizodiška ir nenuosekli.

Suprantama, išeivijos gali
mybės irgi yra gana ribotos, to
dėl daugelis jos finansinių ištek
lių panaudojama lietuvių ben
druomenės paramai ir vietinės 
lietuvybės palaikymui bei skati
nimui. Tačiau gal vertėtų pa
svarstyti, kaip patobulinti esa
mų išteklių panaudojimą taip, 
kad jis labiau atitiktų šiandienos 
poreikius ir atneštų daugiau 
naudos dabartiniame kontekste. 
Tai leistų Kanados ir Amerikos 
lietuvių bendruomenėms atlikti 
daug svarbesnį vaidmenį lietuviš
ko jaunimo profesiniame ugdy
me ir naujos Lietuvos kūrime.

Violeta Davoliūtė, 
Tomas Balkelis, 
Ph.D. kandidatai, 

Toronto universitetas

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Palm Beach mieste, vakarinėje 
Floridoje, įsteigtas Lietuvos garbės 
konsulatas. Jo konsulu paskirtas 
Stanley Balzekas. Konsulato atida
rymo iškilmės įvyko kovo 18 d. Ja
me dalyvavo Lietuvos ambasado
rius Vašingtone Stasys Sakalauskas, 
Palm Beach miesto vicemeras, kiti 
miesto pareigūnai, garbės konsulas 
Čikagoje V. Kleiza, Lietuvos prezi
dento patarėjas R. Mieželis, Ame
rikos lietuvių organizacijų atstovai, 
verslo ir kultūros žmonės. Ambasa
dorius St. Sakalauskas perdavė Lie
tuvos prezidento V. Adamkaus 
sveikinimus, pažymėdamas, kad kon
sulatų (kitas garbės konsulatas Flo
ridoje įsteigtas St. Petersburge) ati
darymas prisidės prie ekonominio 
bei kultūrinio bendradarbiavimo 
tarp Lietuvos ir Floridos valstijos. 
Pagal 1990 m. visuotinio JAV gy
ventojų surašymą, Floridoje gyvena 
per 40,000 lietuvių kilmės ameri
kiečių.

Australija
Australijos lietuviams šiais 

metais Gavėnios rekolekcijas vedė 
vysk. Rimantas Norvilą, Kauno ar
kivyskupo pagalbininkas ir Kauno 
kunigų seminarijos rektorius. Ade
laidėje paskutinę rekolekcijų dieną, 
sekmadienį, kovo 19 vyskupas Mi
šias Šv. Kazimiero šventovėje atna
šavo kartu su šios parapijos klebo
nu kun. J. Petraičiu. Giedojo para
pijos choras. Po Mišių vyskupas 
šventoriuje pašventino Misijų kry
žių. Parapijos salėje buvo paruošti 
bendri pietūs. Programai vadovavo 
parapijos tarybos pirm. V. Baltutis. 
Kalbėjo LB krašto valdybos pirm. 
J. Vabolienė, LB apylinkės valdy
bos pirm. L. Vaičiulevičiūtė, Lietu
vių katalikių moterų draugijos 
pirm. S. Vasiliauskienė, ateitininkų 
pirm. E. Varnienė ir pensininkų 
pirm. E. Dukas. Vyskupas savo žo
dyje pirmiausia su vardinėmis pa
sveikino kleb. kun. Juozą Petraitį 
(anksčiau buvo sveikinę ir kiti kal
bėtojai), pasidžiaugė nuoširdžiu pa
bendravimu su Australijos lietu
viais, dėkojo už aukas ir meilę Lie
tuvai; palinkėjo Lietuvių bendruo
menei sėkmingos veiklos ir Dievo 
palaimos. Jis taipgi kvietė tautie
čius atsilankyti į šių metų jubilieji
nius renginius Lietuvoje. Klebonas 
savo ruožtu padėkojo vyskupui už 
atvykimą, rekolekcijų prasmingas 
mintis ir visiems už vardadieniškus 
sveikinimus (“Tėviškės aidai” 2000 
m. 14 nr.).

Britanija
Didžiosios Britanijos lietuvių 

sąjungos (DBLS) ir Lietuvių Namų 
bendrovės (LNB) 52-sis metinis su
važiavimas įvyko š.m. balandžio 1-2 
d.d. Lietuvių sodyboje. Jį įvadiniu 
žodžiu pradėjo DBLS valdybos 
pirm. V. Gasperienė, primindama 
vykstančius lietuvių bendruomenė
je nesutarimus ir kviesdama rasti 
bendrą kalbą. Ji paprašė tylos mi
nute pagerbti mirusius sąjungos na
rius, ypač a.a. Arkadijų Podvoiskį, 
žymų Šiaurinės Anglijos lietuvių 
veikėją, staiga kovo 27 d. mirusį 
Mančesteryje. Suvažiavimui pirmi
ninkavo V. O’Brien ir sekretoriavo 
L Timmins. Sveikinimo žodį Lietu
vos ambasadoriaus Londone vardu 
tarė ambasados patarėjas R. Degu
tis. Pranešimus padarė DBLS val
dybos pirm. V. Gasperienė ir 
DLBS tarybos pirm. V. O’Brien. 
Valdybos pirmininkė priminė, kad 
šią vasarą Vilniuje vyks Pasaulio 
lietuvių bendruomenės seimas, o 
Lietuvių sodyboje mokyklinio am
žiaus vaikų koncertas iš Lietuvos. 

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
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.

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 2.50%
santaupas....................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....................... 4.00%
180 dienų indėlius.....................4.25%
1 m. term, indėlius.....................5.15%
2 m. term, indėlius.....................5.45%
3 m. term, indėlius.....................5.75%
4 m. term, indėlius.....................5.95%
5 m. term, indėlius.....................6.20%
RRSP ir RRIF
(Variable).....................................2.50%
1 m. ind......................................... 5.15%
2 m. ind......................................... 5.45%
3 m. ind......................................... 5.75%
4 m. ind......................................... 5.95%
5 m. ind......................................... 6.20%

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

INTERAC KORTELĖ

Tarybos pirmininkas nusiskundė, 
kad DBLS tarybos suvažiavime 
Mančesteryje Lietuvių Namų ben
drovės vadovybė pakankamai nepa
aiškino, kodėl Londone bus par
duotas lietuvių namas. Revizijos 
komisijos pirm. I. Švalnienė nuro
dė, kad nebuvo galima pilnai atlikti 
revizijos, nes trūksta įrašų sąskaity
bos knygose. Ji taip pat perskaitė 
nepasitikėjimo centro valdyba pa
reiškimą, kuris suvažiavusiųjų buvo 
atmestas be svarstymo.

Vyko ir DBL sąjungos skyrių 
pranešimai. Dalyvavo 18-kos skyrių 
atstovai. Buvo nusiskundimų, kad 
dėl narių sumažėjimo silpsta vieto
vių veikia. Kai kuriems skyriams 
gresia pavojus net užsidaryti. Ta
čiau yra gana gausių ir gerai vei
kiančių skyrių. Buvo pageidauta 
daugiau tarpusavio supratimo ir pa
garbos vieni kitiems. Pasidžiaugta 
atsigaunančia skautų veikla. Tiki
masi, kad šios vasaros skautų sto
vyklos bus dar sėkmingesnės. Šv. 
Kazimiero šventovę Londone sek
madieniais lanko 100 - 150 tautie
čių. Veikia ir sekmadieninė mokyk
la su 5-kiais mokytojais ir 30 moki
nių. Buvo iš anksto atlikta DBL 
sąjungos narių apklausa naujų na
mų pirkimo ir Lietuvių sodybos 
pagerinimo klausimu. Dauguma 
pasisakė už sodybos pertvarkymą. 
Tam pritarė ir suvažiavimas. Pa
sisakyta ir dėl naujų ateivių pri
ėmimo į sąjungą. Sprendimas ati
dėtas, kol bus sutvarkytas patikė
tinių “Trust” komiteto sudarymas 
ir padaryti reikalingi sprendimai.

Svarstant Lietuvių Namų ben
drovės reikalus, buvo pateiktas Lie
tuvių sodybos pagerinimo planas, 
susidedantis iš trijų dalių: Atlikti 
tik valdžios reikalaujamus patvar
kymus, kainuojančius 400,000 sva
rų, atlikti pagrindinį remontą, kai
nuojantį 800,000 svarų ir dar labiau 
pagerintą pertvarkymą, kainuojantį 
1 mil. svarų. Suvažiavimo dalyviai 
pritarė remontui išleisti ne daugiau 
kaip 800,000 svarų. Ižde šiuo metu 
yra 1,355,000 svarų. Antros dienos 
(sekmadienio) suvažiavimo progra
ma pradėta pamaldomis. Po pamal
dų dar buvo padaryti kai kurie nu
tarimai ir išrinkta vadovybė. Buvo 
renkama tik dalis narių. Į DBLS 
centro valdybą išrinkti: L Švalnie
nė, V. Gedmintas ir J. Podvoiskis. 
DBLS tarybom G. Ivanauskienė ir 
K. Tamošiūnas; į Lietuvių Namų 
bendrovę: V. Gedmintas, J. Pod
voiskis ir S. Mineikis; revizijos 
komisijom P. Bukauskas, I. Timm
ins ir V. Uogintas (“Europos lietu
vis” 2000 m. 8 nr.).

Gudija
Apso krašto tautiečiai Užgavė

nes, apsirengę čigonais, raganomis, 
velniais, ubagais, kovo 5 d. šventė 
Vainiūnų kultūros namuose. Rin
kosi Pelekų ir Vainiūnų lituanisti
nių mokyklų mokiniai, lietuvių ben
druomenės nariai, vietos gyvento
jai. Jų laukė pakinkyti žirgai, pa
puošti kaspinais ir žvangučiais. Tik 
gaila, kaip rašoma “Vorutos” 2000 
m. 11-12 nr., buvo mažoka sniego. 
Vietoj rogių nudardėjo susėdę į 
vežimus apvažinėti kaimų. Grįžę 
vaišinosi blynais, skambėjo lietuviš
kos dainos, rateliai ir šokiai, 
kuriuos išmokė etnokultūros 
mokytoja V. Špakova. Lašini
nio ir Kanapinio grumtynės baigėsi 
Kanapinio pergale, o nuteista Morė 
buvo sudeginta. Šventę padėjo su
organizuoti Vainiūnų kultūros na
mų vedėja su pagalbininkais ir LB 
pirmininke L Krivelienė. Esą bene 
pirmą kartą draugiškai skambėjo 
kartu lietuvių ir gudų kalbos. J. Andr.

Asmenines nuo............7.80%
nekiln. turto 1 m............7.80%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu

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


Po Amerikos lietuvių fondo spaudos konferencijos birželio 23 d. PL 
Centre Lemonte kalbasi LF pelno skirstymo komisijos pirm. dr. A. 
RAZMA su nauja “Draugo” dienraščio redakcijos nare iš Lietuvos E. 
ANDRULYJE Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuva: faktai ir skaičiai
Naujas leidinys Lietuvoje - “Lithuania: Facts and Figures”, 
skirtas tarptautinei visuomenei. Daug žinių apie Lietuvą.

Išleistas 1999 m. Du Ka leidyklos

Amerikoje prieš devynis dešimtmečius 
Šie atsiminimai rašyti JUOZO MAČIULIO (1885-1962), pirmą kartą plaukusio iš Lietuvos 
Amerikon 1912 metais. Šiuose atsiminimuose atsispindi ano meto gyvenimas Amerikoje, darbai 
skerdyklose bei kitur, taip pat visuomeninis lietuvių gyvenimas. Rankraštį atsiuntė autoriaus duktė

Marytė Mačiulytė-Rutkauskienė iš Lietuvos

VYTAUTAS P. ZUBAS
Lietuvos konstitucija užtik

rina teisę steigti įvairias organi
zacijas ir politines partijas, jeigu 
jos nepriešingos konstitucijai ar 
teisei. Tokių vienetų pavyzdžiai 
yra darbo unijos, profesinės, re
liginės, etninės organizacijos. 
Jas gali steigti kiekvienas sulau
kęs 18 metų. Tas organizacijas 
kontroliuojantis centras buvo 
įsteigtas 1995 m. Organizacijų 
Lietuvoje yra per 5,000.

Religinės bendruomenės. 
Konstitucijos pripažintos valsty
binės religijos Lietuvoje nėra. 
1995 m. įstatymu buvo pripažin
tos devynios bendrijos: R. kata
likų, Rytų apeigų katalikų, orto
doksų (stačiatikių), sentikių, 
evangelikų reformatų, evangeli
kų liuteronų, žydų, karaimų ir 
Sunni muzulmonų. Visos šitos 
bendrijos Lietuvoje egzistuoja 
ne mažiau kaip 300 metų. Nau
jos bendrijos turi būti aktyvios 
bent 25 metus ir gauti seimo 
pritarimą, kad galėtų naudotis 
valstybine parama.

Tarp 60% ir 80% Lietuvos 
gyventojų save laiko R. katali
kais. Katalikai, žydai, karaimai 
ir totoriai Lietuvoje atsirado 
beveik tuo pačiu laiku - XIV š. 
Ortodoksai (stačiatikiai) pasiro
dė jau XIII š., o protestantai ir 
sentikiai XVI-XVII š. Be to, 
reiškiasi visokios sektos ir judė
jimai: Krišna, Jehova, Bahai, 
mormonai. Paskutiniai pasirodė 
“naujieji pagonys”, iš kurių ži
nomiausia Romuvos grupė.

Politinės partijos. Norint 
partiją ar organizaciją įregis
truoti, reikia turėti bent 400 na
rių. Teisingumo ministerijoje 
1999 m. pradžioje buvo regis
truotos 35 partijos. Didžiausios 
yra: Tėvynės sąjunga, Centro 
sąjunga, Krikščionių demokratų 
partija, Lietuvos demokratinė 
darbo partija, Socialdemokratų 
partija ir Liberalų sąjunga.

Ziniasklaida. 1999 m. Lie
tuvoje veikė 25 radijo stotys, 
duodančios reguliarias progra
mas. Iš jų - 3 valstybinės ir 5 
privačios, girdimos visame kraš
te. Beveik visur matomos 4 TV 
stotys: viena valstybinė ir trys 
privačios. Yra 8 rajoninės TV 
stotys. Išduota apie 60 leidimų 
kabelio operatoriams.

Yra 263 žurnalai ir 439 laik
raščiai. Jų bendras tiražas - per 
2.7 milijono egz. Eina lietuvių, 
anglų, rusų, lenkų, vokiečių bei 
kitom kalbom. “Lietuvos rytas” 
yra didžiausias dienraštis su 
64,000 egz. šiokiadieniais ir 
223,000 šeštadieniais. “Respub
lika”, “Lietuvos aidas”, “Kauno 
diena” ir “Lietuvos žinios” yra 
kiti plačiai skaitomi dienraščiai.

Tradiciniai tarptautiniai 
renginiai. 1. Žirgų lenktynės 
ant Sartų ežero (pirmas vasario 
šeštadienis). 2. Jaunųjų muzikų 
festivalis Kaune (balandžio 
mėn.). 3. Filmų pavasaris (ba
landis). 4. Vilnius 2000 (gegužė 
- gruodis). 5. “Vogue” madų 
festivalis (gegužė). 6. Poezijos 
pavasaris (gegužė). 7. Vilniaus 
muzikos festivalis (gegužė - lie
pa). 8. Skamba skamba kankliai 
(gegužė). 9. Pažaislio muzikos 
festivalis (birželis - rugpjūtis). 
10. Trakų muzikos festivalis 
(liepa - rugpjūtis). 11. Jūros fes
tivalis Klaipėdoje (liepa). 12. 
Vilniaus dienos (rugpjūtis). 13. 
M. K. Čiurlionio pianino ir var
gonų varžybos (rugsėjis). 14. 
Rudens teatro forumas (spalis). 
15. Vilniaus džiazo festivalis 
(spalis).

Privalomos šventės. 1. Sau
sio 1 - Nauji metai. 2. Vasario 
16 - Lietuvos nepriklausomybės 
diena (1918). 3. Kovo 11 - 
Nepriklausomybės atstatymas 
(1990). 4. Velykų sekmadienis 
ir pirmadienis. 5. Gegužės pir

mas sekmadienis - Motinos die
na. 6. Liepos 6 - Mindaugo 
karūnacija. 7. Lapkričio 1 - Vi
sų šventųjų diena. 8. Gruodžio 
25 - 26 - Kalėdos.

Meno galerijos ir muziejai. 
Lietuvoje yra 85 muziejai: 3 tau
tiniai, 16 valstybinių, 52 regioni
niai, 12 departamentinių ir 2 
privatūs. Tautiniai ir valstybi
niai rūpinasi istoriniais, archeo
loginiais, liaudies meno rinki
niais ir parodom. Regioniniai 
daugiausia turi surinkę liaudies 
ir vietos rodinių.

Pirmas muziejus Lietuvoje 
(1812) buvo Dionizo Poškos 
įrengtas išskobtame ąžuolo 
stuobryje. Čia rašytojas sutelkė 
surinktus istorinius radinius, su
keldamas lankytojų domesį se
nove. 1855 m. Vilniuje buvo ati
darytas Senienų muziejus, šių 
dienų Lietuvos tautinio muzie
jaus pirmtakas. Vytauto Didžio
jo kultūros muziejus Kaune 
įsteigtas 1920 m. Per metus mu
ziejus aplanko per du milijonus 
lankytojų. Juose yra trys milijo
nai rodinių.

Knygoje suglaustai aprašo
mos svarbesnės galerijos ir mu
ziejai. 1. Valstybinė galerija Vil
niuje yra sutelkusi liaudies 
skulptūras, senus ir XX š. pa
veikslus, baldus, audinius. Įdo
mus ir modernistinis pastatas, 
susidedantis iš atskirų vienetų. 
2. Vilniaus paveikslų galerija 
telkia visas meno kryptis Lietu
voje nuo XVI š. iki XIX š. 
Keletas kambarių yra skirta 
architektui Laurynui Stuokai- 
Gucevičiui ir dailininkui Pran
ciškui Smuglevičiui. Galerija 
įrengta atnaujintuose didiko rū
muose. 3. M. K. Čiurlionio me
no muziejus Kaune turi didžiau
sią jo dailės ir muzikos rinkinį, 
kurios lankytojai gali pasiklau
syti. 4. Radvilų rūmų muziejus 
Vilniaus senamiestyje turi didelį 
europinio meno rinkinį, nuo 
italų renesanso iki XX š. 5. M. 
Žilinsko galerija Kaune didesnė 
už Radvilų, bet netokia išsami, 
turi pasaulinio garso dailininkų 
paveikslų, porceliano, kilimų ir 
baldų. 6. Rumšiškių buities mu
ziejus, apie 70 km. nuo Vilniaus 
prie greitkelio į Kauną užima 
175 ha plotą ir turi apie 150 
įvairių pastatų, suvežtų iš įvairių 
Lietuvos vietovių. 7. Lietuvos 
istorijos muziejus atstatytoje 
Trakų pilyje parodo Lietuvos 
viduramžių “Aukso amžiaus” 
ginklų bei įrankių rinkinį, didelį 
sidabro ir porceliano rinkinį.

