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Kas naujo Lietuvoje?
Rūpesčių būsena yra tokia paini ir sudėtinga, kad 

ir norint nelengva būtų viską tiksliai sugrupuoti, atskirti, 
įvardyti bei priežastis nurodyti.

N
ESĖKMĖS ir nelaimės, paliečiančios žmogų tie
siogiai, sukelia didžiausių rūpesčių. Rūpintis 
drauge su kitais dėl ne savų bėdų - jau daug leng
viau. Tačiau yra daug bendrų dalykų, kurie normaliai rū

pi visiems, nors tiesiogiai jų ir neliečia, bent jau šių dienų 
požiūriu. Pvz. tėvynė, mūsų Lietuva, kurią iš tolo kasdien 
stebime, yra bendrų rūpesčių objektas. Kai vis laukdami 
geresnių, džiuginančių žinių sulaukiame atvirkštinių, už
gula nelengvas rūpestis su nesibaigiančia atkartotine: negi 
ten negali būti geriau? BNS žinių agentūra tą pačią šių 
metų vasario mėnesio dieną paskelbė kone sensaciją apie 
kvailiojimus seime šv. Valentino dieną, socialdemokrati
nės koalicijos raginimą tą dieną - “jaunystės ir meilės 
šventę švęsti be jokių suvaržymų”, o socialliberalų atsto
vai pareiškė, jog seimas nėra cirkas. Štai tau ir žmonių 
rinkti seimūnai! Kam gi tai turėtų nerūpėti? Arba ten pat 
rašoma apie nepraustaburnį vidaus reikalų viceministerj 
Ramūną Darulį, Vilnijoje šiurkščiais įžeidinėjimais už
gauliojusį mokyklų vadovus - “knisat jūs mane savo kal
bom (...) kudakuojančios vištos, mergaičių choras”... Ge
riau nuteikia pranešimas apie vyriausybės šimtadienį, ku
riame ministeris pirmininkas Rolandas Paksas pareiškė, 
jog numatytas to laikotarpio darbų planas įvykdytas 90 
nuošimčių, nors dar likę nemažai sudėtingesnių proble
mų. Ar gali būti šiuo metu Lietuvoje geriau, ar ne - klau
simas sunkokas. Išeivijoje dažnas teigia, kad gali būti ge
riau. O nėra dėl to, kad kraštą dar vis valdo senoji valdi
ninkijos aukštuomenė, o ne žmonių rinktoji valdžia.

N
EBŪTŲ tikslu ir teisinga kalbėti apie visus valdi
ninkus vienodai. Ne visi jie laukia kyšių, ne visi 
grobsto valstybės turtą ir kuria sau “užtikrintą 
ateitį”. Tačiau užtenka ir tiek, kiek yra, kad vyriausybiniai 

