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Sustoję laikrodžiai
Tokių laikrodžių įvaizdžiu norima pabrėžti atsili

kimą, nesugebėjimą ar nenorėjimą žvelgti priimtomis šių 
dienų gyvenimo normomis. Štai tas ar anas užsikirto kaž
kurioje praeityje - ir nė iš vietos.

P
RAEITIS betgi praeičiai nelygu - ta pati ne visiems 
tokia pati. Pvz. kai kuriems tikroji Lietuva tebuvusi 
tik A. Smetonos valdymo laikais. Visa kita - kažkas 
neaiškaus. Kitiems Lietuva žydėjo, kai viešpatavo Snieč

kus, juokais ar nejuokais net antruoju Vytautu Didžiuoju 
mėgintas pavadinti. Kai kurie, nors labai nepopuliaru 
(net pavojinga), savo asmeniniais svertais pasvėrę, ga
limas dalykas, imtų ir išdrįstų atvirai skelbti, kad vokiet- 
metis.buvęs pats geriausias ir Lietuvai naudingiausias lai
kas. Dar kitiems tikrai nepriklausoma Lietuva tebuvusi 
tik kunigaikščių laikais. Dėl šito šių dienų praeities svars
tytajai ir vertintojai turbūt geriausiai sutartų, nes nė vie
nas tenai nėra buvęs, o vaizdas piešiamas profesinių isto
rikų. Kas kita ta netolimoji praeitis. Dėl jos įvykių iškyla 
ginčai ardant istorinį vientisumą ir apsiribojant mėgsta
mu, patirtu paties, tėvų ar senelių laikotarpiu, o šneka- 
mom išvadom patvirtinti į pagalbą kviečiami laikrodžiai. 
Jie mat stabdomi ten, kur reikalinga ir paleidžiami tiksėti, 
jeigu tai padeda argumentuoti. Šiandien labai aktualus 
tautžudystės klausimas, kuris daugeliui rūpi. Tik vis ne
sutariama dėl tos nežmoniško siaubo pradžios, nes, kaip 
šiandien atrodo, dar vis nesiruošiama eiti ir prieiti siūlo 
galą. Mat ten jau seniai lyg kažkieno mostelėjimu laikro
džiai sustoję įsikalant sau į galvą faktą, kad žiaurioji taut- 
žudystė prasidėjo tik vokiečiams į LTSR 1941 m. birželio 
22 d. įsiveržus. Nėra abejonės, kad po daugelio metų, kai 
šiuolaikinė praeitis bus “kunigaikščių” istorija, įvykių tyri
nėtojai turės pasakyti visą tiesą ir apie tautų naikinimą 
Markso išgalvoto proletariato vardu.

K
Ą TIK praėjusio šimtmečjo daugelio lietuvių 
gyvenimas buvo sulipdytas iš įvairių ir labai skir
tingų laikotarpių. Chronologine tvarka maždaug 
jis atrodytų šitaip: caro mokykla, Pirmasis pasaulinis ka

ras, vokiečiai, nepriklausomybės dvidešimtmetis, Antrasis 
pasaulinis karas, pirmoji sovietinė okupacija, nacinės Vo
kietijos okupacija, antroji sovietų okupacija ir nepriklau
somybės atgavimas. Tai ne vieną asmenį paženklinusi tik
ra gyvenimo mozaika, spindinti visaip žėrinčiomis spal
vomis. Žvelgiant į tuos laikotarpius, kuriuos išgyveno ne
maža mūsų tautiečių dalis ir kurie vienaip ar kitaip pa
lietė visą tautą, jei klaustame, kurie gi iš tų laikotarpių 
mums visiems turėjo didžiausios įtakos - visi turbūt sutik
tume, kad ryškiausius pėdsakus mūsų tautoje įspaudė tar
pukario nepriklausomybės laikotarpis, išauginęs be iš
skaičiavimų įsidiegtą idealistinį patriotizmą ir 50 metų 
trukęs sovietmetis, užkrėtęs tautą materialistinėm bei 
ateistinėm idėjom. Šių dviejų laikotarpių poveikiuose 
tauta suskilo, kai kada reikia vienybę rodydama daugiau 
išoriniu bei formaliu būdu. Tiesa, abiejuose tuose laiko
tarpiuose maištaujančių netrūko, bet tai beveik nekeitė 
bėgančio gyvenimo linkmės. Užtat jai šiandien kam nepa
tinka anuomet išaugintas, gerbiamas ir ginamas patriotiz
mas, tėvynės mylėtojus lengva ištartimi pavadina susto
jusių laikrodžių gerbėjais, pirmiausia - politiškai atsiliku
siais. Tas teigimas gal ir galėtų būti kaip nors supran
tamas ir pateisinamas, jei lygia dalimi būtų sakoma ir apie 
praėjusį sovietmetį. Deja, vadinamoji atvira visuomenė ar 
kai kurie šių dienų Lietuvos politologai, kaip kas ir ką be
aiškintų, sovietų okupaciją bando šviesinti, o patriotinius 
laisvės kovotojus geriausiu atveju ignoruoti. Kodėl? Gali
mas dalykas, kad sustabdžius sovietinių laikrodžių tiksėji
mą, kai kam nebebūtų už ko nusitverti, o reikėtų kaip iš 
vandens ant kranto išmestai žuviai nugaišti? Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Konservatoriai stengiasi atgimti
Federaciniai konservatoriai 

(PC), suvažiavę antrą gegužės 
savaitę į Kvebeko miestą parti
jos suvažiaviman, stengėsi atgai
vinti ir suvienyti partiją bei pasi
ruošti geresnei ateičiai. Kada 
konservatorių konkurentai - re
formų partija persiorganizavo į 
sąjungos partiją ir pradėjo akty
viai veržtis į rytinę Kanadą bei 
vilioti konservatorius į savo ei
les, konservatoriams buvo pa
siūlyta susijungti į vieną federa
cinį “dešiniųjų” bloką, kad at
svertų liberalus. Nei tada, nei 
dabar konservatorių vadovas 
Joe Clark nesutiko jungtis ir 
šiame suvažiavime jis mėgino 
atgaivinti konservatorių partiją 
kaip vienintelę tikrų dešiniųjų 
atstovę. Apie 1,000 delegatų 
stengėsi pakeisti viešąją nuomo
nę, kad konservatorių partija vis 
mažėja ir silpnėja. Jie palaikė J. 
Clark kaip partijos vadovą, nors 
savo vadovavimo metu jis dar 
neįstengė surasti saugios apy
gardos, kur būtų išrinktas į par
lamentą ir tuo būdu būtų labiau 
pastebimas visoje Kanadoje. 
Paskutinieji Ekos Research 
Associates Ine. apklausinėjimai 

parodė, kad federacinių partijų 
tarpe liberalai remiami 52% ka
nadiečių, sąjungos partija - 
17% (paaugo 7% nuo kovo 
mėn.), konsevatoriai (PC) - tik 
11% (nukrito 2% nuo kovo 
mėn.). Į suvažiavimą atvykęs 
buvusio min. pirmininko B. 
Mulroney sūnus, 24 metų teisės 
studentas Ben, su tėvo linkėji
mais, pradžiugino suvažiavu
sius. (Bet ar ne B. Mulroney ka
daise sugriovė federacinę kon
servatorių partiją?). Dalyvių 
tarpe buvo nemažai partijos šu
lų, buvusių federacinių ministe- 
rių, kaip J. Crosbie, M. Landry, 
R. Atkey.

Suvažiavimas priėmė parti
jos platformą sekantiems fede
raciniams rinkimams. Nutarta 
stengtis panaikinti valstybinę 
skolą, kuri dabar siekia $576 bi
lijonus, per 25 metus; pakelti 
asmeninių mokesčių išimtis nuo 
$7,131 iki $12,000 per dvejus 
metus; visai panaikinti investici
nio pelno mokesčius (šiuo metu 
jie buvo liberalų sumažinti nuo 
70% pelno iki 66% pelno). Par
tijos vadovas J. Clark savo kal-

(Nukclta į 6-tą psl.)

Pasaulinės gyvybės dienos proga Vilniuje buvo surengtas Žygis už gyvybę. Viršutinėje nuotraukoje - 
pasiruošimas žygiui Vilniaus gatvėmis, apatinėje - žygiuotė

Darbo ieškančių „apgaulė
Kaune veikusi firma iš norinčių įsidarbinti JAV išviliojo stambią sumą pinigų

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
Amerikos laikraščiuose skai

tome apie šiame krašte vykstan
čius nusikaltimus per kompiute
rius - internetą. Tos apgaulys- 
tės pasireiškia ir Lietuvoje.

Pasak Lietuvos ekonominės 
policijos pareigūnų, yra firmų 
neva padedančių išvykti į JAV. 
Dėmesį patraukė skelbimas in
ternete: “Įdarbiname JAV. Dar
bas legalus. Kompanija ‘JAV 
Employment International’. Fir
mos nuomojamas butas - A. 
Mickevičiaus gatvė 27 Kaune be 
jokios iškabos. Čia priiminėjami 
klientai. Šiame name baigėsi 
100 kauniečių kelias į amerikie
tišką laimės žiburį.

Bendrovei vadovaujantis dvi
dešimtmetis A. K. neturėjo jo
kių firmos finansinės apyskaitos 
dokumentų. Jis negalėjo pateik
ti net firmos registracijos doku
mentų.

Vienintelis dalykas, galintis 
paaiškinti, kodėl žmonės taip ti
kėjo viskuo, kas jiems buvo sa
koma, - anketos, kurias jie turė
jo užpildyti per pirmąjį vizitą, 
panašumas į JAV ambasadoje 
duodamą anketą. Ją pildžiusieji 
lengvabūdiškai pateikdavo pir
mą kartą matomiems “įstaigos” 
darbuotojams visą asmenišką 
informaciją apie save: tikslų ad
resą, darbovietę, namų bei dar
bo telefonus, pasą, šeimos na
rius, teistumą ir 1.1.

Maža to: šios anketos užpil
dymą firma buvo įkainojusi 50 
JAV dolerių negrąžinamo mo
kesčio. Neva už tai, kad padės 
sutvarkyti dokumentus. Be to 
klientas dar turėjo duoti 400 li
tų rankpinigių. Buvo sudaroma 
net speciali rankpinigių sutartis. 
Joje abi šalys įsipareigodavo 
vykdyti sutarties sąlygas. Bend
rovė - padėti tvarkyti dokumen
tus, tačiau tik iki vizos gavimo; 
klientas - neatsisakyti firmos 
paslaugų. Sutartis buvo sudaro
ma mėnesiui, o klientui, patei
kusiam dar ir savo nuotraukas, 
buvo liepiama laukti.

Paprastai klientui buvo pa
skambinama jau po savaitės ar 
dviejų. Pranešus džiugią naujie

ną, kad pirmasis ilgo kelio eta
pas įveiktas sėkmingai, klientas 
vėl buvo kviečiamas į Mickevi
čiaus gatvę.

Šį kartą jam buvo pakišama 
jau kita anketa - “Interpolo” 
lietuvių bei anglų kalbomis. Ji 
dar įmantresnė ir įkainota bran
giau - jau 150 JAV dolerių. 
Klientui buvo meluojama, kad 
pagal šią anketą “Interpolo” 
agentai JAV patikrins, ar neturi 
savo archyvuose atvykėlį kom
promituojančių faktų...

Minėtas trigubai išaugęs 
mokestis taip pat buvo negrąži
namas, net ir tuo atveju, jeigu 
klientas persigalvotų arba “In
terpolas” ką nors apie jį iškaps
tytų.

Ir vėl buvo liepiama laukti. 
Trečiojo susitikimo su klientu 
metu, kuris paprastai įvykdavo 
vėl maždaug po poros savaičių, 
žmogui buvo pranešama, kad jo 
vardu iš JAV esančios “JAV 
Employment International” būs
tinės jau gautas iškvietimas, 
reiškiantis, kad klientas sėkmin
gai praėjo ir antrąjį antrankes 
etapą. Beliko dar kartą atvykti į 
šios firmos būstinę Kaune.

Dabar jau klientas pasira
šydavo sau mirties nuosprendį, 
kuris vadinamas sutikimu. Jame 
klientas pasirašydavo, jog sutin
ka su visomis iki šiol jam pa
teiktomis sąlygomis ir rinkliavo
mis. Ir dar už tai sutikdavo 
sumokėti 400 JAV dolerių...

Tik po to su kišenes gerokai 
patuštinusiu klientu buvo suda
roma sutartis ant specialaus ne
va iš JAV atsiųsto blanko su 
bendrovės atributika. Suraitęs 
ant jo savo parašą, klientas neva 
tapdavo teisėtu šios firmos dar
buotoju. Ir tai, pasak ekonomi
nės policijos pareigūnų, buvo 
mulkinimo viršūnė. Sudaroma 
sutartis apie žmogaus priėmimą 
į darbą JAV.

Dar daugiau: po šios sutar
ties sudarymo ir daug paklotų 
dolerių klientas turėjo kreiptis į 
JAV ambasadą Lietuvoje dėl 
vizos įvažiuoti į jų šalį. Dar 
rankpinigių sutartyje “JAV 
Employment International” bu

vo įsipareigojusi padėti tvarkyti 
dokumentus tik iki vizos gavi
mo. Ir klientas su tuo besąlygiš
kai sutiko, pasirašydamas tą 
sutartį.

Šiomis dienomis Kauno 
ekonominė policija gavo iš JAV 
ambasados atsakymą į savo pa
klausimą. Jame juodu ant balto 
parašyta, kad firma, pavadinimu 
“JAV Employment Internation
al” JAV neegzistuoja... Nere
gistruota ji ir Lietuvoje.

Medžiagą apie šią apgaulę 
su gana profesionaliai juridiškai 
paruoštais dokumentais arti
miausiu metu ketinama perduo
ti Kauno tardymo valdybai - 
procesiniam sprendimui. Turint 
galvoje kad viena iš firmos apsi- 
šaukėlės anketų labai primena 
JAV ambasados dokumentus, 
neatmetama prielaida, kad ir 
sutartys paprasčiausiai nukopi
juotos.

Dvidešimtmečio A. K. veiks
muose įžiūrimi neteisėtos įmo
nės veiklos požymiai. Deja, re
miantis šiuo Baudžiamojo ko
dekso straipsniu, nėra jokio 
teisinio pagrindo jį sulaikyti. Jo 
veiklą ekonominė policija trak
tuoja kaip Bedarbių rėmimo 
įstatymo pažeidimą. Šiame 
prieš 9 metus priimtame doku
mente teigiama, jog išimtinę 
teisę įdarbinti Lietuvos piliečius 
užsienyje turi tik Lietuvos dar
bo birža.

Kitos organizacijos gali im
tis tarpininkavimo šioje veikloje 
tik turėdamos leidimus, kuriuos 
išduoda Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija. Iš jos Kauno 
ekonominė policija gavo atsaky
mą, kad dar niekam Lietuvoje 
toks leidimas neišduotas.

O tai reiškia, kad sukišusieji 
pinigus į “JAV Employment 
International”, beveik neturi jo
kių garantijų juos atgauti. Gal 
todėl niekas iš buvusių šios ben
drovės klientų iki šiol nesikrei
pė į policiją.

Neatmetama prielaida, kad 
už šio dvidešimtmečio A.K., tu
rinčio vos vidurinį išsilavinimą, 
kažkas stovi stipresnis. Nepa
tvirtintais duomenimis šis jau
nuolis kurį laiką yra gyvenęs 
JAV.

IAE uždarymo įstatymas
BNS/LGTIC skelbia, kad 

Lietuvos seimas gegužės 2 d. 
ypatingos skubos tvarka priėmė 
prieštaringai vertinamą įstaty
mą, kuriuo numatyta iki 2005 
m. uždaryti Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) pirmąjį bloką. 
Tikslią bloko galutinio sustab
dymo datą nustatys vyriausybė, 
atsižvelgdama į eksploatavimo 
nutraukimo programos vykdy
mą ir tolesnio jos finansavimo iš 
Lietuvos ir tarptautinių finansi
nės pagalbos šaltinių galimybes. 
Ši programa turi būti parengta 
ir patvirtinta iki š.m. lapkričio 1 
d. Įstatymo projektui priešinosi 
buv. ministerio pirmininko Ge
dimino Vagnoriaus šalininkai 
nuosaikieji konservatoriai bei 
opozicinių socialdemokratų ir 
LDDP frakcijų atstovai, kurie 
turėjo klausimų dėl bloko užda
rymo finansavimo.
Lankėsi Kroatuos pareigūnas

Gegužės 4 d- Lietuvoje lan
kėsi Kroatijos užsienio reikalų 
ministeris Tonino Picula. Kaip 
praneša ELTA/LGTIC, jis susi
tiko su prezidentu Valdu 
Adamkumi, ministeriu pirmi
ninku Andrium Kubiliumi ir ki
tais pareigūnais. Su užsienio 
reikalų ministeriu Algirdu Sau
dargu jis pasirašė Lietuvos ir 
Kroatijos sutartį dėl dvigubo 
apmokestinimo išvengimo. Ke
tinama stiprinti abipusius eko
nominius ryšius. Pareikštas ypa
tingas susidomėjimas bendra
darbiavimu turizmo srityje.

Sutartys su Šventuoju Sostu
Gegužės 5 d. Šventojo Sos

to apaštalinis nuncijus arkivys
kupas Erwin Josef Ender ir Lie
tuvos užsienio reikalų ministeris 
Algirdas Saudargas pasirašė tris 
Lietuvos ir Šventojo Sosto su
tartis. Kaip praneša ELTA/ 
LGTIC, pirmoji apibrėžia san
tykių tarp Katalikų Bendrijos ir 
valstybės teisinius aspektus, ant
roji - bendradarbiavimą švieti
mo ir kultūros srityje, trečioji - 
kariuomenėje tarnaujančių ka
talikų ganytojišką globą.

Lietuva 1927 m. pasiratė 
konkordatą su Vatikanu, kuris 
tebegalioja, tačiau Lietuvai at
kūrus nepriklausomybę, reikėjo 
sudaryti susitarimą, kuris tvar
kytų Katalikų Bendrijos ir vals
tybės santykius dabartiniu laiko
tarpiu. Trys naujosios sutartys 
buvo pradėtos ruošti 1994 m.

Pasitraukė “Sodros” 
direktorius

“Sodros” vadovas Vincas 
Kunca nuo gegužės 14 d. pasi
traukė iš savo pareigų. Jis vado
vavo valstybinio socialinio drau
dimo fondui nuo 1994 m. pra
džios. Kaip skelbia ELTA/ 
LGTIC, nors šiemet buvo pa
tvirtintas nedeficitinis “Sodros” 
biudžetas, vyriausybei papra
šius, V. Kunca pranešė, kad iki 
metų pabaigos jis gali sudaryti 
maždaug 260 milijonų litų.

Šiame numeryje
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Kai kurie Lietuvos politologai sovietų okupaciją bando šviesinti
Darbo ieškančių apgaulė

Trečiojo susitikimo su klientu metu pranešama, kad iškvietimas gautas
Tamsūs debesys virš Lietuvos

Vilniuje ir kituose miestuose veikia komunistų partijos kuopelės
Lietuviai šaudę - ne rusai...

Jis iš anksto planavo, kad prie Vilniaus TV bokšto būtų aukų
Jungtiniai pasirodymai Kanadoje

Buvo atrenkamos stipresnės tautinių šokių grupės ir chorai
Žiniasklaidos puldinėjama mokykla

Mokyklos ramybę drumsčia įvairios televizijos bei radijo stotys
Dešimtmečiai lietuviškajai kultūrai

Spaustuvininkai knygas išvogdavo, būdavo pirkėjų išgrobstomi
Romanas apie auką

Išdavystė žmonėse tada atrodė didesniu siaubu už marą

Jam buvo nurodyta iki ge
gužės 15 d. parengti veiksmų 
planą, kaip išspręsti deficito 
problemas, tačiau jis įteikė pra
šymą atleisti iš pareigų. Jis buvo 
pateikęs tokį prašymą praeitų 
metų rugsėjo mėnesį, tačiau tuo 
laiku buvo nepalankus momen
tas jį patenkinti dėl vyriausybės 
kaitos, sakė socialinės apsaugos 
ir darbo ministerė Irena Degu
tienė. Kol bus paskirtas naujas 
fondo direktorius, “Sodrai” va
dovaus direktoriaus pavaduoto
ja Česlava Zabulėnienė.

Kontrolės konferencįja
Klaipėdoje gegužės 11-12 

d.d. vyko Baltijos jūros srities 
šalių Operatyvinio komiteto pa
sitarimas dėl kontrabandos 
kontrolės, skelbia BNS/LGTIC. 
Jame dalyvavo Danijos, Švedi
jos, Norvegijos, Suomijos, Rusi
jos, Estijos, Latvijos, Lenkijos ir 
Vokietijos atstovai bei stebėto
jai iš Europos komisijos, Euro- 
polo, Interpolo ir Pasaulinės 
muitinės organizacijos. Pasitari
me aptariamos šiais metais Bal
tijos jūros srityje planuojamos 
vienašalės, dvišalės ir daugiaša
lės veikimo gairės kovojant su 
cigarečių ir alkoholio kontra
banda.

Skurdo mažinimo strategųa
Socialinės apsaugos ir dar

bo ministerijos Socialinis komi
tetas skurdo problemoms spręs
ti gegužės 1 d. patvirtino Skur
do mažinimo strategiją ir nuta
rė pateikti ją pasirašyti prezi
dentui Valdui Adamkui, rašo 
BNS/LGTIC. Socialinės apsau
gos ir darbo ministerės Irenos 
Degutienės teigimu, ruošiant 
galutinį strategijos variantą bu
vo atsižvelgta į partijų ir organi
zacijų pastabas bei pasiūlymus. 
Numatoma, kad kovos su skur
du priemones koordinuos vy
riausybė, kuri taip pat rūpinsis 
teikiamų įstatymų, programų ir 
kitų dokumentų suderinimu su 
šios strategijos svarbiausiomis 
nuostatomis.

Lankėsi Kinuos delegacija
Balandžio 30 - gegužės 4 d. 

d. Lietuvoje lankėsi Kinijos 
Liaudies atstovų susirinkimo 
(parlamento) delegacija. Vizito 
tikslas - aptarti dvišalių parla
mentinių ryšių plėtojimo gali
mybes. Svečiai lankėsi Trakuo
se, Kaune, Palangoje ir kitose 
Lietuvos vietovėse, susitiko su 
įvairiais valdžios pareigūnais. 
Kinijos ambasadorius Lietuvoje 
Hengguang Guan pasiūlė abiejų 
kraštų miestų bendradarbiavi
mą, kuriam pritarė Kauno meras 
Vytautas Šustauskas.