Kai kurie muziejai skirti tik 
vienam objektui. 1. Gintaro mu
ziejus Palangoje yra didžiausias 
pasaulyje. Įsteigtas prieš 34 me
tus grafo Tiškevičiaus rūmuose. 
Užima 700 kv. metrų plotą ir 
turi apie 4,500 rodinių. Seifuose 
yra dar 28,000 rodinių. Muzie
jus pavaizduoja visą gintaro is
toriją, jo panaudojimą. Jau ap
lankė daugiau kaip 7.5 milijono 
žmonių. 2. Velnių muziejus 
Kaune atsirado iš privataus dail. 
Antano Žmuidzinavičiaus rinki
nio, pradėto 1905 m. Po daili
ninko mirties 60 metų vėliau 
rinkinys pradėta rodyti visuo
menei ir išaugo iki 3,000 viene
tų. 3. Liaudies muzikos instru
mentų muziejus Kaune parodo 
tų instrumentų raidą nuo beržo 
tošies dūdų iki modernių akor
deonų. 4. Medicinos ir farmaci
jos muziejus Kaune, kaip ir 
Laikrodžių muziejus Klaipėdoje 
ar Dviračių muziejus Šiauliuo
se, nereikalingi paaiškinimų. 
Tas pats tinka ir Maironio lietu
vių literatūros muziejui Kaune. 
Įsteigtas 1936 m., šiandieną mu
ziejus turi 200,000 vienetų ir 
600 archyvinės medžiagos rinki
nių. 1989 m. muziejus pradėjo 
rinkti ir užsienio lietuvių rašyto
jų kūrinius.

Laivas pasijudino plaukti. 
Visi linksmi dainuoja. Važiuo
jam į Ameriką, į laimės šalį. 
Laivas ramiai plaukia, visur ma
tyti krantai. Antrą dieną taip 
pat matyti iš abiejų pusių kran
tai. Užpakaly laivo lekia daug 
žuvėdrų, kurios renka iš van
dens, ką žmonės išmeta. Toliau 
plaukiant jau laivą pradeda sup
ti, bangos didėja ir žmonės pra
deda sirgti - “ožius pjauti”. Juo 
tolyn, juo blogyn.

Kitą rytą prabundu - jau ir 
man blogai. Supa pasiutusiai, 
galvos nuo pagalvės negaliu pa
kelti. Guliu savo lovoj ant trečio 
aukšto, vėmulys kyla, laikau 
burną į pagalvę įsmeigęs. Staiga 
neišlaikau, slinkteliu per pagal
vę, kad patalynės neapvemčiau, 
o žemai - susėdę pusryčiauja 
Austrijos slavai. Sučiaupiu bur
ną, norėdamas sulaikyti, bet kur 
tau, purškiu taip smarkiai, kad 
tiems valgytojams visiems ten
ka. Visi sukyla ir keikdami iš- 
bėgioja.

Amerikoje
Iš viso, rodos, plaukėm 16 

parų> Paskutinį rytą jau pama
tom Amerikos krantus. Visi at
gyja, lipa į viršų pamatyti. Laivo 
jau nesupa. Po kiek laiko įplau
kiant į Filadelfijos uostą. Čia 
mus iš laivo suvaro į didelę salę, 
kur atsisėdę valdininkai iš rašto 
šaukia visus po vieną vardais, 
pavardėm ir klausinėja. Mus 
toks storas valdininkas klausia 
lietuviškai:

- Prie ko važiuoji, ko va
žiuoji?

Negalima sakyti, kad va
žiuoju uždarbiauti, reikia sakyti 
- važiuoju paviešėti. Reik paro
dyti, kiek pinigų turi. Dar ir 
gydytojas apžiūri.

Praėjus visą ceremoniją, 
agentai surinko į būrius ir veda 
į geležinkelio stotį. Ten susodi

Suklastoto šimtmečio dygliai
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

ratyvus bei bendroves, pažabo
jančias monopolį. Buvo taip pat 
normalu universitete priimti 
studentus lygiavos principu. O 
autorė skundžiasi, jog dėl to 
Kauno universitete per keletą 
metų žydų studentų skaičius tei
sės ir medicinos fakultetuose iš 
26.5% bendro studentų skai
čiaus nukrito ligi 14.7% (28 p.). 
Iš tikrųjų ir tas sumažėjęs skai
čius reiškė, kad žydų nuošimtis, 
(pagal savo bendruomenę) bu
vo apie porą kartų didesnis už 
lietuvių studentų nuošimtį. Ar 
tai ne bandymas tikrovę versti 
aukštyn kojom?

Kai autorė tikina, jog “so
vietmečiu Lietuvos žydai susi
laukė pilietinio lygiateisišku
mo...” (32 p.), paminėdama tris 
žydus, paskirtus “tarybiniais” 
ministeriais, iš tikrųjų ji dvejo
pai suklastoja tikrovę. Pirma, ji 
čia nevartoja nuošimtinio žydų 
aukštųjų pareigūnų dydžio, ku
ris yra bent porą kartų didesnis 
nei 7.6 - 10% tos mažumos “ly
giateisiškumas” rodytų. Antra, 
ji klastoja paties žodžio prasmę, 
nes “lygiateisiškumas” čia reiš
kė kolaboravimą su okupantais 
griaunant Lietuvos ūkį bei so
cialinį gyvenimą įtvirtinant tota
litarinį režimą.

Yra ir daugiau vienašališkų 
ir tikrovę iškreipiančių autorės 
dyglių, kuriems šios recenzijos 
rėmai per siauri. Du iš jų norė
čiau pabrėžti.

Pirma, autorė kartoja dr. 
Dov Levino fantaziją, “parem
tą” aukštyn kojom apversta “si
metrija”, jog dauguma, o auto
rės žodžiais, “du trečdaliai (gal 
šiek tiek mažiau) Lietuvoje nu
žudytų žydų buvo nužudyti bal
taraiščių ir Lietuvos policijos ba
talionų karių rankomis” (56 p.).

Antra, autorės pateikta pa
bėgusių iš geto žydų komunisti
nių partizanų “Mirtis okupan
tams” sabotažinė kova prieš vo
kiškus okupantus yra supranta
ma. Deja, ta kova vyko Lietuvo
je, bet ne kažkokioje nežinomo
je planetoje ar niekieno žemėje, 
ką autorė sąmoningai ar nesą
moningai nutyli. Komunistiniai
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Savininkas Jurgis Kuliešius 

na į traukinius, kur kas važiuo
ja. Mus kelis susodino į vieną 
vagoną.

Atvažiuojam į miestą - Cin- 
cinati. Čia mes turim persėsti. 
Pasitinka storas ponas. Susikal
bame lietuviškai. Paprašom jį, 
kad leistų telegramą pasiųsti 
Eskiui, kad jis mus pasitiktų 
stotyje. Paduodam adresą. Jis 
prisiveda prie vieno lango, pa
sako kažką angliškai, užmokam, 
gaunam kvitą, vėl sėdam į trau
kinį ir važiuojam toliau.

Antrą rytą atvažiuojam į St. 
Louis, Ilinois valstijoje. Prieš 
traukiniui sustojant, prieina 
prie mūsų konduktorius, su ran
ka rodo ir sako angliškai, kad 
čia mes turim išlipti. Traukiniui 
sustojus, žiūriu pro langą, gi 
mūsų kaimynas Mikas jau lau
kia prie vagono. Pasisveikinus, 
tuojau nusiveda prie tramva
jaus. Sulipame ir parvažiuojame 
pas kaimyną Miką Eskį.

Į darbą
Į mus žmonės žiūri: keistai 

atrodome amerikonams lietu
viškai, kaimietiškai apsirengę. 
Po pietų šeimininkas mus nusi
vedė į krautuvę, amerikoniškų 
drabužių pirkti. Pinigų turime. 
Apsiperkame taip, kad lietuviš
kų aprėdų nereikia. Tik man 
keistai atrodo skrybėlė - kieta 
lyg puodas. Šeimininkas mums 
sako:

- Tris dienas pailsėkite, o 
paskui turėsite eiti į darbą. 
Mums rūpi tas darbas, koks jis 
bus. Sako:

- Gausit darbą “stokjardos” 
- gyvulių skerdykloj. Man tas 
nelabai patinka. Na, o ką dary
si? Trečią dieną abudu nusiveda 
prie skerdyklos vartų. Čia išeina 
vyras baltu fraku apsisiautęs. 
Šeimininkas kažką jam pasako ir 
parodo į mane. Vyras man pa
moja su ranka ir sako “komon”.

partizanai ginklų, numestų iš 
rusiškų lėktuvų, turėjo pakan
kamai, o maistą ir kitus pragy
venimo reikmenis plėšė iš vieti
nių gyventojų. Vadinas, gyven
tojai buvo priversti tuo pačiu 
metu duoti duokles ne tik vo
kiškiems okupantams, bet ir 
naujai rūšiai okupantų. Šia pro
ga autorė nutyli, jog daugeliu 
atveju gyventojai, pasipainioję 
komunistinių partizanų pakelė
se, buvo jų nužudyti.

Kad sovietiniai okupantai 
Lietuvą “išvadavo”, ne pavergė, 
kaip rusiška bei komunistinė 
propaganda skelbė, dabar nie
kas netiki. Bet Ginaitė-Rubin- 
sonienė ir dabar antrąją sovieti
nę okupaciją bei pavergimą ap
rašo “senamadiškai”: sovietiniai 
kariai “kovojo už Vilniaus išva
davimą” (173 p.), o “liepos 6-8 
dienomis išvadavo Eišiškes, Ne
menčinę, Grigiškes, Lentvarį, 
Trakus” (174 p.).

Kiekvienu atveju Lietuvos 
žydų “mažesnio blogio” pasirin
kimas paliko nuožmių istorinių 
dėmių, kurių jokia gražbylystė 
nenuplaus.

Didžiąja dalimi Vakarai 
(JAV, Kanada, Anglija, Prancū
zija ir kiti kraštai) suklastojo 
dvidešimtąjį šimtmetį. Tai išryš
kina jų žiniasklaida, intelektua
lai bei valstybių vadovai, įsivėlę 
į didžiųjų praėjusio šimtmečio 
nusikaltėlių medžioklę. Jie atvi
romis akimis smerkia 25 milijo
nus žmogžudysčių padariusį na
cizmą, bet primerktomis akimis 
vertina 100 milijonų aukų parei
kalavusį komunizmą ir prieina 
išvadą, kad 25 milijonai yra 
daugiau ir baisiau nei 100 mili
jonų. Toks šališkumas yra susi
jęs su dviem pagrindinėmis 
priežastimis. Pirma, žmonės, sa
vu kailiu nepatyrę komunistinio 
totalitarizmo, negali tikėti jo 
padariniais. Antra, didelė dalis 
demokratinių valstybių intelek
tualų bei politikų, buvę apsvai
ginti “raudonojo rojaus” propa
gandos ir tapę “ružavi”, negali 
prisipažinti klydę, tad sąmonin
gai ar nesąmoningai mažina sa
vo įnašą šimtinės milijonų liki
me. Tai nuožmus palikimas mū
sų dvidešimt pirmajam šimtme
čiui. Ginaitė-Rubinsonienė šia
me kontekste, paminėdama 
“mažesnį blogį”, atstovauja su
klastotam šimtmečiui.

Sara Ginaitė-Rubinsonienė, 
ATMINIMO KNYGA. Kauno 
žydų bendruomenė 1941-1944 
metais. Išleido “Margi raštai”. 
Vilnius, 1999 m., 226 psl.

Prisiveda prie aukšto mūri
nio pastato be langų. Įeiname į 
vidų - šalta lyg ledaunėj. Palu
biais visur elektros lemputės 
šviečia. Priveda prie darbinin
kų, kur sausus lašinius pakuoja į 
maišus. Man paduoda lyg arklio 
nagą blėkinę ir čia pat gazu 
kūrenamą krosnelę. Viena ran
ka su ta blėka nubraukti druską, 
kita - karštu štempeliu įdeginti 
antspaudą.

Lašinių transportas
Po kokios poros valandų to

kio darbo ateina tas pats fra
kuotas žmogus, kažką visiems 
sumurma. Visi sykiu meta tą 
darbą ir skubiai eina kitur. Man 
vienas lietuvis sako:

- Yra parėję 6 vagonai laši
nių, turėsim juos įvežti į vidų. 
Eik greitai į aną pusę, imk karu- 
ką ir važiuok ant svarsčių pasver
ti. O aš paskui tave, ir sveriant 
pasakysiu, kiek tavo sveria.

Paimu karuką, kurį stu
miant ratai sako kle, kle, kle. 
Pasisvėręs nustumiu laukan prie 
vagono, stoju į eilę su kitais ir 
atsistumiu ligi vagono, kuriame 
4 vyrai krauna mums paltis la
šinių. Štai ir man prikrauna la
šinių vežimą. Kitas lietuvis lyg 
pajuokaudamas man sako:

- Tavo tėvas ant dviejų ark
lių tiek nekrovė, kiek dabar tau.

Ir iš tikrųjų - yra ko kelti ir 
dar vežti. Vežu kiek jėgos turiu, 
nekeliu rankų aukštyn, nes bi
jau, jei pakelsiu per daug į už
pakalį per ratus, vežimas pas
virs, nevaliosiu sulaikyti, tai visą 
vežimą patekšiu ant grindų, to
dėl nešu ant rankų. Rankos ma
no neišdirbtos, oda plona, tuo
jau pratrynė, o čia druska dar 
ėda iš pasiutimo. Atvežus ant 
svarsčių, lietuvis pasako kiek 
mano “vežimas” sveria. Svėrė
jas pasako:

- Olrait.
Lašinių sūdymas

Taip, kol 6 vagonus iškrovė, 
aš labai pavargau, kad parėjęs 
namo, valgant vakarienę sunkiai 
šaukštą išlaikiau. Šeimininkas 
pasakė, kad rytoj visai nebus 
lašinių, pailsėsiu.

Antrą dieną nueinu; prista
to prie skrynios rašalo. Ten vie
nas šviežius lašinius atsivežęs 
leidžia į tą rašalą. Mane pastatė 
su tam tikrais kebais traukti 
lauk ir dėti ant dėžės, pripiltos 
druskos. Kiti apsūdo ir deda į 
eiles.

Čia ir nelengvas darbas. 
Kartais ir pusiau skeltą kiaulę 
ištraukti ir padėti apsūdymui 
prisieina. Tolyn pradėjau pri
prasti prie tų darbų ir išdirbau 
daugiau kaip 2 metus. Užsidir
bau keletą šimtų dolerių. Kiek 
tai pasiunčiau namiškiams. An
trą metą seseriai Marijonai pa
siunčiau laivakortę, su kuria ji
nai atvažiavo pas mane ir netru
kus susituokė su kaimynu Jonu 
Daniu.

Važiuoju Čikagon
Aš vis neapsikenčiu su tuo 

skerdyklų darbu. Vis svajoju va
žiuoti į Čikagą, į tą didžiausią 
lietuvių koloniją Amerikoj. Su
sirandu pažįstamų adresus, susi
tariu su dviem draugais, atsi- 
skaitau su skerdykla “Armois 
CO” už darbą. Nuvažiuoju pa
gal adresą į Čikagą ir vėl į sker
dyklų apylinkę, kur dauguma 
dirba skerdyklose. O aš juk kaip 
tik nuo tokių darbų noriu išsi
sukti. Ligi sekmadienio niekur 
neinu darbo ieškoti. Sekmadie
nį ant gatvės sutinku pažįstamą, 
atvažiavusį iš miestelio St. Char
les. Jis man pataria važiuoti su 
juo. Nuvažiavęs sužinau, kad ten 
daugumav dirba smulkių geležų 
liejykloj. Šeimininkas sako:

- Aš neturiu pagalbininko, 
tai rytoj einam ir gausi prie ma
nęs dirbti. Po 20 centų už va
landą moku.

Tai, pasirodo, brangiau kaip 
skerdykloj, kur temokėjo po 
17,5 cento. Rytmetį nueinam. 
Bosas patenkintas, v užrašo ir 
pradedam dirbti. Šeimininkas 
dirba naujas formas. Pilant ge
ležį aš turiu patraukti į šalį, pa
daryti taką kitai eilei formų pil
ti. Čia tai nuo verdančios gele
žies ir drėgnos žemės eina ga
ras, dujos. Pradeda skaudėti 
galvą. Vakare visas paišinas pa
reini, lyg krosnis šluostęs. Apie 
savaitę padirbęs metu tą darbą, 
bet bosas nenori paleisti - prašo 
ir geru, ir piktu. Aš griežtai atsi
sakau. Per šeimininką atsiskai-

(Nukclta į 6-tą psl.)
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Bananų ir kitų vaisių pardavėja Lietuvos sostinėje Vilniuje
Nuotr. V. Kapočiaus

Informacija žaibo greičiu
Dr. ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kur galima pamatyti skulp
toriaus Adolfo Teresiaus naują
jį darbą - Dainavos “Rūpintojė
lį”? Kur rasti foto reportažą iš 
Lietuvos? Kur Vaidoto Vaičai
čio (iš Belgijos) eilėraštis “Kas 
mes esame”? Kiek metų jauni
mo rėmėjui Jonui Čingai ar bu
vusiai Ateitininkų federacijos 
tarybos pirmininkei Birutei Bub
lienei? Kur gauti Ateitininkų 
federacijos įstatus? Kokie dr. 
Petro Kisieliaus atsiminimai 
apie prof. Justiną Pikūną? Ką 
Darius Udrys galvoja apie kilnų 
gyvenimą?