sluoksniai jausti) jų svorį ir, reikalui iškilus, atitinkamai 
prie to derintųsi. Tai svariajai grupei priklauso ir stam
bieji verslininkai, pramonės tvarkytojai bei investitoriai, 
kurie varo savo atskirą ekonominę politiką “be ribų”, jau 
nekalbant apie nelegaliuosius didikus. Klausimas kyla, ar 
tokia nenormali padėtis gali būti pataisoma? Klausimas 
painus, kaip ir rūpesčiai. O gal iš viso kas klaustų kitaip, 
būtent - ar toji padėtis taisytina? Tuos klausimus liečiant 
kai kam tikriausiai yra proga tarti, kad iš tolo į Lietuvą 
žiūrint ne viskas gerai matyti. Arba kas nors imtų ir šūk
teltų: ponai išeiviai, žiūrėkit savo reikalų, o mes patys 
tvarkomės kaip norime. Dėl to netektų per daug stebėtis, 
nes piktų šūksnių prieš išeiviją jau yra nuskambėję. Bet 
tai juk nieko nepakeičia ir pakeisti negali. Dalykas nėra 
niekuo ypatingas - viena tautos dalis rūpinasi, kas dedasi 
kitoje. Viena dalis pasirengusi padėti kitai - ir padeda, 
remia, gelbsti ir stebi. O dėl tvarkytinų reiškinių pasisaky
ti reikia - iš tolo ar iš arčiau. Be reikalo kai kurie prie
kaištauja, kad išeiviai per daug kritikuoja Lietuvą. (Iš tik
rųjų ne Lietuvą, bet įvykius, reiškinius, valdymą). Kai ku
rie net ironiškai pastebi, kad mes nieko geriau nepadary
tume. Atseit, tylėkime, džiaukimės, kad Lietuva nepri
klausoma... ir tik užrištom akim siųskime dolerius. Tai 
būtų panašu išeivius atskirti ir laikui bėgant nurašyti. Šito 
galėtų pageidauti tik tie, kurie jau patys atsiskyrę, arba 
savo ar savo tėvų gimtajam kraštui nebejaučia jokio pa
lankumo. Visi kiti, o tai turbūt dauguma, labai rūpinasi 
Lietuvos reikalais, remia, siunčia pagalbą. Tai tikrasis ke
lias. Tie nuolatiniai rūpesčiai turi ir teigiamų psichologi
nių priemaišų - jie saugo ir neleidžia atitrūkti nuo bend
rųjų tautos problemų, taigi ir nuo tautos. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Politikas žada pasitraukti
Preston Manning, buvęs 

Reformų partijos organizato
rius ir steigėjas, vėliau, norėda
mas apjungti Kanados federaci
nės dešinės (konservatorių ir 
reformistų) jėgas ir perorgani
zuodamas reformininkus į są- 
jungiečius, prarado vadovo po
ziciją ir pasiliko tik eiliniu par
lamentaru, gal kai kam ir sąjun- 
giečių partijos patriarchu/globė- 
ju. Sėdėdamas parlamento opo
zicijos kėdėje šalia naujo sąjun- 
giečių vadovo Stockwell Day, jis 
pasijuto keblioje padėtyje: “Jei 
pradėčiau propaguoti svarbes
nes permainas, gal būčiau ap
kaltintas vadovo autoriteto 
griovimu, o kai nieko nesakau ir 
nedarau, būnu apkaltintas va
dovo nerėmimu”. Todėl, kad 
palengvinus susidariusią padėtį 
ir sau, ir naujam partijos vado
vui, P. Manning nutarė pasi
traukti iš parlamento šių metų 
pabaigoje. Ir išeidamas į pensiją 
58 metų P. Manning nepažeidė 
savo principų. Kritikavęs parla
mentarų pensijas kaip per daug 
dosnias (nors daug sąjungiečių 
jį iš pradžių palaikę vėliau įsi
jungė į tą “riebų” pensijų pla
ną), jis sakėsi nepriimsiąs parla
mento pensijos.

Politika jam nesvetima nuo 
pat jaunystės. Jo tėvas Ernest 
Manning nuo 1960 metų net 25 
metus buvo Albertos premjeru. 
O 1987 metais, surinkęs visus 
vakarų Kanados federacinius 
konservatorius, nepatenkintus 
min. pirmininko B. Mulroney 
vedama politika, Preston Man
ning įsteigė Reformų partiją ir 
jai sumaniai vadovavo net 13 
metų. Per dešimtį metų jis suge
bėjo reformininkus įsodinti į 
oficialios parlamento opozicijos 
kėdes, bet niekaip neįstengė at
verti partijai lango į Kanados 
rytus. Dėl to jis pagaliau ir per
leido vadovo poziciją jaunes
niam politikui S. Day. Bet P. 
Manning paliko gilius politinius 
pėdsakus Otavoje. Jis, sistemin
gai stumdamas savo ir savo par
tijos idėjas, padėjo parlamente 
priimti visą eilę naujų įstatymų 
valstybinės skolos mažinimo, 
mokesčių apkarpymo, griežtes
nių teisinių reformų srityse.