Prezidentas Kazachstane
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus trijų dienų vizitu 
lankėsi Kazachstane gegužės 
10-12 d.d. Kaip rašo ELTA/ 
LGTIC, vizito metu sutarta dėl 
aktyvių ekonominių valstybių 
tarpusavio santykių plėtojimo,

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Tautos ateitis - šeimoje
Pasaulinė gyvybės diena Lietuvoje. Ta proga jos rengėjų - 
Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro buvo paskelbtas 

kreipimasis į visuomenę. Čia spausdinama jo ištrauka

Spaudos balsai
Lietuviai šaudę - ne rusai.

Nuostabūs yra žvaigždžių, 
vandenynų, augmenijos ir gyvū
nijos pasauliai, bet žmogus ir jo 
gyvybė yra didžiausias kūrinijos 
stebuklas. Pagarba kiekvieno, 
net ir silpniausio, individo žmo
giškajam orumui yra civilizuo 
tos gyvybės kultūros ženklas.

Pasaulinės gyvybės dienos 
šventės tikslas - tai gyvybės 
šauksmo skelbimas pasaulio vi
suomenei, priimant ir panaudo
jant veiksmus ir simbolius, randa
mus skirtingose kultūrose ir tautų 
tradicijose bei papročiuose.

Siekiamas gyvybės kultūros 
keitimas reikalauja iš kiekvieno 
drąsos prisiimti naują gyvenimo 
stilių, kurio esmė - teisinga ver
tybių skale paremti praktiniai 
pasirinkimai asmeniniu, šeimos, 
socialiniu, valstybiniu ir tarptau
tiniu lygmeniu. Žmogaus gyvybė, 
ypač mūsų dienomis, yra didžios 
kovos tarp gėrio ir blogio, tarp 
šviesos ir tamsos centre.

Žmogaus gyvybės šventovė 
yra šeima. Tautų ateitis priklau
so nuo atsakingos motinystės ir 
atsakingos tėvystės. Kiekviena 
žmogiškoji gyvybė turi prigimti
nę teisę būti saugoma ir puose
lėjama nuo pradėjimo iki natū
ralios mirties. Visi žmonės nori 
būti laukiami, mylimi, gerbiami, 
globojami. Tik tauta, kurioje 
saugoma kiekviena žmogiška 
gyvybė ir gerbiamas žmogiškasis 
orumas, yra ateities tauta.

Pasaulinės už gyvybę dienos žygyje Vilniuje dalyvavusi jauniausia 
lietuvaitė

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

Pasaulinė gyvybės diena 
nuo 1998 m. Lietuvoje švenčia
ma paskutinįjį balandžio sek
madienį.

Švęsdami Pasaulinę gyvybės 
dieną jubiliejinių 2000 metų ba
landžio 30 d., mes pirmiausiai 
kreipiamės į visas ypač jauną
sias Lietuvos šeimas. Kiekvieną 
savo pradėtą vaikelį sutikite 
oriu laukimu ir atsakomybe. 
Kiekvieno vaiko lopšį apsupkite 
didele motiniška ir tėviška mei
le. Nuo mažumės mokykite sa
vo vaikus mylėti tėvus, Tėvynę, 
artimą. Ugdykite juose pagarbą 
tėvams ir seneliams, mokyto
jams, užuojautą vargšams, silp
niems ir nelaimingiems. Moky
kite savo vaikus kasdien atlikti 
nors po vieną gerą darbą.

Gerbiamasis Lietuvos Res
publikos Prezidente, mes tiki
me, kad Jūs atsiliepsite į gyvy
bės šauksmą savo įgaliojimais 
paremta veikla. Šiandien Lietu
vai iškilęs gyvybinis uždavinys: 
išsaugoti pagrindinę visuome
nės instituciją - šeimą, amžiais 
egzistuojančią, nepaneigiamą 
kraujo ir meilės ryšiais sutvir
tintą sandraugą, kurioje vyksta 
visi žmogaus gyvenimo momen
tai - gimimas, vaiko ir jaunuolio 
gyvenimas, sutuoktuvės ir mir
tis. Šeimoje išmokstama dar
buotis Tautai ir Tėvynei.

Visi kartu, be išimties, ties- 
kime gyvybės kelią Lietuvoje!

Lenkų būrelis, dalyvavęs žygyje “Už gyvybę” Vilniaus gatvėmis su lenkiškais plakatais

Tamsūs debesys virš Lietuvos
HENRIKAS KUDREIKIS

Malonu buvo važinėti pui
kiais Tėvynės keliais, grožėtis 
žalia gamta. Laukuose judėjo 
traktoriai, ganėsi karvių bandos. 
Keliuose siuvo nemažai keleivi
nių automobilių, tarpais prava
žiuodavo sunkiai pakrauti sunk
vežimiai, atrodo, daugiausia už
sieniniai. Taigi gyvenimas virte 
verda mūsų Lietuvoje.

Viskas puiku, kol nepradedi 
kalbėti su žmonėmis. Dažniau
siai išgirsi skundus, nukreiptus į 
Lietuvos vyriausybę. Po savival
dybių rinkimų paaiškėjo šių 
skundų tikrovė, nes vėl sugrįžo 
kairieji, kurie nieko gero neža
da Lietuvos ateičiai.

Nelengva susigaudyti, kas 
daugiausia dėl Lietuvos nusmu
kusios ekonominės padėties 
kaltas. Dalis kaltės galbūt tenka 
dabartinei vyriausybei, bet pasi
kalbėjus su įvairiais Lietuvos vi
suomenės atstovais, galima su
prasti, kad išmokėti pensijas 
šimtams tūkstančių pensininkų, 
pašalpų ir įvairių mokesčių už 
okupantų vykdytus tautiečių 
persekiojimus ir kankinimus 
sunku mažos valstybės biudže
tui. Be to, yra aišku, kad dalis 
piliečių nustatytų mokesčių ne
moka arba tos pajamos atsidu
ria kriminalinio elemento įlan
kose. Reiktų imtis drastiškų 
priemonių, tačiau vyriausybė, 
pataikaudama Europos sąjun
gai, niekuomet to nedarys. Lie
tuvos ūkį skriaudžia legalūs ir 
nelegalūs, ypač maisto produk
tų, importai.

Lietuvos televizijoje ir spau
doje, be sustojimo mušami pa
baisų būgnai: Lietuva baisiai at
silikusi šalis, savižudžių kraštas. 
Čia nesaugu nei žiemą, nei va
sarą, plėšikai siaučia visur, gal ir 
nudobs, apgaus, netesės paža
dų. Vairuotojai važiuoja tarsi 
girti. O ką jau bekalbėti apie 
policiją ar teismus (pagal Jurgį

Skausminga rinktinės sukaktis
Šiemet gegužės 15 d. suėjo 

56 metai nuo tos dienos, kai 
1944 m. vokiečių nacių SS ir 
Gestapo karinė okupacinė va
dovybė suėmė Lietuvos vietinės 
rinktinės vadą gen. P. Plechavi
čių, LVR štabo viršininką pik. 
O. Urboną ir štabo karininkus, 
kurie tuo laiku ten buvo.

Kitą dieną, ankstų rytą, vo
kiečių ir vengrų SS smogikų da
linys užpuolė Marijampolės 
LVR kareivines ir Karo mokyk
lą. Keturiuose batalionuose bu
vo apie 1,400 vyrų, (kiti, pagal 
įsakymą, nuo gegužės 9 d. buvo 
paleisti iš karinės tarnybos). Per 
užpuolimą buvo nukauta 70 
LVR karių. Be to, SS smogikai 
sušaudė 130 LVR karių, nepa- 
kęsdami Lietuvos patriotizmo, 
atsisakant tarnauti vokiečių 
Vermachte ir kovoti Rytų fronte.

Suimtus ir internuotus LVR 
karius vokiečių smogikai suvarė 
į Marijampolės kareivinių arkli
des ir ten išlaikė apie 2 paras, o 
vėliau išalkusius ir nusilpusius 
būriais varė miesto gatvėmis į 
gimnazijos pastatą, iš kur jau 
perrengtus vokiečių LUFT-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Kunčiną, “Valstiečių laikraštis” 
nr. 24, 2000). Paaiškėja raudo
nųjų žurnalistų užduotis: kuo 
labiau juodinti nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą. Šiame pro
cese mielai talkina dabartiniai 
Lietuvos jaunimo auklėjimo va
dovai, kurie bando išauginti 
kažkokius “piliečius”, tik ne 
Lietuvos, iš tikrųjų kosmopoli
tus. Jie visi smarkiai užsiėmę 
skleidimu neapykantos laisvai 
Lietuvai.

Vis dėlto Lietuvos spaudoje 
yra ir šviesių prošvaisčių. Be 
puikaus “Valstiečių laikraščio”, 
kuriame tikrai sukrečiančius 
straipsnius rašo arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius, taip pat pui
kiai redaguojamas katalikiškas 
“XXI amžius”. Daug puikių 
bendradarbių. Išskirtinas ypač 
Petras Katinas (gaila, jis kartais 
nukrypsta į kraštutinumus). Pa
sikalbėjęs su eile Lietuvos inte
ligentų ir buvusių tremtinių, su
žinojau, kad p. Katinas kai kada 
tikrus Lietuvos patriotus, kurie 
kritiškai atsiliepia apie dabarti
nę Lietuvos vyriausybę ar su
abejoja Europos sąjunga, ap
šaukia prorusais.

Lankydamas vieną kleboną, 
atsargiai paklausiau, ar prenu
meruoja “XXI amžių”. Atsakius 
neigiamai, klausiau kodėl. Esą 
šis laikraštis taip pat be paliovos 
būgnina apie įstojimą Europos 
sąjungon ir ŠAS (NATO). Ka
dangi visi jo parapijiečiai ūki
ninkai, Europos sąjunga atneštų 
jiems tik pakasynas. Penkiasde
šimtį metų išgyvenę kolchozų 
vergijoje jie nesijaučia galį kon
kuruoti su buvusių laisvų valsty
bių ūkininkais. Be to, ir seimo 
pirmininkas V. Landsbergis ne
seniai spaudoje perspėjo: “Ūki
ninkai, pasiruoškite konkuren
cijai su Europos ūkininkais!”

Lietuvos spauda kažkodėl 
bando Lietuvos likimą sieti su 
Čečėnija. Tai klaida, nes Čečė-

WAFFE’es (karinių oro pajėgų) 
uniformomis išvežė į Vokietiją.

Dalis LVR karių žuvo Vo
kietijoje, kiti krito kovose, vyk
dydami kovines operacijas prieš 
AK (lenkų Armia Krajova) gau
jas. Daug LVR vyrų tapo parti
zanais ir žuvo nelygiose gink
luoto pasipriešinimo kovose su 
bolševikais; kiti patyrė dideles 
kančias sovietų lageriuose ir mi
rė Sibiro platybėse.

Tokia buvo ginkluoto ir ne
ginkluoto pasipriešinimo pradžia.

Antanas O. Barkauskas 

Pasaulinės už gyvybę dienos žygio dalyviai Vilniaus Rasų kapinėse prie 
paminklo negimusiems kūdikiams

nija niekuomet nebuvo laisva 
valstybė, yra daug kitų skirtu
mų. Yra veiksnių, kurie stumia 
laisvą Lietuvą prie bedugnės. 
Tai yranti šeima, masiniai abor
tai, kas ketvirtas moksleivis var
toja narkotikus (pažymima, kad 
narkomanijoje Lietuva jau pasi
vijo Europą) ir masinė jaunimo 
emigracija į Vakarų valstybes. 
Ne Rusijos Putino reikia bijoti - 
jam visuomet reiks Amerikos 
piniginės pagalbos.

Yra pavojus, kuris beveik 
niekuomet neskelbiamas spau
doje: Vilniuje ir kituose mies
tuose veikia (beveik viešai) ko
munistų partijos kuopelės, pa
laikančios ryšius su neseniai 
Smolenskan perkeltu, specialiai 
Lietuvai skirtu KGB centru. 
Mirtinas pavojus įvyktų Lietu
vai, jei komunistai laimėtų Ru
sijos rinkimus. Paskutiniuose 
prezidento rinkimuose komu
nistai surinko 21%. Čia galiu 
pastebėti, kad Lietuvoje už ko
munistus balsuoja didesnis nuo
šimtis. Pagal kai kurių Lietuvos 
inteligentų, ypač žurnalistų, pa
reiškimus, Lietuvon nereiktų 
įvesti nei vieno raudonarmiečio, 
komunistai išsprogdintų valsty
bę iš vidaus.

Ar galima daug gero para
šyti apie mūsų išeiviją? Lietuvos 
spauda stebėjosi, kad buvusi 
vienuolė-poetė viešai pareiškė 
neturinti Tėvynės, Lietuva jai 
ne tėvynė, jos tėviškė - Ameri
ka. Išeivis prezidentas V. 
Adamkus skaudžiai palietė Lie
tuvos didvyrius - neatsargiais 
apdovanojimais kagėbistams. 
Generolas J. Kronkaitis išsigynė 
padėjęs seselei N. Sadūnaitei 
įeiti prezidentūron. Nijolė Sa- 
dūnaitė vienintelė išdrįso pro
testuoti dėl kagėbistų apdova
nojimo. Gen. Kronkaičiui galėjo 
būti didelė garbė padėti tautos 
ir Bažnyčios kankinei ir pa
triotei.

Brooklyn’o “Darbininkas” 
per neatsargumą išspausdino 
komjaunuolės A. Svirbutavičiu- 
tės atsiųstą paskutinį Lietuvos 
partizaną A. Kraujelį niekinantį 
straipsnį, parašytą kagėbistų 
pulkininko Misiukonio pateisi
nimui. Tikiuosi, kad “D” savo 
klaidą atitaisys ir parašys tiesą 
apie A. Kraujelį. (“D” redakcija 
jau pareiškė savo apgailestavi
mą, Red.).

Čikagos dienraštis išvadino 
1941 ir 1944-53 metų partizanus 
žydų žudikais. Žinias suteikė 
Lietuvos kagėbistai. Čikagos 
patriotai laikraščiui neparašė nė 
vieno protesto. Visa laimė, tai 
padarė vienas latvis.

Apie 1991 m. sausio 13 d. 
žudynes prie Vilniaus televizijos 
bokšto plačiai rašo Niujorko 
rusų kalba leidžiamas dienraštis 
“Novoje Ruskoje Slovo” š.m. 
balandžio 13 d. laidoje:

“Ryšium su 1991 m. sausio 
13 d. įvykiais Vilniuje žuvo 13 
lietuvių, tačiau konkretūs žudi
kai ir žudymo ginklai ligi šiol 
nėra surasti bei šių nusikaltimų 
aplinkybės galutinai nėra išaiš
kintos. (...) Ekspertizė parodė, 
kad kulkos pataikė į žmones ne 
iš priešakio arba užpakalio, bet 
iš viršaus. Šaudė ne kareiviai - 
desantininkai, stovėję ant že
mės, bet nežinomi šauliai, išdės
tyti ant netolimų pastatų stogų 
ir jų languose. Greičiausiai tai 
‘Sąjūdžio’ organizacijos ‘snaipe
riai’, kuri tuo metu vadovavo 
‘kovai’ už Lietuvos išlaisvinimą 
iš Maskvos priespaudos ir turė
jo savo ginkluotus dalinius. 
Provokaciniais šūviais į minią, 
nukreiptais naktį daugiausia į 
savus, o ne svetimus, šie ‘šauliai’ 
bandė kompromituoti regulia
rios kariuomenės dalinius, ‘pilti 
alyvą į ugnį’. Galimai prie jų 
prisijungė ir buvę ‘miško bro
liai’. Šiaip ar taip į vieną auką iš 
1898-31 m. modelio šautuvo pa
taikyta kulka negalėjo būti de
santininkų ginkluotėje. (...)

Gaila, bet šiuo konkrečiu 
atveju gerai, kad Lietuvos poli
tiniai vadovai nesutaria. Todėl 
pasaulis sužinojo apie svarbiau
sio liudininko, o gal ir svarbiau
sio sausio 13 d. tragedijos kalti
ninko Audriaus Butkevičiaus, 
to meto ‘Sąjūdžio’ kovotojų va
do, liudijimą. Kaip jau paaiškė
jo, jis 1991 m. būdamas 30 metų 
amžiaus, kaip pats pareiškė, bu
vo pagrindinis gynybos organi
zatorius dar tada nebuvusios 
Lietuvos Respublikos nuo ‘So
vietinės agresijos’ ir Vilniaus 
miesto TV bokšto. (...) Stažuo- 
damasis Londono karo mokyk
loje, pagal S. Mickievičių, But
kevičius viešai anglų spaudai 
pareiškė, kad jis labai sėkmin
gai išdėstė ant namų stogų savo 
‘snaiperius’, kurie šaudė į mi
nią, kad ją suaistrintų ir sukom
promituotų Maskvos atsiųstus 
čekistus - desantininkus kon
troliuoti Lietuvos sostinės pa
dėtį ir neprileisti prie separatis
tinių užmojų. (...) Atsėdėjęs 
daugiau kaip dvejų metų baus
mę kalėjime jis dėl pavyzdingo 
elgesio buvo iš jo paleistas ir 
savo liudijimą prieš kelias die
nas pakartojo lietuviškam sa
vaitraščiui ‘Obzor’ (‘Apžvalga’), 
pareikšdamas, esą jis iš anksto 
planavo, kad prie Vilniaus TV 
bokšto būtų aukų. (...)

Tai Lietuvoje padarė spro
gusios bombos efektą. Prie to 
dar prisidėjo žinomo Lietuvos 
rašytojo ir visuomenės veikėjo 
Vytauto Petkevičiaus pasirody
mas televizijoje. Jis, remdama
sis savo paties ir Butkevičiaus 
pateikta medžiaga, pareiškė, 
kad Sovietų armijos kariškiai 
nieko bendro neturi su tragiš
kos nakties 1991 m. sausio 13 d. 
žmonių žudymu”.

Ar įgulos tankų, kurie tą 
naktį vikšrais traiškė žmones, 

AtA
GRAŽINAI BALČIŪNIENEI 
iškeliavus į Amžinuosius namus, 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime su dukterimis 
- INA ir VITA, jų šeimomis ir artimaisiais -

Baltiečių moterų tarybos lietuvių sekcijos narės

PADĖKA
AtA

KAZIMIERAS GUDŽIŪNAS, 
mylimas vyras, tėvelis ir senelis iškeliavo Į amžinybę 

2000 m. balandžio 21 d. Otavoje.
Nuoširdžiai reiškiame padėką kun. dr. V. Skilan- 

džiūnui už atliktas apeigas - maldas laidotuvių namuose, 
Mišias ir palydėjimą į kapines. Dėkojame visiems už pa
reikštas užuojautas žodžiu bei raštu ir už užprašytas Mišias, 
aukas našlaičiams Lietuvoje, Lietuvos fondui ir “Heart and 
Stroke Foundation”.

Jūsų nuoširdumas mums liks visuomet atmintyje - 
žmona Anelė, dukros - Nijolė ir Rita 

su šeimomis

irgi buvo Butkevičiaus kovoto
jai? „i x •Rusų komentarai

Lietuvos savivaldybių rinki
muose kairiųjų - populistinių 
jėgų laimėjimą Paryžiaus rusų 
savaitraštis “Ruskaja Mysl” š.m. 
balandžio 5 d. laidoje taip ko
mentuoja:

“Kas tai per naujos jėgos ir 
ko iš jų galima tikėtis? Deja, 
reikia sutikti su tuo, kad laimė
jo ‘mitinguotojai’, populizmo 
vėliavas iškėlusios ir praktiškai 
seime neatstovaujamos partijos. 
Ideologinės naujų partijų pro
gramos yra gana nublukusios. 
Pvz. ‘Naujosios sąjungos’ nariai 
vadina save ‘socialliberalais’. 
Tai jie lyg būtų ir socialistai (‘už 
liaudį’ už ‘socialinį žmonių 
gynimą’) ir liberalai (‘už inicia
tyvą’). Iš vienos pusės ši partija 
įsigijo simpatijų pravedusi visą 
eilę ‘liaudiškų’ akcijų (prieš naf
tos komplekso pardavimą ame
rikiečiams, už palankų švietimui 
biudžeto paskirstymą ir pan.).

Iš kitos pusės, ją remia 
stambus kapitalas. Jos ‘patrauk
lus’ vadovas A. Paulauskas, pa
grindinis V. Adamkaus konku
rentas praėjusiuose prezidento 
rinkimuose, jam pralaimėjo vos 
tik nuošimčio dalimi. Žmonės, 
norėję Lietuvos prezidentu tu
rėti ‘Brazausko žmogų’ (po to, 
kai pats A. Brazauskas savano
riškai atsisakė prezidento pos
to), vėl turėjo progą balsuoti už 
savo mėgstamą žmogų. Kokiai 
partijai jis dabar priklauso, 
jiems buvo nesvarbu”.

Prezidento pareiškimai
Poznanės savaitiniam žur

nalui “Wprost” š.m. balandžio 
16 d. laidoje apie lenkų univer
sitetą Vilniuje V. Adamkus 
pasakė:

“Svarbiausias dalykas - 
aukštas mokymo lygis. Man 
neatrodo, kad būtų galimybė 
įsteigti universitetą, vykdantį to
kius reikalavimus. Iš Vilniaus į 
Varšuvą skrendama vos valan
dą. Ten turite puikų universite
tą, ir tai ne vieną. Kiekvienas 
Lietuvos lenkas, norintis įsigyti 
lenkų universiteto aukšto lygio 
išsilavinimą, gali be sunkumų 
tai padaryti Varšuvoje, taip pat 
be sunkumų gali studijuoti vie
noje iš šešiolikos Lietuvos aukš
tųjų mokyklų. Beprasmiška 
steigti antros rūšies mokyklą tik 
tam, kad būtų galima pasakyti: 
“Štai lenkų universitetas”.

Apie skundus dėl Lietuvos 
lenkų diskriminacijos V. Adam
kus Varšuvos dienraščiui “Žycie 
Warszawy” š.m. balandžio 6 d. 
laidoje paaiškino:

“Tikrai žmonės skundžiasi 
dėl lėto žemės grąžinimo tempo 
Vilniaus rajone, tačiau tai liečia 
ne tik išskirtinai lenkus, bet ir 
60% visų Lietuvos piliečių, sie
kiančių žemės grąžinimo. Esu 
labai įsipareigojęs saugoti tauti
nių mažumų teises. 50 metų 
pats priklausiau JAV mažumai. 
Kol būsiu Lietuvos prezidentu, 
darysiu visa, kad lenkų, kaip ir 
visos Lietuvos mažumos, turėtų 
pasisakymo, vaikų siuntimo į 
lenkiškas mokyklas ir pamaldų 
lenkų kalba teisę”. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com


Šokėjai, pasiruošę atlikti programą VlII-tojoje Tautinių šokių šventėje, Hamiltone, ON 1988 m. liepos 3 d.