Atsakymai į šiuos ir kitus 
klausimus - ateitininkų elektro
niniuose tinklapiuose. Turintiems 
kompiuterį reikia tik kreiptis 
sekančiu kodu: www.ateitis.org. 
Žaibo greičiu prieš akis atsivers 
įdomūs rašiniai, patrauklūs foto 
reportažai, uždegantys eilėraš
čiai, svarbi organizacinė infor
maciją - apie 125 vienetų. Visas 
šis lobis tapo sutelktas paskuti
niųjų metų laikotarpyje. Iš to 
susidarytų kelių šimtų puslapių 
knyga, kurią spausdinant reikė
tų didelių išlaidų. Dabar visa tai 
yra prieinama nemokamai, rei
kia tik sumokėti vietinio tele
fono keletos centų mokestį. Tai 
arti stebuklo, kurio vaisiais jau 
naudojasi ateitininkų tinklapio 
lankytojai. Jų gretos pamažėl, 
bet pastoviai auga.

Truputį istorijos. 1998 m. 
rudenį ateitininkų studiją sa
vaitgalyje Lemonte prie Čika
gos dr. Vytautas Narutis pasiūlė 
išeivijos ateitininkų elektroni
nių puslapių galimybę. Tas pa
siūlymas rado pritarimą ir kele
tą entuziastų. Juos pirmaįam 
pasitarimui sukvietė Laima Šal
čiuvienė, medžiagos teikėja 
ateitininkų skyriui “Drauge”. 
Pasitarimas įvyko 1999 m. kovo 
12 d. Ateitininkų namuose Le
monte.

Birželio 6 d. pasirodė pir
mieji tinklapio puslapiai, talpi
ną 29 rašinius bei kitos informa
cijos vienetus. Vidutiniškai kas 
mėnesį patalpinama apie pen
kiolika informacijos vienetų. 
Tai gali būti trumpi ar ilgesni 
rašiniai, pranešimai, veiklos ko
respondencijos bei nuotraukos, 
šventiniai sveikinimai ir t.t.

Nuo pat pradžios tinklapių 
kolektyvui vadovauja energin
goji Laima Šalčiuvienė. Tinkla
pių techninis vadovas yra išra

dingas, visas technines plonybes 
žinąs Pranas Pranckevičius, be 
kurio pastangų tinklapiai gal te
bebūtų diskusijų objektu. Kito 
kolektyvo nariai yra - Gražina 
Kriaučiūnienė, kalbos ir korek
tūros specialistė, Vytautas Na
rutis, sąjungų ryšininkas, Ro
mualdas Kriaučiūnas, “Praei
ties” kertelės redaktorius ir 
Juozas Polikaitis, iždininkas.

Be jau minėtos “Praeities” 
kertelės, yra dar trys - tai 
“Kasdienybė”, “Kūryba” ir “Atei
tis”. Šalia to, yra Ateitininkų 
namų, Jungčių, Paieškos, Pasta
bų, Registracijos ir Kreipimosi 
skyreliai.

Pirmųjų tinklapio pasitari
mo metinių proga buvo sušauk
tas posėdis, kuris įvyko kovo 10 
d. Lemonte. Posėdžio metu pa
sidžiaugta gražiai pradėtu dar
bu. Iškelta daug pasiūlymų, 
minčių bei sumanymų. Pvz. ar 
perspausdinti visą Lietuvoje lei
džiamą “Ateities” žurnalą? At
sakymas: Ne, bet kai kuriuos 
aktualius ar įdomesnius straips
nius galima įtraukti į tinklapius. 
Ar turėti skyrių bei santraukas 
angliškai? Sutarta neturėti, tik 
trumpai kur nors paraštėje an
gliškai pažymėti, kad skaitytojas 
pateko j lietuvių kalba pateiktus 
katalikiškos lietuvių jaunimo 
organizacijos tinklapius. Ar re
guliariai turėtina mėnesiui tin
kamą rašinį? Taip, reikia tik 
bendradarbių. Ar reikia vyriau
sios redaktorės su tokiu titulu? 
Jos, Laimos Šalčiuvienės, atsa
kymas buvo: toliau dirbkime 
visi kartu ir demokratiškai, o 
dėl titulų nesismulkinkime. 
Svarbu, kad yra atliekamas 
svarbus darbas. Nesipriešino 
tam titului, jeigu tai padėtų vi
suomenės informacijai.

Šio rašinio autoriui 1996 m. 
teko proga redaguoti vieną po
pierinės “Ateities” numerį. Jis 
buvo paruoštas per mėnesį. Po 
to spaustuvėje, peržiūrėjimo ko
misijoje ir administracijoje išbu
vo porą metų iki pagaliau buvo 
išsiuntinėtas prenumeratoriams. 
Dabar, ateitininkų tinklapių dė
ka, informaciją redakcijoje gali
ma gauti iš ryto, ją peržiūrėti ir 
įdėti popiet, ir per sekundes ji 
žaibo greičiu tampa prieinama 
visam pasauliui. Tai tikras šių 
laikų technikos stebuklas. Kvie
čiame juo visus pasinaudoti ir 
apsilankyti pasibeldžiant j 
www.ateitis.org.

http://www.ateitis.org
http://www.ateitis.org


Filharmonijos rūmai Vilniuje, kur vyksta iškilieji muzikos koncertai Nuotr. R. Puterio

Amerikoje prieš devynis dešimtmečius

Lietuvos solistai Amerikoje
Sol. J. Leitaitės ir sol. V. Prudnikovo koncertas Čikagoje

(Atkelta iš 5-to psl.) 
tau už darbą ir išeinu. Susirin
kąs savo daiktus, važiuoju atgal 
j Čikagą.

Vagonų dirbtuvėje
Čia rytą nueinu prie sker

dyklų. Ateina žmogus ir klausia 
angliškai:

- Kas nori dirbti vagonų 
dirbtuvėj?

Man tas darbas tinka. Aš 
pirmas. Taip surenka arti 10 vy
rų ir vedasi prie tramvajaus. 
Nuveža visai į miesto pakraštį. 
Nuveda į tam tikras geležines 
daržines, kur vagonus dirba. 
Mane pristato medžiagas pri
duoti dirbamiems vagonams. 
Moka po 20 centų už valandą. 
Darbas nelengvas, bet švarus. 
Man tinka. Už kiek laiko aš vis 
tiek įsivarysiu į “karpenterius”, 
reiškia, būsiu vagonų meistru.

Taip aš ir dirbau toj vietoj 
arti 10 metų. Čia visokius dar
bus perėjau - nuo paprasto dar
bininko iki “karpenterio”. Nuo 
atleidimo iš darbo visai buvau 
apdraustas, nes darbininko eilės 
numeris mano buvo 6. Darbui 
trūkstant, visada atleidžia nuo 
galo. Reiškia, kol iki manęs pri
eis, turi būti dirbtuvė uždaryta.

Karui pasibaigus
Pirmam pasauliniam karui pra

sidėjus ir ant galo Amerikai įsi- 
vėlus, pradėjo viskas brangti, o 
darbo užmokestis lieka toks 
pat. Kilo darbininkų nepasiten
kinimas. Todėl valdžia sudarė 
uždarbio tarybą. Ji stebėdavo 
gyvenimo pabrangimą. Kiekvie
ną mėnesį nutardavo, koks turi 
būti darbo užmokestis. Aš vieną 
kartą gavau priemokų 200 dole
rių. Prieš karą vagonų meis
trams mokėdavo po 25 centus 
už valandą, o į karo pabaigą jau 
po 82 centus. .

Revoliucijos šūkiai
Pasibaigus karui, pradėjo

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 

PADĖKA
A+A

VERONIKA MIKELĖNIENĖ
mirė 2000 m. vasario 14 d. Palaidota vasario 16 d.
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, Ontario.

Mirus mūsų motinai, močiutei ir uošvei nuošir
džiausią padėką reiškiame giminėms, artimiesiems ir pažįs
tamiems už taip gausų lankymą laidotuvių namuose, už Mi
šias, prisiųstas gėles, už spaudoje, asmeniškai ir raštu pa
reikštas užuojautas, gausų dalyvavimą koplyčioje, švento
vėje ir kapinėse.

Ypatinga padėka klebonui prel. Jonui Staškevičiui 
ir klebonui kun. K. Kaknevičiui už atliktus religinius pa
tarnavimus: už maldas koplyčioje, už Mišias Lietuvos kan
kinių šventovėje ir palydėjimą į kapines. Ačiū vargonininkei 
už giedojimną. Dėkojame karsto nešėjams. Ačiū aukų rin
kėjoms vaikų pagalbai. Ačiū šeimininkėms už labai skaniai 
paruoštus pietus ir ponioms už suneštus pyragus. Nuošir
džiai dėkojame Jono ir Bronės Akelaičių giminėms už jų 
nepailstamą rūpestingumą ir taip didelę pagalbą..

Jūsų visų parodytas nuoširdumas pasiliks mums 
brangus ir neužmirštamas.

Liūdintys -dukterys Marija, žentas Brian, 
Aldona, žentas Robertas, vaikaičiai - 
Natalie ir Lorraine, sūnus Algis, marti Violeta, 
vaikaičiai - Ramona, Amerilia, Teres ir Justinas

garsėti Rusijos revoliucijos “lai
mėjimai”. Iš buvusios Rusijos 
dalis ateivių - rusų, lenkų ir lie
tuvių - buvo susižavėję tais pro
letariato diktatūros laimėjimais. 
Jie pradėjo varyti agitaciją, jog 
mums reikia streikuoti, reika
lauti, kad mums pakeltų atlygi
nimus. Jie sakė, kad ta mūsų 
profsąjunga esanti kapitalistinė, 
kad mums reikia tverti kitą - 
darbininkišką. Kitataučiai - vo
kiečiai, švedai ir kiti - tik šypsos 
iš tokių kalbų. Na ir prisivarė 
iki to, kad tie mano paminėti 
rusai, lenkai, lietuviai pradėjo 
viens kitą versti streikuoti. Aš 
bandau raminti:

- Vyrai, nekvailiokit. Juk iš 
to nebus nieko gero, o sau tik 
bloga pasidarysim.

Jie sako:
- O, matai, tu už kapitalis

tus. Streikuosim, o jei tu neisi, 
mes tau kaulus išnarstysim.

Antrą rytą susieinam. Karš
tuoliai šaukia:

- Streik, streik.
Visi lauk. Ir manęs nepalie

ka. Išeinam, pasižiūrim, kad 
mūsų išėjom nedaugiau kaip 1/6 
dalis, o kiti visi dirba. Na tai ir 
streikas, na tai ir laimėsim. Kitą 
rytą susieiname ir iš tolo žiūri
me, kas eis dirbti. Beveik visi 
eina ir iš mūsų juokiasi. Jau ma
tome, kad esame pralošę. Ne
drąsiai einu į raštinę. Raštinin
kai pažįstami. Jie juokiasi iš 
mūsų streiko. Man sako:

- Tave kaip seną darbininką 
priimsime, tik jau būsi jaunas 
darbininkas.

Parašė į knygą visą mano 
vardą, pavardę, adresą ir kitą, 
aukštą numerį. Ir kiti pradėjo 
grįžti, tik ne visus tepriėmė. 
Taip aš dar dirbau kelis mėne
sius. Darbo sumažėjo. Vieną 
vakarą paduoda man laišką, ku
riame parašyta: pasieškok sau 
kito darbo, už savaitės, dėl dar
bo trūkumo, būsi atleistas. Taip 
aš ir netekau, taip sakant, ga
rantuoto darbo.

Paskui daug perėjau vagonų 
dirbtuvių, bet visur jaunus dar
bininkus tai atleidžia, tai pa
čiam nepatinka. Ant galo prita
pau prie pažįstamo, prie namų 
statybos.

Lietuviškoje veikloje
Nuvažiavęs į Ameriką, tuo

jau užsisakiau lietuvių savaitraš

tį “Katalikas”. Atsitiko kažkas 
įdomaus. Bandau parašyti ko
respondenciją. Antrą savaitę 
gaunu laikraštį, kur ir mano ko
respondenciją įdėta. Toliau, nu
važiavęs į Čikagą, prisirašau 
prie lietuviškos pašalpinės drau
gijos, kurioj visą laiką išbuvau, 
o aštuonerius metus - nutarimų 
raštininku. Kai 10 metų išbuvau 
draugijoje ir neėmiau pašalpos, 
reiškia, nesirgau, už tai gavau 
auksinį žiedą su draugijos em
blema 10 dolerių vertės.

Čia jau daugiau turėjau rei
kalų ir su laikraščių spaustuvė
mis. Tai kvietimus, tai atvirukus 
nariams spausdinti, tai kokius 
skelbimus, na, ir dažnai kokią 
įdomesnę žinutę iš lietuvių gy
venimo parašydavau.

O vieną kartą teko susikirsti 
su viena draugija per amerikie
čių dienraštį “Lietuva”. Priežas
čių neaiškinsiu, būtų daug rašy
mo. Ant galo ta draugija norėjo 
sužinoti mano tikrą pavardę, 
net grasino tiesme bylą iškelti; 
kreipėsi į redakciją, bet redakto
rius B. Balutis pasakęs: “Duo
kite į teismą redakciją ir kai 
teismas įsakys, tada mes rašy
toją pristatysim teismui, o kitaip 
jo neišduosim”. Jie nebūtų teis
me bylos vedę, nes neturėjo pa
grindo, tačiau man kailį būtų 
išlupę. Taip ir nurimo.

Laisvės varpas
Daugel kartų teko dalyvauti 

įvairiuose susirinkimuose, suva
žiavimuose. 1919 m. birželio 
mėnesį dalyvavau Amerikos lie
tuvių Čikagos seime kaip drau
gijos atstovas. Ten buvo priim
tas Amerikos lietuvių nulietas 
Laisvės varpas Lietuvai su už
rašu “O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, kad laisvės 
nėr vertas, kas negina jos”. Tas 
varpas buvo nulietas pagal ame
rikonišką Laisvės varpo pavyz
dį, kuris yra Filadelfijoj “Liber
ty Hali” pakabintas ir laikomas 
kaip kokia šventenybė. Jis yra 
perskilęs beskambinant ir be
šaukiant savanorius j kovą už 
Amerikos nepriklausomybę.

Trys partijos
Reikia pažymėti, kad tada 

Amerikos lietuviai buvo suskilę 
į tris partijas. Visų didžiausia 
buvo katalikų partija, kunigų 
vadovaujama, antra - tautinin
kai, daugiausia lietuviai inteli
gentai. Jie kunigų buvo vadina
mi laisvamaniais ir generolais 
be armijos. Trečia partija - so
cialistai su laikraščiu “Naujie
nos” ir jų redaktorium P. Gri
gaičiu priešakyje. Visos tos par
tijos per savo spaudą labai py
kosi, o ypatingai dėl Lietuvos 
reikalų. Šitas Amerikos lietuvių 
Čikagoje seimas buvo organi
zuojamas vien tautininkų parti
jos. Todėl kunigai agitavo prieš 
ir tik, rodos, dėl to, kad ne jų 
iniciatyva nei Laisvės varpas nu
lietas, nei seimas šaukiamas. O 
Amerikos lietuviams reikėjo or
ganizuotai tarti žodį dėl Lietu
vos ateities, nes kaip tik tada 
ėjo derybos, Paryžiaus Versalio 
sutartis. Katalikiškos draugijos 
gausiai dalyvavo seime.

rUgJj AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

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

A. ŠMULKŠTIENĖ

Iškilių Lietuvos solistų Ju
ditos Leitaitės ir Vladimiro 
Prudnikovo koncertai, akompa
nuojant Nijolei Ralytei, suorga
nizuoti JAV LB Kultūros tary
bos, kurios pirmininkė yra Ma
rija Remienė, vyko visą kovo 
mėnesį ir balandžio pradžioje 
įvairiuose lietuvių telkiniuose: 
St. Petersburge, Los Angeles, 
Seattle, Omahoje, Detroite, 
Klyvlande, Čikagoje, Vašingto
ne, Hartforde ir Niujorke.

Čikagoje koncertas įvyko 
kovo 26 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Jį rengė JAV 
LB Kultūros taryba. Salė buvo 
pilnutėlė klausytojų, norėjusiųjų 
išgirsti žymiuosius solistus.

Koncertas buvo dviejų da
lių. Ne visos dainos ar open; 
arijos, pažymėtos programoje, 
buvo dainuojamos. Abu solistai 
įvedė pakeitimų. Jie atliko ir 
harmonizuotų liaudies dainų, ir 
operų arijų, ir linksmų lengvų 
dalykėlių. Atrodo, kad solistai 
norėjo pateikti įvairių skonių 
klausytojams įvairių rūšių dainų.

I-ją koncerto dalį pradėjo 
sol. V. Prudnikovas nuoširdžiai 
pasveikinęs visus ir pakalbėjęs 
apie Kovo 11-ją. Jis atliko har
monizuotas lietuvių liaudies 
dainas: Pr. Tamošaičio “Vidur 
žalios pievos” ir J. Tallat-Kelp- 
šos “Už aukštų kalnelių” ir M. 
Petrausko “Šią naktelę per nak
telę”. Po to padainavo retai at
liekamą ariją iš Fr. Handel 
“Xerxes” bei Fiesko romansą iš 
G. Verdi operos “Simone Bocca- 
negra”.

Sol. J. Leitaitė atliko žais
mingą G. Faure “Drugelį” ir 
“Lapų valsą” su giliu įsijautimu 
padainavo A. Kačanausko harm, 
liet, liaudies dainą “Kad aš naš
laitėlė”, paaiškinus, kad tai jos 
pirmoji laureatinė daina. Solistė 
dar atliko dvi J. Sibeliaus dai
nas: “Deimantai sniege” ir 
“Grįžo vakare namo mergaitė”.

I-ji koncerto dalis buvo 
baigta abiem solistam sudai-

Klaipėdos universiteto Menų fakulteto docentė VALENTINA VADOK
LIENĖ su savo mokine DANGUOLE ŽIBKUTE (V kurso studentė), 
vyr. asist. VIDA KURAITĖ su savo mokiniu ROBERTU NAVICKU (IV 
kurso stud.) po konkurso Elzbietos Kardelienės fondo stipendųai gauti

ROBERTAS NAVICKAS, laimėjęs 
antrą vietą sol. E. Kardelienės var
do dainininkų konkurse Klaipėdoje

DANGUOLĖ Ž1BKUTE laimėjusi 
pirmą vietą sol E. Kardelienės vardo 
dainininkų konkurse Klaipėdoje

Stipendijos Klaipėdos studentams
Klaipėdos universiteto me

nų fakultetas kovo 14 d. sudarė 
Lietuvos valstybės operos sol. 
Elzbietos Kardelienės vardo 
konkurso vertintojų komisiją: 
doc. V. Vadoklienė, fakulteto 
dekanas doc. V. Alenskas, doc. 
O. Glinskaitė, prof. K. Kašanas, 
vyr. asist. doc. V. Kuraitė. Kon
kurso vertintojų komisija pasky- 

nuojant B. Dvariono “Oi, užki- 
lokit vartelius” (harm. liet, liau
dies daina).