Michael Schade, kanadietis 
operos solistas (tenoras), nese
niai įdainavo muzikos disketę 
su lietuvaite soliste (mezoso- 
pranu) Violeta Urmana (Urma- 
navičiūte), palydint Vienos fil- 
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Klaipėdos universitetas, įsteigtas prieš dešimt metų. Jame puoselėjami mokslai, susiję ypač su Lietuvos 
pajūrio problema. Veikia šeši fakultetai su dviem mokslo institutais ir devyniolika mokslo centrų

DIDYSIS ŽEMAIČIŲ GANYTOJAS
200-osios vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo metinės Vilniaus arkikatedroje 

ir valstybiniame teatre
GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus gimimo sukaktis š.m. vasa
rio 24 d. buvo paminėta toje pa
čioje katedroje, kurioje jis gavo 
kunigystės šventimus 1828 m., 
baigęs Vilniaus kunigų semina
riją. Iškilmingas Mišias aukojo 
vyskupai: Telšių - A. Vaičius, J. 
Kauneckas, Vilniaus - J. Boruta 
ir kunigai.

Prieš Mišias Telšių vysk. A. 
Vaičius glaustai apžvelgė Že
maičių ganytojo gyvenimą. Mi
nėjo aplinką, kurioje teko dirb
ti: “Anei rašto, anei druko 
mums turėt neduoda”... Tai jis 
išmokė žemaičius skaityti, iš
traukė iš girtuoklystės liūno 
(84% tapo blaivininkais). Pa
brėžė nuostabius vyskupo diplo
matinius gabumus; nebuvo aklai 
užsispyręs, mokėjo nusileisti, 
bet tik ne dėl pagrindinių, esmi
nių siekimų. Už savo veiklą ne 
sykį baustas, ne sykį teko išklau
syti grasinimų, bauginimų. (Ca
rinė administracija privengė 
grasinimus vykdyti dėl labai di
delio vyskupo autoriteto, žmo
nių meilės jam).

Pamokslą pasakė vysk. J. 
Boruta. Pabrėžė Valančiaus di
dybę, jo veiklos apimtį - “įspū
dingas sąrašas jo darbų, iki šiol 
nepajėgiam aprėpti asmenybės 
visumos”, domėdamiesi viena 
kuria jo veiklos puse. Kilęs iš 
valstiečių, niekuomet nenusisu
ko nuo jų, ypač gerbė savo mo
tiną - per iškilmes prie stalo so
dindavo šalia.

Rūpinosi, kad beteisiams, 
dar prieš baudžiavos panaikini
mą, būtų pripažintos lygiai to
kios pačios teisės kaip didelių 
tautų, pirmiausia į kalbą. Gany
tojo veikloje vienodai rūpinosi 
visomis tautybėmis - Kuršo lat
viais, katalikais, priklausančiais 
Žemaičių vyskupystei, dvarinin
kais lenkais, lietuviais valstie
čiais. Nurodė vyskupo blaivinto
jo didžiulius nuopelnus, tokios 
sėkmės priežastis - ganomųjų 
tikėjimą, tarpusavio meilę, pa
žiūrą į vyskupą kaip į Dievo tar
pininką. Baigė linkėdamas švie
sesnės vilties visų mūsų širdyse.

Po Mišių vysk. A. Vaičius 
prašė pasimelsti už Šventąjį Tė
vą, tiek daug gero padariusį 
Lietuvai. Minėjo vyskupus, ką 
tik sugrįžusius iš Romos iškil
mių, kuriose dalyvavo 44 kardi
nolai, tarp jų Vilniaus arkivys
kupas Audrys Juozas Bačkis.

Tą pačią dieną 17 vai. Vals
tybiniame dramos teatre įvyko 
iškilmingas minėjimas, į kurį že-

Vysk. MOTIEJUS VALANČIUS, 
gimęs 1801 m. vasario 16 d., 
miręs 1875 m. gegužės 17 d.

maičių ganytojo gerbėjų atėjo 
nemažai. Parterio viduryje spal
vingai išsiskyrė trys pijusės, den
giančios vyskupų galvas...