Žiniasklaidos puldinėjama mokykla
Katalikiška Prano Mašioto mokykla Klaipėdoje sėkmingai 

gyvuoja, nors ją nepalankioji žiniasklaida kritikuoja

Jungtiniai pasirodymai Kanadoje
Tautinių šokių šventei besirengiant

G. BREICHMANIENĖ

Šiais įvairių sukakčių metais 
išeivijos gyvenimas, lyg ir pradė
jęs merdėti, staiga pagyvėjo. Ka
nados lietuvių bendruomenė, ke
letas meninių vienetų, įvairios or
ganizacijos iškilmingai ir su 
džiaugsmu švenčia savo 50 metų 
veiklos sukaktis. O džiaugtis yra 
kuo, nes 50 metų yra ilgas laiko 
tarpas tiek pavienio žmogaus, 
tiek organizacijos ar meninio vie
neto gyvenime. Juk visi dirbome 
savanoriškai, niekieno neverčia
mi, o vien tik prarastos Tėvynės 
ilgesio ir pareigos jausmo ska
tinami.

Dabar, žvelgdami atgalios, su 
džiaugsmu galime pripažinti, kad 
darbo rezultatai ar pasiekimai yra 
dideli.

Balandžio 27 d. Mississau- 
goje atšventėme “Tėviškės žibu
rių” 50 m. jubiliejų. “TŽ”, kuk
liai gimę keleto entuziastų remia
mi, vis augo ir stiprėjo, kol virto 
vienu geriausių savaitraščių išei
vijoje. O dabar jie džiuginą ir Lie
tuvos žmones, atskleisdami išei
vijos gyvenimo apraiškas, jų veik
lą ir pasiekimus.

Visus tuos mūsų veiklos pa
minėjimus ateinančią vasarą ap
vainikuosime didinga Pasaulio 
lietuvių tautinių šokių švente, ku
ri įvyks taip pat Mississaugoje lie
pos 2 d. Hershey Centre. Pirmą 
kartą Kanadon suvažiuos ne tik 
išeivijos šokėjai, bet ir iš laisvos 
Lietuvos, iš kitų kraštų, jeigu tik 
įstengs nugalėti tolimos kelionės 
sunkumus ir išlaidas. Visi sukibę 
rankomis šoksime viename rate, 
nes tai bus džiaugsmo šventė, ka
dangi švęsime Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo dešimt
metį. Nors ir sunkiai, bet Lietuva 
keliasi iš 50 m. užtrukusios žiau
rios sovietinės okupacijos padary
tų žaizdų. Kas prieš 10 metų buvo 
tik svajonė, dabar jau tapo tik
rove.

Švenčiant įvairias sukaktis, 
žvilgsnis krypsta praeitin, nes no
rime apžvelgti ir praeities darbus. 
Pavarčiusi savo archyvinės me
džiagos puslapius, atradau, kad 
tai jau penktas didesnio masto 
jungtinis tautinių šokių pasirody
mas Kanadoje, neskaitant Kana
doje rengiamų Lietuvių dienų, 
kurių programoje visados būdavo 
įjungti tautinu šokių grupių pasi
rodymai.

1. Septintoji Kanados lietu
vių diena ir II Tautinių šokių 
šventė

1953 m. pradėtos rengti Ha- • 
miltone lietuvių dienos pasidarė 
tradicinė šventė ir buvo rengia
mos kiekvienais metais vis kita
me Kanados mieste. 1960 m. bu
vo paskelbti sukaktuviniais me
tais, nes suėjo 550 metų nuo Žal
girio mūšio ir 20 metų sovietinės 
okupacijos. Šventė įvyko Toron
te, ir rengėjai (Toronto lietuvių 
bendruomenė) paskelbė, kad tai 
yra VII Lietuvių diena ir Antroji 
tautinių šokių šventė.

1957 m. JAV ir Kanados lie
tuvių bendruomenė buvo suren
gusi Pirmąją tautinių šokių šventę 
Čikagoje, kuri gal meniniu atžvil
giu nebuvo labai sėkminga, bet 
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jos garsas nuskambėjo plačiai, 
nes vien tas faktas, kad būdami 
naujakuriai svetimuose kraštuose 
iš visų JAV ir Kanados įstengėme 
suvažiuoti į Čikagą ir patys pasi
gėrėti bei kitus pradžiuginti lie
tuvių liaudies menu.

Tada buvo toks laikas, kad 
lietuvis, praradęs Tėvynę, turėjo 
glaustis prie lietuvio, dainuoti, 
kalbėti ir šokti, nes ta dvasinė at
gaiva buvo laidas ruoštis sekan
tiems susibūrimams.

Tad ir Toronto VII Lietuvių 
dienos rengėjai nutarė sušaukti 
kuo daugiau jaunimo, pakviesti 
norinčias atvykti artimesnių vie
tovių JAV ir Kanados tautinių šo
kių grupes. Nebuvo jokio meni
nės dalies vadovo. Tik per repe
ticiją buvo nutarta kaip ta šventė 
bus pravesta. Programoje nepažy
mėta nei kas šoka, bet tik tai, kad 
pirmoje dalyje buvo sušokti 5 tau- 
tiniai šokiai. Tada dainavo V. 
Žiemelytė tris dainas. Antroje da
lyje visos t.š. grupės kartu pašoko 
dar penkis šokius. Koncertą už
baigė “Varpo” choras, diriguoja
mas muz. St. Gailevičiaus.

Nors rengėjai ir paskelbė, 
kad tai II t.š. šventė, be ji nei 
skaičiumi šokėjų, nei pasiruošimu 
negalėjo prilygti Čikagoje įvyku
siai šventei. Ir po trejų metų 
(1963) vėl JAV ir Kanados lietu
vių bendruomenės sutarimu su
rengta II šventė Čikagoje, o Ka
nadoje įvykusioji lyg ir užmiršta.

2. EXPO ‘67 pasirodymai, 
Lietuvių diena ir jungtiniai tauti
niai šokiai

Kanadai švenčiant savo 100- 
tąjį gimtadienį, per visą kraštą 
nuvilnijo šventiškų renginių ban
ga. Tai įvyko 1967 m. Ta proga 
Montrealyje vyko pasaulinė paro
da - EXPO ‘67. Kanados federa
cinė valdžia pasistengė šią sukaktį 
kuo plačiau ir gražiau paminėti.

Kanada, kaip ir JAV, yra 
įvairių tautybių ir rasių mišinys, 
tad ir nutarta parodyti Kanados 
tikrąjį veidą, į šias iškilmes įjun
giant kuo daugiau etninių grupių. 
Lietuvių Kanadoje nėra daug, bet 
net ir porai dešimtmečių nepra
ėjus lietuvių liaudies menas buvo 
žinomas. Jau 1966 m. lietuviai 
buvo įjungti į tarp Kanados pro
vincijų vykstančią tautybių pasi
keitimo programą, kad galėtų 
vieni kitus pažinti ir suprasti. Bu
vo atrenkamos stipresnės tautinių 
šokių grupės ar chorai ir į šią pro
gramą įjungiami. EXPO ‘67 metu 
kiekviena provincija turėjo savo 
etninių grupių koncertui skirtą 
dieną. Hamiltono “Gyvataras” at
stovavo Ontario provincijos lietu
viams. Sovietų sąjunga turėjo sa
vo paviljoną ir iš Lietuvos buvo 
atvežusi “Lietuvos” ansamblį (bu
vusį J. Švedo “Liaudies ansamb
lį”) koncertuoti, nes Lietuva buvo 
laikoma viena iš sovietinių res
publikų.

Montrealio lietuvių bendruo
menė 1967 m. rugsėjo 2-3 d.d. su
rengė XIII Lietuvių dienas ir dar 
du koncertus EXPO ‘67, kur lie
tuviai gavo gana erdvią sceną, ga
lėjo sutalpinti visas Kanadoje vei
kiančias t.š. grupes ir dar pasi
kviesti kaimynus. Šeštadienio 

(rugsėjo 2) ir sekmadienio kon
certų programa buvo ta pati. Ją 
atliko Hamiltono “Gyvataras”, 
Toronto “Gintaras”, Londono 
“Baltija”, Čikagos “Grandis”, 
Waterburio “Sūduva”, Montrea
lio skautų vyčių t.š. grupė, Mont
realio liaudies instrumentų or
kestras “Gintaras” ir Aušros Var
tų parapijos choras.

Lietuvių dienų koncertas vy
ko savo keliu sekmadienį po pie
tų. Jame dalyvavo Metropolitan 
operos solistė Lilija Šukytė, 
Montrealio Aušros Vartų para
pijos choras, Montrealio liaudies 
instr, orkestras “Gintaras” ir Ha
miltono “Gyvataras”.

3. Pirmoji Kanados lietuvių 
dainų ir tautinių šokių šventė 
1975 m. spalio 12 d.

Čikagoje buvo surengtos ir su 
dideliu pasisekimu bei gerais atsi
liepimais praėjo keturios tautinių 
šokių šventės. Ne visi Kanados 
lietuviai galėjo nuvykti į Čikagą, 
tad ir kilo sumanymas surengti 
dainų ir tautinių šokių šventę tuo 
laiku labai veiklioje Hamiltono 
lietuvių bendruomenėje. Visų me
ninių vienetų lygis buvo pačioje 
aukštumoje. Kad nebūtų nesusi
pratimų ar konkurencijos, nutar
ta šventę rengti vien tik Kanados 
lietuvių meninių vienetų jėgomis 
ir pavadinti šį renginį Pirmąja 
Kanados lietuvių dainų ir šokių 
švente su viltimi, kad ji bus pa
kartota ir taps tradicija. Deja, 
taip neįvyko, nors šis renginys bu
vo gana sėkmingas.

Tuo laiku Hamiltonas turėjo 
tik labai seną ledo ritulio areną, 
kuri jau buvo paskirta nugriovi
mui. Tačiau rengėjų entuziazmas 
buvo toks stiprus, kad nugalėjo 
visas kliūtis. Šiuo renginiu buvo 
paminėta 25 m. lietuvių bendruo
menės ir visų meninių vienetų 
veikloje.

Ta proga išleistas gražus ir 
turiningas leidinys “Hamiltono 
lietuviai”. Kurį redagavo V. Zu- 
bas, K. Mileris ir V. Stanevičienė 
(anglų kalba). Šventė buvo su
rengta Čikagoje vykstančių šven
čių pavyzdžiu, pristatant visus da
lyvius - chorus ir tautinių šokių 
grupes, kurie įžygiavo į aikštę, 
maršus grojant Montrealio liau
dies instrumentų orkestrui “Gin
tarui”. Į šią šventę chorus su
kvietė, nustatė ir paruošė reper
tuarą bei dirigavo Vaclovas Veri- 
kaitis. Dalyvavo 7 chorai: Hamil
tono mergaičių choras “Aidas”, 
Hamiltono Aušros Vartų parapi
jos choras, Montrealio Aušros 
Vartų parapijos choras ir Lon
dono lietuvių choras.

Tautinių šokių grupes sukvie
tė, repertuarą paruošė, šventę iš
planavo ir pravedė Genovaitė 
Breichmanienė. Šventėje dalyva
vo Hamiltono “Gyvataras” (2 ra
teliai), Toronto “Gintaras” (2 ra
teliai), Toronto “Atžalynas”, 
Montrealio “Gintaro” šokėjai, 
Londono “Baltija” ir St. Catha
rines “Nemunas”. Visi vienetai 
atsivežė ir vaikų grupes.

Šeštadienio vakare buvo susi
pažinimo ir pasisvečiavimo poky
lis. Daug svečių atvyko iš Kana
dos Vakarų ir visos vietos (4000) 
buvo išparduotos.

4. Aštuntoji laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventė 
1988 m. liepos 3 Hamiltone

1984 m. liepos 1 d. pirmą 
kartą Lietuvių tautinių šokių 
šventė įvyko ne Čikagoje, bet 
Klyvlande. Čikagiečiai nenoriai 
išleido šį renginį iš savo miesto, 
bet gal ir buvo teisinga nukelti 
šiek tiek į rytus ir duoti progos ki
tiems padirbėti bei pasidžiaugti.

(Nukelta į 4-tą psl.)

A. JUŠKEVIČIUS

Griūva ant kapinių kryžiai 
nuo satanistų gaujų rankų, 
liepsnoja šventovės (spėjama, 
kad tyčinis padegimas), Kaune 
vyksta kunigo R. Mikutavičiaus 
žudikų teismas, vagiamas šven
tovių turtas. Keista, kad apie tai 
spauda pateikia tik trumpas la
koniškas žinias, lyg tai būtų nor
malus reiškinys. Tačiau kokį il
gametį apgulimą išvystė žinia- 
sklaida apie Klaipėdos P. Ma
šioto katalikišką mokyklą, verta 
plačiau pasidomėti.

Apsidžiaugė uostamiesčio gy
ventojai, kai po dvejus metus 
trukusios golgotos, 1997 m. rug
sėjo pirmąją nuskambėjo pir
mosios pamokos skambutis, įvy
ko P. Mašioto katalikiškos mo
kyklos atidarymo iškilmės. Klai
pėdoje pagaliau pradėjo veikti 
krikščioniška mokykla su svar
biausia jauno žmogaus auklėji
mo ir mokymo programa - ži
nios ir mokslas, tikėjimas ir do
ra, tautinių tradicijų ir kultūros 
ugdymas.

Mokykla buvo pavadinta di
džiojo švietėjo, pedagogo ir ra
šytojo Prano Mašioto vardu. Šis 
vardas įpareigoja mokinį pada
ryti visuomenei ir sau tiek gero, 
kiek leidžia galimybės, nes tam 
skatina didžiojo pedagogo P. 
Mašioto pavyzdys. Šis žmogus 
daug davė Klaipėdos kraštui 
1924 - 1929 m. būdamas lietuvių 
gimnazijos direktoriumi bei ra
šydamas lietuviškas knygas.

Ypač sustiprėjo žiniasklai
dos puolimas paskutiniaisiais 
metais (1997-2000). Vien šie
met jau spėjo išpilti 12 straips
nių. Daugiausia pasistengė vie
tinis laikraštis “Klaipėda”. Vien 
slapyvardžiu pasirašantis Pran
ciškus Ožje (aut. žinoma pavar
dė) šiais metais penkis kartus 
šmeižė mokyklą straipsniais: 
“Uždraudė valgyti” (03.10), 
“Paklydusių avelių ganymas” 
(03.09), “Dvikovas laimi direk
torė” (03.15), “Baimė” (03.11), 
“Nusibodo dirbti baimėje” (04.14) 
- apie tariamą mokytojų skundą.

Anot direktorės J. Grigie
nės, kas būtų, jeigu mokykloje 
kas nors atsitiktų sensacingo 
(vaikas susižeistų, įvyktų mušty
nes, vagystės ir kt.). Sunku įsi
vaizduoti ką tada darytų žinia- 
sklaida... O kol kas direktorė 
Janina Grigienė tvarkingai sega 
į aplanką, kuriame apsilankymo 
dieną jau buvo susegti 104 P. 
Mašioto katalikišką mokyklą 
liečiantys straipsniai. Vargu ar 
yra Lietuvoje kita tokia mokyk
la taip plačiai “išreklamuota”.

Direktorės aplanke susiųtos 
ir mokyklos prestižą gelbstin- 
čios medžiagos. Tai mokytojų, 
vyresniųjų klasių moksleivių ir 
jų tėvelių bei kitų mokyklos 
veiklai pritariančių žmonių raši
niai. Deja, tokių ne ką daugiau 
negu pikto linkinčių - jų 54. 

Prano Mašioto vardo mokyklos
Klaipėdoje direktorė JANINA GRI
GIENĖ Nuotr. AJ.

Prano Mašioto mokyklos Klaipėdoje direktorė J. GRIGIENĖ su pradinių klasių mokytojomis Nuotr. A.J.

Taigi rezultatas kol kas puola
mos mokyklos naudai - 54:50!

Kas būtų jeigu mokykloje 
kas nors atsitiktų rimčiau negu, 
pavyzdžiui, stalių dirbtuvių lik
vidavimas, apšaukiant mokyklą 
slapto verslo organizavimu. Šia 
tema buvo išspausdinta 10 aš
traus turinio straipsnių - “Rū
sio įmonės byla” (“Klaipėda” 
1999.03.01), “Katalikiškos mo
kyklos verslas - be nuodėmės” 
(“Vakarų ekspresas” 1999.04.10), 
“Mokykloje rastas nelegalus ce
chas” (“Lietuvos rytas” 1999. 
02.18) ir kiti, kai tuo tarpu ko
misija, kurios sudėtyje buvo ir 
Ekonominių nusikaltimų tyrimo 
skyriaus komisaras R. Šniukšta, 
manė, kad direktorė J. Grigienė 
nėra nusikaltusi ir jai nėra už ką 
kelti baudžiamąją bylą. O kiek 
daug buvo išlieta “rašalo” spau
doje!

Beje, šios mokyklos ramybę 
drumsčia įvairios televizijos bei 
radijo stotys (ypač vietinės). 
Kaip šiomis dienomis sakė J. 
Grigienė, ypač didelį puolimą 
organizavo vietinė radijos stotis 
“Bumsas”, į konferenciją pasi
kvietusi direktorę, iš kurios ji 
grįžo susinervinusi nuo dauge
lio žurnalistų provokuojančių 
klausimų (...)

Kas galėtų padėti direktorei 
atsilaikyti? Anksčiau mokyklą 
rėmė ir visur morališkai palaikė 
Lietuvos kr. demokratai (Klai
pėdos skyrius), tačiau dabar 
galbūt prisibijo visagalės žinia- 
sklaidos, o ir pati partija apte
kusi savomis problemomis (ski
limai, kiti negalavimai). Geru 
žodžiu direktorė ir mokinių tė
veliai mini LKDP už didžiulę 
pagalbą mokyklos kūrimosi ke
lyje-

“Nepriklausomos spaudos” 
vengia ir Bažnyčia, katalikiškos 
organizacijos, o savo laikraščio 
kaip ir nėra, išskyrus “XXI am
žių”. “Lietuvos aidas” anksčiau 
vadintas valstybės laikraščiu, į 
Vakarų Lietuvos blizgesį ir 
skurdą nekreipia dėmesio. Gal 
todėl čia jis taip mažai ir 
skaitomas.

Daugelis tėvelių ir vyresnių
jų klasių mokiniai savo straips
niuose dėkoja mokyklai už pasi
aukojantį darbą. Šį laišką “Klai
pėdai” pasirašė net 14 mokinių 
tėvų straipsnyje “Tik nepraras
kite tiesos savo lūpose...”, ku
riame rašoma: “Dienraščiuose 
‘Vakarų ekspresas’ ir ‘Klaipėda’ 
išspausdino E. Masiulio, Pr. 
Ožje, P. Martinkienės ir A. Glio- 
žerienės skandalingus straips
nius apie mokyklą, kaip sovie
tinį konclagerį, kurie įskaudino 
ne tik P. Mašioto mokyklos mo
kytojus, mokinius ir jų tėvelius. 
Keista, kad minėti autoriai, taip 
besirūpinantys mokinių laisve 
mokykloje, nesikreipė į tėvus: iš 
tiesų, ar iš mūsų nereikėtų 
atimti tėvystės teisių, kad jau 
kuris laikas kankiname savo 
vaikus, versdami lankyti mokyk
lą, kurioje palaikoma konclage- 
rio tvarka”? (Taip straipsnio 
įžangoje rašo tėveliai). “Mes di
rektore J. Grigiene didžiuoja
mės ir labai džiaugiamės, kad 
Klaipėdoje yra tokia mokykla, 
kur daug vaikų gauna tinkamą 
auklėjimą. Juk tenka su vaikais 
ir griežčiau pasielgti, tačiau su
augę jie tikrai supras kam ir už 
ką turi būti dėkingi. Daugelis 
motinų esame tiesiog laimingos, 
kad mūsų mokykloje dorovin
gumu ir geru elgesiu rūpinama
si labiau negu kitur”. Taip 
“Klaipėdoje” rašo R. Rimkuvie
nė (2000.04.19).

Prano Mašioto vardo mokyklos Klaipėdoje mokslo metų pradžios 
šventė mokyklos kieme Nuotr. A.J.

Išeivijosjaunimas rengiasikongresui
Šių metų pabaigoje Austra

lijoje įvyks dešimtasis Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas. To
ronte lankėsi du šio kongreso 
organizatoriai, kalbėjosi su 
“TZ” redakcijos nariais - kon
greso vicepirmininkas Linas 
Seikis ir informacijos skyriaus 
direktorė Melissa Savickaitė. 
Jie mielai sutiko atsakyti į 
keletą klausimų.

- Papasakokite kokiu tikslu 
atvykote į Kanadą? Kurias kitas 
vietoves lankysite ar jau lankėte?

- Mūsų tikslas yra garsinti 
X PUK, pasikalbėti su jaunimo 
atstovais įvairiose vietovėse, at
sakyti į jų klausimus apie šį 
kongresą. Taip pat mums svar
bu pasitarti su Jaunimo sąjun
gos skyriais dėl X PUK progra
mos, sužinoti, kiek galima tikė
tis dalyvių. Aišku, tikimės su
rinkti ir šiek tiek lėšų, kuriomis 
paremtume Rytų Europos ir 
Pietų Amerikos jaunimo atsto
vus. Aplankėme Čikagą, Klyv- 
landą, Hamiltoną, Vašingtoną, 
Bostoną, Niujorką ir Los Ange
les. Visur labai šiltai buvome 
priimami, jaunimas parodė ne
mažą susidomėjimą kongresu.

- Ar kongreso rengėjams ne
buvo kilęs sumanymas kongresą 
atidėti, kai Šiemet yra tiek daug 
įvairių didelių arba sukaktuvinių 
renginių? Kodėl jis nerengiamas 
Lietuvoje?

- Renginių yra daug, ir kon
kurencija didelė. Tačiau jau 
ketveri metai praėjo nuo pasku
tinio jaunimo kongreso. O ati
dėti dar metus Jaunimo sąjun
gos statutai neleidžia, būtų per 
ilgas laiko tarpas. Kongresas 
nerengiamas Lietuvoje, nes 
svarbu išjudinti jaunimo veiklą 
ir suburti jį išeivijoje, pagal 
sąjungos statutus ir steigimosi 
principus.

- IS kur jaunimo kongresas 
susilauks finansinės paramos?

- Stengsimės surinkti kiek 
galime aukų padengti išlaidoms. 
Tikimės sulaukti poros šimtų 
dalyvių. Tai pagrindinis mūsų 
uždavinys. Taip pat tikimės pa-

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

naftos žaliavos eksporto į Lietu
vą padidinimo. V. Adamkus ta
po pirmuoju užsienio valstybės 
vadovu, gavusiu aukštą Ka
zachstano apdovanojimą - pir
mojo laipsnio Draugystės ordi
ną. Taip pat sostinės Astanos 
Gumiliovo Eurazijos universite
tas jam suteikė garbės profeso
riaus vardą. O Kazachstano pre
zidentui Nursultanui Nazerb'a- 

ramos iš PLB, nors suprantame, 
kad ji ir visos kraštų bendruo
menės yra apsunkintos kitais 
renginiais.