Antrąją koncerto dalį pra
dėjo sol. J. Leitaitė hebraiškai 
padainuodama kompoz. A. Šen- 
derovo sukurtas Sulamitos gies
mes iš “Senojo testamento”. 
Šias giesmes solistė atliko nuos
tabiai! Klausytojai tiesiog buvo 
užburti ir melodijos, ir atlikimo!

Po to sekė dvi Habaneros: 
M. Ravel ir G. Bizet (iš “Car
men”).

Klausytojams nesiliaujant 
ploti, solistė bisui padainavo 
humoristinę dainą, kurią ji pa
vadino “Nerimta daina”. Atro
do, kad iš kokios nors operetės. 
Ją atliko palydėdama vykusia 
vaidyba.

Toliau dainavo sol. V. 
Prudnikovas, atlikęs Fr. Schu- 
berto “Lindenbaum” (“Liepa”) 
ir “An die Musik” (“Muzikai”). 
Tada jis įspūdingai atliko Pilypo 
ariją iš G. Verdi operos “Don 
Carlos” ir buvo pagerbtas visų 
atsistojimu. O bisui padainavo 
Ant. Vanagaičio “Dainą apie 
Stasį”.

Solistas dar pagiedojo Luigi 
Luzzy “Avė, Maria”. Koncertą 
baigė kartu su sol. J. Leitaite, 
padainuodami Porgy ir Bess du
etą iš G. Gershwin “Porgy and 
Bess”. Bisui pakartojo vieną 
dueto dalį.

Abiejų solistų balsai ir dai
nų atlikimas buvo puikūs! Jie 
dainavo lietuviškai, itališkai, 
prancūziškai, vokiškai, hebrajiš
kai ir lotyniškai.

Klausytojai buvo sužavėti 
solistais ir akompaniatore, labai 
ilgai ir nuoširdžiai jiems plojo 
su “bravo” ir “bis” šūksniais. Jie 
buvo apdovanoti gėlėmis. Padė
kos žodį tarė JAV LB Kultūros 
tarybos pirm. M. Remienė, sa
kydama, kad didžiuojasi ir 
džiaugiasi, kad turime tokius 
menininkus!

Po koncerto JC kavinėje 
klausytojai galėjo dar paben
drauti su svečiais solistais.

rė pirmą vietą doc. V. Vadok- 
lienės studentei Danguolei Žib- 
kutei, antrą vietą - vyr. asist. 
doc. V. Kuraitės studentui Ro
bertui Navickui.

Šių stipendijų įteikimo pro
ga fakulteto dekanas doc. V. 
Alenskas dėkojo sol. E. Karde
lienės stipendijų fondo aukoto
jams už palaikymą ryšių su Lie
tuva, skatinant jaunimą plėsti 
savo akiratį ir už suteikimą pro
gos pažinti buvusią Lietuvos 
valstybės operos sol. Elzbietą 
Kardelienę.

Jis savo kalboje paminėjo, 
kad jo studentavimo laikais apie 
užsienyje esančius artistus jiems 
nebuvo žinoma ir apie juos nie
kas nekalbėjo. Dabar atsiradusi 
galimybė iškelti buvusią primado
ną ir neleisti, kad būtų pamiršta.

A. Kcblys

6 psl. • Tėviškės žiburiai • 2000.V.16 • Nr. 20 (2619)

Po koncerto Čikagoje. Iš k.: Marija Remienė, dr. Vitalįja Vasaitienė,

Po koncerto Čikagoje. Iš k.: sol. Vladimiras Prudnikovas, akompania
tore Nijolė Ralytė, sol. Judita Leitatė Nuotr. Z. Degučio

Žurnalas, persikeliantis Lietuvon
Nuo 2000-tųjų metų “Į lais

vę” žurnalas bus redaguojamas 
ir spausdinamas Lietuvoje. Vy
riausiu “Į laisvę” redaktoriumi 
buvo pakviestas ir jau sutiko 
Kaune gyvenantis žinomas žur
nalistas ir spaudos darbuotojas 
Vidmantas Valiušaitis. Jis jau 
baigia sudaryti ir platesnę re
dakcinę kolegiją, kurioje daly
vaus bičiuliai iš Lietuvos ir 
Amerikos. Žurnalas bus spaus
dinamas Morkūno ir Ko spaus
tuvėje Kaune. Šis perkėlimo į 
Lietuvą nuosprendis buvo pada
rytas dėl to, kad Lietuvoje žur
nalo skaitytojų skaičius kasmet 
vis auga ir šiuo metu yra jau be
veik penkeriopai didesnis negu 
JAV. Šiaurės Amerikos skaity
tojams skirti žurnalo numeriai iš 
Kauno bus persiunčiami dėžė
mis į Čikagą bei Torontą ir iš 
ten išsiuntinėjami JAV bei Ka
nados prenumeratoriams.

Pirmąjį 2000 m. numerį 
naujasis redaktorius plam’uja 
paruošti birželio mėnesį. Numa
toma žurnalą išleisti keturis kart 
per metus. Nors žurnalas bus

Vis dėlto... 
Žmonės yra neišmintingi, nelogiški ir savanaudiški, 

vis dėlto mylėki juos...
Jei darai gera, žmonės apkaltins tave užkulisiniais motyvais... 

vis dėlto daryki gera...
Jei tau sekasi, tu laimėsi apsimetusius draugus ir tikrus priešus, 

vis dėlto tesiseka tau...
Kilnumas ir nuoširdumas iššaukia įžeidimus, 

vis dėlto būki kilnus ir nuoširdus...
Gera padarei šiandien, rytoj būsi užmirštas, 

vis dėlto daryki gera...
Metai praleisti statybai, per naktį gali būti sugriauti, 

vis dėlto statyki...
Duodi pasauliui, kas geriausia, o kiti įžūliai, iškoneveiks tave, 

vis dėlto duoki, kas geriausia...

Anonimas iš anglų spaudos K.V.Sk.

MIRTIES PRANEŠIMAS
A+A

JURGIS STRAZDAS 
mirė 2000.V.3 Šv. Mykolo ligo
ninėje. Gimė 1908.VIII.15. Ve
lionis daug me.ų bendradarbia
vo išeivijos Letuvių spaudoje, 
paruošdavo straipsnių vertimus 
“Tėviškės žiburiams”, “Britani
jos lietuviui”, “Skautų aidui”',
paruošė arkivysk. T. Matulionio laiškų vertimus knygai 
Nemarus mirtingasis. Taip pat daug šelpė įvairias kata
likiškas labdaros organizacijas bei pagalbos reikalingus 
asmenis.

Meldžiame Dievo, kad suteiktų jam atpildą už 
visus jo gerus darbus. Draugai

redaguojamas ir spausdinamas 
Lietuvoje, tačiau jo leidėjais ir 
toliau pasilieka Lietuviškų stu
dijų centras (Center for Lithua
nian Studies, Inc.) Čikagoje. 
Žurnalo administratorius Jonas 
Prakapas taip pat yra sutikęs 
tęsti prenumeratų rinkimą iš 
JAV bei Kanados skaitytojų. 
Tad visus skaitytojus, kurie iki 
šiol prenumeravo “Į laisvę” žur
nalą, prašome pratęsti prenu
meratas sau ir savo artimie
siems, mokykloms ar bibliote
koms Lietuvoje. “Į laisvę” admi
nistratoriaus adresas: 14 Thel
ma Dr., Bakersfield, CA 93305- 
2930, USA

Žurnalas ir toliau lauks įvai
rios medžiagos - straipsnių, 
laiškų atsiliepimų, nuotraukų ir 
kt. iš Amerikoje ar Kanadoje 
gyvenančių bendradarbių ir 
skaitytojų. Visą tokią medžiagą 
prašome siųsti redakcinės kole
gijos nario, buvusio redakto
riaus Juozo Baužio adresu: 9240 
Cliffside Ln., Orland Park IL 
60462, USA. t Railžvs



Plati monografija “Širvintos”
STASYS BUCHAVECKAS, 

Vilnius
Šį pavasarį Lietuvos regio

nams ir jų praeičiai skirtų knygų 
lentyną papildė leidinys “Širvin
tos”. Ši “Versmės” leidykloje 
Vilniuje išleista 776 puslapių 
knyga (48.5 sp. lankai) išskirtina 
savo solidumu ir temų gausa. 
Kauno “Spindulio” spaustuvėje 
buvo išspausdinta 2100 knygos 
“Širvintos” egzempliorių.

Išspausdinus pirmuosius 
knygos egzempliorius, ji kovo 
vienuoliktąją buvo pristatyta 
Širvintose. Tai buvo išties sim
bolinis aktas ir puiki šventė šir
vintiškiams, “Versmės” leidyk
los kolektyvui ir knygos auto
riams. Mat Nepriklausomybės 
dešimties metų sukakties dieną 
ne tik Širvintų kraštui, bet ir 
Lietuvos istorijai svarbi knyga 
buvo pristatyta mieste, prie ku
rio 1920 m. sprendėsi ne tik 
Lietuvos, bet ir lietuvių kalbos 
(seniausios tarp indoeuropiečių 
gyvųjų kalbų) likimas. Be to, 
Širvintoms naujoji knyga svarbi 
ir todėl, kad šiemet miestas švęs 
525 metų sukaktį.

Knyga “Širvintos” visuome
nei reikšminga ypač dėl to, kad 
Širvintos su Giedraičiais - tai į 
Lietuvos istoriją lietuvių pasiau
kojimo ir didvyriškumo raidė
mis mūšyje už Lietuvos nepri
klausomybę įrašyti vardai, pri
menantys žūtbūtines kovas su 
lenkų kariuomene 1920 m. ru
denį.

Tad neatsitiktinai ant kny
gos viršelio matome Širvintų 
mieste stovinčio paminklo žuvu
sioms už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę nuotrauką. Mat 
sovietmečiu nugriautas, o 1991 
m. vėl atstatytas paminklas 
(skulptorius R. Antinis), ant ku
rio pamato vieno šono galima 
įskaityti žodžius: “Žuvusioms 

Tautinių šeštadieninių mokyklų mokinių susitikime Toronto Don 
Bosco mokyklos patalpose dalyvavę lenkų ir lietuvių bendruomenių 
pirmininkai - LUCIEN CONRAD ir ALGIRDAS VAIČIŪNAS

Nuotr. N. Benotienės

Maironio mokyklos XI sk. mokinės tautinių šeštadieninių mokyklų 
mokinių susitikime Don Bosco mokykloje. Iš kairės: Laura Dės
Rosiers, Caroline Bates, Andrėja Senaitytė, Arįja Batūraitė

Nuotr. N. Benotienės

Toronto tautinių šeštadieninių mokyklų susitikime Don Bosco mokyk
los patalpose balandžio 15 d. A. VALIULYTĖ vaišina tamilietes lietu
viškais skanumynais Nuotr. N. Benotienės

ties Širvintais karžygiams (1919- 
1922)”, yra tapęs Širvintų mies
to simboliu.

Apimtimi didžiausia dalis, 
apimanti per 350 puslapių, - 
“Praeitis”. Čia yra net 44 
straipsniai, parengti pagal atsi
minimus. Tarp straipsnių auto
rių - Lietuvos istorijos instituto 
mokslininkai - archeologas 
Gintautas Zabiela ir miestų bei 
miestelių raidos ir Lietuvos 
Metrikos tyrinėtojas Algirdas 
Baliulis. O daugiausia straipsnių 
parašė įvairiuose archyvuose su
rinktą medžiagą panaudojęs 
Kazys Misius, kelis dešimtme
čius Širvintų rajone gyvenęs kul
tūrologas Viktoras Alekna (bu
vęs politkalinys) ir publicistas 
Juozas Lebionka. Jų darbuose 
atsispindi regiono istorija nuo 
seniausių laikų, Širvintų krašte 
ir Rytų Lietuvoje vykusi poloni
zacija dvarų, bažnyčių ir mokyk
lų istorijos puslapiai, kovos su 
lenkų kariuomene (želigovski- 
ninkais) 1920 m. ir mūšių lap
kričio mėnesį baigtį žymia dali
mi nulėmusio karininko Teodo
ro Balno vadovaujamo batalio
no veiksmai. Nagrinėjama so
vietmečiu 1940-1941 m. repre
suoto T. Balno baudžiamoji by
la išlikusi tarp KGB bylų, patei
kiamos “brandžiojo socializmo” 
laikotarpyje sunaikintų kaimų 
istorijos, pokario metų antiso- 
vietinės ginkluotos kovos ir sta
lininių trėmimų ypatybės Širvin
tų žemėje. Tai tik dalis temų, 
kurios tarsi Lietuvos istorijos 
skerspjūvis atsispindi monogra
fijos “Praeities” dalyje. Tarp 
Širvintose, gyvenančių autorių - 
Dalia Mulevičienė, Sigita Ma- 
žuolienė, Boleslovas Krivka, Jo
nas Stankevičius, Stanislovas 
Dačka, Alfonsas Balsevičius ir 
kiti.

Su Kovo 11-osios dešimt
mečiu labiausiai siejasi knygos 

dalis “Iš nesenos praeities”. Ji 
pradedama jau minėto V. Alek
nos straipsniu “Sąjūdis Širvinto
se”. Paskui įvairūs autoriai na
grinėja dešimties metų pokyčius 
širvintiškių visuomenės gyveni
me, ūkinėje ir kultūrinėje veik
loje. Didžiausias yra Jadvygos 
Barbaravičienės, savivaldybės 
atstovės spaudai, straipsnis “Šir
vintų savivaldybė pirmąjį Nepri
klausomybės dešimtmetį”, ku
riame atsispindi ne tik laimėji
mai, bet ir klaidos.

“Kalbos dalyje - nuo Gelvo
nų miestelio kilusio žymaus kal
bininko Kazio Morkūno straips
nis “Širvintiškių tarmė”, “Tau
tosakos” dalyje - Povilo Krikš
čiūno ir Živilės Ramoškaitės 
pastangomis Lietuvių tautosa
kos rankraštyje surinkta Širvin
tų apylinkėse seniau užrašytos 
liaudies kūrybos - dainuojamo
sios, pasakojamosios ir smulkio
sios pavyzdžiai.

Ne tik širvintiškių, bet ir ki
tų Lietuvos gyventojų dėmesį 
patrauks knygos dalis “Įžymūs 
žmonės”. Čia - 26 straipsniai. 
Juose skaitytojas supažindina
mas su profesoriais Antanu Kit- 
kevičiumi ir Feliksu Mažuliu, 
kunigais Česlovu Kavaliausku, 
Kazimieru Lajausku, Matu La- 
jausku, Jonu Navicku, Romual
du Šalčiūnu, mokslininke Sofija 
Kanopkaite, kariškiais Jonu Va- 
riakoju, Vladu Skorupsku, Juo
zu Plentą, dailininku Zenonu 
Kolba ir kitais iš Širvintų vals
čiaus kilusiais ar čia gyvenusiais 
Lietuvai nusipelnusiais asmeni
mis. Pridedamas ir žymesnių 
širvintiškių biografijų sąvadas.

Knygoje - daug nuotraukų 
ir kitų iliustracijų, Širvintų vals
čiaus ir visos Lietuvos valsčių 
žemėlapis.

Negalima nepaminėti moks
linės kraštotyros monografijos 
“Širvintos” ištakų, susijusių su 
“Versmės” leidyklos raginimu 
prisidėti prie serijos “Lietuvos 
valsčiai” leidimo. Į raginimą at
siliepusi ir knygą užsakiusi Šir
vintų savivaldybė skyrė didelę 
dalį lėšų, o pats meras Vytas Ši- 
monėlis įsijungė į kūrybinį pro
cesą greta svarbiausiosios 
“Versmės” leidyklos talkininkės 
Širvintose - jau minėtos straips
nio autorės J. Barbaravičienės. 
Kiti naujosios knygos rėmėjai - 
Lietuvos tūkstantmečio minėji
mo direkcija, VĮ “Lietuvos paš
tas” ir privačiai - P. Jonušas.

Leidyklos “Versmė” dar
buotojų, redakcinės komisijos ir 
autorių bei rėmėjų pastangomis 
gimusi monografija “Širvintos” 
taps parankinė knyga Širvintų 
rajono mokyklose, užims reikia
mą vietą mokslininkų knygų 
lentynose ir turėtų būti visų ra
jonų ir miestų bibliotekose. 
Knyga taip pat gali paakinti kitų 
savivaldybių vadovus išleisti 
analogiškas enciklopedinio po
būdžio monografijas apie savo 
regionus.

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, UŽ
VERSTŲ ŠULINIŲ VANDUO. Ro
manas. Redaktorė - Rima Dulki- 
nienė. Dailininkas - Romas Dubo
ms. Išleido Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo cent
ras (Didžioji g. 17/1, LT-2001, Vil
nius). Vilnius, 2000 m., 288 psl.

PRO SEKLYČIOS LANGĄ. 
Vilkaviškio rajono literatų klubo 
“Seklyčia” poezijos almanachas. 
Sudarytoja - Janina Kurtinaitienė. 
Iliustracijos - Romos Barkauskai- 
tės. Maketavo ir spausdino firma 
“Piko valanda” (Vytauto g. 32, Ma
rijampolė). Marijampolė, 2000 m., 
143 psl. Tiražas - 1500 egz.

Irena Petraitienė, KARDINO
LAS. Jo Eminencijos Vincento 
Sladkevičiaus laikas ir asmenybė. 
Redagavo Aleksas Dabulskis. Me
ninius redaktorius - Algirdas Jurė
nas. “Santaros” leidykla (Ašigalio 
25-32, Kaunas 3043). Kaunas, 2000 
m., 185 psl.

LIETUVA, Filatelistų draugijos 
“Lietuva” žurnalas nr. 1999-2(226). 
Vyr. redaktorius - Jonas Variako- 
jis, redaktorius - Edmundas Jusiū- 
nas, administratorius - Kazys Ro- 
žanskas. (3450 West 62nd Street, 
Chicago, IL 60629). Viršelis - Ge
dimino Karpavičiaus.

PENSININKAS, 2000 m. 2 nr. 
Leidėjas - JAV lietuvių bendruo
menės socialinių reikalų taryba. 
Redaktorius - Karolis Milkovaitis.