Iškilmė prasidėjo nuo kino 
kadro - scenos gilumoje ryman
čio mąslaus Rūpintojėlio. Jį pa
keičia siluetai ariančio valstie
čio, bėgančio tarp kalvų kelelio, 
Nasrėnų - Valančiaus gimtinės 
vaizdai. Taikaus, jaukaus Že
maičių Kalvarijos vaizdą pagyvi
na pasakojimas nuotykio, įvyku
sio Valančiui vaikystėje. Vieną 
rudens dieną einantį į mokyklą 
su skėčiu pasitiko baisi vėtra. 
Atplėšė, pakėlė nuo žemės ir 
nešė virš stogų. Knygas pametė, 
laikėsi iš visų jėgų abiem ran
komis įsikibęs į skėtį. Praskrido, 
nusklendė pro miestelį, bet nu
sileido laimingai prie mokyklos.

Po vaizdingų kino kadrų į 
M. Valančiaus gyventą laikotar
pį, jo aplinką įveda giesmė 
“Sveika, žvaigždė ankstyboji” 
(gieda katedros senųjų giesmių 
ansamblis). O koks jautrus, 
nuoširdus, abipusės meilės ku
pinas vyskupo testamentinis 
laiškas, atsisveikinimas su gano
maisiais, perskaitytas aktoriaus 
V. Radvilavičiaus. Be graudulio 
klausyti sunku - “Sudieu, avelės 
mano”...

Meninėje dalyje skambėjo 
J. S. Bachas (siuitos D-dur ariją 
atliko kamerinis choras “Aidi- 
ja”, kamerinis ansamblis, diri
guojamas R. Gražinio), grigališ
ka giesmė “Salve Regina” (atli
ko “Aidijos” choro vyrų grupė), 
J. Bramsas (antrojo styginių 
kvarteto andante - atliko Vil
niaus kvartetas: A. Vainiūnaitė, 
A. Šilalė, G. Jakaitis, A. Vasi
liauskas). Pasveikinimas vysku
pui Žemaičių 1873 m. (atliko 
“Aidija”), pabaigoje vėl J. S. 
Bachas (mažųjų Mišių G-dur 

“Kyrie” “Gloria” dalis atliko 
choras “Aidija” ir kamerinis an
samblis, diriguojamas R. Graži
nio). Parodytos taip pat doku
mentinio filmo - “Mirtis - gyve
nimo durys” ištraukos; filmo 
kūrėjai - Juozas Javaitis ir Va
lentina Paukštelytė.

Pagrindiniai pranešėjai du: 
vysk. J. Boruta, pasakojęs apie 
vysk. M. Valančių - naujo tipo 
ganytoją Lietuvos istorijoje, ir 
prof. J. Girdzijauskas, nušvietęs 
vysk. M. Valančiaus reikšmę 
mūsų kultūroje.

Panašiai kaip per pamokslą, 
vysk. J. Boruta ypač iškėlė gany
tojo vienodą rūpinimąsi visomis 
tautybėmis. Minėjime pridūrė 
apie žydų globą, aprašytą 1935 
m. žydų leidžiamoje “Apžvalgo
je”. Straipsnyje pasakojama, 
kaip vyskupas apsaugojo žydo 
Soloveičiko namus nuo gandais 
patikėjusios minios puolimo. 
(Sužinojęs apie grėsmę Solovei- 
čikas kreipėsi į vyskupą pagal
bos). Kauno katedroje pasakytas 
per pamokslą žodis įtikino, nu
ramino įsiaudrinusius tikinčiuo
sius, ir nieko blogo neatsitiko.

Prof. J. Girdzijausko prane
šime M. Valančius pavadina
mas, pagal Vaižgantą, pragied
ruliu, XIX a. viduryje nušvietu
siu kultūrinį gyvenimą, sukūrusį 
epochą, pavadintą Valančiaus 
vardu. Buvo vieninga, monoliti
nė asmenybė, niekad neišsiža
dėjusi savo tikslų. Pabrėžia, kad 
niekuomet taip pat neišsižadėjo 
savo socialinės kilmės, motinos, 
ganomųjų, kurių neleido nei su- 
pravoslavinti, nei surusinti ar 
sulenkinti. Jo pastangomis, pa
raginimais buvo kuriamos para
pinės mokyklos, pradėti leisti 
lietuviški kalendoriai, vadovė
liai, pirmieji laikraščiai, projek
tuota kurti Žemaičių akademi
ją. Po spaudos uždraudimo or
ganizavo knygnešius. Valančius 
ir Daukantas, anot pranešėjo, 
Lietuvos vaikai, kurie lenkty
niauja, norėdami įrodyti savo 
meilę jai.