- Kurie renginio darbai jau 
atlikti?

- Turime jau paruoštą kon
greso ir turistinę programą, pa
ruoštos registracijos formos ir 
graži spalvota programos bro
šiūra bei turistinė informacija 
su smulkiu tvarkaraščiu. Kon
gresas prasidės š.m. gruodžio 22 
d. Sidnyje, kur vyks visuotinis 
PUS susirinkimas ir studijų 
dienos - specialios paskaitos ir 
diskusijos Jaunimo sąjungos 
veiklos, Rytų Europos lietuvių 
bendruomenių problemų, Lie
tuvos ir išeivijos ryšių, naujų 
imigrantų iš Lietuvos sunkumų, 
lietuvių kalbos svarbos ir kt. 
temomis. Studijų dienose galės 
dalyvauti ir stebėtojai. Atstovai 
kartu atšvęs Kūčias. Kalėdų 
dieną bus išvyka, vėliau talentų 
koncertas, iškilmingas Naujų 
metų sutikimas. Tikimės, kad 
susigundys ne tik jauni, bet ir 
vyresni šia gražia proga pasi
naudoti ir nukeliauti į Austra
liją. Laukiame visų atvykstant!

Stovykla įvyks 2001 m. 
sausio 2-9 d.d., Dookie žemės 
ūkio kolegijos patalpose, 200 
km į šiaurę nuo Melburno. Čia 
planuojami įdomūs užsiėmimai, 
pamokos - sporto, tautinių šo
kių, liaudies muzikos ir dainų, 
paskaitos ir pan. Numatytos tu
ristinės išvykos apylinkėse. Tu
ristai gali pasirinkti įvairias 
ekskursijas - į Australijos 
“Great Barrier Reef’ (6 d.), au
tobusu - Sidney-Melbourne- 
Canberra per pietryčių Austra
liją (5 d.), Viktorijos apylinkės, į 
gamtos rezervatus ir pan.

Visos kongreso žinios skel
biamos AUS žurnale “Jauži- 
nios”, kurį galima užsisakyti 
siunčiant $25 (JAV) į P. O. Box 
55, North Melbourne, VIC 
3051, Australia. Informaciją 
taip pat galima rasti internete: 
http://www.rapidnet.net.au/~aljs. 
Bet kokiais klausimais galima 
kreiptis elektroninio pašto ad
resu http://www.pljs.org.

jevui V. Adamkus įteikė pirmo
jo laipsnio Vytauto Didžiojo or
diną.

Pasirašytame bendrame pre
zidentų pareiškime pažymima 
dvišalio bendradarbiavimo svar
ba, ypač ekonomikos srityje, 
konkrečiai - Lietuvos ir Ka
zachstano transporto žinybos 
srityje. Šalys domisi bendradar
biavimu naftos bei energetikos 
srityje. Pernai bendra prekių 
apyvartos tarp Lietuvos ir Ka
zachstano apimtis išaugo ketu
ris kartus ir pasiekė 95.8 mln. 
JAV dolerių. Buvo pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys dėl 
muitinių, kovos su organizuotu 
nusikalstamumu bei kitų sričių 
sostinių savivaldybių plotmėje. 
Kazachstanas ketina šiemet kas 
mėnesį tiekti Lietuvai po 60,000 
tonų žaliavos, arba pusantro 
karto daugiau, negu pernai.

Prezidentai taip pat susitarė 
dėl bendradarbiavimo grąžinant 
lietuvių tremtinių archyvą Lie
tuvon. Kazachstane, turinčiam 
15 mln. gyventojų, gyvena apie 
10,000 lietuvių. Prieš grįždamas 
į Lietuvą jis susitiko su to krašto 
lietuvių bendruomenės atstovais.

RSJ

http://www.rapidnet.net.au/%7Ealjs
http://www.pljs.org
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® LAISVOJE irVYALU
SUSITIKO SAVANORIAI

Balandžio 27 d. Estijos sava
noriškosios karinės organizacijos 
(Kaitseliit) viršininkas kapitonas 
B. Leesiko susitiko su Latvijos Ja
niu Konovu ir Lietuvos savanorių 
pajėgų viršininku Arvydu Pociu
mi. Svečiai buvo supažindinti su 
Baltijos gynybos kolegijos ir gyny
bos pajėgų jungtinių karo mokyk
lų veikla, lankėsi Tartu draugovė
je. Baltijos kraštų savanorių pajė
gos pradėjo bendradarbiauti 1995 
m., kai Estijoje buvo surengtos 
bendros taktinės pratybos, pasira
šyta savanorių bendradarbiavimo 
sutartis. Kasmet rengiamos bend
ros pratybos, kultūriniai rengi
niai bei sporto varžybos.

REIKĖS VIZŲ GUDIJOJ

ELTA/LGTIC primena, kad 
nuo gegužės 1 d. Lietuvos gyven
tojai, vykstantys tranzitu per Gu
dijos teritoriją, privalės turėti Gu
dijos tranzitinę vizą. Jos išduoda
mos turint galiojančią kitos šalies, 
j kurią važiuojama, vizą. Vizų ne
bus reikalaujama tik iš Lietuvos 
piliečių, sulaukusių 60 ar daugiau 
metų amžiaus. Gudijos ambasada 
yra Vilniuje, Muitinės gatvėje 41.

UŽSIDARĖ LENKŲ LAIKRAŠTIS

BNS/LGTIC pranešimu, ba
landžio 28 d. Vilniuje išleistas 
paskutinis savaitraščio lenkų kal
ba “Gazeta Wilenska” numeris. 
Savaitraštis, kurio tiražas buvo 
2300 egzempliorių, ėjo nuo 1998 
m. gruodžio 31 d., iš pradžių buvo 
dienraštis, o šiais metais pradėtas 
leisti kas savaitę. Laikraštį teko 
uždaryti dėl prastos ekonominės 
būklės.

NAUJA STT TVARKA

Gegužės 2 d. seimas priėmė 
įstatymą, numatantį, kad Specia
liųjų tyrimų tarnyba (STT) yra at
skaitinga prezidentui ir seimui, o 
jos vadovą, seimui pritarus, skirs 
ir atleis prezidentas. Iki šiol STT 
veikla buvo apibrėžta Policijos 
įstatyme, ir veikė prie Vidaus rei-

fvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus t

(Esu "Union Gas” //n
atstovas) zfei

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

DFZMftf four seasons
IvJZf REALTY LIMITED

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

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

Angelę Salvaitytę, 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.fourseasonproperties.com

KAIRYS
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

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

kalų ministerijos, rašo ELTA/ 
LGTIC. Svarbiausi jos tikslai - 
kova su korupcija ir antikorupci
nių programų rengimas. Tikima
si, kad įstatymas “užtikrins STT 
veiklos efektyvumą, suteikdamas 
tarnybai plačias teises, spren
džiant įstatymo numatytus užda
vinius, kovojant su korupcija net 
ir tarp aukščiausių šalies pareigū
nų”. Dėl piktnaudžiavimo įvairio
se ekonominio gyvenimo srityse 
valstybės biudžetas netenka maž
daug trečdalio pajamų. Tapusi 
nepriklausoma nepolitinė institu
cija, STT galėtų veiksmingiau ko
voti su korpucija visuose lygiuose.

APDOVANOJO GELBĖTOJUS

ELTA/LGTIC praneša, kad 
gegužės 2 d., minint Antrojo pa
saulinio karo holokausto aukų at
minimo - Katastrofos dieną, Lie
tuvos prezidentas Valdas Adam
kus apdovanojo 51 asmenis, gel
bėjusius žydus nuo nacių tautžu- 
dystės. Žūvančiųjų gelbėjimo kry
žiais 33 asmenys buvo apdovanoti 
po mirties, juos atsiėmė giminės 
ar artimieji.

AUGA PREKYBA
Šių metų pradžioje Lietuvos 

užsienio prekybos apimtys išaugo, 
skelbia BNS/LGTIC. Sausio-kovo 
mėnesiais, palyginti su 1999 m. 
tuo pačiu laikotarpiu, eksportas 
išaugo 3401%, importas - 17.4%. 
Per tris mėnesius Lietuva ekspor
tavo prekių už 3.75 bin. litų, o im
portavo - už 4.96 bin litų. Užsie
nio prekybos deficitas pirmąjį 
ketvirtį buvo 1.2 bin. litų, arba 
15.2% mažesnis negu 1999 m. 
Svarbiausios eksporto “partne
rės” buvo Latvija, Vokietija, Ru
sija ir Danija, o importuota dau
giausia iš Rusijos, Vokietijos, Di
džiosios Britanijos bei Prancū
zijos.

GRIEŽTOS BAUSMĖS

Lietuvoje gegužės 11d. įsiga
liojo Baudžiamojo kodekso 
straipsnių papildymai ir nauji 
straipsniai dėl autoriaus teisių pa
žeidimo, numatantys už tai griež
tesnes bausmes, rašo BNS/ 
LGTIC. Pakeistuose ir papildy
tuose straipsniuose numatyta lais
vės atėmimo bausmė ir aiškiai iš
skirta baudžiamoji atsakomybė už 
turtinių ir neturtinių autoriaus 
teisių pažeidimus, pvz. neteisėtą 
kūrinių, tarp jų ir kompiuterinių 
programų bei duomenų bazių, at
gaminimą, neteisėtą kopijų im
portavimą, eksportavimą, platini
mą, gabenimą ir laikymą komer
ciniais tikslais.

PROFSĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

Vilniuje gegužės 11 d. vyko 
Lietuvos komercijos ir koopera
cijos darbuotojų profesinės są
jungos (LKKDPS) suvažiavimas, 
praneša ELTA/LGTIC. Jame 
dalyvavo apie 120 narių bei svečių 
iš giminingų Vakarų ir Šiaurės 
Europos organizacijų. LKKDPS 
vienija kooperacijos, prekybos, 
komercijos ir finansų srities dar
buotojus ir yra didžiausia šių 
sektorių profsąjungų organiza
cija. Paskutinis jos suvažiavimas 
vyko 1995 m. RSJ

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

Į Hamiltono, ON apylinkę persikėlęs gyventi dail. STEPONAS ŠET- 
KUS (sėdi antras iš kairės) savo draugų tarpe: kairėje - P. Breich- 
manas, dešinėje kun. J. Liauba, OFM, ir A. Kšivickienė; stovi iš kairės
- M. Paškuvienė, L. Paškus ir G. Breichmanienė

HAMILTONO LIETUVIŲ
VYSK. M. VALANČIAUS MOKYKLOS

Ofi) SUKAKTIES MINĖJIMAS
2000 m. birželio 11, sekmadienį

PROGRAMOJE:
Mišios 10.30 vai. ryto Aušros Vartų šventovėje;
Minėjimas ir mokslo metų užbaigimas 12 vai. 

Jaunimo centro salėje
VISI MALONIAI KVIEČIAMI ŠIOJE IŠKILMĖJE DALYVAUTI 

Jungtiniai pasirodymai Kanadoje
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Po ketverių metų ši laimė nu
sišypsojo Kanados Hamiltonui. 
Tuo laiku tie pirmieji entuziazmo 
pilni veikėjai jau buvo sulaukę 
brandaus amžiaus ir iš kultūrinės 
veiklos pasitraukę, bet nors ir 
maža, bet dar vis veikli Hamil
tono lietuvių bendruomenė su 
džiaugsmu sutiko šią žinią ir, su
būrusi būrį veikliausių to meto 
žmonių, pradėjo ruoštis VIII t.š. 
šventei.

Tuo metu Hamiltonas turėjo 
idealias sąlygas tokiai šventei su
ruošti. Pačiame miesto centre bu
vo neseniai pastatyta nauja ledo 
ritulio arena, aplink spietėsi ke
letas didelių viešbučių ir erdvios 
patalpos, kuriose buvo surengti 
susitikimai, pasilinksminimai ir 
pabaigtuvinis pokylis. Šventė pra
ėjo labai gražiai ir sklandžiai. Su
silaukėm netoli 10,000 žiūrovų ir 
apie 2000 šokėjų. Išleistas gražus 
dail. L. Ločerio iliustruotas leidi
nys, kurį redagavo Č. Senkevi
čius, ir paruoštas šventės filmas. 
Šios šventės džiugi naujiena buvo 
ta, kad iš už “geležinės uždan
gos”, nugalėjusi daug kliūčių, pir
mą kartą į išeivijos t.š. šventę at
vyko iš Punsko t.š. grupė “Jotva”, 
vadovaujama Algio Uzdilos.

Atidarydamas šventę, šven
tei rengti komiteto pirm. dr. Vai
dotas Kvedaras palinkėjo, kad se

Los Angeles, CA
LIETUVOS SEIMO NARIŲ 

PRANEŠIMAI. Balandžio 19 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje buvo 
politiniai pranešimai Lietuvos sei
mo narių Laimos Andrikienės ir 
Vidmanto Žiemelio. L. Andrikie
nė, buvusi Europos reikalų ministe- 
rė, pasakojo, kad Lietuvoje veikia 
38 partijos ir dar kuriamos naujos. 
Žmonės nemoka veikti partijose. 
Jaučiama stoka politinės kultūros. 
Finansinės grupuotės turi įtakos 
politinėms partijoms. Suskilo ir 
konservatoriai. Vyriausybė ramino, 
kad Rusijos krizė Lietuvai daug ža
los nepadarys. Nusistatyta viešai 
apie patirtą žalą nekalbėti. “Sodra” 
bankrotavo. Lietuvos užsienio sko
los siekia 12 milijardų. Kaimas ne
patenkintas, nes neatsiskaitomą lai
ku už žemės ūkio produkciją.

Artėja seimo rinkimai, kurie 
įvyks ateinantį rudenį. Kairiosios 
partijos sudaro koaliciją. Tėvynės 
liaudies partija, kuriai atstovauja 
Andrikienė ir Žiemelis, pareiškė,

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario 

kančioje ’ šventėje matytume ir 
svečius iš laisvos Lietuvos. Šie jo 
žodžiai buvo pranašingi, nes se
kančioje - IX išeivijos lietuvių t.š. 
šventėje dalyvavo Klaipėdos 
“Vėtrungė” iš laisvos Lietuvos.

Paprastai šventes rengia JAV 
ir Kanados lietuvių bendruome
nės ir Lietuvių tautinių šokių ins
titutas, kurio pareiga sustatyti 
šventės programą ir pakviesti me
ninės dalies vadovą. Beveik įpu
sėjus šventės ruošai, kilo nesusi
pratimai tarp rengėjų komiteto ir 
LTŠI, atsirado net 4 meninės da
lies vadovai (R. ir J. Karasiejai, 
G. Breichmanienė ir L. Sagys) ir 
šventė buvo surengta be LTŠI. 
Tačiau sekančios šventės vyko 
nusistovėjusia tvarka.

Toks yra labai suglaustas 
žvilgsnis į praeitį - į Kanadoje vy
kusius didesnius jungtinius t.š. 
renginius. Jis reikalingas, nes be 
praeities nebūtų ir, dabarties.

Dabar su dėmesiu laukiame 
XI Lietuvių tautinių šokių šven
tės, kuri gal bus šiek tiek skir
tinga, bet graži ir sėkminga, nes 
dėl jos pasisekimo dirba gerokas 
būrys žmonių, turinčių patyrimą 
šioje srityje. Sulauksime šį kartą 
ir daugiau svečių iš laisvos Lietu
vos ir visi kartu švęsime džiaugs
mo šventę - dešimtmetį Lietuvos 
išsilaisvinimo iš sovietinės okupa
cijos.

kad jie ieško bendro veikimo gali
mybių su kitomis dešiniomis parti
jomis, neišskiriant Tėvynės sąjun
gos ir Krikščionių demokratų.

V. Žiemelis buvęs Vidaus rei
kalų ministeris aiškino, kodėl jie 
jau ne konservatoriai. Jiems buvo 
pranešta konservatorių vadovybės, 
kad jie iš Tėvynės sąjungos paša
linti, neleidžiant net pasiaiškinti. Iš
kėlus pajamų deklaravimo reikalą 
ir suaktyvinus kovą su korupcija, 
viskas staiga nutilo, nes kai kam tie 
reikalai buvo labai nepatogūs. Kai
rieji esą turi labai daug pinigų 
priešrinkiminei akcijai. Visa tai ste
bėdami, jie pasiryžo kurti naują Tė
vynės liaudies partiją, kurios šūkis 
“dirbti ir gyventi dabar!” Jie turi 
subūrę 1000 narių. Tikisi įtraukti 
žymesnius žmones. Pvz. Panevėžyje 
į šios partijos savivaldybių rinkimų 
sąrašus buvo įtrauktas Pasaulio 
bokso vicečempionas Vitalijus Kar- 
pačiauskas. Tėvynės liaudies parti
jos vicepirm. yra operos dir. Vytau
tas Juozapaitis. Partija einanti į 
liaudį, žadėdama pažaboti ilgapirš
čius kyšininkus ir biurokratus, ne
prileidžiant jų prie valstybės gyveni
mo vairo.

Seimo nariai atsakinėjo į įvai
rius paklausimus. Ypač daug buvo 
liečiama sutartis su JAV “Willi
ams” bendrove. Po pranešimų visus 
vaišino kun. St. Anužis, Šv. Kazi
miero parapijos asistentas.

Ignas Medžiukas

FIRST PLACE
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

• BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

O Nemokamas vaistų pristatymas 
a Sveikatos priežiūros įrankiai

Hamilton, Ont.
DAIL. STEPONAS ŠETKUS 

neperseniausiai persikėlė gyventi iš 
St. Catharines į Dundas, ON. Drau
gams padedant parapijos salėje ge
gužės 7 d. surengė meno parodą, 
kurioje išstatė daugiau kaip 50 įvai
raus dydžio paveikslų. Parodą ap
lankė daug meno mėgėjų ir svečių, 
džiaugėsi menininko sumanumu, 
talentu ir jo gabumais. Jaukioje ap
linkoje, prie gražiai gėlėmis pa
puoštų staliukų, lankytojai buvo pa
vaišinti kavute ir pyragaičiais.

St. Šetkus gimė ir augo Lietu
voje, lankė Telšių gimnaziją, vėliau 
mokėsi Panevėžyje ir Kaune. Persi
kėlęs gyventi į Kanadą, tęsė inžine- 
rijos-architektūros studijas. Išklau
sė meno ir meno teorijos kursą. 
Yra surengęs daug savo darbų pa
rodų įvairiuose lietuvių telkiniuose. 
Kurį laiką reiškėsi visuomeninėje 
veikloje, daug rašė į spaudą. L.P.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUN
GOS VADAS PLK. JONAS GE
ČAS, grįždamas iš Lietuvių šaulių 
sąjungos išeivijoje suvažiavimo Či
kagoje, aplankė Hamiltono DLK 
Algirdo kuopos šaulius ir kuopos 
valdybai padarė pranešimą apie jo 
vadovaujamos organizacijos veiklą. 
Kartu buvo atvykęs ir Mykolas 
Abarius, išeivijos šaulių vadas.

Pik. J. Gečas yra buvęs Kana
doje karininkų apmokymo stovyk
loje ir jau tada jam teko aplankyti 
Hamiltono lietuvius. Dabar būda
mas vyriausias Lietuvos šaulių są
jungos vadas, mums papasakojo 
apie šaulių vargus, nepriteklius ir 
džiaugsmą matant, kad Lietuvos 
jaunime atgyja tautinis sąmoningu
mas. Jis betgi apgailestavo, kad di
delė dalis savanorių, norinčių stoti į 
šaulių sąjungą nėra priimami, nes 
trūksta lėšų įsigyti uniformoms ir 
teikti visiems tinkamą apmokymą. 
Vadas tikisi, kad ateityje reikalai 
pagerės. Jo manymu - Lietuvos 
šaulių sąjungos jaunimas - tai Lie
tuvos (tautiškai susipratusios) atei
tis nes mokyklose vaikai tautinio 
auklėjimo negauna.

Hamiltono KLK Algirdo kuo
pa, vadovaujama K. Deksnio, nuta
rė paskirti iš savo iždo $5,000 Lie
tuvos šaulių sąjungos štabo raštinei, 
kad įsigytų kopijavimo-dauginimo 
mašiną. Ateityje numato sušelpti 
Elektrėnų DLK Algirdo vardu pasi
vadinusią, smarkiai augančią šaulių 
kuopą. J.K.

Į PENSININKŲ KONCERTĄ- 
VAKARIENĘ įvykusią šeštadienį, 
gegužės 13, susirinko apie 200 as
menų. Programą atliko Aid. Matu- 
licz šešetuke, padainavusi apie de
šimt skambių melodinių dainelių. 
O labai geru pagal amžių pianino 
skambinimu A. Rudys, 10 metų 
amžiaus, linksmino žiūrovus. Pane
lės Balytaitės savo žaviu smuiko 
garsų skambesiu prisidėjo prie sėk
mingai pavykusios programos. J.K.

“VAIKO TĖVIŠKĖS NA
MAMS” aukojo a.a. Janinos Naru- 
šienės atminimui: $25 - A. Gedris; 
$20 - R. Fronczak. A. a. Kazimiero 
Žukausko atminimui $50 - J. A. 
Gedrių šeima. KLKM dr-ja

A. a. J. NARUŠIENĖS ATMI
NIMUI “Vaikų Dienos centrams” 
aukojo: $40 - P. Styra; $30 - G. 
Kairienė; $20 - M. J. Rybiai, A. 
Liaukus, M. J. Vizgirdai, A. J. Ged
minai, A. Kažemėkienė.

VDC Komitetas

Edmonton, Alberta
EDMONTONO IR APYLIN

KĖS LIETUVIAI, oficialiai veikią 
kaip Edmontono Lietuvių Namai, 
jau eilė metų organizuotai ir stam
biomis asmeniškomis aukomis tei
kia pagalbą Lietuvai. Dažniausiai ji 
nukreipta benamių vaikų globai. 
Balandžio mėn. pabaigoje per dr. 
Vincą Kadį ši bendruomenė vėl at
siuntė $800 auką, skirtą vaikų kai
mui “Vaiko tėviškės namai”.