/I

Garsiojo dailininko T. Righi skulptūra šv. Morkus evangelistas
Vilniauš arkikatedros išorėje Nuotr. Vyt. Maco

Roberto Keturakio poezija
ALĖ RŪTA

Robertas Keturakis žino
mas kūrybine ir visuomenine 
prasme: “Poezijos pavasarių” ir 
įvairios spaudos dalyvis, “Ąžuo- 
lynėlio” (kultūrinio-literatūri
nio sambūrio Kaune) vadovas ir 
programų svarbiausias asmuo. 
R. Keturakis yra suorganizavęs 
poeto Stasio Santvaro gerbėjų 
būrelį, leidžia Santvaro pomirti
nę kūrybą, tvarko Bostone jo 
archyvą. Keturakis dar dėsto 
VD universitete, Kaune.

Jo paties poezijos leidiniuo
se vyrauja autobiografiniai 
svarstymai ir nuotaikos (rinkiny 
“Balti sparnai”, 1965), vaikystės 
prisiminimai, senovinio kaimo 
buitis, nes poetas augęs kaime 
prie Garliavos; taip pat yra tau
tosakos motyvų (rinkiniuose 
“Saulabroliai”, 1969, “Atspin
džiai”, 1974, “Vėluojančių gat
vė”, 1977).

Ne visą R. Keturakio kūry
bą pažįstu, daugiau tik iš perio
dikos, taigi tik apie šią pastarąją 
knygelę, kurios skyrių vardai 
primena muziką: Uvertiūra, 
Andante’Adagio...

Autoriaus piešiniai tarp la
pų - pilni švelnumo, paslapties 
- jie yra tinkamas šios knygos 
papuošalas.
Verta mylėti, ak, verta 
dėl tūkstančio metų, tau 

pažadėtų, 
dėl ilgesio lūpų, 
dėl vėjo - 
mudviejų, mudviejų vėjo...

(“Amžinai”)
Apie meilę gal daugiausia - 

jei ne eilėrščių, tai paskirų ei
lučių:
Vien Tau esu 
žmogus, kuris nukritęs skrenda... 
Tik atleisk, jei aš paliečiu šviesą, 
kurią man matyti užginta,

Atsiųsfa paminėti
Administratorė - Elena Sirutienė. 
Išeina 8 kartus per metus. Prenu
merata JAV - 15 dol. Kanadoje ir 
kitur 25 JAV dol. Adresas: 2711 W. 
71 Street, Chicago, IL 60629, USA.

LITHUANIAN HERITAGE, Ma
gazine, March/April 2000. Publi- 
sher/Editor Vai Ramonis. Publi
shed bimonthly. Baltech Publi
shing, P.O.B. 225, Lemont, IL. 
60439-0225, U.S.A. Subscription 
rates in US - $29.95, Canada - 
$41.95, other countries - $50.95

Domas Kaunas, MAŽOSIOS 
LIETUVOS VEIDAI IR VAIZDAI. 
1885-1940 metų ikonografija. Re
daktorės - Aldona Grigaitytė, Ele
na Kunčinienė. Vertėja - Gražina 
Vasiliauskienė. Dailininkas - Alvy
das Ladyga. Ikonografiją rinko ir 
atrinko - Vida Nacickaitė, Domas 
Kaunas. Išleido valstybės įmonė - 
seimo leidykla “Valstybės žinios” 
(Gedimino pr. 53, LT - 2002 Vil
nius). Tiražas - 2000 egz. Vilnius, 
2000 metai, 440 psl.

RUBINAITS. Žurnalas apie 
vaikų knygas. 2000 m. 1(13) nr. 
Mokytojams, bibliotekininkams, 
vaikų literatūros tyrinėtojams, rašy
tojams, iliustratoriams leidėjams, 
tėvams, studentams. Vyr. redakto
rius - Kęstutis Urba. Redakcijos 
adresas: Gedimino pr. 51, Vilnius 
2600, tcl. 61-14-54. Leidėjas - 
Tarptautinė vaikų ir jaunimo litera
tūros draugija, Lietuvos skyrius. 

nes jinai Tave gaubia Anapus - 
ten jau mano balso nėra. (32 p.)

Ne vien apie meilę, bet ir 
apie mirtį nemažai užuominų, 
kurios įjungtos į gamtos ir as
meninių jausmų panoramą. 
Kaip vien tik poetas sugeba, įpi
nami į trapius eilėraščius įvairūs 
gamtos reiškiniai; o tarp jų - ir 
meilė, šviesa, gyvybė, ilgesys, mir
tis. Taip pat muzika, daina...
Tu lengvai telpi ant mano delnų. 
Užsimerkus regi dainos žodžius, 
apkibusius neužmirštuolėm... 
Išmokyk išnykti sapne kur 

skrendi
paskui kregžde pavirtus, 
šešėliu žvitriu.
Išmokyk išmokyk išlikti...

(56 p.).
Mažai vartojami skyrybos 

ženklai, išskyrus brūkšnius ir 
taškus, dar dvitaškius.

Skaidrūs, jaukūs, ilgesingi 
eilėrščiai, atšaukiantys netektis 
ir abejones, bet pabudinantys 
žiedus, paukščius, žvaigždynus. 
Juose tačiau svarbiausia - žmo
gus, kuris myli. Bet kiekvienas 
skaitytojas suras vis kitus (iš 
daugelio) įvaizdžius ir vis kitokį 
lyrinį subjektą.

Robertas Keturakis, ERŠKĖT
ROŽĖ ANT SANTAKOS 
DELNO. Eilėraščiai, 127 p. 
Piešiniai autoriaus. Rinko Ug
nius Keturakis, maketavo Re
gimantas Žilys. Išleido “Var
po” leidykla, Ukmergės g. 28- 
36, Kaunas. Spausdino “Mor
kūnas ir Ko” (Studentų 54, 
3031 Kaunas). Tiražas -500.

Menu šuns kauksmą
Įsisuko skersvėjis į pirkią, 
Mirtą nuo palangės nurideno... 
Niekas dar dėl to nėra pravirkęs: 
Žemės jai pridėsi - vėl gyvena.

Bet menu, kaip namo sienas ardė - 
Tokios pilkos, samanotos, senos - 
Ten buvau užrašius savo vardą...
- Juodalksnius nupjovė,

Dieve manol-

Tėvo šūksnis! Tarsi kas įsakė, 
Nulėkiau, kur džeržgė pjūklų iltys. 
Vos išsprogę virto žalialapiai, 
Kas gi šitą skersvėjį nutildys?

Taip! Tai laiko vėjai, uraganas: 
Nebeliko nei tvorų, nei vartų. 
Stovi tėvas, jau palinkęs, senas... 
Kriokia technika, ne kelmus varto -

Obelis, jo rankom pasodintas... 
Matau - ašara per skruostą ritas. 
Tyli, žiūri, net nebando ginti.
Skersvėjis gal virto į granitą,-

Net brydės griuvėsiuos nepaliko, 
Bet užtat širdy koks skausmo 

randas!
O šuns kauksmas!... Tarsi 

užsakytas.
Blaškos Motina - skaros neranda.

Šunį greit uždarė į klojimą
(Net lengviau - širdis juk gali 

plyšti).
Vis dar lojo, pagaliau aprimo, 
Tarsi gavęs už budrumą rykštę.

Nebėra nei mirtos, nei palangės, 
Tik dangus ir atminimai brangūs.

Janina Marcinkevičienė,
Šakiai
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d KlILTURIAJEJE VEIKLOJE
Šiuolaikinio šokio festivalis 

“Naujasis Baltijos šokis 2000” vy
ko š.m. balandžio 16-22 d.d. viso
se trijose sostinėse. ELTOS pra
nešimu, pasirodė apie 30 Lietu
vos ir kitų kraštų šiuolaikinio šo
kio trupių. Buvo plačiau susipa
žįstama su naujaisiais skandinavų 
šokiais. Didžiausiu festivalio įvy
kiu laikomas modernusis švedų 
baleto trupės “Cullbergballet” 
spektaklis “Žizel”. Festivalyje da
lyvavo šokėjų trupės iš Prancūzi
jos, Norvegijos, Vokietijos, Islan
dijos, Ukrainos, Belgijos, Rusijos, 
Suomijos, Danijos, Latvijos ir 
Lenkijos. Be pasirodymų, vyko ir 
specialūs mokymo seminarai. Pa
grindinis šio festivalio rėmėjas - 
“Philip Morris Lietuva”. Renginį 
parėmė Lietuvos kultūros minis
terija bei kiti fondai.

Lietuvos valstybinis operos ir 
baleto teatras š.m. pavasarį šven
čia dvigubą sukaktį - operos 80- 
metį ir baleto 75-metį. Visų teat
ro kūrėjų atminimui pagerbti su
kakčių rengėjai pasirinko Giuse
ppe Verdi “Requiem”, kurio 
premjera įvyko balandžio 8 d. Kaip 
ELTA pastebi, tai savarankiškas 
vyriausiojo dirigento Liutauro 
Balčiūno darbas. Solistų partijas 
atliko Sigutė Stonytė, įneša Lina- 
burgytė, Algirdas Janutas ir Vla
dimiras Prudnikovas. Dainavo 
Valstybinio operos ir baleto teat
ro choras, vadovaujamas Česlovo 
Radžiūno, grojo teatro orkestras. 
Premjeros dieną vyko sukaktuvi
nė paroda, kurioje prisiminti visi 
mirę žymieji teatro kūrėjai. Tiki
masi sulaukti solistų kompaktinės 
plokštelės, kurioje operos gerbė
jai galės girdėti iškiliausius solis
tus - Ireną Milkevičiūtę, Inesą 
Linaburgytę, Sigutę Stonytę, Ro
mutę Tumuliauskaitę, Vytautą 
Juozapaitį, Vladimirą Prudniko
vą, Bronių Tamašauską, Eugenijų 
Vasilevskį.

A. a. muz. Balio Pakšto 
(1905-1990) mirties dešimtmetį 
prisimena “Drauge” (2000.IV. 17) 
P. Petrulis. Prie jo straipsnio iš
spausdintos trys nuotraukos, liu
dijančios intensyvų muzikinį ve- 
lionies gyvenimą. B. Pakštas išei
vijoje daugeliui pažįstamas kaip 
pučiamųjų liaudies instrumentų 
puoselėtojas, žinovas ir atlikėjas. 
Nepriklausomoje Lietuvoje, lan
kęs Klaipėdos ir Vilniaus muzi
kos mokyklas, pradėjo reikštis 
pramoginėje muzikoje. Užteko 
talento, kad būtų pakviestas Vil
niaus filharmonijos koncertmeis
teriu, tobulino Sekminių ragelį, 
grojo filharmonijos orkestre ir 
Vilniaus operos chore. Pasitrau
kęs į Vakarus, Norvegijoje 1944 
m. suorganizavo lietuvių vyrų 
chorą ir orkestrėlį. Iš kastuvo ko
to pasidarė birbynę. Vokietijoje 
buvo Tautinio ansamblio muzikos 
vadovas. Tuo pokariniu laikotarpiu 
ansamblis atliko daugiau kaip 560 
koncertų. Persikėlęs į JAV, Čika
goje suorganizavo lietuvių moks
leivių tautinį ansamblį. Buvo jo va
dovas ir dirigentas. Iki pat mirties 
visaip pagal išgales reiškėsi muzi
kiniame gyvenime. Paliko tikro 
muzikos mylėtojo atminimą.

MARIJAI MIKELĖNAITEI-McLOUGHLIN 1999 m. gruodžio mėn. 15 d. 
buvo įteikta “Amethyst Award”, Ontario vyriausybės premija už išskirtinę 
veiklą. Beveik 15 metų eidama paslaugų kokybės koordinatorės pareigas 
(Quality Service Coordinator), M. Mikelėnaitė-McLoughlin pasižymėjo sa
vo iniciatyva surengdama įvairias paslaugų tobulinimo programas provin
cinėse valdymo struktūrose. Ji - pirmoji Ontario provincųos tarnyboje 
parinkta dalyvauti “Canada Awards for Excellence” vertintojų komisijoje, 
tarptautinės paslaugų klientams draugijos (International Customer Servi
ce Association - ISCA) vykdomosios tarybos nare, gavusi ICSA skyriaus 
dvi aukščiausias premijas. Ji įsteigė “Ontario Customer Service Quality 
Network” provincijos vyriausybėje, yra viena iš steigėjų “Public Sector 
Quality Council” - tarybos, veikiančios visuose trijuose valdžios sluoks
niuose. Ji taip pat yra “Canadian Public Sector Quality Association” val
dyboje, dalyvavusi televizijos programose, konferencijose, rašo straipsnius 
ir palaiko ryšius su Lietuvos pareigūnais šioje srityje. Nuotraukoje - Onta
rio provincijos 1999 m. “Amethyst Award” laimėjusi MARIJA MIKELĖ- 
NAITĖ-McLOUGHLIN (viduryje) su premjeru MIKE HARRIS ir vyriau
sybės sekretorė RITA BURAK Nuotr. John Smee

Vilkaviškio vyskupijos jaunų
jų atlikėjų jubiliejinis koncertas 
Marijampolėje įvyko š.m. balan
džio 8 d. Koncerte dalyvavo Aly
taus, Šakių, Vilkaviškio dekanatų 
skaitovai ir Aleksoto, Lazdijų, 
Marijampolės dekanatų giesmi
ninkai. Programoje - eilėraščiai, 
prozos ištraukos, literatūrinės 
kompozicijos. Skambėjo giedorė- 
lių solo, ansamblių ir chorų atlie
kami įvairūs muzikiniai kūriniai. 
Rengėjai - Marijampolės miesto 
švietimo skyrius ir Vilkaviškio 
vyskupijos katechetikos centras - 
susilaukė šiltų padėkos žodžių už 
tai, kad parodė tokią kilnią inicia
tyvą ir į šį nemokamą renginį su
traukė gausų žiūrovų-bendraam- 
žių bei suaugusiųjų - būrį. J.Š.

Kauno Juozo Naujalio muzi
kos gimnazijos auklėtinės Marija 
Geniušaitė, Paulė Gudinaitė, Kris
tina Ivanauskaitė ir Kotryna Ged
minaitė Paryžiuje vykusiame tarp
tautiniame pianistų konkurse lai
mėjo pirmąsias vietas ir dar šešios 
jaunos pianistės iš Kauno - antrą
sias vietas. ELTOS pranešimu, 
konkurse varžėsi apie šimtą jaunų 
pianistų iš Prancūzijos, Jugoslavi
jos, Makedonijos, Gruzijos ir kitų 
kraštų. Laimėtojos tarptautinia
me konkurse varžėsi jau antrą 
kartą.

“Laiškai lietuviams”, religi
nės ir tautinės kultūros žurnalas, 
leidžiamas Tėvų jėzuitų Čikagoje, 
š.m. balandžio 2 d. iškilmingai 
šventė savo gyvavimo 50-metį. Iš
kilmė pradėta jėzuitų koplyčioje, 
kur Mišias koncelebravo tuo me
tu ten viešėjęs Šiaulių vyskupas 
E. Bartulis, iš Lietuvos atvykęs 
kun. A. Saulaitis, SJ, kun. A. Pa
liokas, S J, kun. dr. K Trimakas 
ir ilgametis žurnalo redaktorius 
kun. J. Vaišnys, SJ. Pamokslą pa
sakė vysk. E. Bartulis, pasidžiaug
damas, kad yra pasiryžėlių, sklei
džiančių pasaulyje tikėjimo šviesą 
ir tėvynės meilę. Salėje minėjimą 
vedė rašytoja Nijolė Jankutė- 
Užubalienė, savo žodyje tarusi, 
kad redaktorius J. Vaišnys žurna
lui davė veidą ir toną, priminė ir 
kitus darbuotojus, pasidžiaugė 
gražia žurnalo lietuvių kalba, ver
tingais rašiniais, prisiminė redak
toriaus organizuotas keliones į 
įvairius kraštus. Redaktorius savo 
kalboje padėkojo visiems, kurie 
kartu dirbo, leidinį platino, jame 
bendradarbiavo, finansiškai rėmė 
ir skaitė. Minėjimo metu buvo 
paskelbti ir šių metų rašinių kon
kurso rezultatai. Buvo gauti 64 
rašiniai, iš kurių 8 jaunimo gru
pės. Pirmąją vietą laimėjo Romu
aldas Kriaučiūnas iš Lansing, MI; 
jaunimo grupėje pirmoji vieta 
paskirta Robertui Urbonavičiui iš 
Kauno. Pagrindinę minėjimo kal
bą pasakė Lietuvos garbės konsu
las Čikagoje Vaclovas Kleiza. Su
silaukta daug sveikinimų raštu. 
Sveikino Lietuvos prez. V. Adam
kus, Illinois gubernatorius G.H. 
Rayan, vysk. P. Baltakis, OFM ir 
kt. Meninę programą atliko Ri
čardo Šoko vadovaujamas vokali
nis moterų ansamblis. Minėjimas 
baigtas vaišėmis. Snk.
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PRISIKĖLIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, iki 3-30 v p p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

AKTYVAI per 60 milijonų doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.....................3.80%
180-364 d. term.lnd....................4.70%
1 metų term, indėlius............... 4.90%
2 metų term. Indėlius............... 5.25%
3 metų term, indėlius............... 5.45%
4 metų term, indėlius............... 5.55%
5 metų term, indėlius............... 5.75%
1 metų GlC-mėn.palūk..............4.90%
1 metų GlC-met. palūk..............5.15%
2 metų GlC-met. palūk........ .... 5.50%
3 metų GlC-met. palūk..............5.70%
4 metų GlC-met. palūk..............5.85%
5 metų GlC-met. palūk..............6.05%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”.............................3.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 5.15% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 5.50% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 5.70% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.85% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 6.05%
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..................... 7.65%
2 metų......................7.90%
3 metų......................8.10%
4 metų......................8.25%
5 metų......................8.30%

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 37a %
♦ 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)

L E Di REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

Skambinti R. Jareckui

tel. 416 370-3539 arba 905 502-9614 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

■■■■■■■■■■■■■ 1111111111111111111111 
ROYAL LePAGE

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

Prie Kroatijos vartų veržiasi viena geriausių Vokietijos rankininkių S. 
Radzevičiūtė. Ji priėmė Vokietijos pilietybę, tad nuotraukose rašoma 
“vokietė”

Krepšinio žaidynės Vokietijoje
K. BARONAS

Kas antri metai Mannhei- 
mo miestas rengia jaunių krep
šinio žaidynes - kviečia geriau
sias Europos, Australijos ir JAV 
rinktines. Jos laikomos neoficia
liom Europos pirmenybėm bei 
geriausių trijų žemynų būsimų 
krepšinio žvaigždžių apžiūra. 
Lietuva pasirodė be trijų ge
riausių žaidėjų ir 16-kos valsty
bių tarpe užėmė tik... 14-tą 
vietą.