Panašiai kaip Medinių kai
mo pragiedrulio Petro Vileišio 
minėjimas, šio didžiojo Žemai
čių Piemens vyskupo Valan
čiaus minėjimas organizuotas 
taip pat puikiai, su galva, su šir
dimi, labai įtaigiai. (Minėjimo 
kūrybinė grupė: režisierius - 
Valdas Gedgaudas, dailininkė - 
Vega Vaičiūnaitė, šviesų tvarky
tojas - Algimantas Jovaiša).

Sukakčiai netrūko dėmesio 
žiniasklaidoje, spaudoje, kurioje

(Nukelta į 2-rą psl.)

Atleistas signataras
ELTOS/LGTIC žiniomis, 

kovo 12 d. iš ministerio patarė
jo ryšiams su seimu pareigų, 
kaip praradęs politinį pasitikėji
mą, buvo atleistas Kovo 11- 
osios Akto signataras Egidijus 
Bičkauskas. Tai patvirtino URM 
informacijos ir kultūros skyrius. 
Jis mėnesį laiko buvo praleidęs 
gydymo įstaigose po avarijos 
sausio 31 d., kurioje jis važiuo
damas, manoma - neblaivus, at
sitrenkė į kitą automobilį ir pa
sišalino iš įvykio vietos. Po įvy
kio buvo pradėtas tarnybinis pa
tikrinimas. Informacijos sky
riaus direktoriaus Petro Zapols- 
kio teigimu, padaryta avarija 
nebuvo vienintelė atleidimo 
priežastis.

Populiariausi politikai
Kovo 8-11 d.d. atliktos vi

suomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimų centro “Vilmorus” ap
klausos duomenimis, Naujosios 
socialdemokratų partijos pirmi
ninkas, buvęs prezidentas Algir
das Brazauskas yra populiariau
sias Lietuvos visuomenės veikė
jas. Kaip skelbia BNS/LGTIC, 
jį palankiai vertina 69.8% ap
klaustųjų - 0.7% daugiau, negu 
vasario mėnesį. Antroje vietoje 
laikos Krikščionių demokratų 
sąjungos vadovas Kazys Bobelis, 
kurį remia 60.2% apklaustųjų, 
Jo įvertinimas pakilo 5.2%.

Rėmėjų daugiau atsirado ir 
prezidentui Valdui Adamkui, 
kurį palaiko 59.7% apklaustųjų, 
5.8% daugiau negu vasarį. Mi
nisteris pirmininkas Rolandas 
Paksas susilaukė 54.2% jį re
miančių, jo populiarumui pa
kilus 3.5%. Seimo pirmininkas 
socialliberalas Artūras Paulaus
kas nusmuko iš penktos į sep
tintą vietą populiarumo lentelė
je. Jį remia 45.4% apklaustųjų, 
jo populiarumas sumažėjo 3%.

Lankėsi Belgijos premjeras
Vasario 14-15 d.d. Vilniuje 

lankėsi Belgijos Karalystės mi
nisteris pirmininkas Guy Ver- 
hofstadt su delegacija. Jis daly
vavo oficialiame naujos Belgijos 
ambasados K. Kalinausko gat
vėje atidaryme. Kaip praneša 
ELTA/LGTIC, įvyko susitiki
mai su prezidentu Valdu Adam
kumi ir ministeriu pirmininku 
Rolandu Paksu.