Visiems geriesiems Edmonto
no aukotojams, atjaučiantiems ap
leistus Lietuvos vaikus, priklauso 
nuoširdi padėka. “Vaiko tėviškės 
namų” fondo globėja Kanadoje - 
KLK moterų dr-jos centro valdyba

EDMONTONO LIETUVIAI, 
pagerbdami a. a. Bronių Masioką, ir 
reikšdami užuojautą velionies žmo
nai Filomenai Masiokienei (Kan- 
tautienei), atsiuntė $100 auką, skir
tą “Vaiko tėviškės namams” Lietu
voje. Filomena Masiokienė, mėgs
tama ir gerbiama edmontoniečių 
bendruomenėje, yra didelio dvito
mio veikalo “A Lithuanian Biblio
graphy” ko-autorė (The University 
of Alberta Press, 1975-1979) ir pati 
asmeniškai stambi “Vaiko tėviškės 
namų” rėmėja. KLK moterų dr-jos 
centro valdyba su pagarba ir dėkin
gumu jungiasi su Edmontono lietu
viais užuojautoje šiai šviesiajai vi
suomenės narei. KLK moterų dr.jos

centro valdyba

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

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

JAV LB Floridos apygardos 
valdyba balandžio 19 d. St. Peters
burg© lietuvių klubo patalpose su
rengė popietę. Joje pranešimą pa
darė Pasaulio lietuvių bendruome
nės atstovas Vilniuje G. Žemkalnis. 
Jis apžvelgė darbus, kuriuos atlieka 
jo įstaiga Vilniuje, apimanti prak
tiškai visą pasaulį. Lietuvių gyvena 
visuose kontinentuose. Jaudinantis 
pasakojimas buvęs apie Sibire gyve
nančius lietuvius, jų vaikus bei vai
kaičius. Kai kurie dar galvoja grįžti 
į Lietuvą, nors vaikai nekalba lietu
viškai. Kai kurie iš jų taip pat yra 
neblogai įsikūrę ir nesitiki rasti ge
resnių gyvenimo sąlygų Lietuvoje. 
Lietuviai Sibire, kai sužino apie at
vykusias grupes iš Lietuvos, nugalė
dami didelius Sibiro tolius, stengia
si pasimatyti su tautiečiais. Lietu
vos vyriausybė, pasak pranešėjo, 
skiria pašalpas asmenims, norin
tiems grįžti Lietuvon. Tačiau dau
geliui persikėlimas yra per sunkus. 
(St. Petersburgo, FL, lietuvių klubo 
biuletenis “Lietuvių žinios” 287 nr.).

Australija
Melburne veikia Lietuvių kata

likių moterų draugija, svarbi vieti
nės lietuvių bendruomenės dalis. 
Jos metinis susirinkimas įvyko š.m. 
kovo 12 d. Lietuvių Namuose. Susi
rinkimui pirmininkavo V. Jablons
kienė, o sekretoriavo G. Jokubai- 
tienė. Apie draugijos veiklą kalbėjo 
pirm. H. Statkuvienė. Draugijos 
narės sekmadieniais Lietuvių Na
muose ruošia pietus, taipgi šerme
nų pietus ir šiaip kitas vaišes. Iždą 
dar papildo narių mokestis ir au
kos. Praėjusiais metais buvo sušelp
tas Kretingos pranciškonų vienuo
lynas, laikraštis “XXI amžius”, 
Tremtinių vaikų mokykla, salezie
čiai, Vilnijos mokyklos, Jėzuitų 
gimnazija Kaune, Kryžiaus kalno 
priežiūra ir kt. Taip pat katalikės 
moterys remia ir Australijos lietu
vių spaudą. Draugija praėjusiais 
metais į Lietuvą išsiuntė ,30 siunti
nių daugiavaikėms šeimoms. Į 
MLK moterų draugiją įstojo 
naujos narės: dr. A. Butkutė, G. 
Ališauskienė, M. Šidlauskienė ir J. 
Skiorytė. Valdybą sudaro: pirm. H. 
Statkuvienė, vicepirm. G. Mackevi
čienė, sekr. V. Vaitkūnienė, ižd. A. 
Vyšniauskienė, renginių vadovė A. 
Sadauskienė. (“Tėviškės aidai” 2000 
m. 13 nr.).

Britanija
Didžiosios Britanijos lietuvių 

sąjungos (DBLS) Derby skyriaus 
narių metinis susirinkimas įvyko va
sario 27 d. Ukrainiečių klubo patal
pose. Susirinkimui vadovavo sky
riaus valdybos pirm. J. Levinskas, 
sekretoriavo J. Maslauskas. Veiklą 
apžvelgė J. Levinskas. Derby sky
riaus valdyba surengė tautinių bei 
valstybinių Lietuvos švenčių minėji
mus, pagerbtos motinos bei močiu
tės; paremtas Britų-lietuvių fondas, 
taipgi folklorinis Kauno ansamblis 
“Šilkas”; kas trečią sekmadienį 
kun. S. Matulis lietuviams Derby 
aukoja Mišias. Revizijos komisijos 
sekr. G. Zinkienė patvirtino, kad 
iždo reikalai tvarkomi be priekaiš
tų. Skyriaus iždo pajamas sudaro 
narių mokestis ir renginių loterijų 
pelnas. Diskusijose iškilo DBLS 
centro valdybos veiklos klausimas. 
Veliamasi į teismus, kurie daug lė
šų kainuoja. Jos galėtų būti panau
dotos teigiamai veiklai. Buvo net 
siūlymų skyriui veikti atskirai. Susi
rinkimo dalyvių pageidavimu, pa

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.50%
santaupas.................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..................... 4.10%
180 dienų Indėlius................... 4.25%
1 m. term, indėlius................... 5.25%
2 m. term. Indėlius................... 5.55%
3 m. term, indėlius................... 5.85%
4 m. term, indėlius................... 6.05%
5 m. term, indėlius................... 6.30%
RRSP Ir RRIF
(Variable).................................. 2.50%
1 m. ind...................................... 5.25%
2 m. ind...................................... 5.55%
3 m. ind...................................... 5.85%
4 m. ind...................................... 6.05%
5 m. ind...................................... 6.30% 

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

INTERAC KORTELĖ

likta ta pati valdyba: pirm. J. Le
vinskas, vicepirm. J. Maslauskas, 
sekr. A. Tiravičius, ižd. B. Levins- 
kienė. Atstovu į metinį DBLS susi
rinkimą išrinktas J. Levinskas. 
(“Britanijos lietuvių balsas” 2000 
m. 6 nr.).

Vokietija
A. a. Justinas Lukošius, sulau

kęs 90 m. amžiaus, mirė vasario 22 
d. Romuvoje, Hiuttenfelde. Velio
nis gimė 1909 m. birželio 12 d. 
Užupės kaime, Surviliškio valsč., 
Kėdainių apskr. Baigęs 1927 m. 
Kėdainių gimnaziją, Kauno univer
sitete studijavo lituanistiką, filosofi
ją, pedagogiką ir germanistiką, vė
liau teisę, kurią baigė 1938 m., įsi
gydamas teisininko diplomą. Vie
nerius metus buvo kandidatu Lietu
vos vyriausiame tribunole, o 1941- 
1943 m. - Ukmergės I-mosios apy
linkės tardytoju. Kauno radiofone 
įsteigė Jaunimo radijo valandėlę, 
kuriai pats ir vadovavo. 1944 m. pa
sitraukė į Vokietiją. Čia vėliau vie
nerius metus dirbo advokatu prie 
Sąjungininkų teismo Liubecke, po 
to buvo VLIKO radijo komentato
rius bei dokumentacijos skyriaus 
vedėjas Reutlinge, lietuviškų pro
gramų redaktorius Tarptautiniame 
Ispanijos radijuje Madride. Ėjo 
įvairias pareigas Vokietijos LB ta
ryboje, darbavosi Vasario 16-tosios 
gimnazijoje. Ilgiausiai - nuo 1968 
iki 1991 m. - buvo Vokietijos lietu
vių bendruomenės reikalų vedėju, 
taipgi redaguodamas šios bendruo
menės leidinį “Informacijos”. Su 
velioniu atsisveikinti į Hiuttenfeldo 
kapinių koplyčią susirinko apie 150 
bičiulių, pažįstamų, Vasario 16-to- 
sios gimnazijos mokinių ir jos dar
buotojų. Gedulines Mišias atnašavo 
gimnazijos kapelionas kun. A. Kel
melis, pamokslą pasakė kun. J. Dė
dinas. Atsisveikinimo žodžius tarė 
Vokietijos lietuvių bendruomenės 
pirm. A. Šiugždinis, gimnazijos di
rektorius A. Šmitas. Velionies pa
laikai sudeginti ir kovo 11d. palai
doti Kaune. (“Vokietijos LB valdy
bos informacijos” 2000 m. 1 nr.).

Lenkija
Lenkijos lietuvių draugijos 

(LLD) Ščecino skyriaus metinis su
sirinkimas įvyko vasario 20 d. drau
giškų kaimynų Ukrainiečių klubo 
patalpose. Be 19 skyriaus narių, dar 
dalyvavo LLD centro valdybos vi
cepirm. K. Baranauskas, Lietuvos 
konsulas Varšuvoje V Velička, Len
kijos ukrainiečių draugijos pirm. H. 
Klodej. Prisimenant Lietuvos ne
priklausomybės metinę šventę, pra
džioje buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. Tylos minute prisimintos ir 
pagerbtos mirusios skyriaus narės 
Danutė Obitko ir Jaunutė Dariu- 
vienė, garsiojo Dariaus lakūno 
žmona. Pranešimus padarė skyriaus 
valdybos pirm. V. Buvelskis, vice
pirm. J. Zelepienė ir ižd. Danutė 
Mokovička. Po pranešimų diskusi
jose daugiausia svarstyta Dariaus ir 
Girėno paminklo būldė Pščelnike. 
Prieš dvejus metus vandalai nuo 
paminklo nuplėšė lietuvių, lenkų, 
vokiečių ir anglų kalbomis užrašą. 
Kaune buvo pagaminta plokštė su 
užrašu lietuvių ir lenkų kalbomis ir 
įmūryta prieš paminklą. Pats pa
minklas, kaip rašoma “Aušros” š.m.
5 nr., yra skurdus ir neturintis kul
tūrinės vertės. Vietiniai lietuviai 
galvoja, kad naujo paminklo pasta
tymas yra viso pasaulio lietuvių rei
kalas. Po susirinkimo vyko vaišės, 
pasikalbėta ir padainuota lietuviškų 
dainų. J. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.80%
nekiln. turto 1 m........... 8.20%

• 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.fourseasonproperties.com


Dešimtmečiailietuviškajaikultūrai
Iškilus renginys dr. Antanės Kučinskaitės jubiliejui

ALIUCIJA ORENTAITĖ, Vilnius
Lietuvių katalikų mokslo 

akademijoje (LKMA) nuo pat 
jos atkūrimo Lietuvoje ištakų 
(1989 m.) darbuojasi žymi kal
bininkė dr. Antanė Kučinskaitė, 
š. m. balandžio 13 d. šventusi 
savo 85 metų jubiliejų. 1990 m. 
atkūrus akademiją Lietuvoje, iš 
pradžių ji dirbo centro valdybos 
archyvare, nuo 1992 m. - 
moksline sekretore. Per pasku
tinįjį akademijos dešimtmetį A. 
Kučinskaitė dirbo ne tik moksli
nį, bet ir organizacinį bei iš 
dalies redakcinį darbą. Jai pa
dedant ir patariant buvo suor
ganizuoti LKMA suvažiavimai 
(1991 m. Vilniuje, 1994 m. Kau
ne ir 1997 m. vėl Vilniuje). Ji 
buvo akademijos skyrių įvai
riuose Lietuvos miestuose stei
gimo organizatorė, iniciatorė 
bei aktyvi dalyvė. Negailėdama 
nei jėgų, nei laiko, akademijai ji 
atiduoda visas savo žinias bei 
sugebėjimus. Tuo ji nusipelnė 
visų akademijos narių pasitikėji
mą ir pagarbą (plačiau apie ją 
žr. Vasiliauskienė A., Lietuvių 
kalbos puoselėtoja, “XXI am
žius”, 2000, balandžio 5, nr. 25, 
p. 4, 16; Vasiliauskienė A., Pro
fesorės jubiliejus, “Voruta”, 2000, 
balandžio 15 d., nr. 15-16, p. 3).

Š.m. balandžio 15 d. Lietu
vių katalikų mokslo akademija 
suorganizavo iškilmingą renginį 
savo garbingajai narei pagerbti. 
Akademijos nariai susirinko šv. 
Mišių į Vilniaus arkikatedros 
Šv. Kazimiero koplyčią. Tradi
ciškai šv. Mišios yra aukojamos 
už visus mėnesio jubiliatus. Ba
landžio 23 d. savo jubiliejų 
švenčia ir buvęs ilgametis Vil
niaus universiteto Medicinos 
fakulteto dekanas, dabartinis 
Anatomijos, histologijos ir an
tropologijos katedros vedėjas 
profesorius Gintautas Česnys. 
“Abu garbingi jubiliatai yra 
labai susiję su Šv. Kazimiero 
koplyčia”, - sakė, šv. Mišias au
kojęs, Vilniaus vyskupas J. 
Boruta, SJ. Tai mūsų tautos 
dvasios milžinų tyrinėtojai (to
kių, kaip Šv. Kazimieras, palai
mintasis J. Matulaitis, vysk. M. 
Reinys). “Tegul jų šviesa veda 
jubiliatus tolyn, o drauge ir mus 
visus”..

Po šv. Mišių dalyviai nu
vyko į Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos konferencijų salę, 
kur jubiliatė dr. A. Kučinskaitė 
skaitė pranešimą “Didžiojo lie
tuvių kalbos žodyno bruožai 
nuo 1945 m.”.

LKMA centro valdybos pir
mininkas akad. vysk. J. Boruta, 
SJ, pasidžiaugė, kad taip gausiai 
susirinkta. Pristatė garbingąją 
jubiliatę dr. A. Kučinskaitę, pri
siminė pirmuosius jų susitiki
mus bei pokalbius dėl akademi
jos atkūrimo. Vyskupas prane
šė, jog vasario 3 d. akademijos 
centro valdyboje gautas 26 na
rių pasirašytas prašymas su
teikti dr. Antanei Kučinskaitei 
LKMA garbės nario vardą. Bu
vo pakviestas kalbėti balsų skai
čiavimo komisijos pirmininkas 
akad. prof. A. Tyla. Profesorius 
supažindino su balsavimo rezul
tatais.

Dr. A. Kučinskaitei suteik
tas garbės narės vardas ir 
įteiktas LKMA garbės nario 
diplomas. Nuo LKMA (1922 
m.) iki šiol Katalikų mokslo 
įsteigimo akademijos garbės na
riais buvo išrinkti šeši Akade
mijos nariai mokslininkai. Dr. 
A. Kučinskaitė tapo pirmąja 
moterimi - LKMA garbės nare 
(plačiau apie tai žr. Boruta J., 
Antanė Kučinskaitė - LKMA 
garbės narė, “Voruta”, 2000, 
balandžio 15, nr. 15-16, p. 1).

Jubiliatė prisipažino, jog jai 
tai didžiulė staigmena. “Garbės 
aš niekad neieškojau ir netroš
kau... Nežinau, kaip jaustis. 
Esu sujaudinta... Nesijaučiu 
verta. Dėkoju už nuoširdumą”.

Beveik 30 metų jubiliatė 
dirbo mokslinį darbą Mokslų 
akademijos Lietuvių kalbos ins
titute, žodynų sektoriuje, - ji 
buvo didžiojo “Lietuvių kalbos 
žodyno” mokslinė darbuotoja. 
Čia 1959 m. apgynė disertaciją 
- tai buvo pirmoji leksikografų 
apginta disertacija Lietuvoje.

“Daug metų praleidau su 
leksikografais”, - prisimena 
daktarė. 1945 m. nuvyko į Vil
nių pas prof. J. Balčikonį, tikė
damasi, kad bus priimta į di
džiojo “Lietuvių kalbos žodyno” 
redakciją. Jau pažinojęs A. Ku
činskaitę, kaip žodžių rinkėją, 
profesorius mielai priėmė ją į 
kolektyvą. Mat mokydamasi 
Kauno Moterų kultūros draugi
jos mergaičių mokytojų semina

rijoje, dėstytojo rašytojo J. Pet
rulio paakinta, rinko gimtosios 
Salamiesčio parapijos tarmiškus 
žodžius. Tada ir susipažino su 
prof. J. Balčikoniu, redakcijos 
darbuotojais - B. Vosylyte, A. 
Lyberiu, J. Senkumi.

Tuometinės darbo sąlygos 
buvo labai sunkios. Dėl galimų 
karo pavojų žodyno kartoteka 
buvo paslėpta, didelė jos dalis 
išvežta iš Vilniaus. 1947 m. A. 
Kučinskaitė buvo komandiruo
ta į Kauną, kadangi “Spindulio” 
spaustuvėje buvo spausdinamas 
didžiojo “Lietuvos kalbos žody
no” antrasis tomas. Ji turėjo 
prižiūrėti jo spausdinimą.

Komunistinė cenzūra, nie
ko neišmananti apie lietuvių 
kalbą, vertė ištaisyti ne vieną 
lanką. Kiek turėta problemų su 
tokiais žodžiais, kaip “Dievas, 
šventorius...” ir daugelis kitų! 
Tekdavo paklusti. Ir... žodį 
“Dievas” rašyti iš mažosios rai
dės. Bet spaustuvės darbininkai 
išleido tomą, nepaisydami cen
zūros valios ir daugelyje jų 
palikdami seną redakciją.

Po šio įvykio žodyno dar
buotojai B. Vosylytė, J. Balčiko
nis, A. Kučinskaitė, V. Sirtautas 
turėjo begalę nemalonumų, bu
vo “suimti kietai į rankas”. 
Leidinys buvo uždraustas pla
tinti. Nors pirmasis tomas buvo 
išleistas dar prieš okupaciją, 
buvo pareikalauta taisyti ir jį. 
Žinoma, uždraudė ir žodyno 
platinimą. Ir vėl gi ... Spaustu
vininkai knygas išvogdavo iš 
spaustuvės, pristatydavo į anti
kvarinius knygynus, kur šie uni
kalūs tomai būdavo pirkėjų 
tiesiog išgrobstomi. Kuo iš tiesų 
buvo suinteresuoti šie spaustu
vės žmonės, lieka paslaptis, bet 
leidinio išlikimui ir Lietuvos 
mokslui jie nepaprastai pasitar
navo.

“Didysis ‘Lietuvių kalbos 
žodynas’ remiasi liaudies šneka
mąja kalba - parodyta kalbos is
torija, kalbos vaizdingumas. To
kio žodyno neturi nei viena 
tauta pasaulyje. Jau yra išleista 
19 tomų. Po pusantrų metų, 
apie 2002 metus, turėtų pasiro
dyti 20 tomas.. Lauksime jo ir su 
džiaugsmu švęsime pabaigtuves. 
Tikiu, kad lietuviai brangins sa
vo kalbą. Tauta turi kuo di
džiuotis. Tikra sensacija tai, kad 
vienas lietuvių kalbos žodis gali 
turėti net 120 reikšmių. Šian
dien malonu pripažinti, kad visi 
leksikografai buvo Lietuvos 
patriotai”, - džiaugėsi jubiliatė.

Daktarei Antanei Kučins
kaitei teko atsakyti į klausimus 
apie didįjį “Lietuvių kalbos žo
dyną”, priimti gausybę jubilieji
nių sveikinimų. Jubiliatę sveiki
no net pirmieji jos mokiniai 
Šiauliuose, Linkuvoje, LKMA 
nariai, buvę bendradarbiai, pa
rapijiečiai, žurnalų redaktoriai, 
visuomenės veikėjai, bičiuliai.

Įspūdingą vakarą nuošir
džiais linkėjimais užbaigė vysk. 
J. Boruta, SJ, pabaigoje tarda
mas, jog “dar daugiau linkėjimų 
- mūsų širdyse”.

Lietuvos mokslininkė lituanistė dr. Antanė Kučinskaitė skaito paskaitą 
Vilniuje jos pagerbtuvėse 85-rių metų sukakties proga. Kairėje - vysk. 
J. Boruta, SJ, dešinėje - prof. A. Tyla Nuotr. A. Vasiliauskienės

Atsiųsta
Estera AJšėnienė, ĮŠALUSI 

VALTIS. Agilė, Audra, Agnė. Trilo
gija. Romanai, pasakojantys apie 
trijų moterų likimus. Išleido leidyk
la Agora (a/d 846, Vilnius 2055). 
Tiražas - 1000 egz. Vilnius, 1999 
m., 384 psl.

ATEITIS, 2000 metų 1(5) nr. 
Vyr. redaktorė - Irena Petraitienė, 
redaktorius - dr. Arvydas Žygas. 
Leidėjas - Ateitininkų federacija. 
Tiražas - 1000 egz. Adresas: Lais
vės ai. 13, LT-3000 Kaunas, Lithua
nia. Metinė prenumeratos kaina - 
20 dol. Amerikoje, 30 dol. Kanado
je. Čekiai rašomi: Ateitis Relief 
Fund, pažymint “Ateitis”. Čekiai 
siunčiami: Mečys Šiikaitis, 8889

LKMA seminaro dalyviai 2000 m. balandžio 15 d. klauso dr. ANTANĖS KUČINSKAITĖS paskaitos. Prie sta
lo sėdi (iš k.) Dovilė Janionytė, Aliucija Orentaitė, Jadvyga Damušienė, prof. Adolfas Darnusis

Nuotr. A.Vasiliauskienės

Romanas apie
VYTAUTAS DYVAS

Nijolės Gaškaitės-Žemaitie- 
nės romanas “Užverstų šulinių 
vanduo” buvo vienas iš anksty
vųjų šių metinių grožinės litera
tūros leidinių, pasirodžiusių Vil
niuje. Tai pasakojimas apie be
viltišką būklę Lietuvos kaime 
penktojo dešimtmečio pabaigo
je ir šeštojo pradžioje (pereita
me šimtmety) bei apie jau pra
laiminčius partizanus. Kokių 
nors kasdieninių emocijų, kaip, 
pavyzdžiui, kivirčai šeimose, ne
santaikos tarp kaimynų, brolių 
ar seserų pykčiai, jaunų žmonių 
įsimylėjimai su paverkšlenimais, 
čia yra labai mažai. Visas ir visų 
gyvenimas, išskyrus stribų, siū
buoja ant briaunos, kurios abie
jose pusėse tyvuliuoja bedugnė. 
Laikinas išsigelbėjimas galėtų 
būti išdavystė, bet ji sveiko gal
vojimo žmonėse yra tokia sveti
ma viešnia kaip ir pati mirtis.

Išdavystė Lietuvos kaimo 
žmonėse tada atrodė didesniu 
siaubu už marą. Tik kažkokie 
puspročiai beviečiai tipai ar di
džiulio fizinio skausmo sulaužy
tieji galėjo į šią nelaimę pakliū
ti. Bjaurėjimasis išdavyste - sa
vimi pasitikinčios, kaltės nejau- 
čiančios, išdidžios ir stiprios vi
suomenės žymė.