Šiemet burtai mūsiškiams 
buvo labai nepalankūs: Lietuva 
pateko į stipriausių valstybių 
grupę, kartu su būsimu meiste
riu Jugoslavija, paskutiniu meis
teriu Ispanija bei Prancūzija. 
Mūsiškiai pralaimėjo Prancūzi
jai 65:73 (32:37), Ispanijai 67:86 
(36:44) ir Jugoslavijai 83:95 
(36:47). Tad į ketvirtbaigmę iš 
kiekvienos grupės pateko po dvi 
valstybes: Graikija, Australija, 
Kroatija, Slovėnija, Jugoslavija, 
JAV, Ispanija, Latvija.

Lietuva turėjo gražią progą 
žaisti dėl devintos vietos, tačiau 
pralaimėjo latviams 52:81 (20: 
49), ir vėl dėl tryliktos vietos 
Turkijai. Deja, prieš turkus lie
tuviams nesisekė metimai. At
rodė, kad krepšis yra “užrištas”, 
nors 14-tą min. nuo turkų skyrė 
tik 3 tšk. Ir antrame kėlinyje 19- 
tą min. santykis buvo 67:72. Ne
padėjo trenerio Algimanto Mi- 
lono paimta “minutė”, nes tur
kai gražiu tritaškiu bei dviem 
baudos metimais rungtynes už
baigė savo naudai pasekme 
77:70 (37:39).

Nedaug vargo Lietuva turė
jo žaisdama prieš Suomiją. At
rodė, kad lietuviai, kaip ir Euro
pos pirmenybėse Kaune 1939 
m. įkraus šimtinę suomiams. 
Deja, Suomija nuo 16-tos min. 
gerokai pasitempė, ir lietuviai 
pirmavo tik 22:21, užbaigdami 
pirmą kėlinį 33:32. Nuimant ka
muolį nuo Suomijos lentos, su
sidūrė du lietuviai. Abu krito 
ant grindų; Samaičiui buvo su
laužytas plaštakos lankas (B. 
Samaitis su jauniais viešėjo Ka
nadoje, miegojo Hamiltone pas 
p. Ulbinienę, K.B.). Vokiečių li
goninėje teko keturiom savai
tėm uždėti gipsą.

Karštos buvo pusbaigmės 
rungtynės. Visiškai netikėtai 
graikai prieš JAV šoko “sirta
kį”, įveikdami amerikiečius 91: 
83 (51:43). Sunku aprašyti šį su
sitikimą, ūžiant pilnai žiūrovų 
salei, šaukiant “Heilas”, “Hei
las” ir vėl JAV bazės kariams 
“USA”, “USA”.

Antroje pusėje Jugoslavija 
nugalėjo Australiją 74:68. Tiesa, 
prieš tai jugoslavai įveikė ameri
kiečius 92:81. Ir čia, be riksmo, 
švilpimo, Jugoslavijos vėliavų 
(Mannheime yra labai dideli 
graikų, serbų, turkų telkiniai) ir 
bučinių, serbai matė moralinę 
pergalę prieš amerikiečius, sa
kydami: “Amerikiečiai laimėjo 
karą ore, bet mes nugalėjome 
žemėje”.

Be jokių abejonių galima 
drąsiai sakyti, kad gražiausią 
krepšinio atžalyną ir krepšinio 

(Nukelta į 9-tą psl.)

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Joyce ir Bill Young, Ancas-
ter (Ont.) miestelio gyventojai, 
dovanojo Hamiltono bendruo
menės fondui $40 milijonų ver
tės akcijų. Tai antra didžiausia 
privati dovana. 1998 metais $50 
milijonų Britų Kolumbijos uni
versitetui dovanojo deimantų 
tyrinėtojas Stewart Blusson. 
Hamiltono bendruomenės fon
das skiria aukas 200 vietinių 
labdaros organizacijų. J. ir B. 
Young praturtėjo investavę 
prieš 5.5 metų jų jauno giminai
čio naujai įsteigtoje Red Hat 
Ine. kompiuterių programų to
bulinimo bendrovėje. Joyce 
Young prosenelis buvo pirmas 
Hamiltono burmistras, o Bill 
Young tėvas 1954 metais buvo 
Hamiltono bendruomenės fon
do valdybos narys. Todėl jie ir 
pasirinko paremti šią organi
zaciją.

Mike Kipling, 26 metus tar
navęs Kanados aviacijoje ir ne-

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

seniai išėjęs į pensiją, tapo ka
riuomenės teisėjo pik. Guy
Brais išteisintas už atsisakymą 
būti skiepytu nuo anthrax (bio
loginių nuodų) karo prieš Iraką 
metu. Nors seržantas Kipling 
išėjo į pensiją norėdamas iš
vengti karinio tribunolo už atsi
sakymą vykdyti įsakymą ir būti 
paskiepytam, jam vistiek buvo 
grasinama teismu. M. Kipling 
atsisakė būti skiepijamas svei
katos sumetimais: skiepų seru
mas buvo neužtenkamai išban
dytas ir saugus ir, kaip vėliau 
pasirodė, suardė keleto skiepy
tų Kanados karių (ir žymiai 
daugiau JAV karių) sveikatą. 
Tačiau kariuomenėje įsakymas 
lieka įsakymu, nesvarbu kokios 
galimos pasekmės. Todėl šis tei
sėjo sprendimas pasiliks kariuo
menei nauju kelrodžiu.

Louis Applebaum, kanadie
tis kompozitorius, mirė Toron
te, sulaukęs 82 metų. Jis dau
giausia darbavosi Stratfordo 
festivaliui ir National Film 
Board, sukūręs muziką visai ei
lei Stratfordo festivalio vaidini
mų ir 250-čiai NFB filmų. 1947 
metais L. Applebaum buvo pri
statytas Holywood’o filmų aka
demijos premijai už muziką The 
Story of G.I.Joe filmui. Su Tyro
ne Guthrie jis 1953 metais su
organizavo pirmąjį Stratfordo 
festivalio sezoną, parašė muziką 
daugeliui veikalų per sekančius 
43 sezonus. Būdamas geras or
ganizatorius, jis padėjo įsteigti 
Kanados kompozitorių lygą 
1951 metais. Nuo 1963 iki 1966 
metų jis buvo muzikos, operos 
ir baleto komitetų pirmininkas

NIJOLĖ B. BATES
TcI. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

Sportas
“Aušros” žinios
- Pardavinėjami “T-Shirts” su 

nauju klubo ženklu, kurį suprojek
tavo Edis Punkris. Užsisakyti pas 
Ireną Poškutę tel. 588-4636.

- ŠALFASS žaidynės sporti
ninkams nuo 4-16 m. įvyks Hamil
tone birželio 3-4 d.d. Daugiau in
formacijų teikia komandų treneriai.

- Visi kviečiami dalyvauti 
“Aušros” pokylyje (bankete) birže
lio 11 d. - 5 v.p.p. Mišios, po Mišių 
vaišės ir premijų įteikimas.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Kauno “Žalgi

ris” nuvainikuotas! Vilniuje (05-11) 
Vilniaus “Lietuvos rytas” paskuti
nes ir lemiamas rungtynes laimėjo 
prieš Kauno “Žalgirį” 70:65. Lai
mėję seriją 3:1 išsikovojo čempionų 
titulą ir 12 gr sveriančius aukso žie
dus, nukaldintomis LKL raidėmis. 
Šiauliuose (05-10) “Šiauliai” įveikė 
Vilniaus “Sakalus” 70:61 ir laimėję 
seriją 3:1 užėmė LKL trečiąją vietą. 
LMKL: Vilniuje (05-12) “Lietuvos 
telekomo” krepšininkės nugalėjo 
Kauno “Laisvę” 68:52 ir laimėję se
riją 3:2 tapo LMKL čempionėmis.

FUTBOLAS: LFL čempionato 
pirmojo rato laimėtoju tapo Vil
niaus “Žalgiris”, paskutines rungty
nes. (05-10) su “Kaunu” sužaidęs 
0:0. Lietuvos futbolo rinktinė pa
skelbtoje naujoje FIFA įvertinimo 
lentelėje tarp 202 pasaulio koman
dų užima 50-ąją vietą.

DVIRAČIAI: 33 METŲ Lie
tuvos dviratininkas Artūras Kaspu
tis, (atstovauja Prancūzijos “AG2R 
Prevoyance komandai), Prancūzijo
je įvykusiose 46-osiose daugiadie
nėse dviračių lenktynėse “Keturios 
Dunkirk dienos” užėmė antrąją 
vietą. Jolanta Plikevičiūtė Prancū
zijoje vykstančiose 16-osiose dau
giadienėse moterų dviračių lenkty
nėse “Tour de F Audė” po dviejų 
tarpsnių užėmė 12-ąją vietą. V.P.

Skautu veikla
• “Romuvos” stovykla įvyks 

rugpjūčio 6-20 d.d. Stovyklautojų 
registracija vykdoma kiekvieną ket
virtadienį tautinių šokių repeticijų 
metu Anapilio salėje. Paskutinė da
ta užregistruoti stovyklautojus 
(skautus-tes ir vadovus-ves) - bir
želio 22 d. Registruojantis po šios 
datos teks sumokėti papildomą 
mokestį. Registracijos blankus ir 
platesnę infomaciją galima gauti 
paskambinus Ilonai Tarvydienei 
tel. 416 234-1088, arba kreipiantis į 
draugininkus-kes.

• Stovyklos programos plana
vimo posėdis įvyks gegužės 30 d., 7 
vai. vak. Lietuvių Namuose. M.R.

• Atvelykio sekmadienį balan
džio 30 “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntai gražiai paminėjo savo patro
no Šv. Jurgio šventę. Iškilmingai su 
vėliavom dalyvavo Mišiose Lietu
vos kankinių šventovėje. Giedojo 
“Angeliukų” choras, vad. Nijolės 
Benotienės. Po Mišių Anapilio sa
lėje vyko iškilminga sueiga. Ko
mendanto pareigas atliko si. Sau
lius Simonavičius. V.S. v.s. fil. R. 
Penčylienės įsakymus skaitė K. r. 
atstovė v.s. J. Neimanienė. Į pa- 
skautininkių laipsnį pakeltos: tunt. 
vyr.sk.v.sl. Rūta Baltaduonytė-Le- 
mon ir prityrusių skaučių dr-kė ir 
Gilvelio kursų instruktorė Irena 
Petrauskienė. Ji vedė prityrusių 
skaučių įžodį, kurį davė J. Simalio- 
nytė, V. Pečiulytė ir V. Benotaitė. Į 
pirmą patyr. laipsnį išlaikė A. Batū- 
raitė, L. Bražiukaitė ir A. Radzevi
čiūtė.

V.S. v.s. Romo Otto įsakymą 
perskaitė K. r. atstovas s.fil. A. Si
monavičius. Pažangumo žymeniu 
apdovanotas M. Turczyn. “Ramby
no” tunto įsakymus skaitė si. A. 
Rusinas. Skautininkių įžodį vedė K. 
r. atstovė v.s. J. Neimanienė. Skau
tininkių kaklaraiščiais pasipuošė 
“Šatrijos” t. tunt. R. Baltaduonytė- 
Lemon ir prityrusių sk. dr-kė J. 
Petrauskienė. Po įžodžio tunt. Rūta 
sveikino visas vadoves ir visoms 
įteikė gėlių. Baigiant tunt. s. M. 
Rusinas priminė, kad sueigos po 
šeštadieninės mokyklos pamokų 
užsibaigė, tačiau skilčių sueigos 
vyks susitarus tėvų namuose arba 
gamtoje. F.M.

Otavos National Art centro, o 
nuo 1971 iki 1980 metų pirmi
ninkavo Ontario menų tarybai. 
Senatvėje jis išmoko vartoti 
kompiuterį savo darbui ir su
komponavo muziką operai 
Erewhon (atvirkščiai skaitant 
Nowhere), kurios CBC premje
ra buvo š. m. balandžio 29.

Kanados valstybinis ban
kas nutarė nuo gegužės 12 die
nos sustabdyti spausdinimą 
1000 dolerių banknotų ir pama
žu išimti visus juos iš apyvartos. 
Šie ružavos spalvos banknotai 
kursavo nuo 1935 metų, bet 
paskutiniu metu jie daugiau
sia buvo naudojami “pinigų plo
vimui”, kur dideles sumas 
pinigų organizuotas kriminalis
tų pogrindis galėjo lengviau 
pergabenti iš vienos valstybės į 
kitą. G.K.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
MOKA:

3.55% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.80% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.70% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.90% už 1 m. term, indėlius 
5.25% už 2 m. term, indėlius 
5.45% už 3 m. term, indėlius 
5.55% už 4 m. term, indėlius 
5.75% už 5 m. term, indėlius 
4.90% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.15% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.50%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.70% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
6.05% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.15% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.70% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.85% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind. 
6.05% 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)

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

1 metų..............
2 metų..............

.....7.65%

.....7.90%
3 metų.............. .....8.10%
4 metų.............. .....8.25%
5 metų.............. .....8.30%

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard]L V J Cirrus

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

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

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

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

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

Suihit
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

ALGIS 
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

TURIU DAR VIETŲ PASKUTINĖMS NUPIGINTO SEZONO 
DIENOMS - GEGUŽĖS 22-25, ĮVAIRIOMIS TRĄŠOMIS - 

per Frankfurtą, Kopenhagą, Londoną, Paryžių ar Amsterdamą.
KAINOS PRADEDANT NUO $984.00

SKAMBINKITE ALGIUI MEDELIUI - UŽSISAKYKITE JAU DABAR!
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 

telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos. ALGIS MEDELIS

MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7 

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.
PER 7 DARBO DIENAS JUSJJ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


SKAITYTOJAI PASISAKO
NAUJIEJI ŽODŽIAI

Perskaitęs “TŽ” straipsnį 
“Naujieji žodžiai kalboje”, prisimi
niau kelis senus ir naujus sporto 
pavadinimus. “Basketbolo” neprisi
menu, tačiau esu girdėjęs krepšia- 
svaidį, orasvaidį ir kumščiasvaidį. 
Vėliau iš to atsirado krepšinis, ori
nis ir tinklinis. Naujo pakaito 
“laptu” netenka ieškoti - tai “muš
tukas”, kuris buvo žaidžiamas ne
priklausomoje Lietuvoje metinėse 
moksleivių žaidynėse.

A. Supronas, Toronto, Ont.

ROKIŠKIO CHORAS
Atgimus Lietuvai 1991 m. susi

būrė Rokiškio miesto tremtinių 
choras. Jame 32 dainininkai: 15 
tremtinių ir politinių kalinių, 7 šau
liai, 2 partizanai. Kiti - iš nukentė
jusių nuo sovietinio režimo šeimų.

Nuo 1992 m. chorui vadovauja 
Virginija Dilienė, akompanuoja - 
Danutė Bulovienė. Iki 2000 metų 
kolektyvas jau surengė per 200 
koncertų. Repertuare - tremties, 
partizanų, tėvynės tematika dainos. 
Kolektyvas nuolat kviečiamas kon
certuoti. Tačiau šie metai finansiš
kai sunkūs Lietuvai, todėl sumažin
tos lėšos kultūrai. Nėra lėšų apmo
kėti transporto išlaidoms. Praradę 
sceninę išvaizdą choristų kostiumai, 
įsigyti prieš 9 metus. Pačių daini
ninkų lėšomis kolektyvas norėtų tu
rėti elektrinius vargonėlius, kuriuos 
galima būtų naudoti koncertinėse 
išvykose. Todėl prašome tautiečių, 
gyvenančių užsienyje, paramos. 
Mūsų valiutinė sąskaita: sąskaitos 
nr. 23006097 Tremtinių choras, AB 
Lietuvos taupomasis bankas, Ro
kiškio skyrius. Banko kodas - 
60137. Virginija Dilienė,

choro vadovė

ŠVENTĖ BE DŽIAUGSMO
Jūsų laikraštis “TŽ” gražiai, 

patriotiškai paminėjo Kovo 11-ąją, 
šią brangią mums, lietuviams, datą. 
Jūs esatae toli nuo Tėvynės, bet sa
vo aktyviu, nenuilstamu darbu įdie
giate jaunimui šventą meilę Lietu
vai, jos šventėms ir tradicijoms. Jūs

seniai gyvenate laisvoje, demokrati
nėje šalyje. Tačiau čia, Tėvynėje, 
per 10-tį metų nepajutome to, ko 
tikėjomės, gynę seimą nuo piktų 
okupantų tankų, budėję naktimis ir 
maitinę viduje seimo esančius na
rius. Paprasti, mylintys Lietuvą 
žmonės buvo nustumti į šalį. Val
džioje susibūrė kgbistų būriai, už
ėmė aukštus postus, gauna didelius 
iki 18,000 litų mėnesinius atlygini
mus ir daug įvairių privilegijų. Ta
čiau jie dirba ne Lietuvos, o buvu
sių okupantų naudai. Taigi atsikra
tę svetimųjų okupacijos, esame 
uzurpuoti vietinių. Apdovanojimai, 
ordinai dalijami kgbistams.

Kiek ministerijų, departamen
tų, institucijų, o jose valdininkų, 
dubliuojančių vienas kitą ir nieko 
nedirbančių, bet gaunančių aukštus 
atlyginimus, milijardines sumas. 
Lietuvėlė niekada neatsigaus ir ne
gyvens geriau, kol bus tokia situaci
ja. Valdžioje esantys rūpinasi tik 
savimi. Vienoje televizijos laidoje 
mūsų istorikas gerb. Bumbliauskas 
konstatavo, kad Lietuvos valdžia 
yra sovietinio mentaliteto, menki 
politikai, nes baigę aukštuosius 
mokslus sovietų mokyklose. Todėl 
ir nemoka tvarkyti savo valstybės 
pagal vakariečių modelį. Važinėja į 
užsienį už valstybinius pinigus, bet 
nieko nepasimokė. Jei būtų suma
žintas valdininkų skaičius, nereikė
tų skųstis finansinėmis krizėmis, 
metant kaltę vien Rusijai.

Būkite su mumis išeivijos lietu
viai. Jūs esate ir buvote mūsų para
ma, viltis ir džiaugsmas. Atsiųskite 
P. Žumbakį, nors jis gyvena Ameri
koje, būti mūsų prezidentu. Jo iš
spausdintą straipsnį Jūsų laikrašty
je, nunešiau į “Valstiečių laikraš
čio” redakciją, kad perspausdintų. 
Nežinau, ar taip padarys? Tai pui
kus pavyzdys, kaip veikia mūsų val
džios vyrams argumentuotai gintis, 
kai esi kieno nors puolamas ar kal
tinamas. j

Vilnius

Toronto Maironio mokyklos mokiniai P. VAIČIŪNAS ir A. VALIULYTĖ tautinių šeštadieninių mokyklų 
mokinių susitikime Don Bosco mokykloje vaišina kitataučius lietuviškais skanumynais Nuotr. N. Benotienės
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^5* 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.