Svečias teigiamai įvertino 
Lietuvos padarytą pažangą, tiki
si, kad netrukus bus pradeda
mos Lietuvos derybos dėl narys
tės Europos sąjungoje. Jo nuo
mone, Karaliaučiaus srities 
klausimas neturėtų tapti kliūti
mi Lietuvai kelyje į ES. Ignali
nos atominės jėgainės uždary
mas yra visos ĖS problema, ta
čiau dėl to Lietuvoje galinčias 
kilti socialines problemas turėtų 
spręsti jos vyriausybė. Taip pat 
jo manymu būtina sureguliuoti 
žemės pardavimo užsieniečiams 
Lietuvoje problemą. Jis minėjo, 
jog reikėtų sustiprinti bendra
darbiavimą tarp Baltijos tarybos 
ir Beniliukso valstybių.
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Priteisė baudą už avariją

Palangos apylinkės teismas 
10,000 litų administracine bau
da nubaudė “Mažeikių naftos” 
generalinį direktorių, kad per 
avariją Būtingės terminale į jūrą 
išsiliejo 3 tonos naftos. Aplinko
saugininkų pateiktas ieškinys 
buvo patenkintas kovo 27 d., 
praneša BNS/LGTIC. Kovo 
pradžioje nutrūkus tanklaivį 
prie plūduro jungusiam lynui, į 
jūrą išsiliejo 3 tonos naftos. Da
lis išsiliejusios naftos pasiekė 
Latvijos teritorinius vandenis. 
Naftos dalį pasisekė surinkti, li
kusi buvo neutralizuota. Aplin
kosaugininkai ketina bendrovei 
dar pateikti 237,000 litų ieškinį 
dėl gamtai padarytos žalos.

Išrinko komisijai delegatus
Kovo 28 d. Lietuvos seimas 

pritarė nutarimui dėl seimo ir 
JAV lietuvių bendruomenės at
stovų komisijos sudarymo, rašo 
LGTIC. Komisijoje bus devyni 
nariai, keturi jų atstovaus sei
mui (socialliberalas Vaclovas 
Karbauskis, socialdemokratas 
Aloyzas Sakalas, liberalas Armi
nas Lydeka ir konservatorius 
Jurgis Razma), o penki - JAV 
lietuviams (Teresė Gečienė, 
Gediminas Leškys, Dalia Puš- 
korienė, Liuda Rugienienė ir 
Vytautas Vidugiris). Komisija 
buvo įsteigta 1995 m., siekiant 
skatinti Lietuvos ir JAV lietuvių 
bendradarbiavimą. Komisija 
posėdžiauja du kartus per me
tus, savo nuomonę išreiškia pri
imdama rezoliucijas.

Rems IAE uždarymą
Lietuvoje kovo 19 d. lankėsi 

Jungtinės Didžiosios Britanijos 
ir Siaurės Airijos karalystės, 
valstybės ministeris užsienio ir 
Britų sandraugos reikalams 
Brian Wilson. Kaip praneša 
BNS/LGTIC, jis su Lietuvos už
sienio reikalų ministeriu Anta
nu Valioniu pasirašė sutartį dėl 
pajamų ir kapitalo dvigubo ap
mokestinimo ir fiskalinių pažei
dimų išvengimo. Jis susitiko su 
seimo pirmininku Artūru Pau
lausku bei ūkio ministeriu Eu
genijumi Gentvilu, su kuriais 
pasitarta dėl dvišalių santykių, 
Lietuvos pasirengimo narystei 
ES ir ŠAS (NATO) bei DB fir
mų galimų investicijų Lietuvos 
finansų, transporto, telekomu
nikacijų ir energetikos srityse.