Šiame romane visiškai nera
sime miesto. Net jo šešėlio nė
ra. Juk miestas - yra lyg prasky
dusi tyrė. Joje plūduriuoja var
guolis ir inteligentas, dideli kul
tūriniai siekiai ir net pasiekimai, 
bet žemyn drumzlių klodan sė
da patsai žmogus. Miestai viso
se šalyse ir visais laikais buvo ir 
liko bakterijomis užkrėstais 
tvenkiniais. Ko juose nėra - 
idealizmas virsta bjaurastimi, 
šiukšlėse bręsta aukų heroiz
mas. Ir kas bus, kai visas pasau
lis į miestus suplauks?

Lengva įspėti, kad šis roma
nas bus sutiktas dvejopai. Kurie 
klūpčioja prieš pornografinius 
darbus, avangardiniais kūrėjais 
laikydami R. Gavelį ir kitus vy
riškus bei moteriškus pornogra- 
fistus, nesusitvarkančius hormo
nų gamyboje, tie nuožmiai 
skelbs, kad šis N. Gaškaitės ro
manas nepasako nieko nauja ir

paminėti
Baywood Park Dr., Seminole, Flo
rida 33777, USA; Kanadoje: Vincas 
Kolyčius, 86 Glenholme Ave., To
ronto, Ont. M6H 3B1. Žurnalas 
dailiai atrodo, tik tekstai puslapiuo
se per daug sugrūsti - sunkina skai
tymą.

SALEZIEČIŲ ŽINIOS, 2000 
metai, 1 (99) nr. Saleziečių veiklos 
leidinys. Išeina kas trys mėnesiai. 
Vyr. redaktorius - kun. Pranas Ga
vėnas, redakcinė kolegija - kun. 
Izidorius Sadauskas, kun. Petras 
Dumbliauskas, sesuo Liucija Gry
baitė. Atsakingoji redaktorė ir lei
dinio parengėja - Marija Katiliūtė. 
Adresas: “Saleziečių žinios”, Erfur
to 3, Vilnius 2049, Lithuania. 

jo galėjo nebūti. Bet juk nieko 
nauja nepasakė ir susimaišiusių 
vertintojų naujumu paženklinti 
pornografistai. Ką jie pasakojo, 
apie tai patvoriuose žvengdami, 
Gaveliui lygiu kūrybiškumu, 
šnekučiuodavosi kaimo bernai.

Gaškaitė pasakoja apie be
siaukojančius žmones, nes silp
nesnieji jau išbėgę miestų kryp
timi. Šio romano turinį galime 
skelti į dvi dalis. Pirmojoje žūti
mi baigiama partizano Prano 
buitis, o jo sužadėtinė Albina 
nusiunčiama į tardymų kančią ir 
tremtį. Tai amžiumi ir kovos pa
tirtimi vyresniųjų partizanų liki
mo aptarimas. Bet to, čia mato
me ir nepakeliamoje aplinkoje 
vargstantį kaimą. Ūkininkai 
įbauginti, suniekinti, tačiau ne
suvilioti. Čia autorė skaitytoją 
supažindina ir su “jaunikliais” 
kovotojais - Birute ir Marium.

Tolimesnė romano eiga 
daugiausia pasakoja apie tuos 
du iš normalaus gyvenimo (ku
rio iš tikrųjų jau nėra) išbaidy
tus ir besislapstančius jaunuo
lius. Jie netyčiomis - ir neįtikė
tinai! - susitinka tuščiuose eigu
lio namuose, saugodamiesi 
strykčioja iš vietos į vietą, kol 
abu, rusų apsupti, bunkeryje su
sisprogdina.

Romano pradžioje susi
kuriame labai baugų vaizdą apie 
tuolaikinį kaimo gyvenimą. Pir
mosios okupacijos metu išvežtų 
tėvų dukrelė Birutė, buvojanti 
pas ją priglaudusius baikščius 
ūkininkus Vengrius, sunkiai dir
ba jų ūkyje ir netolimame mies
telyje lanko paskutines viduri
nės mokyklos klases. Čia regime 
į ją nukreiptą spaudimą, kad 
glaustųsi prie komunizmo. Ma
tome jos bendraklasės, mokyto
jo dukros Bernardetos, spyrioji- 
mąsi prieš tėvą, kuris, bijoda
mas nustoti tarnybos, ragina 
dukrą tapti komjaunuole. Čia ir 
vaikėzas Laučka, pasiduodąs 
gundymams jungtis į komjau
nuolius, o vėliau ir į stribus.

Sutinkame į kaimą iš kaž
kur atsitrenkusią stribų šeimą, 
apsigyvenusią partizano Prano 
tėvų ūkyje. Kas tie Šimkai - tai 
atėjūnai, nežinomos kilmės, ne
žinomos praeities. Juk visi egze
kutoriai visais laikais slėpė savo 
kilmę. Susipažįstame su parti
zanų provokatoriais, susipažįs
tame su išdaviku, buvusiu parti
zanu, čigonu, nepakėlusiu kan
kinimų. Vargdienėlė Birutė, 
klaidžiojanti viena nežinioje, 
globėjų Vengrių beveik nemėg
ta, suartėja su ryšininke Albina. 
Bet žūsta Pranas, suimama Al
bina, išvežimuose ir areštuose 
sunaikinamas kaimas. Birutė, 
tremiant globėjus Vengrius, lai
mingai pasprunka į mišką. Ir 
prasideda jos klajoklinis gyveni
mas su ją globojančiu partizanu 
Mariumi. Kai blogis uždengia 
visą padangę, su juo kovoti tam
pa beprasmiška. Tada yra pro
tingiau nuo jo slėptis.

Romane nėra nepertrūks- 
tančiai augančios intrigos. Ji 
prasideda pirmuose puslapiuose

Dabartinės Lietuvos pašto ženklas 
Ntr. M. Pranevičiaus

auką 
tokiame lygyje, kuris jau nepa
lieka vietos jai stiprėti.

Išgirsime kalbas, kad apie 
partizanus jau yra užtenkamai 
prirašyta, ir šis N. Gaškaitės ro
manas tesąs tarsi mažai reiškiąs 
kibiro šliukštelėjimas į Nojaus 
tvaną. Taip kalbės partizanų 
veiklos nelaiką svarbia mūsų 
tautos dalimi. Faktai yra viena, 
tautos susitaikymas savyje yra 
kita.

Partizanai Lietuvą gynė nuo 
kolonistų. Jų gyvenimo atgarsiai 
šiomis dienomis pradeda atskir
ti melagį pliauškalą, žodžiaveik- 
lį kosmopolitą nuo pirmiausia 
savoje aplinkoje geresnės tvar
kos ieškančio žmogaus, kuris tik 
vėliau gali pagalvoti apie pagal
bą svetimiems darbams. Žydų 
holokaustas, apstatytas pamink
lais, apmokėtas milijardinėmis 
sumomis, apgarbintas ir garbi
namas mokyklose, perdėjimo 
įspūdžio nesukelia. Nesukels jo 
ir šis romanas, taip pat kalbąs 
apie istorinius faktus, nemalo
nius Stalino “anūkėliams”. Jis 
papykins ne vieną buvusį (ir dar 
gyvą) stribą bei KGB pulkinin
ką. Tačiau šis Gaškaitės darbas 
liudys istorinę tikrovę, nemalo
nią “buvusiems” ir šiandien 
maskuojantiems marksizmo tru
badūrams.

Spalvingiausias asmuo šia
me romane yra partizanų ryši
ninkė Albina. Jai autorė daug 
puslapių neskyrė, tačiau tvirtos 
moters vaizdas įsirašo skaitytojų 
mintyse. Jos charakterį ypač pa
brėžia partizano Prano lavono 
pavogimas nuo miestelio aikš
tės, kai šalimais linksminasi stri
bai. Ir, žinoma, tragiškas Prano 
palaidojimas. Ši fizinė ir dvasinė 
tvirtuolė po daugelio jos nelie- 
tusių puslapių grįžta užsklęsti 
romano. Skausme ir ilgesy pa
brėžia, kad kalbėti ir apkalbėti 
įvykiai yra istorijos ir gyvenimo 
dalis. Aplink negirdimai srove- 
no_ gyvenimas, niekada nenu
trūkstantis, nepastebimas, am
žinas. Jinai buvo jo dalis, kaip ir 
Pranas, gulintis visai čia pat, 
kaip ir visi tie vyrai ir moterys, 
kurių kūnai ilsėjosi toje žole už
žėlusioje žemėje, o iš požemių 
vandenys iš seniai užverstų šuli
nių gaivino jų veidus” (psl.284).

Šį romaną lengva skaityti. 
Jo nepadėsime šalin, kad ke
liom dienom užmirštume. Jis 
domina net vietomis Šeiniaus 
pobūdžio pastabomis, artimo
mis gamtos aplinkai ir jos su
dvasinimui. “Debesėliai buvo 
nuplaukę, išskydę, o tiesiai virš 
jos suko ratus vanagas. Jis 
sklendė ir sklendė šaltoje erdvė
je, akylu žvilgsniu aprėpdamas 
žemę iki pat padūmavusių pa
kraščių, aprėmintų melsva hori
zonto juosta. O dar aukščiau 
virš vanago, virš tų atmosferos 
sluoksnių, kur siautė nežinomos 
oro srovės, iškeliančios vanagą 
ir nuplukdančios debesų pūkus, 
tvyrojo sustingusi begalybė” 
(psl.8).

Labai gaila, kad iki šiol ne
suradome kelio Lietuvoje išleis
tai knygai į išeiviją. Todėl ne
daug kas matys ir čia aptartą ro
maną. Gal apie knygos kelią iš- 
eivijon pagalvos JAV ir Kana
dos LB Kultūros tarybos? O gal 
ambasados ir konsulai? Išgirsta
me ne vieną solistą ir instru
mentalistą, o knyga į čia daug 
sunkiau ateina, kaip caro laikais 
maldaknygė iš Prūsų į Seirijus.

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, 
UŽVERSTŲ ŠULINIŲ VAN
DUO. Romanas, premijuotas 
“Lietuvių balso” konkurse. Iš
leido Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centras Vilniuje. Meninis api
pavidalinimas Romo Dubonio. 
Redaktorė Prima Dulkinienė. 
Vilnius, 2000 metai, 286 psl.
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u kulturineje veikloje
Lietuvos liaudies kultūros 

centras ir teatro mėgėjai š.m. ko
vo mėnesį surengė devintąją Lie
tuvos mėgėjų teatrų šventę 
“Atspindžiai”. Praeitais metais 
atskirose provincijų vietovėse bu
vo suvaidinti 32 “Atspindžių” 
spektakliai. Kaip rašo ELTA, į 
baigiamąją šventę buvo pakviesti 
patys įdomiausi. Baigiamoji pro
grama įvyko Vilniaus mokytojų 
namuose kovo 17 d. Telšių Že
maitės dramos teatras čia suvaidi
no Keturakio “Amerika pirtyje”. 
Kovo 18 d. penki geriausi vaidini
mai buvo rodomi Valstybinio dra
mos teatro mažojoje salėje, kur 
tarp kitų pasirodė ir Utenos kul
tūros rūmų lėlių teatras “Zuikis 
puikis”.

Žinių agentūra BNS š.m. ba
landžio 15 d. paminėjo savo veik
los dešimtmetį. Prezidento sveiki
nimą perdavė jo atstovė spaudos 
reikalams Violeta Gaižauskaitė ir 
duonos kepalą kaip simbolį, kad 
žinios prezidentui esančios kas
dieninė duona. Vertindami šią ži
nių agentūrą, sugebėjusią per de
šimt metų “nepaleisti nė vienos 
anties”, sveikino ir kiti valdžios 
bei spaudos darbuotojai.

“Mes - iš peršautų dainų 
krašto” - tai rašytojo Romo Gu
daičio eseistikos knyga, kurios 
sutiktuvės įvyko š.m. balandžio 17 
d. Rašytojų sąjungos klube. Kal
bėjo autorius, filosofai R. Ozolas 
ir V. Bagdonavičius, dainavo Mar
cinkonių etnografinis ansamblis. 
ELTA pabrėžia, kad knygos au
torius buvo labai aktyvus politi
niame ir visuomeniniame gyveni
me atkuriant Lietuvos nepriklau
somybę. Autorius rūpinasi tautos 
praeities atskleidimu, tautos ir 
valstybės likimu; skausmingai tie
sai išreikšti naudoja literatūrinę 
formą.

Vilniaus mokytojų namuose 
vyksta trečiasis “Knygų pavasa
ris”. Kaip ELTA skelbia, š.m. ba
landžio 15 d. buvo surengta įvairi 
programa, pradėta susipažinimu 
su leidyklomis. “Katalikų pasau
lis” pristatė pačias naujausias už
sienio autorių knygas “Eutanazi
ja” ir “Dievo palytėjimas”. Svar
biausia programos dalis buvo lie
tuvių ir lenkų poezijos popietė 
“Tu mane liesk - Žodi”. Čia susi
pažinta su Punske gyvenančio 
poeto Sigito Birgelio kūryba ir į 
lietuvių kalbą išversta Krokuvos 
poeto M. Čaikovskio knyga “Je
ruzalės pėdsakai”. Po atviru dan
gumi buvo skaitoma necenzūruo
ta kūryba, vakare įvyko dainuoja
mosios poezijos valandėlė.

Dr. Jono Basanavičiaus gim
tinėje Ožkabaliuose 1989 m. buvo 
įsteigta Lietuvos tautinio atgimi
mo ąžuolyno draugija, kuri globoja 
ten pasodintą didžiulį ąžuolyną - 
trisdešimties hektarų plote ten 
dabar auga 7000 medelių, suso
dintų atskiromis giraitėmis. Į 
pietvakarius nuo sodybos žaliuoja 
vienuolika ąžuoliukų, skirtų Kovo 
11-tajai. Kitoje vietoje susodinti 
ąžuoliukai ir viena liepaitė prime
na Sausio 13-tosios aukas, Vasa
rio 16-tosios signatarų garbei 
buvo pasodinti ąžuoliukai 1998 
m. Yra ir Medininkų priespau
dos aukoms bei knygnešiams pa
gerbti pasodintų medelių. Visi jie 
gražiai auga ir ošia. Kasmet 
ąžuolynas prasmingai papildo
mas. Šiemet balandžio 15 d., kaip 
ELTA praneša, buvo sušaukta 
medelių sodinimo talka pasodinti 
ąžuoliukams Kovo 11-tosios sig
natarų garbei. Tokios talkos daž
niausiai baigiasi vakaronėmis prie 
laužo.

Prano Mašioto mokyklos Klaipėdoje ansamblis “Kulverstukas” su va
dove VILIJA POSEČNIENE Nuotr. A. Juškevičiaus

Dail J. Mieliulio meno darbų 
ilgalaikė paroda atidaryta š.m. 
kovo 11d. Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte, IL. Dailininkas gi
mė 1919 m. kovo mėn. 26 d. 
Batakiuose, Tauragės apskr. Mo
kėsi mokytojų seminarijoje. Po 
Antrojo pasaulinio karo studijavo 
Vokietijos Freiburgo meno mo
kykloje, vėliau meno akademijo
je. Atvykęs į JAV, gilino studijas, 
pasiekė magistro laipsnį, dėstė 
meną vidurinėse mokyklose, daly
vavo parodose, reiškėsi lietuvių 
spaudoje. Dailininko fantastinėje 
kūryboje akivaizdžiai pinasi min
tis ir jausmas, dvasinių pojūčių 
elementai ryškinasi tikrais daik
tais, įspūdingais įvaizdžiais.

Valstybiniuose radijo ir tele- 
vizįjos rūmuose š.m. balandžio 12 
d. atidaryta ilgalaikė tapybos dar
bų paroda, kurioje rodoma iški
liausių Lietuvos dailininkų kūry
ba - 64 paveikslų rinkinys. Jį su
daro įvairių krypčių dailės darbai 
- dekoratyviniai, sodrių spalvų kū
riniai, daugiaplanės erdvės pa
veikslai, urbanistiniai peizažai ir 
kt. Kaip ELTA pastebi, ilgalaikė 
paroda iš muziejaus fondų teikia 
galimybę giliau pažvelgti ir į abs
trakčios išraiškos kūrybą. Paroda 
vyks iki metų pabaigos. Galimas 
dalykas, kad bus susitarta ją ir 
toliau tęsti.

Vilniaus Mažojo teatro spek
takliai Bogotoje, Kolumbijos sos
tinėje, praėjo su dideliu pasise
kimu. Vaidinta geriausiuose tos 
šalies teatruose, susilaukta gausių 
žiūrovų. Festivalyje dalyvavo teat
rai iš 31 pasaulio šalies. Parodyta 
apie 70 vaidinimų. Lietuviai, rež. 
Rimo Tumino vadovaujami, pa
rodė M. Lermontovo “Maskara
dą” ir Sofoklio “Karalių Edipą”. 
Kaip ELTA pažymi, išvykoje rež. 
R. Tuminas vedė režisūros kur
sus, aktoriai A. Žebrauskas ir A. 
Dabšys - aktoriaus meistriškumo 
pratybas. Teatralai (35 žmonių 
grupė) į Lietuvą grįžo š.m. balan
džio 19 d.

Kino teatre “Lietuva” Vilniu
je š.m. balandžio 17 d. buvo pra
dėta Izraelio kino savaitė. Žiūro
vai matė Izraelio kino režisierių 
1988-1998 m. laikotarpiu sukur
tus filmus, daugiausia liečiančius 
holokaustą. Kaip ELTA rašo, fil
mai yra gerai įvertinti tarptauti
niuose kino festivaliuose. Numa
toma surengti dar vieną Izraelio 
kino savaitę ateinantį rudenį su 
vaidybiniais filmais. Pirmą kartą 
Izraelio filmų savaitė buvo su
rengta 1994 m. Rygoje, kur yra 
įsikūrusi Izraelio ambasada Balti
jos valstybėms.

Džiazo muzikos puoselėtojas 
Lietuvoje pianistas ir kompozito
rius Egidijus Buožis kartu su savo 
koncertiniu partneriu trimitinin
ku Valerijumi Ramoška išleido 
naują kompaktinę plokštelę “Solo 
ir duetai”, kurioje yra dvylika ge
rai improvizuotų džiazo melodijų. 
Plokštelės sutiktuvės įvyko š.m. 
balandžio 5 d. “Vartų” galerijoje. 
Kaip ELTA rašo, džiazo muzikos 
žinovai labai gerai įvertino 
plokštelės autorių muzikavimą. 
E. Buožis džiazu susidomėjo dar 
gimnazijoje. Studijuodamas jau 
buvo įvertintas pirmąja premija 
Tarptautiniame džiazo improvi
zacijos konkurse Vilniuje. Šiuo 
metu jis dėsto improvizacijos pa
grindus Muzikos akademijoje ir 
fortepijoną M. K. Čiurlionio me
nų gimnazijoje. Kaune dešimtasis 
džiazo tarptautinis festivalis įvyko 
š.m. balandžio 21-30 d.d. Pasiro
dė apie 40 Lietuvos ir kitų kraštų 
grupių, tarp jų žymieji Anglijos ir 
JAV tos muzikos atlikėjai. Snk.

I *'
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RISIKELIMO
PARAPIJOS 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 milijonu dolerių
MOKA UZ:
90-179 d. term. ind. i............
180-364 d. term.Ind..............
1 metų term, indėlius.........
2 metų term, indėlius.........
3 metų term, indėlius.........
4 metų term. Indėlius.........
5 metų term. Indėlius.........
1 metų GlC-mėn.palūk........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable".......................
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą iki......
Kasd. pal. taupymo sąsk...

. Kasd. pal; čekių sąsk. iki...
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Duodame asmenines paskolas iki 
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

Toronto “Aušros” vyrų krepšinio komanda, ŠALFASS-gos pirmenybėse Detroite, MI š.m. kovo 25-26 d.d. 
laimėjusi III-čiąją vietą

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

3.80% 
4.70% 
4.90% 
5.25% 
5.45% 
5.55% 
5.75% 
4.90% 
5.15% 
5.50% 
5.70% 
5.85% 
6.05%

3.00% 
5.15% 
5.50% 
5.70% 
5.85% 
6.05% 
2.00% 
2.00% 
2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................. 8.00%

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

din. 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.

$50,000 ir mortgičius iki 75%

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 
narys1

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W. 
ir Weston Road)

LEDA^ 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 

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

■■■■■■■■■■■■B 1111111111111111111111 
LePAGE 

■■■■■■■■■■■■■I 1111111111111111111111

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

©^SPORTAS
Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos krepši

nio federacijos (LKF) vykdomasis 
komitetas jau patvirtino olimpinės 
krepšinio rinktinės kandidatų sąra
šą, kuriame yra 20 krepšininkų; jų 
pusė yra žaidę įvairiuose Europos 
ir JAV klubuose. Į dvidešimtuką 
patekę žaidėjai: Šarūnas Jasikevi- 
čius, Kęstutis Marčiulionis, Darius 
Maskoliūnas, Rolandas Jarutis, An
drius Giedraitis, Donatas Slanina, 
Arvydas Macijauskas, Ramūnas 
Siskauskas, Artūras Karnišovas, 
Saulius Štombergas, Mindaugas Ti- 
minskas, Mindaugas Žukauskas, 
Dainius Adomaitis, Tomas Masiu
lis, Virginijus Paškevičius, Darius 
Songaila, Arvydas Sabonis, Eureli- 
jus Žukauskas, Gintaras Einikis, 
Robertas Javtokas. Lietuvos krep
šinio rinktinei iškilo didelė grėsmė! 
A. Karnišovui pradėjo skaudėti kai
rės kojos kelį, ir yra galimybė, kad 
reikės daryti operaciją, kas užkirstų 
jam kelią dalyvauti olimpinėse žai
dynėse.

Garsusis krepšininkas Rimas 
Kurtinaitis, laikinai nusimetęs val
dininko aprangą “Laukinio arklio”

klube, Kaune linksmai atšventė sa
vo keturiasdešimtmetį, o po to išvy
ko į pajūrį, kur užvaldžius “jaunys
tės polėkiams”, jis Klaipėdos se
namiestyje vaikštinėjo apsiavęs tik 
baltomis kojinėmis ir per juosmenį 
persirišęs rankšluostį.

RANKINIS: “Eastcon AG” 
moterų rankinio komanda, kuri vi
są sezoną sėkmingai rungtyniavo 
Lietuvos ir užsienio aikštėse, ne
lauktai suklupo baigminėse rungty
nėse, pralaimėdamos “Eglės - Švie
sos” komandai 22:24 ir 21:24. 
Trečią vietą užėmė Panevėžio “Lė
vens” rankininkės.

PENKIAKOVĖ: ELTA pra
nešė, kad Lietuvos penkiakovinin- 
kas Andrius Zadneprovskis laimėjo 
pasaulio taurės varžybų tarpsnį Vo
kietijoje ir iškovojo teisę dalyvauti 
Sidney olimpinėse žaidynėse.

KARATE: Kaune vykusiame 
Europos karate “kiokusin” čempio
nate kaunietė Roma Mikšytė dar 
kartą apgynė stipriausios žemyno 
karatistės vardą.