■'CJKAa West Realty Ine.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Prieš ligų įsisenėjimą (i)
DR. VYTAUTAS MEŠKA,

Birštonas

ONA ŠILEIKAITĖ ir PETRAS BABECKAS, M.D.C.C.F.P (E.M.) Audriaus 
ir Reginos Šileikų duktė Ona susižiedavo su dr. Petru Babecku. Ona yra 
baigusi Toronto lietuvių Maironio mokyklą bei lituanistinius kursus. Šoko 
tautinių šokių grupėje “Gintaras” ir yra skautų vadovė. Ona mokėsi 
Toronto universitete ir baigė “Nuclear Medicine Technology”. Dr. Petras 
Babeckas yra a.a. Vytauto Babecko ir Aldonos Gailienės sūnus bei a.a. dr. 
Anselmo Gailiaus posūnis. Petras baigė medicinos studijas Western Onta
rio universitete Londone. Prieš tai studijavo chemiją Hamiltono McMaster 
universitete. Baigė 10 skyrių Hamiltono vysk. M. Valančiaus mokykloje, 
XII skyrių baigė Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje. Petras yra skau
tas vytis ir priklauso Kanados lietuvių jaunimo sąjungai. Šiuo metu abu 
gyvena Bermudoje ir dirba “King Edward Memorial Hospital”. Vestuvės 
įvyks Toronte š.m. rugpjūčio mėnesį.

Modernioji medicina šian
dien turi nemaža paveikių prie
monių susidoroti su liga ūmioje 
jos stadijoje. Jau galima užbėgti 
už akių arba likviduoti kraujota
kos sistemos sutrikimus, kaip 
pvz. miokardo ar smegenų in
farktą, arterinės hipertenzijos 
krizę, trombozę ir t.t. Prieš įvai
rias infekcines ligas sėkmingai 
naudojami plataus spektro stip
rūs antibiotikai. Šiomis bei pa
našiomis priemonėmis pacien
tai dažnai išgelbstimi net ir nuo 
mirties.

Įsigilinę į mediciną ir svei
katos apsaugą atidžiau, būsime 
gerokai apvilti. Štai, pavyzdžiui, 
Lietuvoje pastaraisiais dešimt
mečiais sistemingai mažėja 
gimstamumas ir vidutinė gyve
nimo trukmė, didėja mirtingu
mas. 1988 m. Ignalinos rajone 
10.000 gyventojų gimė 7.5, mirė 
18.1. Utenos rajone 75% gimu- . 
šių naujagimių turi biologinių 
arba psichosocialinių rizikos 
bruožų. Į pirmąją mokyklos kla
sę daugiau negu pusė atėjusių 
visų vaikų serga somatinėmis ir 
psichosomatinėmis ligomis. Jau 
šiandien Lietuvoje galima 
skelbti tuberkuliozės epidemiją, 
nes šią ligą sukelianti Kocho ba
cila tapo atspari patiems stip
riausiems antibiotikams, o ser
gantieji dažniausiai yra netekę 
vilties, apsileidę, asocialūs ir 
amoralūs, netgi priversti elge
tauti.

Kita nemažiau skaudi nelai
mė yra ta, jog per praėjusius 10 
metų net dešimt kartų padaugė
jo alkoholinių psichozių, o alko
holikų Lietuvoje yra per 77.000, 
t.y. tiek pat, kiek ir sergančiųjų 
visomis psichinėmis ligomis.

Niekas nesiima tvirtinti, 
kad šių blogybių priežastys glū
di tik medicinoje. Kaltų čia 
daug. Visus net ir išvardinti 
sunku. Tai ir dėl pokyčių iškry
pęs genetinis kodas, netikęs, 
tiesiog save naikinantis (de
struktyvus) gyvenimo būdas, už
teršta aplinka (žemė, vanduo, 
oras), o svarbiausia - klaidintas 
įsitikinimas, jog savimi rūpintis 
nebūtina. Jeigu pilietis turi au
tomobilį, žino, kad jį reikia si
stemingai valyti, prisukti verž
les, patikrinti stabdžius, greičių 
dėžę ir t.t. Tuo tarpu bent du

kartus per metus profilaktinis 
sveikatos patikrinimas, daugelio 
nuomone, yra vien tuščias laiko 
ir pinigų švaistymas... Tai klaida.

Nemažą sunkumą sudaro ir 
tai, kad išgydžius ligą ūmioje jos 
stadijoje, visiško pasveikimo 
dažniausiai nepasiekiama. Vaiz
džiai tariant, patologinis proce
sas (liga), tarkim, kaip sumušta 
priešo kariuomenė, tik pasitrau
kia į savo jau iš anksto numaty
tas pozicijas ir ima laukti pato
gaus momento, kada galėtų vėl 
pradėti puolimą. O tas momen
tas gali atsirasti dėl įvairiausių 
priežasčių, pavyzdžiui, nuo 
emocinės ar intelektinės įtam
pos, ilgalaikio (chroninio) per
vargimo, netikusio maitinimosi, 
chroninio neišsimiegojimo, per
kaitimo ar peršalimo, netgi hi
gieninių reikalavimų nesilaiky
mo. Taip susidaro chroninis 
(įsisenėjęs) liguistumas, ligos 
šešėlis, kuris reiškiasi sumažėju
sią adaptacija ir socialine-profe- 
sine veikla, emociniu-intelekti- 
niu nejaukumu, nepasitenkini
mu savimi ir artimaisiais, irzlu
mu, žodžiu, pablogėjusia gyve
nimo kokybe.

Tačiau didžiausia bėda dar 
ne čia. Kaip minėta, atsiradus 
patogiam momentui, patologi
nis ligos procesas paūmėja ir vėl 
tenka gulti į ligoninę, tačiau šį 
kartą, skirtingai nuo pirmojo, 
gydymo rezultatai esti jau blo
gesni. Nors demografiniai ap
skaičiavimai sunkūs, sudėtingi 
ir nevisai tikslūs, vis dėlto nu
statyta, kad net ir civilizuotose

pasaulio šalyse dėl chroninių 
(įsisenėjusių) ligų laikas iki na
tūralios biologinės mirties su
trumpėja net 15 metų. Todėl 
šiandien visame pasaulyje kova 
su ligų įsisenėjimu yra laikoma 
prioritetiniu-strateginiu medici
nos ir sveikatos apsaugos užda
viniu. Ką gi šioje problemoje 
gali padėti kurortinė medicina?

Ilgame, sudėtingame bei 
sunkiame gyvybės evoliucijos 
procese primityviausios gyvybės 
formos, vienaląsčiai, pavyzdžiui, 
dumbliai, dėl nepalankių sąlygų 
masiškai žūdavo. Tačiau vėliau 
ėmė atsirasti tam tikri savigynos 
mechanizmai. Tokie vienaląs
čiai, o vėliau ir daugialąsčiai 
mikroorganizmai tapo atspares
ni net ir ryškesniems tempera
tūros svyravimams, ultravioleti
niams spinduliams, maisto me
džiagų trūkumui. Imta apsiginti 
ir nuo labiau išsivysčiusių bei 
plėšresnių gyvūnėlių.

Vystantis mikroorganizmų 
fiziologijai toliau, ėmus ekono- 
miškiau-racionaliau veikti jų 
medžiagų apykaitai, audiniams 
bei organų užuomazgai, - lygia
grečiai ėmė sparčiai stiprėti ir 
natūralūs apsigynimo mecha
nizmai, kuriuos galima būtų pa
vadinti natūraliais sveikimo me- 
chizmais.

Mokslinio tyrimo darbų re
zultatai parodė, kad sveikimo 
mechanizmus galima skatinti 
stiprinti jų paveikumą. Bet vais
tai čia neveiksmingi, nes sveiki
mo mechanizmai, kaip minėta, 
atsirado evoliucijos eigoje, vei
kiant ne vaistams, o natūraliems 
aplinkos veiksniams.

Krepšinio žaidynės Vokietijoje

a

(Atkelta iš 8-to psl.) 
ateitį Europoje turi serbai ir 
graikai.

Su žurnalisto pažyma ne
mokamai įeidavau į salę; sėdė
jau prie lietuviams žaidimo me
tu skirtų vietų ir rinktinės dr. 
Rasos Bacevičienės. Jauna dak
tarė džiaugėsi, kad vaikinai 
(dauguma - S. Marčiulionio 
mokyklos) yra paklusnūs, nevar
toja rūkalų, alkoholio, kartu ap
gailestaudama, kad šiandieną į 
mokyklas braunasi narkotikai, 
parduodami prie mokyklų. Tre
neris Alg. Milonas gan optimis
tiškai žiūri į Sidnio olimpiadą. 
Lietuvai atstovavo: M. Kliolys, 
S. Jasaitis, D. Lubys, P. Maciu
levičius, V. Pečiukas, A. Mont- 
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SIUNTINIAI į 
LIETUVĄ ir LENKIJĄ

The J.B. Marlatt Funeral Homes
(1985) Limited

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

erdviose patalpose.
Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 

paslaugas Hamiltono lietuvių bendruomenei.

$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

rimas, V. Ignatavičius, A. Vitas, 
T. Čercunovas, M. Niparavičius, 
B. Samaitis, P. Cukinas. Atskri
do Vokietijos “Lufthansa” lėk
tuvu. (Kodėl ne Lietuvos, K.B.).

Meisterio vardą, stebint 
2,500 žiūrovų, iškovojo Jugosla
vija, baigmėje įveikdama pasku
tinėse sekundėse tritaškio meti
mu Graikiją 84:81 (39:47), nors 
žiūrovai laukė rungtynių pratę
simo.

Valstybių rikiuotė: 1. Jugo
slavija, 2. Graikija, 3. JAV, įvei
kusi Australiją 84:74 (45:34), 5. 
Prancūzija, įveikusi Gudiją 73: 
43 (38:16), 7. Vokietija, nugalė
jusi Rusiją 92:85 (43:43), 9. Is
panija, įveikusi Kroatiją 69:56 
(40:28), 11. Slovėnija, laimėjusi 
prieš Latviją 71:64 (36:29), 13. 
Turkija, įveikusi Lietuvą 77:70 
(37:39), 15. Bulgarija - Suomija 
73:69 (33:40). Tai Balkanų kraš
to po 1971 ir 1979 m. trečias lai
mėjimas.

Liūdnu veidu aikštę paliko 
Dėdės Šamo rinktinės treneris 
McCann. Trumpai užklaustas 
dėl nesėkmės, atsakė: “Po dvejų 
metų vėl pasimatysime Mann- 
heime. Tačiau rengėjai numato 
žaidynes perkelt į kitą miestą, 
turintį didesnes krepšinio sales, 
daugiau vietų žiūrovams. JAV 
kariuomenės bazės salė talpina 
tik 2,500 žiūrovų, Mannheimo 
vokiečių - 1,000.

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303

PFD0J SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d.d.ch.

195 King Street West 
Dundas 627-7452

Andrew W. Swan 
Direktorius

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► (AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

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

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, d.s.,d.d.s.

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

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

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

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2
Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

stra Travel_______
& Services Inc

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

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

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

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

VISŲ SKRENDANČIŲ f LIETUVĄ ŠIĄ VASARĄ DĖMESIUI!
Vyksta bilietų išpardavimas keliaujantiems suomių linija “Finnair". 

Teiraukitės! Dar yra kelios vietos norintiems prisijungti prie organizuotos 
kelionės į Lietuvą, skirtos eucharistiniam kongresui.

Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3 
"feii"(416)233-4607 Fa7 (416) 233-3042

Siuntiniai laivu irlėktuvū
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601. .
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Anapilio žinios

- Pavasarinė kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus gegužės 28, 
sekmadienį. Pamaldos kapinių kop
lyčioje vyks 3 v.p.p. Autoaikštėje 
bei kapinėse tvarką prižiūrės To
ronto VE Pūtvio šaulių kuopa. Mo
kyklinis autobusas į pamaldas veš 
maldininkus nuo Islington požemi
nių traukinių stoties 2.30 v.p.p., o 
nuo Anapilio atgal išvažiuos 5.30 
v.p.p. Anapilio autobusėlis tą sek
madienio rytą važiuos įprasta sek
madienio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs gegužės 28, sekmadienį, bus 
ruošiami KLK moterų draugijos 
skyriaus Anapilio salėje. Pietauti 
bus galima ištisą dieną ir atsigai
vinti vynu arba alučiu.

- Ryšium su kapinių lankymo 
diena, sekmadieninės pamaldos 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje bus gegužės 27, šeštadienį, 3 
vai. po pietų.

- 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.

- Šią savaitę klebonas bus išvy
kęs rekolekcijų į Šv. Augustino semi
nariją. Grįš penktadienį po pietų.

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

- Mišios gegužės 21, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Alseikų šeimos 
mirusius; 11 v.r. už parapiją; Vasa
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už Sekonių ir Valiušių miru
sius; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje, gegužės 20, šeštadienį: 3 v.p.p. 
už Ratavičių šeimos mirusius.

Lietuvių Namų žinios
- LN sekmadienio popietėje, 

gegužės 14, Motinos dienos proga, 
skambant jaunesnės kartos atlikėjų 
muzikai, dalyvavo 340 asmenų. LN 
vyrų būrelio nariai mamas vaišino 
vynu ir įteikė po gėlytę.

- LN valdybos posėdis įvyks 
birželio 1 d., 7 v.v.

- Slaugos namų statybai auko
jo: V. Gudaitis - $500 ($2,470), A. 
Keblys - $50 ($75), LN vyrų būrelis
- $250 ($5,250), A. Valiūnas - $100 
($1,105), G. A. Sudeikis $500 
($600), V. Tikuišis - $500 ($1,000), 
I. Nacevičius - $100 ($200), p. 
Krikščiūnas - $100, I. Kaliukevičius
- $500, B. Marcinkevičius - $50, B. 
Tamoliūnas - $100 ($150), J. Vitar- 
tas - $250, W. Prieditis - $25, A. 
Pūkas - $500 ($1,730); mirus a.a. 
A. Turūtai, užjausdami dukrą L. 
Turūtaitę, slaugos namams aukojo 
V. Paulionis $100 ($120), I. Turūta 
$100 ($150). Slaugos namų vajaus 
komitetas dėkoja visiems aukoto
jams už nuoširdų dosnumą ir para
mą Slaugos namams. Slaugos na
mams aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W„ Toronto, ON, 
M6P 1A6.

- LN reikalingi tarnautojai, ga
lintys dirbti “Lokyje” ir atlikti salių 
priežiūros darbus. Kreiptis į LN 
vedėją darbo valandomis tel. 416 
532-3311.

- LN Statybos ir remonto ko
mitetas ruošiasi atnaujinti LN patal
pas ir kreipiasi į LN būrelius bei 
visuomenę laukdamas sumanymų 
bei pasiūlymų, projektų, kaip turėtų 
atrodyti atnaujinti Lietuvių Namai.

Maironio mokyklos žinios
- Linas Zubrickas, “Paramos” 

kredito kooperatyvo vedėjas, įteikė 
mūsų mokyklai 5,500 dolerių. Nuo
širdus ačiū.

- Gegužės 20 d., Viktorijos sa
vaitgalį, pamokų nebus.

- Sėkmingai praėjo gegužės 6- 
7 d.d. 8 sk. mokinių bei lituanisti
nių kursų studentų kelionė į Otavą. 
Juos palydėjo mokytojos Gintarė 
Sinskaitė ir Nijolė Benotienė bei 
Birutė Batraks ir Ramunė Stravins
kienė.

- Gražus buvo Motinos dienos 
minėjimas, paruoštas darželių, Vi
dos Valiulienės iniciatyva. Lilija 
Turūtaitė vedė muzikinę dalį, p. 
Petronis nupirko gėlių, o p. Bara- 
kauskienė - spurgučių. Vaikai įtei
kė kiekvienas po rožę savo mamy
tei. Visi pasivaišino spurgučiais.

- Gegužės 27 d. ir birželio 3 d.
vyks registracija ateinantiems 
mokslo metams. Prašome regist
ruoti vaikus nurodytomis dienomis, 
kad galėtume kviesti mokytojus, 
pagal vaikų skaičių. Birželio 3 d. 
taip pat bus galima atsiimti vaikų 
pažymėjimus. Živilė

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - B. Vaičiūnienė, 
D. Radzevičienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Per Sutvirtinimo sakramento 

iškilmių Mišias sekmadienį, gegu
žės 14, giedojo jungtinis parapijos 
ir “Volungės” choras. Sutvirtinimo 
sakramentą, kurį suteikė vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, priėmė: B. 
Cottreau, S. Dziengo, A. Hopkins, 
M. Kasperavičius, D. Kuraitė, V. 
Kuraitė, K. Levišauskaitė, J. Pace- 
vičiūtė, A. Petrauskas, V. Radžiū
naitė, A. Ruslys, R. Samonytė, E. 
Saplytė, K. Smailytė, M. Stončiūtė, 
S. Stončiūtė, J. Tarvydas, S. Tho
mas, įL. Turczyn, E. Yčaitė, V. Va- 
ladkaitė ir V. Vytienė.

- Parapijos taryba pasiskirstė 
pareigomis. Tarybos pirmininkė B. 
Čepaitienė, vicepirmininkė G. Pet
rauskienė, sekretorė J. Stasiulevi- 
čienė; religinės sekcijos pirmininkė 
J. Neimanienė, labdaros - dr. J. 
Čuplinskienė, visuomeninės - L 
Poškutė, jaunimo - L. Turczyn ir 
G. Neimanas, jr., rinkliavų - J. Poš
kus, stovyklavietės priežiūros - J. 
Nešukaitis.

- Dr. Kazimieras Ambrozaitis, 
baigęs Toronto arkivyskupijos ve
dusių diakonų keturių metų pasi
ruošimą, birželio 17 d., 10 v.r. Šv. 
Mykolo katedroje Toronte bus 
įšventintas diakonu.

- Toronto arkivyskupijoj yra 
organizuojama 2000-tųjų jubilieji
nių metų iškilmė š.m. birželio 18 d., 
2 v.p.p. “Air Canada Centre”. Mū
sų parapijai yra paskirta 50 vietų. 
Norintieji šioje šventėje dalyvauti, 
prašomi kreiptis į parapijos raštinę 
ir užsisakyti ar pasiimti bilietus.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Julija Radzevičiūtė su Michael 
Fazari ir Jane Macijauskaitė su 
Richard Cowles.