IRKLAVIMAS: Lietuvos at
stovės K Poplavskaja ir B. Sakic- 
kienė Tarptautinėje irklavimo rega
toje Diusburg (Vokietija) porinių

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

boję apkaltino liberalus sveika
tos apsaugos fondų mažinimu, o 
sąjungos partiją stoka toleranci
jos gyventojų mažumoms ir dik- 
tatūrišku elgesiu partijos veikloje.

Konservatoriams tuojau po 
suvažiavimo buvo duota proga 
pademonstruoti savo politinį 
svorį vienos federacinės apygar
dos rinkimuose Newfoundlan- 
de. Dalyvavo keturių partijų 
kandidatai, ir konservatorius 
Loyola Hearn laimėjo 35.5% 
balsų, palikdamas naujųjų de
mokratų (NDP) kandidatą ant
roje vietoje su 34.4% balsų. 
Nors laimėjimas buvo labai ma
žu balsų skirtumu, bet J. Clark 
skelbė, kad tai “didelis laimėji
mas”, nes “Stanley taurę irgi ga
lima laimėti vieno įvarčio skir
tumu ir mes tai padarėme šian
dien!” Liberalų partijos kandi
datas surinko apie 25% balsų, o 
sąjungos partija, išstačiusi savo 
kandidatą pirmą sykį šioje Ka
nados dalyje, tegavo apie 4% 
balsų.

Air Canada paskutiniu me
tu susilaukė labai daug ir aštrios 
keleivių kritikos. Skundžiamasi 
dėl ilgų eilių prie bilietų tikrini
mo pultų, staigių skrydžių at
šaukimų bei vėlavimų, blogo 
aptarnavimo į mažiau keleivių

BPL Import/Export

SIUNTINIAI į 
LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + 

$20 už pristatymą
SKAMBINTI

905 545-8868 -
Asta arba Beatas Brasai

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

Hamilton, Ont. L8M 2W7

patraukiančias vietoves. Ta pa
dėtis siejama su Air Canada ir 
Canadian jungimosi, kuris ofi
cialiai pasibaigs birželio mėnesį, 
negalavimais. Otava pradėjo 
grasinti, kad leis JAV bendro
vėms aptarnauti Kanados mies
tus, jei Air Canada, praradusi 
vidinę konkurenciją, nepasitai
sys. O Air Canada paskelbė, 
kad ji netrukus pasamdys dau
giau tarnautojų ir įsteigs “am
basadorių” grupę, kuri stengsis 
padėti keleiviams.

Pearson oro uoste Toronte 
birželio 1-3 dienomis vyks ne
mažas persitvarkymas: daug oro 
linijų bendrovių pakeis savo 
skrydžių stotis (terminais). Air 
Canada, Canadian ir Canadian 
Regional skris iš 2-os stoties į 
Kanados ir JAV miestus, bet ki
ti šios bendrovės tarptautiniai 
skrydžiai bus iš 1-os stoties; ki
tos bendrovės bus perkeltos iš
2- os stoties į 1-mą ar 3-čią arba 
susikeis tarp 1-os ir 3-čios. Iš 
svarbesnių oro linijų, Delta, 
Midwest Express, BWL4 Interna
tional, Northwest, Royal skris iš
3- os stoties, Lufthansa, LOT 
Polish, Nippon, Alitalia skris iš 
1-os stoties.

Rūkorių bėdos vis nesibai
gia - vėl planuojama pakelti ci
garečių mokesčius net $12 už 
kartoną (200 cigarečių). Otava 
stengiasi šį mokesčių pakėlimą 
koordinuoti su penkiomis ryti
nėmis provincijomis. Anksty
vesnis mėginimas 1994 metais 
pakelti mokesčius buvo užslo
pintas masine nelegalia kontra
banda iš JAV per indėnų rezer
vatus su tabako bendrovių pa
galba. Dabar gi padėtis pasikei
tė: keli tabako bendrovių vado
vai atsidūrė kalėjime, kitos 
bendrovės laukia teismo spren
dimo, JAV tabako mokesčiai 
padidėjo. Tikimasi, kad pakilu
sios cigarečių kainos labiau at
baidys jaunuolius nuo rūkymo.

dviviečių valčių varžybose užėmė 
dvi antrąsias vietas.

JOJIMAS: Šalčininkų rajono 
mero taurės konkursą, kuriame 
rungėsi vis stipriausi šalies raiteliai, 
laimėjo vilnietė V. Navickaitė ir ga
vo spalvotą televizijos aparatą. An
trąją vietą užėmė F. Žičkus, trečią
ją - V. Civinskas. Šuolį į aukštį lai
mėjo Z. Šarka (192 cm), antrąją - 
A. Žvirblis (185 cm).

VANDENSVYDIS: Šalies van
densvydžio pirmenybėse vienuolik
tą kartą iš eilės pergalę šventė 
Kauno “Gaja - Lituanica”, baigmė
je 9:8 nugalėjusi Vilniaus “Baltic - 
Amadeus”. Bronzos medalį pelnė 
Kauno “Dainavos” žaidėjai. V.P.

“Aušros” žinios
- Pardavinėjami “T-shirts” su 

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

- Birželio 3-4 d.d. Hamiltone 
įvyks ŠALFASS krepšinio žaidynės 
sportininkams nuo 4-16 m. am
žiaus. Daugiau žinių galima gauti 
pas komandų trenerius.

- Visi kviečiami dalyvauti 
“Aušros” narių Mišiose birželio 11 
d., 5 v.p.p ir pokylyje po Mišių Pri
sikėlimo parapijos salėje. Inf.

YP SE IV O S

Gydytojas danguje
Gydytojas, patekęs į dangų, ga

vo leidimą paklausti Dievą:
- Ar sveikatos reforma bus ka

da nors įvykdyta? Dievas tarė:
- Turiu tau gerą ir blogą žinią: 

atsakymas - taip, bet ne mano am
žiuje.

Trys viename kape?
Svečias iš Lietuvos, lankyda

mas lietuvių kapines Kanadoje, gė
rėjos meniškais paminklais. Viena
me jų pastebėjo tokį įrašą: “Čia ilsi
si Jonas Kupolis, advokatas ir doras 
žmogus”. Lankytojas tarė, savo pa
lydovui: “Argi čia viename kape 
palaidoti trys asmenys?”

Mississaugoje trečią gegu
žės savaitę vyko Romos katali
kų ir Anglikonų religinių bend
rijų vadovų uždaras ekumeninis 
susirinkimas, kurį sušaukė (bet 
nedalyvavo) popiežius Jonas 
Paulius II ir Canterbury arki
vyskupas, Anglikonų bendrijos 
galva, George Carey. Šiame is
toriniame susirinkime dalyvavo 
26 vyskupai iš 13 valstybių. Šios 
religinės bendrijos išsiskyrė 
1534 metais, bet teologai randa 
gana daug panašumų ir sutari
mų. Šis susirinkimas planavo 
svarstyti aštresnius iki šiol vis 
dar nesutariamus klausimus. 
Susirinkimui buvo parinkta Ka
nada todėl, kad tai dvikalbė 
valstybė, kurioje religinės gru
pės gražiai sugyvena.

“Save the Children” labda
ros organizacijos studija paro
dė, kad motinų gerovės lygis 
Kanadoje yra antroje vietoje iš 
106 pasaulio valstybių. Pirmauja 
Norvegija, o po Kanados pirma
me dešimtuke rikiuojasi Aust
ralija, Šveicarija, JAV, Olandi
ja, D. Britanija, Suomija, Pran
cūzija ir Kypras. Studija atsi
žvelgė į tokias aplinkybes: anks
tyvos mirties rizika, nuošimtis 
gimdymų padedant apmokytam 
personalui, suaugusių moterų 
raštingumas, nuošimtis moterų 
valstybės valdžios įstaigose ir 
pan. G.K.

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)
1 metų....................7.65%
2 metų....................7.90%
3 metų....................8.10%
4 metų....................8.25%
5 metų....................8.30%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

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

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

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

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

GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

ALGIS 
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.

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

nauji namai ir remontai 
pilni projektai ir statyba 
projektai pagal užsakymą

0 priestatai, pamatai
4 virtuvr s, prausyklos
4 rūsių užbaigimas

4 elektros darbai

Skambinti JONUI ARŠTIKAIČIUI
Tel.: (416) 879-8221 (nešiojamas)

Pager (416) 331-4218

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

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


Vilnijoje trūksta lietuviškų mokyklų
Vyrauja lenkiškos mokyklos, kuriomis rūpinasi 

vietinės savivaldybės
DR. PETRAS GAUČAS
Pietryčių Lietuvos švietimo 

valstybine kalba problemos šais 
metais yra panašios kaip ir 
ankstesniais metais. Sovietme
čiu čia vyravusias mokyklas ar 
klases mišriose mokyklose rusų 
dėstomąja kalba jau “Perestroi- 
kos” laikais vietos valdžia ėmė 
sparčiai keisti į mokyklas lenkų 
dėstomąja kalba. Šios mokyklos 
perėmė mokyklų rusų dėstomą
ja kalba patalpas, mokymo prie
mones ir t.t.

Mokyklos valstybine kalba 
pietrytiniuose Lietuvos rajo
nuose sparčiau galėjo kurtis tik 
tuo metu, kai pusantrų metų 
truko tiesioginis valdymas bei 
šiuo metu, kai šio darbo ėmėsi 
Vilniaus apskritis. Šios mokyk
los dažniausiai neturėjo patal
pų, mokymo priemonių, be to 
joms kurtis sudėtinga ir dėl vie
tos valdžios požiūrio. Antai tik 
pietryčių Lietuvos savivaldybėse 
priimtas sprendimas steigti mo
kyklų I ir V klases tik tuo atve
ju, jeigu yra ne mažiau kaip 5 
vaikai. Tačiau teisinantis lėšų 
stoka dažnai ir tai nevykdoma.

Nors lietuviškų mokyklų 
tinklas ir plečiasi, jų vis dar nė
ra 33-ijose Pietryčių Lietuvos 
vietovėse. Šių vietovių gyvento
jai neturi galimybių mokyti savo 
vaikus valstybine kalba.

Dauguma naujų mokyklų 
valstybine kalba ir šiuo metu te
bėra pradinės. Vietos savivaldy
bės plėsti jas atsisakė, todėl Vil
niaus apskrities viršininko ad
ministracija pagal galimybes 
pradėjo jas reorganizuoti į pa
grindines. Jei stambesnėse gy
venvietėse mokyklos valstybine 
kalba neplečiamos į pagrindi
nes, tėvai nesiryžta leisti į jas 
vaikų, nes ją baigus į pagrindinę 
mokyklą reikia vykti tolokai 
nuo gyvenamosios vietos. Pa
vyzdžiui, 1996 metais Vilniaus 
rajono savivaldybė atsisakė 
įsteigti penktą klasę Sužionių, 
Medininkų, Buivydžių pradi
nėse mokyklose, ir tais metais į 
šių mokyklų I klasę neatėjo nei 
vienas mokinys, tačiau jau kitais 
metais, kai apskritis šiose vietovė
se įsteigė V klasę, tai ir į I klasę 
susirinko nemažai mokinių.

Vietos gyventojai prade
dant nuo I klasės vis dažniau 
apsisprendžia mokyti savo vai
kus valstybine kalba kaip reika
lingesne gyvenime. Dėl šios ir 
kitų priežasčių mokinių skaičius 
mokyklose valstybine kalba ir 
toliau gausėja. Tačiau joms

trūksta patalpų, inventoriaus, 
mokymo priemonių, pedago
gams - gyvenamojo ploto. Pri
augant gausioms pradinėms 
klasėms šios mokyklos jaučia 
didžiulį patalpų stygių. Dažnai į 
nevisai užpildytus senųjų mo
kyklų pastatus mokyklos valsty
bine dėstomąja kalba neįlei
džiamos, o statyti naujus pasta
tus ar priestatus - brangu. Štai 
Rudaminoje tik pastačius naują 
mokyklą rusų-lenkų dėstomo
siomis kalbomis, į senas patal
pas persikėlė mokykla lietuvių 
dėstomąja kalba. Manome, kad 
tikslinga, kur įmanoma, per
skirstyti patalpas tarp mokyklų 
valstybine ir nevalstybine dėsto
mosiomis kalbomis.

Trūkstant lėšų, mokyklas 
valstybine kalba Vilniaus apskri
tis steigia tik ten, kur tai padaryti 
galima su mažiausiomis išlai
domis. Dėl to kasmet lieka ne
įsteigta daug naujų švietimo 
įstaigų (pradinių ir pagrindinių 
mokyklų, darželių), kurių prašė 
tėvai (1998 metais - apie 20).

Kad tėvai neleistų savo vai
kų į mokyklas valstybine kalba, 
dažnai taikomas ir spaudimas 
tėvams (pvz. Kalvelių atvejis; žr. 
“Lietuvos ryto” priedą “Sosti
nė”, š.m. kovo 28 d.). Tuo tarpu 
kai kurie aukšti pietryčių Lietu
vos savivaldybių valdininkai, 
švietimo darbuotojai moko savo 
atžalas mokyklose valstybine 
kalba.

Pasitaiko atvejų, kai labda
ra ar kalėdinės dovanos darže
liuose vieniems vaikams duoda
mos, o lietuviškos grupės vai
kams - ne. Viename “Vilnijos” 
susirinkime švietimo darbuoto
jai iš Rukainių informavo, kad 
vaikai, kurie lanko darželio gru
pę valstybine kalba negavę kalė
dinių dovanėlių, pradėjo verkti.

Švietimo reformą savivaldy
bės vykdo koordinuojamos mi
nisterijos, tačiau savivaldybės 
nevisada paisov ministerijos re
komendacijų. Štai nedaug mo
kinių turinčias Zujūnų ir Bez
donių pagrindines mokyklas bu
vo imtasi pertvarkyti į vidurines, 
nors ministerija tam nepritarė 
(tiesa, vėliau Zujūnų mokyklos 
pertvarkymui buvo pritarta). 
Panašių atvejų buvo ir šiais 
mokslo metais. Reikia pastebė
ti, kad iš viso aplink Vilniaus 
miestą esančiose vietovėse yra 
neproporcingai daug, palyginus 
su kitais rajonais, vidurinių ir 
pagrindinių mokyklų nevalstybi
ne kalba.

Daug musų tautiečių (apie 1,200), ypač naujai iš Lietuvos atvykusiųjų,susirinko į gražiausią Čikagos lietuvių 
šventovę Marquette Parke dalyvauti Prisikėlimo pamaldose Velykų rytą Nuotr. Ed. Šulaičio

Prieš ligų įsisenėjimą (II)
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juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

West Realty Irto.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

A. VALIULYTĖ su tėčiu dr. A. VALIULIU tautinių šeštadienių mokyk
lų mokinių susitikime Don Bosco mokyklos patalpose Toronte

DR. VYTAUTAS MEŠKA, 
Birštonas

Tyrimai parodė, kad svei
kam, o ypač sergančiam orga
nizmui didžiulės reikšmės turi 
organizmo prisitaikymas, kurio 
procesus dar 1936 m. gana tiks
liai nustatė žymus Montrealio 
mokslininkas profesorius H. Se- 
lye. Tačiau jau ir prieš tai buvo 
pastebėta, kad organizmas gana 
gerai sugeba prisitaikyti prie pa
sikeitusių aplinkos sąlygų. Pvz. 
gimęs bei augęs tropikuose ir 
pervažiavęs gyventi į šiaurės aši
galį, jis ten gana greitai prisitai
ko ir be jokių didesnių sunkumų 
gyvena ir dirba toliau, jo orga
nizmo fiziologinės funkcijos vei
kia be sutrikimų.

Be fiziologinio yra ir psi
chologinis, ir socialinis, netgi fi
losofinis prisitaikymas. Saky
kim, paauglys dėl tam tikrų 
priežasčių yra perkeliamas iš 
vienos mokyklos į kitą. Nauja 
klasė, nepažįstami mokytojai, 
neįprasta jų dėstymo maniera, 
nauji klasės draugai iš pradžių 
tam mokiniui sukelia nemažą 
įtampą, bet vėliau dažniausiai ji 
be jokių pasekmių praeina. 
Daug blogiau su egzaminų su
kelta įtampa, kuri, lenkų moks
lininkų duomenimis, neretai ga
li baigtis savižudybe, o tai liudi
ja, kad tokių mokinių psicholo
ginio prisitaikymo mechanizmai 
visiškai sutrikę.

Prisitaikymo mechanizmų 
sandaros pagrindą sudaro di
džiųjų galvos smegenų pusrutu
lių žievė, tarpinės smegenys (hi- 
potalamas), priekinė posmege- 
ninės liaukos (hipofizės) dalis ir 
antinksčių žievė. Suaktyvėjus 
šioms organizmo prisitaikymą 
vykdančioms struktūroms, orga
nizmas tampa žymiai atspares
nis kenksmingiems ir net 
ekstremaliems aplinkos veiks
niams. Taip pat padidėja orga
nizmo ištvermė, sustiprėja me- 

^SKAITYTOJAI pasisako
TAUTINIAI ŠOKIAI

Nuotr. N. Benotienės

Tautinių šeštadieninių mokyklų mokinių susitikime Toronto Don 
Bosco mokyklos patalpose kitataučiai prie L. PETRAŠIŪNAITĖS-Des 
ROSIERS virtinių Nuotr. N. Benotienės

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

“Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais norime ir būt”... Kai kas 
paklaus, o kaip tą lietuvybę išlaiky
ti? Tam yra daug būdų, bet arti
miausia galimybė - artėjanti XI 
tautinių šokių šventė, kuri įvyks Mi- 
ssissaugoje š.m. liepos 2 d. Į šią 
šventę atvyks šokėjų apie 2000 iš vi
sų pasaulio kraštų, net ir iš Lietu
vos. Tokiam gausiam šokėjų būriui 
reikalingos patalpos ir maistas. Tai 
milžiniško masto renginys, kuris 
reikalauja daug išlaidų ir pasiauko
jimo.

Kai buvau studentė, pati šokau 
tautinius lietuvių šokius, turėjau 
gražią aukštaitišką tautinę aprangą 
ir jaučiau didelę garbę tuos šokius 
šokdama. Kai mokytojavau, kitus 
mokiau šokti tautinius šokius. La
bai gerai žinau tų šokių skonį. Nuo
latinės repeticijos atima daug laiko, 
o mokantis reikia kantiybės ir pa
siaukojimo. Garbė mūsų jaunimui, 
kuris šokdamas tuos šokius stiprina 
lietuvybę. Mes, pensininkai, kurie 
nebegalim mikliai judinti savo kojų, 
pajudinkim savo kišenes, aukokime 
pagal galimybę tai garbingai lietu
vių tautinių šokių šventei. Tuo įro
dysime, kad “lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir būt”.

Pranciška Norušienė, Toronto

džiagų apykaitos procesai, padi
dėja fermentų aktyvumas, neu- 
roreguliacinės reakcijos, neuro- 
dinamika, orientacija, asociaci
jos. Sergant visa tai formuoja 
natūralų - fiziologinį sveikimo 
procesą.

Kitas svarbus sveikimo me
chanizmas yra fiziologinė bei 
psichologinė kompensacija. Pvz. 
apsinuodijus gali žūti aktyvios 
kepenų ląstelės - histiocitai. Bet 
jeigu jų liks nors trečdalis, kepe
nys ir toliau vykdys savo sudė
tingas funkcijas - medžiagų 
apykaitos procesus, iš kurių 
svarbiausi yra svetimų organiz
mui maisto medžiagų paverti
mas organizmui savomis ir, ant
ra, nuodingų medžiagų apykai
tos procesuose susidariusių me
džiagų nukenksminimas.

Šiandien labai susidomėta 
laisvųjų radikalų ir antioksidan
tų problema. Kaip žinia, žmo
gus, o taip pat ir kiti vadinamieji 
aerobiniai organizmai be atmo
sferos deguonies žūtų. Medžia
gų apykaitos procesuose 95% 
įkvėpto deguonies virsta vande
niu, tačiau iš likusių 5% susida
ro labai agresyvūs junginiai: 
molekulių atplaišos - hidroksi- 
las (OH), hiperperoksidas 
(HO2), vandenilio peroksidas 
(H2O2). Šios medžiagos visų 
pirma suardo organizmo ląste
lių membranas ir jų branduo
lius, sutrikdo svarbių baltymų 
bei biologiškai aktyvių medžia
gų sintezę.

Laisviesiems radikalams ypač 
neatsparūs kraujo gamybos or
ganai - kaulų čiulpai. Bet orga
nizmas turi priemonių kovoti ir 
su šiais priešais: tai kai kurie 
fermentai, gaunami su maistu 
vitaminai E, A, C, sėlenas. Jeigu 
minėti laisvieji, radikalai tarsi iš- 
skėtę rankas ieško prie kokių 
ląstelių ar biocheminių procesų 
prisijungti ir jiems pakenkti, tai 
minėti vitaminai jiems, vaizdžiai 
tariant, be pasipriešinimo pasi
duoda ir tokiu būdu apsaugo 
gyvybei svarbius procesus bei fi
ziologines struktūras. Dabarti
niu metu atliekami tyrimai liu
dija, jog antioksidantinių savy
bių turi ir kai kurie gamtiniai 
mineraliniai vandenys, būtent 
tie, kurie pasižymi redukcinėmis 
savybėmis (t.y., turi elektronų 
perteklių).

Kitas kompensacijos pavyz
dys galėtų būti toks. Tarkim, dėl 
piktybinio naviko pacientui yra 
totaliai pašalintas skrandis, ku
ris, kaip žinoma, atlieka daug 
esminių virškinimo funkcijų. 
Tam padeda skrandžio sultys, jų 
rūgštingumas, skrandžio gleivi
nės išskiriami hormonai, akty
vūs skrandžio judesiai. Atrody
tų, jog be skrandžio maisto virš
kinimas neįmanomas. Bet ne. 
Aišku, paciento su pašalintu 
skrandžiu gyvenimo kokybė nu
kenčia, jis jau netaps olimpinių 
žaidynių čempionu, linksmų po
kylių dalyviu, tačiau, sumažinęs 
savo gyvenimo ritmą, reguliariai 
ir dažnai mažomis porcijomis 
maitindamasis jis ir toliau galės 
aktyviai gyventi, nes skrandžio

E-mail: tom.senkus@sympatico.ca U v

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

funkciją įpras kompensuoti su
stiprėjusi kepenų, kasos ir žar
nyno veikla.

Kitas fiziologinis sveikimo 
mechanizmas - savaimingas or
ganizmo apsigynimas nuo ligas 
sukeliančių mikrobų (virusų, 
bakterijų, grybelių, mikroskopi
nių pirmuonių ir dumblių). Kai 
kurių antikūnių (“kareiviukų” 
prieš žalingus - patogeninius 
mikrobus) organizmas turi iš 
prigimties. Kiti antikūniai orga
nizme pasigamina paskiepijus 
arba susidaro persirgus infekci
ne liga.

Aktyviai naikina mikrobus 
ir kai kurie organizmo fiziologi
niai skysčiai. Pvz baltyminė aša
rų medžiaga, lizocimas, praskie
dus jį net 1:60,000,000 dar suge
ba ištirpinti kai kuriuos mik
robus.

Labai svarų fiziologinį svei
kimo mechanizmą sudaro nervų 
sistema, ypač vegetacinės nervų 
sistemos simpatinė dalis, kuri 
dar vadinama veiklos sistema, 
nes mobilizuoja visas gyvybines 
funkcijas. Šių eilučių autoriui 
teko stebėti paliegusią senutę, 
didesnę gyvenimo dalį pralei
džiančią lovoje. Naudingos 
įtampos poveikyje ji atsikėlė ir 
nukulniavo per 10 km (!). Ten
ka dar pridurti, jog ji tuėjo 82 
metus.

Vegetacinės nervų sistemos 
simpatinė dalis yra ir paleidžia
masis (trigerinis), pagal H. Sėly
je, hormoninis valdymo pultas, 
turintis ryškų poveikį visiems 
jau minėtiems sveikimo proce
sams, o taip pat šalina fizinį ir 
psichinį nuovargį, ženkliai page
rina gausias organizmo neuro- 
reguliacines reakcijas, nuo ku
rių pagaliau priklauso ir orga
nizmo prisilaikymas, kompensa
cija, visų jo funkcijų būklė. Taip 
pat simpatinė nervų sistema su
sieja gausias organizmo funkci
jas į visumą, sinchronizuoja jų 
veiklą, todėl organizmas tampa 
daugiau negu jo ląstelių, audi
nių, organų ir fiziologinių siste
mų suma.

Esminiams sveikimo me
chanizmams priklauso ir emoci
jos bei jausmai. Kaip žinia, 
žmogus turi apie 50,000 pojū
čių, o emocijų ir jausmų gerokai 
daugiau. Neturėdamas pvz. al
kio ir troškulio emocijų, jis žūtų, 
nors maisto ir gėrimų būtų pa
kankamai.

Sveikimo procesams svarbią 
reikšmę turi savisaugos ir savęs 
išlaikymo emocijos. Depresy- 
vus, įvairiausių kompleksų, neri
mų ir baimių išvargintas pacien
tas - ligos, o ne sveikimo drau
gas. Tokių pacientų, deja, ne
maža. Mūsų tyrimai parodė, 
kad net per 50% sunkesnių ligo
nių yra vadinamoje “psichologi
nėje kryžkelėje”: jie netiki pa
sveikimu, atvirkščiai - yra įsiti
kinę bloga susirgimo baigtimi. 
Visa tai ne tik apsunkina fizio
loginį sveikimo procesą, bet ir 
gydytojo pagalbą. Todėl svarbu 
koreguoti ir psichiką - intelekti
nę bei emocinę - jausmų būseną.

Šiam tikslui ypač tinka ne 
tiek vaistai, kiek tinkamai, re
miantis specialių tyrimų duome
nimis, parinkti muzikos kūri
niai, grožinė literatūra (kelionės 
aprašymai, įžymių žmonių bio
grafijos, pasakos), švelniai nu
teikiantys gamtovaizdžiai, pievų 
žolių ir gėlių kvapai. Pagaliau 
rami gydytojo veido išraiška, 
padrąsinantis žvilgsnis, paguo
džiantis žodis taip pat turi di
džiulę reikšmę.

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

\\2ristra Travel________
& Services Inc.

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

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

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

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

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

Teiraukitės! Dar yra kelios vietos norintiems prisijungti prie organizuotos 
kelionės j 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 IX3
Tei7(4T6T 233-4601 Fax: (416) 233-3042

Siuntiniai laivu ir lėktuvo.
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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Anapilio žinios

- Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 28, antroji arkivyskupijos įsaky
ta rinkliava bus Popiežiškajai lab
darai.

- Šią savaitę klebonas bus iš
skridęs į Romą dalyvauti savo brolio 
Vytauto diakonato šventimuose. 
Grįš kitos savaitės antradienį. Atei
nančio savaitgalio Mišias Anapilio 
Lietuvos kankinių šventovėje ir Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
aukos kun. Pijus Šarpnickas, OFM, 
o Delhi Šv. Kazimiero šventovėje - 
kun. Kazimieras Kaknevičius.

- Pavasarinis kapinių lankymas 
Anapilyje vyks gegužės 28, sekma
dienį. Pamaldos kapinių koplyčioje 
bus 3 v.p.p. Autoaikštėje bei kapi
nėse tvarką prižiūrės Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopa. Mokyklinis 
autobusas į pamaldas veš maldinin
kus nuo Islington požeminių trau
kinių stoties 2.30 v.p.p., o nuo Ana
pilio atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 
Anapilio autobusėlis tą sekmadie
nio rytą važiuos įprasta sekmadie
nio 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.

- Kapinių lankymo proga Ana
pilio moterų būrelis rengia Gintaro 
Repečkos skulptūros parodą. Paro
dos atidarymas po 9.30 v.r. pamaldų.

- Parapijos administracinė sek
cija pakartotinai kviečia savanorius 
į pavasarinę Anapilio aplinkos ap
valymo talką gegužės 27, šeštadie
nį, nuo 9 vai. ryto. Talkininkai pra
šomi atsivežti savo įrankius. Šiuo 
reikalu prašome kreiptis į sekcijos 
pirmininką Viktorą Narušį tel. 905 
277-1128.

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

- Pirmoji mūsų parapijos gegu
žinė įvyks Anapily birželio 18, sek
madienį, po 11 v.r. pamaldų. Dėl 
platesnės informacijos skambinti į 
parapijos raštinę tel. 905 277-1270.

- Anapilio parapijos knygyne 
galima įsigyti knygą apie žydų gel
bėtojus Lietuvoje, pavadintą “Gu
revičiaus sąrašas”.

- Mišios gegužės 28, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Eleną ir Stasį 
Tolvaišas; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje, 
gegužės 27, šeštadienį: 3 v.p.p. už 
a.a. Bronių Pakštą; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje, gegužės 27, 
šeštadienį: 3 v.p.p. už a.a. Praną ir 
Agnietę Pargauskus.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos 11.15 v. ryto. Kiek

vieną pirmą mėnesio sekmadienį 
pamaldose dalinama Šv. Komunija.

- Išganytojo parapijos Moterų 
draugijos ruoštasis “bazaras” gegu
žės 13 d. gerai pavyko. Draugija 
dėkoja visiems vartotų drabužių bei 
daiktų aukotojams. “Bazaro” metu 
taip pat buvo galima pasivaišinti 
kava ir moterų gamintais saldumy
nais. Ypatinga padėka tenka Emili
jui Bartminui, Augustui Langui ir 
Augustui Povilaičiui.

A. a. Gražina Balčiūnienė 
mirė š.m. gegužės 18 d. St. 
Joseph’s ligoninėje, Toronte. 
Buvo pašarvota Turner & Por
ter laidotuvių namuose, kur ge
gužės 21, sekmadienį, buvo kal
bamos maldos prie karsto. Ve
lionė palaidota Sv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje, po ge
dulinių Mišių Lietuvos kankinių 
šventovėje. Daugelio pažįstamą 
Anapilio parapijos ir visos apy
linkės veikėją amžino poilsio 
vieton palydėjo gausus būrys ar
timųjų.

A. a. Marįjai Jakubauskie
nei mirus, užjausdami jos sesu
tes ir jų šeimas Amerikoje ir 
Lietuvoje, sergantiems našlai
čiams džiova ir “Kovai su vėžio 
liga” Lietuvoje aukojo: $20 - R. 
Žiogarys, A. V. Ramanauskai, 
B. Gataveckienė, A. Majchrows- 
ky; $15 - Z. Didžbalienė, A. Ma- 
šalienė; $10 - B. Vilkienė, V Gu
daitis; $5 - T. Sabonienė. M. P.

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

VILIUS ir EDITA STANAIČIAI - 2,500 (5,485).
Nuoširdžiai dėkoja 

Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šį sekmadienį geg. 28, bus 

daroma rinkliava Popiežiaus Jono 
Pauliaus II labdaros darbams pa
remti.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Audra Puzerytė ir Andrius 
Viskantas.

- Praeitą šeštadienį, geg. 20, 
Santuokos sakramentą priėmė Vi
da Dirmantaitė ir Martin Groen 
in’t Woud.

- Pakrikštytas Cameron Ross, 
Audronės (Bitėnaitės) ir Troy Ro
bertson sūnus.

- Gegužės 28 - kapų lankymo 
diena. Kunigai šventins paminklus 
prieš Mišias. Mišios kapinių koply
čioje 3 v.p.p., kurių metu pamokslą 
sakys Hamiltono lietuvių Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. Ju
venalis Liauba, OFM.

- Birželio 16 d. palaidota a.a. 
Marija Jakubauskienė, 85 m. am
žiaus. Paliko vieną seserį JAV ir 
tris seseris Lietuvoje.

- 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 šventėje dalyvauti, pra
šomi kreiptis į parapijos raštinę pa
siimti ar užsisakyti bilietus.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcija, kuriai pirmininkauja dr. J. 
Čuplinskienė, pakrovė ir išsiuntė į 
Lietuvą 2,322 kubinių pėdų dydžio 
talpintuvą. Tarp kitų daiktų buvo 
siunčiama daug invalidams reika
lingų priemonių, pav. 65 ratukai 
(wheelchairs). Sekcija dėkoja vi
siems, prisidėjusiems darbu ir daik
tais.

- Gegužės 25 d. kun. Edis Put
rimas išlydėjo Kanados lietuvių ku
nigų vienybės organizuotą maldi
ninkų kelionę į Lietuvą, kuri daly
vaus Antrajame Lietuvos Eucharis
tiniame kongrese ir aplankys įdo
miausias Lietuvos vietoves. Grupė 
grįš į Torontą birželio 8 d.

- Parapijos naujų pastatų sta
tybos darbai eina pirmyn. Iki šiol 
žemės pirkimui suaukota $1,483,- 
190. Neprisidėjusius prie parapijos 
persikėlimo vajaus maloniai prašo
me nedelsiant ateiti į pagalbą, nes 
statybos sąskaitos didėja.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
28: 8.15 v.r. už Račių šeimos miru
sius; 9.15 v.r. už a.a. Stasę Skinkytę; 
10.15 v.r. už gyvas ir mirusias mo
tinas, už a.a.'Vladą Kulmaticką, už 
a.a. Tatjaną ir Klemensą Dargius; 
11.30 v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, ge

gužės 21 dalyvavo 196 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Edvardas 
Lukas iš Kalgario. Pranešimus pa
darė ir su svečiu supažindino LN 
valdybos narė L. Pocienė.

- LN valdybos posėdis įvyks 
birželio 1-d.

- Slaugos namų statybai auko
jo: A. Lukošius $150, S. Grizickas 
$70, S. Valickis $250, L Punkris 
$500 ($3750), M. Tinginys $200 
($250), M. Pranevičius $100 ($300), 
J. V. Zenkevičius $50 ($1070), V. 
A. Žalnieriūnas $100, T. D. Tarvy
das $500 ($850), V. Rasiulis $1000 
(1130), Č. Senkevičius $50 ($175), 
A. Stasiulis $500, K. Sonda $500,
V. E. Stanaitis $2500 ($5485). Slau
gos namų vajaus komitetas dėkoja 
visiems aukotojams už nuoširdų 
dosnumą ir paramą Slaugos na
mams. Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St.
W. Toronto, Ont. M6P 1A6.

- LN reikalingi tarnautojai, ga
lintys dirbti “Lokyje” ir atlikti salių 
priežiūrą. Kreiptis į LN vedėją dar
bo valandomis tel. 416 532-3311.

- LN Statybos ir remonto ko
mitetas ruošiasi atnaujinti LN pa
talpas, todėl kreipiasi į LN būrelius 
bei visuomenę prašydami minčių 
bei pasiūlymų, kokius norėtume 
matyti atnaujintus Lietuvių Namus. 
Savo pageidavimus bei pasiūlymus 
prašome įteikti LN raštinėje.

Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seselės Toronte dėkoja Pir
mąją Komuniją priėmusių vaikų 
tėvams už dosnią auką vienuo
lynui ir linki Dievo palaimos jų 
šeimoms.

Lietuvos vaikučių savait
raščiui “Kregždutė” $50 aukojo 
J. B. Mažeikos.

Panevėžio “Grandinėlė”, vadovaujama IRENOS KARTANIENĖS, pasiruošusi dalyvauti XI-toje Tautinių 
šokių šventėje š.m. liepos 2 d.

Ilgametis Klaipėdos universiteto Choreografuos katedros vadovas prof. JUOZAS GUDAVIČIUS su savo
studentais Nuotr. A. Juškevičiaus

“Tėviškės žiburių” admi
nistracija kapinių lankymo die
ną bus atidaryta po 9.30 v.r. 
Mišių iki 2 v.p.p.

Pasikeitė KLB raštinės dar
bo valandos: pirmadieniais ir 
trečiadieniais (popiet) 4.30-8.30; 
ketvirtadieniais 9 v.r. - 7 v.v.

XI Lietuvių tautinių šokių 
šventės rengėjų komiteto susi
rinkimas įvyko gegužės 13, šeš
tadienį, “TZ” patalpose, Anapi
lyje. Susirinko beveik visi komi
teto nariai aptarti artėjančios 
šventės reikalus. Susirinkime 
dalyvavo Lietuvių tautodailės 
instituto Toronto skyriaus pir
mininkė Aldona Vaitonienė ir 
narė Lilė Nakrošienė, kurios 
rengs tautodailės parodą šven
tės pagrindiniame viešbutyje, 
Regal Constellation, Mercury 
Room salėje. Ten pat vyks iškil
mingas šventės atidarymas, bir
želio 30, penktadienį, 8 v.v. Į šį 
renginį įėjimo bilietų nereikės. 
Visi taip pat kviečiami aplankyti 
tautodailės parodą. Tą vakarą 
vyksiančių jaunimo šokių salės, 
Patio Ballroom, talpa ribota. 
Bilietų dar yra, bet mažai. Susi
pažinimo vakarui (liepos 1, šeš
tadienį), koncertui (liepos 2, 
sekmadienį, 2 v.p.p.) ir pokyliui 
(liepos 2 d., 7 v.v.) vietų dar yra 
daugiau, tačiau norint išvengti 
nusivylimų yra prašoma bilietus 
užsisakyti iš anksto.

“Tėviškės žiburių” 50 metų 
sukakties proga Albina ir Al
fonsas Pilipavičiai aukojo $260.

A. a. Juozo Rastapkevičiaus 
penkerių metų mirties atmini
mui, žmona Teresė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. Kazimiero Gudžiūno, 
gyvenusio Otavoje, atminimui, 
užjausdami žmoną ir šeimą, $40 
auką “Tėviškės žiburiams” ski
ria Rūta ir Raimundas Kličiai ir 
Vanda Kličienė.

Aa. Gražinos Balčiūnienės at
minimui Vytautas ir Sigita Aušrotai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Kazimierui Žukauskui 
mirus, užjausdama jo tėvelius 
Kazį ir Giedrę Žukauskus, sesu
tę Vidą bei kitus artimuosius, 
Elena Šimaitienė su šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai Panevėžyje $60 auko
jo J. Lapavičius.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - M. Žymantienė; 
$30 - J. Lapavičius.

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

Veiklos

Hamiltono tautinių šokių ansamblio 

“CYVATARAS?’ 
sukaktuvinis

KONCERTAS-VAKARIENĖ-ŠOKI Al 
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

Lietuvos šaulių sąjungos 
vadas pik. Jonas Gečas, atvykęs 
į išeivijos šaulių visuotinį atsto
vų suvažiavimą Čikagoje, aplan
kė Kanados šaulius. Gegužės 
13-14 d.d. viešėjo Toronte. Ta 
proga Vlado Pūtvio kuopos 
šauliai surengė jo susitikimą ir 
priėmimą Vytauto ir Irenos Pe
čiulių namuose. Kitą dieną ap
lankė Šv. Jono lietuvių kapines 
ir lankėsi kuopos stovykloje. 
Vadą atvežė išeivijos lietuvių 
šaulių vadas Mykolas Abarius. 
Viešnagės metu pik. J. Gečas 
susipažino su šaulių veiklos są
lygomis Kanadoje. Prieš atvyk
damas į Torontą, vadas susitiko 
su Hamiltono kuopos šauliais.

V. P.
A. a. Jurgis Strazdas, ilga

metis “Tėviškės žiburių” ir kitų 
lietuviškų laikraščių bendradar
bis, eidamas 92-uosius savo gy
venimo metus,'po ilgesnės ligos 
mirė š.m. gegužės 3 d. Toronto 
Šv. Mykolo ligoninėje. Palaido
tas Šv. Jono lietuvių kapinėse 
gegužės 6 d. po gedulinių Mišių 
Prisikėlimo parapijos šventovė
je. Velionis uoliai sekė gyvena
mojo krašto sp'audą, darė verti
mus, juos siuntinėdavo j lietuvių 
laikraščius; atliko daug kitų lie
tuvybės darbų, ypač kultūrinėje 
srityje.

Šv. Kazimiero kolegijai Ro
moje $50 aukojo M. S. Putrimai.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$350 - Lietuvių tautos fondas; 
$50 - J. B. Mažeikos, T. Ko- 
belskienė; $25 - E. Bersėnienė.

IĘ^jkrainian

P@ST
INTERNATIONAL

SIUNTINIAI I BALTIJOS
V A L S T Y b E S

❖ 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

Juozas ir Birutė Mažeikos 
praeitą šeštadienį, gegužės 20, 
nuolatiniam gyvenimui išskrido 
į Lietuvą. Po daugelio išeivijoje 
praleistų metų įsikurs ramiame 
Birštone. Jie abu kurį laiką To
ronte buvo labai aktyvūs lietu
viškoje veikloje, dirbo su jauni
mu, reiškėsi spaudos darbuose, 
buvo “Tėviškės žiburių” steigi
mo laikotarpio uolūs darbuotojai. 
Kanadoje paliko tris dukteris - 
Saulę, Gailę ir dr. Rasą - lietuvių 
muziejaus-archyvo vedėją.

Jaunius Kundrotas, kūno 
kultūros ir gydomosios gimnas
tikos specialistas, norėtų įsidar
binti Kanadoje, galėtų globoti 
vyresnio amžiaus žmones arba 
kur nors dirbti savo specialybė
je. Rašyti adresu: J. Kundrotas, 
Dubysos 3 - 3, LT-4400 Rasei
niai, (228) 51889, Lietuva.

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

Aušros Vartų parapijoje gegu
žės 14 d. buvo Pirmoji Komunija. 
Tai ypatinga šventė. Prisipildė pil
na šventovė žmonių. Pirmąją Ko
muniją priėmė net penkiolika vai
kučių, kuriuos gražiai paruošė sese
lės Judita ir Pranutė. Į šventovę iš
kilmingai suėjo vaikučiai, vedami 
tėvelių. Komunijos metu tokia tvar
ka ėjo ir prie Dievo stalo. Mišias 
atnašavo, pamokslą pasakė ir Ko
muniją dviem pavidalais dalino 
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ. Pa
rapijos choras ta proga irgi pasi
stengė. Šalia dažnai girdimų gies
mių, į repertuarą įtraukė Vivaldi 
“Gloria”, Montrealio “Gintaro” 
ansamblio įgrotą juostą “Avė Ma
ria” ir pabaigai “Prisikėlimo him
ną” iš kantatos “Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuva”. Pastarąjį kūrinį diri
gavo pats kompozitorius Aleksand
ras Stankevičius, prie vargonų Lav
renti Djintcharadze, koordinatorius 
Antanas Mickus.

Pirmąją Komuniją priėmė: 
Justinas Craig, Sabrina Craig, Ale
xander Stephen Forster, leva Ki- 
birkštytė, Dalia Lapinaitė, Viktori
ja Lukošiūtė, Linas Paulauskas, 
Aleksa Zina Piečaitytė, Kayla Pie- 
čaitytė, Lukas Piečaitis, Nikolas 
Piečaitis, Amanda Rimeikytė, Pat
ricia Rimeikytė, Angelė Vienožins- 
kaitė ir Robertas Žiūkas.

Montrealio lituanistinė mo
kykla gegužės 13 d. užbaigė mokslo 
metus. Tą dieną į mokyklos patal
pas - seselių namus - susirinko visi 
mokiniai, jų tėvai ir šeimų nariai. 
Mokinių metiniai darbai buvo gra
žiai išdėstyti. Kiekvienas turėjo 
skirtingą temą. Vieni rašė apie Kry
žių kalną,kiti apie Vilnių ir t.t. Vis
kas gražiai aprašyta ir paįvairinta 
nuotraukomis bei piešiniais. Turėjo 
paruošę ir dainų bei deklamacijų 
pynę, kurioje daugiausia buvo mi
nima meilė motinai. Mat rytojaus 
diena buvo skirta motinoms pa

Montrealio lietuvių I IT" A 
kredito unijos L.I I

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

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

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

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.

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.

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.

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 

gerbti. Viskas baigta tėvų suruošto
mis vaišėmis. Visi dėkingi mokyk
los vedėjai Astai Staškevičienei, 
mokytojoms Ingai Giedrikienei ir 
Reginai Kibirkštienei už jų pasi
šventimą, mokant lietuviukus lietu
vių kalbos, tradicijų bei kultūros.

A. a. Virginija Bunytė-Vaup- 
šienė, 45 m. amžiaus, po sunkios li
gos mirė gegužės 14 d. Po geduli
nių pamaldų Aušros Vartų švento
vėje gegužės 17 d. palaidota Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liūdi 
vyras, dvi mažametės dukterys, mo
tina, plati Bunių bei Vaupšų giminė 
ir gausūs draugai. B.S.

PAULIUS MICKUS, 11 m. am
žiaus, St. Thomas More 6-tojo sky
riaus mokinys Montrealyje, 2000 
m. balandžio 5 d. vykusioje “Mate
matikos olimpiadoje” (Math 
Olympics) laimėjo medalį ir dvi 
pirmąsias vietas savo amžiaus gru
pėje. Varžybose dalyvavo 10 vaikų. 
Pauliaus laimėjimas iškėlė mokyk
lą į pirmąją vietą, kuo džiaugiasi ir 
didžiuojasi jo mokytojas Leroux, 
mokyklos vadovybė ir tėvai. Tos 
mokinių varžybos buvo aprašytos 
“Verdun Messanger” laikraštyje
X^X^X^X^X^X^X^X^K^X^X^X^W,

FAX: 766-1349

LIETUVĖ MERGINA ieško mažo 
buto arba kambario. Skambinti va
karais tel. 416 588-8755.

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.