- Gegužės 10 d. palaidotas a.a. 
Laimutis Dūda, 74 m. Paliko žmo
ną Justiną, dukras Sigitą ir Jolandą 
su šeimomis ir brolį su šeima Lie
tuvoje.

- Pakrikštyta Viktorija Ona, 
Amelijos (Urbonaitės) ir Edvardo 
Ginčauskų dukrelė.

- Jaunų šeimų stovyklą “Kretin
gos” stovyklavietėj, Vasagoj, kuri 
vyks rugpjūčio 5-12 d.d., šiais metais 
organizuoja L. V. Zubrickai 767- 
9066. Padėka Lili Steer, kuri daug 
metų šiai stovyklai vadovavo. Jau
nimo stovyklų laikas: lietuviškai kal
bantiems liepos 9-22 d.d., ir lietu
viškai nekalbantiems lietuvių kilmės 
vaikams liepos 23-rugpjūčio 5 d.d.

- Šią ir kitą savaitę visi para
pijoj dirbantys kunigai dalyvauja 
arkivyskupijos metinėse rekolekci
jose, kurios vyksta Šv. Augustino 
kunigų seminarijos patalpose, Scar
borough, ON.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, kurį organizavo para
pijos tarybos labdaros sekcija, ge
gužės 3-4 d.d., davė daugiau kaip 
septynis tūkstančius dolerių pelno. 
Labdaros sekcija dėkoja visiems, 
prisidėjusiems darbu ir daiktais.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
21: 8.15 v.r. už a.a. Paulių Skučą - 
20-tos metinės; 9.15 v.r. už a.a. 
Antaniną ir Leoną Dromantus; 
10.15 v.r. už Motinos dienos nove- 
nai pavestas gyvas ir mirusias mo
tinas, už a.a. Joną Simanavičių, už 
a.a. Joną Gudelį; 11.30 v.r. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius.

Kanados lietuvių fondas 
susilaukė paramos iš Kantautų 
fondo, kuris paaukojo $187.50.

A. a. Jonui Lukui mirus, už
jausdama jo šeimą ir artimuo
sius, Lidija Valevičienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

Genovaitė Kuzmienė “Tėviš
kės žiburių” 50 metų sukakties 
proga paaukojo $1000. Savait
raščio leidėjai dėkingi už dosnią 
paramą savai lietuviškai spaudai.

Motinos dienos pietūs įvyko 
praeitą sekmadienį, gegužės 14 
Anapilio didžiojoje salėje ir 
praėjo pakilioje nuotaikoje. 
Gausiai susirinkusius pasveiki
no Zita Kružikienė. Prel. dr P. 
Gaidai sukalbėjus maldą, visi 
pasivaišino skaniai pagamintais 
Janinos Gurklienės patiekalais. 
Nuotaikingoje programėlėje pa
sirodė Deimantės Grigutienės 
paruošti vaikučiai su dainelėmis 
“Tau mamyte” ir “Saulės zuiku
čiai”. Julija Degutytė šauniai 
padeklamavo eilėraštuką, skirtą 
mamytėms. Nuoširdžiais ploji
mais susirinkusieji dėkojo Janet 
Kriščiūnienei, josios dukrai ir 
sūnui už kiekvieną atliktą muzi
kinį kūrinį. Loterijoje dalyvavu
sieji galėjo laimėti “Paramos” 
kredito kooperatyvo dovaną 
“Millenium coins”, Prisikėlimo 
par. Kredito kooperatyvo deko
ratyvinę lėkštę ir daugelį kitų 
dovanų. Su šypsena ir rožių žie
dais palydėtos motinos, mamy
tės ir motulės tegyvuoja ilgus 
metus stiprioje sveikatoje ir 
Dievo palaimoje.

Janina Dzemionienė

MONTREALToronto Maironio mokykla ir 
Aukštesnieji lituanistiniai kursai 

maloniai kviečia Jus dalyvauti

IŠKILMINGAME 1999-2000 MOKSLO 
METŲ UŽBAIGIMO AKTE,

kuris įvyks gegužės 26, penktadienį, 6.30 v.v.,
Prisikėlimo parapijos salėje

Bilietai gaunami pas B. Batraks tel. 905 271-1640. MAIRONIO MOKYKLA

KLB Toronto aplylinkės ta
rybos narių metinis susirinki
mas šaukiamas š.m. gegužės 24 
d., trečiadienį, 7.30 v.v. Lietuvių 
Namuose, Gedimino menėje. 
Visi apylinkėje veikiančių orga
nizacijų pirmininkai ir bendruo
menės nariai maloniai kviečia
mi dalyvauti.

KLB Tor. apylinkės valdyba
Anapilio moterų būrelis ka

pinių lankymo dieną, gegužės 28, 
rengia Gintaro Repečkos skulp
tūros parodą. Atidarymas po 
9.30 v.r. Mišių. Visi kviečiami.

Toronto VI. Pūtvio kuopos 
šauliai kapų lankymo dieną, ge
gužės 28, mirusių šaulių pager
bimui renkasi prie paminklo 
“Žuvusiems už Lietuvos laisvę” 
2 v.p.p.

XI Lietuvių tautinių šokių 
šventės bilietų pardavimas vyks
ta sėkmingai. Bilietų į koncertą, 
pokylį ir susipažinimo vakarą 
dar yra, bet visi raginami kuo 
greičiau juos įsigyti, norint iš
vengti nusivylimų. Bilietai gau
nami užpildant užsakymo lapą, 
kurį galima pasiimti bankeliuo
se ir “TŽ” raštinėje. Telefonu 
skambinti J. Vingelienei 416 
233-8108 arba V. Taseckui 905 
824-4461. Nuo birželio 1 d. bi
lietai nebebus siuntinėjami už
sakantiems paštu, reikės atsi
imti prie registracijos stalo 
“Regal Constellation” viešbuty
je birželio 30 d. arba prie ren
ginių įėjimo. Rezervuojami tik 
apmokėti bilietai.

Toronto lietuvių kredito ko
operatyvas “Parama”, šven
čiant “Tėviškės žiburiams” 50- 
metį, savaitraštį parėmė $1,200 
auka, sukaktuvinį metraštį - 
$2,000. Laikraščio leidėjai - 
KLKK dr-jos valdyba nuošir
džiai dėkoja už paskirtas aukas, 
kurios išreiškia ir stiprią mora
linę paramą lietuviškai spaudai 
išeivijoje.

Kanados lietuvių fondui 
aukojo: Po $100 - Hamiltono 
sporto klubas “Kovas”, Toronto 
Lietuvių Namų “Labdara Foun
dation Ine.”, M. Ignatavičius, 
G. Radtke, V. Balionas, I. Ma- 
liška, J. K. Dubauskai, J. M. As
trauskai, L Sungailienė už Neri
ją Sungailaitę, dr. S. Čepas už 
Elaną, Dalielę Kaitlyn Čepaitės 
ir Gytį Pabedinską; $125 - A. 
D. Dickson, M.D.; $75 - S. G. 
Noreika; $50 - T. Šurna, L. Kir- 
kilis; $25 - J. Popikaitis; $20 - 
B. Rakauskas. Iš Otavos a.a. 
Kazimiero Gudžiūno atminimui 
aukojo: $50 - V. V. Radžiai; po 
$20 - V. J. Valiuliai, E. Dalmo- 
tienė, D. Mogck. Inf.

A.a. Kazimierui Žukauskui 
mirus, skausmo valandoje užjaus
dami tėvelius - Giedrutę ir Kazi
mierą, sesutę Vidutę, močiutę Leo
nardą Radzevičienę ir visus gimi
nes, “Vaikų dienos centrams” Lie
tuvoje aukojo: $100 - B. Staliorai- 
tienė; $20 - Laima Bigauskienė, K. 
Manglicas, B. Kazlauskaitė, V. Jo
naitytė, M. Povilaitienė; $10 - E. 
Girėnienė. M.P.

A.a. Laimučiu) Dūdai mirus, 
užjausdami jo žmoną Justiną, duk
ras Jolandą ir Sigitą, brolį Vytautą 
(Lietuvoje) su šeimomis ir visus 
gimines, sergantiems našlaičiams ir 
tremtiniams “Kovai su vėžio liga” 
Lietuvoje aukojo: $50 - G. L Matu
kai; $20 - B. Čepaitienė, J. Z. Stra
vinskai, I. Tarvydienė, V. Smailie- 
nė, B. Stalioraitienė, E. Šlekys, A. 
V. Bubeliai, O. Z. Girdauskai, E. 
Merkelytė ir D. Matukas, B. V. 
Saulėnai, dr. J. ir E. Čuplinskai, P. 
V. Melnykai, B. P. Sapliai, J. Aukš
taitis, A. Stundžia, L Ignaitienė, G. 
Ignaitytė, A. R. Ulbos; $15 - Ste
phanie Diengo, O. J. Jacikai; $10 - 
J. Žadeikis, K. Kaminskienė, L. V. 
Sendžikai, A. Grybas; $5 - A. 
Venslovaitienė. M.P.

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.

I? loorwoft
MANOR

“Gintaro” tautinių šokių gru
pė labai gražiai pasirodė per Vely
kų pietus balandžio 30 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Grupę su
daro devyniolika šokėjų, įskaitant ir 
vadovą Liną Staškevičių. Šoka: Be- 
niušis Mykolas ir Andrėja, Jaugely- 
tė-Zatkovic Daiva ir Den, Jonelis 
Juozas ir Andrėe, Jurkutė-Bleiney 
Živilė, Lukoševičiūtė Aida, Pališai- 
tis Alfredas, Piečaitis Aras ir Ginta, 
Piečaitis Danius, Piečaitis Juozas, 
Piečaitis Linas ir Kristina, Piečaitis 
Rimas ir Rima, Staškevičius Linas 
ir Asta. Per žiemą repetavo, bet su
sidūrė su viena problema - grupė 
turi penkiolika vaikučių nuo kelių 
mėnesių iki dešimties metų am
žiaus. Ne visi turi kur mažuosius 
palikti, todėl nutarė į repeticijas 
vežtis ir vaikučius. Kai tėvai salėje 
šoka, jų vaikai kitame salės gale 
žaidžia - vyresnieji užima mažes

niuosius. Be to, daugelis šokėjų turi 
atsakingas pareigas didelėse firmo
se ir dažnai išvyksta darbo reikalais 
iš Montrealio, todėl labai sunku su
derinti repeticijų laiką. Bet kai yra 
noras, viskas išsisprendžia. Tai gru
pė, kuri rodo tiek pasiryžimo tauti
niams šokiams.

Montrealio lietuvių kredito 
unijos “Litas” metinis narių susi
rinkimas įvyks gegužės 28, sekma
dienį, Šv. Kazimiero parapijos sve- 
tainėje-salėje. Pradžia 4 vai. p.p., 
registracija prasidės vieną valandą 
anksčiau.

A. a. Liuda Jaspelkytė-Papau- 
relienė, 97 m. amžiaus, mirė gegu
žės 4 d. Po gedulinių pamaldų Šv. 
Kazimiero šventovėje gegužės 8 d. 
palaidota Cote dės Neiges kapinė
se. Liko sūnus ir brolis su šeimomis 
bei kiti artimieji. B.S.

Pranešimas
Šalia naujosios Prisikėlimo parapijos pastatų 

ir arti Islington požeminio traukinio stoties statomi 
butai (condominiums) ir gyvenamieji narni (townhouses).

Gegužės 25 ir 26 d.d., tik per Liną Kuliavienę, 
lietuviai galės pasinaudoti išskirtine proga 

susipažinti su informacija, planais bei kainomis 
ir gauti išankstines lengvatas prieš skelbiant 

informaciją platesnei publikai.
Besidomintieji prašomi skambinti Linai ir būtinai 

susitarti dėl pasimatymo laiko.

Lina Kuliavienė

■■■■■■llllllllllllllllllllll 
royal lepage 
■■■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Darbo: 416 762-8255
Namų: 416 766-2996
E-mail: kuliavas@compuserve.com

“SERVICES 4 U”
STATOME ir REMONTUOJAME 
įstaigas arba gyvenamus namus

+ nauji namai ir remontai 
pilni projektai ir statyba 
projektai pagal užsakymą

* elektros darbai
Skambinti JONUI ARŠTIKAIČIUI

Tel.: (416) 879-8221 (nešiojamas)
Pager (416) 331-4218

4 priestatai, pamatai
4- virtuvės, prausyklos
* rūsių užbaigimas

SIUNTINIAII BALTIJOS
valstybes

❖ siunčiame siuntinius lėktuvu ar laivu
❖ pinigų pervedimas (money transfer)
❖ pristatymo patarnavimai (courier service)
❖ maisto siuntiniai
❖ jokių svorio apribojimų

nemokamas siuntinių paėmimas iš jūsų namų
❖ kiekvienas siuntinys yra pristatomas į adresato 

namus ir patvirtinimas gavėjo nuotrauka 
MŪSŲ KAINOS VISADA ŽEMESNĖS UŽ KITŲ

Teiraukitės tel. 416 237-1435

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.o.l.s.

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

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

A. ir J. PŪKAI - $500 ($1,730); PRANĖ KRIVINSKIENĖ, Hamilton, 
Ont. - $250 ($1,250); VYTAUTAS GUDAITIS - $100 ($2,470) 

Nuoširdžiai dėkoja
Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

REIKALINGA nerūkanti, rusiškai 
kalbanti namų tvarkytoja, kuri gy
ventų kartu. Skaminti tel. 416 665- 
2450.

SUDARYSIU jums sąrašą 10-ties 
geriausių ir jums prieinamiausią 
kaina parduodamų vasarnamių Va- 
sagoje. Skambinkite nemokamai, 1- 
800-539-8565 ID#1040. Coldwell 
Banker S. Shannon Realty.

IEŠKOME auklės dviejų metų ber
niukui 5 dienas per savaitę Mis- 
sissaugoje. Skambinti vakarais tel. 
905 602-9231.

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.

Montrealio lietuvių I I "T" A O 
kredito unijos L.I 1/1^5

metinis visuotinis narių susirinkimas 
įvyks 2000 m. gegužės 28, sekmadienį, 

Švento Kazimiero parapijos salėje, 
3426 Parthenais, Montreal, Que.

NARIŲ REGISTRACIJA VYKS NUO 
3 vai. iki 4 vai. po pietų

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

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

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

KLB žinios
KLB Oakvilės apylinkės aukos 

Vasario 16 proga: $200 - J. R. Žiū
raitis, R. Dementavičius; $100 - A. 
B. Liškauskas, V. E. Grabauskas, 
P. Z. Linkevičius, Z. Vaičeliūnas, 
H. Vaičeliūnas, A. Vale, L. Moor- 
by, prel. J. Staškevičius, A. Kupitis; 
$50 - A. Pulkauninkas, J. Vegelis, 
E. Sargautis, M. Jonušaitis, S. Kaz
lauskas; $40 - B. Bagdonas; $25 -
J. Mckenna; $20 - M. Žemeckas,
K. Juodviršis, O. Krivickas, E. Ali
šauskas.

Įvairios žinios
Lietuvių kalbos ir kultūros 

vasaros kursai kaip “Baltic Stu
dies” programos dalis vyksta Vy
tauto Didžiojo universitete, Kau
ne. Kursai padalinti į du semest
rus - rudens (rugsėjo 1 - gruo
džio 20) ir pavasario (vasario 1 - 
birželio 10). Mokestis už mokslą 
vienam semestrui $800. Tarpuni- 
versitetinio studentų pasikeitimo 
dalyviai mokesčio nemoka. Už
sienio studentams, norintiems 
studijuoti lietuvių kalbą, yra gali
mybė gauti Lietuvos valdžios sti
pendiją. Išsamią tuo reikalu in
formaciją teikia Vytauto Didžiojo 
universitetas: Donelaičio 58, LT 
3000, Kaunas, Lithuania. Tel. 307 
7 323294; Fax: 370 7323296. E- 
mail: baltic@fc.vdu.lt Inf.

| Aukojo T. žiburiams
$63 - B. Ignatavičius; $57 - J. Igna
tavičius, A. Budrys; $50 - S. Knei- 
tas; $20 - B. Stundžia: $17 - J. Stat- 
kevičius: $10 - L. Krajauskas: $7 -
U. Baltrūnas; $5 - P. Mikalauskas; 
$4 - B. Dumanski; $3 - J. Pužas; $2 
- V. Skabeikis, S. Ginaitė.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$55 - M. Dambrauskienė; $53 - R. 
R. Kličiai. A. Kuolas, M. Vaitonis,
V. Banelis, J. Pužas, J. Riauka, K. 
Astravas, A. Staugaitis.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$65 - V. Levickas; $63 - S. Kneitas, 
A. Svirplys, dr. R. Zabieliauskas, J. 
Mickevičius, J. Šileikis. S. Buika; 
$62 - S. Jelionis, V. Grušys.

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

IŠNUOMOJAMAS arba parduo- 
damas 4 kamb. butas Vilniuje, An
takalnyje, prie Šv. Petro ir Povilo 
šventovės. Teirautis tel. 905 785- 
7987 vakarais arba sekmadieniais.

Š Y'UPSEINOS
Oro uoste

Prieina prie bilietų pardavėjo 
stalo berniukas su motina ir prašo 
bilieto į Otavą, sakydamas esąs 
dvejų metų amžiaus. Pardavėjas pa
žvelgia įtariamai į berniuką ir sako:

- Ar žinai, kas atsitinka ber
niukams, kurie meluoja?

- Jie gali skristi už pusę kainos.

Valgykloje
Gavęs užsakytą sriubą klientas 

pastebėjo joje keletą plaukiojančių 
juoduliukų.

- Ar tai nėra svetimi objektai 
sriuboje? - kreipėsi į padavėją. 
Pastaroji, pažiūrėjusi į sriubą, tarė:

- Ne, tai nėra svetimi objektai, 
jie gyvena šioje aplinkoje.

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.

VASAGOJE 21-49 gatvėje, šiaurėje 
išnuomojami du dviejų kambarių 
nameliai. Pagerintos sąlygos - du
šas ir geriamas vanduo. Pageidau
jame lietuviškai kalbančių. Gali 
būti dvi poros, nes yra du atskiri 
nameliai. Arti paplūdimys ir mais
to krautuvės. Skambinti tel. 416 
622-5266 ar 705 429-4120.

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

mailto:kuliavas@compuserve.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
mailto:baltic@fc.vdu.lt