Svečias taip pat pranešė, 
kad Didžioji Britanija skirs 1.5 
mln. eurų Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) pirmojo bloko 
uždarymui finansuoti. Jo valsty
bė ir Lietuva jau penkerius me
tus vykdo dvišalę branduolinės 
saugos programą. Per tą laiką 
DB skyrė Lietuvai 4.5 mln. eu
rų, kurie buvo panaudoti tech
ninei pagalbai bei Lietuvos spe
cialistų stažuotėms ir moky
mams siekiant padidinti IAE 
darbo saugumą ir sustiprinti 
Valstybinę atominės energeti
kos saugos inspekciją. RSJ
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9 RELIGINIAME GYVENIME

Sunkus nepriklausomybės kelias

Kauno arkivyskupijos Šei
mos centre š.m. vasario 22 d. su
rengtame “Gyvybės draugų” klu
bo lankytojų susitikime krikščio
niško reabilitacijos centro “Gyvy
bės versmė” įkūrėja S. Palionienė 
klubo narius supažindino su cent
ro veikla. Centras - tai reabilita
cijos namai moterims, kurios nori 
ištrūkti iš narkotikų bei alkoholio 
priklausomybės ir grįžti į šeimas. 
Moterims teikiama dvasinė ir ma
terialinė pagalba. Per penkerius 
metus centras padėjęs 45 mote
rims grįžti į normalų gyvenimą. 
Centro darbuotojai stengiasi su
kurti šeimyninę aplinką, padėti 
moterims surasti darbą, įsigyti 
specialybę, mokytis gyventi. Rea
bilitacijos trukmė nuo vienerių iki 
trejų metų.

Šeštosios Vilniaus arkivysku
pijos katalikiškojo jaunimo krep
šinio varžybos vyko š.m. vasario 
17 d. Šv. Juozapo kunigų semina
rijoje. Varžybose dalyvavo 24 ko
mandos, suvažiavusios iš Druski
ninkų, Šalčininkų, Eišiškių, Pa
bradės, Varėnos, Lentvario, Gri- 
giškių, įskaitant ir pačius šeimi
ninkus vilniečius. Žaidynes pra
dedant Mišias aukojo kun. Ž. Va- 
buolas kartu su kunigais, atvyku
sių komandų globėjais. Buvo per
skaitytas kardinolo A. J. Bačkio, 
šių žaidynių globėjo ir taurės 
įsteigėjo, sveikinimas, išdalintos 
dovanėlės ir sužaistos pirmosios 
rungtynės. Nugalėtojas paaiškės 
gegužės pradžioje. Šias varžybas 
organizavo Vilniaus arkivyskupi
jos Jaunimo centras ir Pal. J. Ma
tulaičio parapijos savanoriai.

Katalikų bendruomenės “Gy
vieji akmenys” atsinaujinimo die
na “Irkis į gilumą” įvyko š.m. va
sario 25 d. Vytauto Didžiojo un
to patalpose. Dalyvavo apie 1000 
žmonių iš įvairių Lietuvos vieto
vių. Renginys pradėtas šlovinimo 
giesmėmis bei “linksmaisiais Bib
lijos skaitymais”, kurių metu pan
tomima buvo vaizduojami kon
kretūs Biblijos epizodai. Kun. 
Gintaras Vitkus, SJ, kalbėjo apie 
gelmę, į kurią irtis skatina Šven
tasis Tėvas. Toji gelmė - tai šven
tumas, kurį reikia suvokti kaip 
Dievo dovaną; malda pasukanti 

Tidysis...
(Atkelta iš 1-mo psL) 

buvo papasakotas vaizdelis iš 
blaivybės istorijos. Vyskupas ži
nojo, matė, kad šatiškiai spyrio- 
josi, nekilo iš girtuoklystės liū
no. Nuvažiavo pas juos pats, 
įlipo į sakyklą prabilo: “Sakyki
te man, mano mieli šatiškiai, ką 
turiu su jumis daryti? Kaip pri
statysiu Ponui Dievui jūsų girtas 
dūšeles?” Tiek tepasakęs, atsi
klaupė, meldėsi. Žmonės sumi
šo, neišgirdę nei grūmojimo, nei 
priekaištų, gąsdinimų. Ir su
klaupė vyrai kaip mūras, didžiu 
balsu užgiedojo: “Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė...” Šian
dien mūsų Lietuvėlėje kažin ar 
rastume tokį ganytoją, kita ver
tus tokių vyrų? 

AtA
JONUI MAŽEIKAI

mirus, dukterėčią SIGINĄ KATKAUSKAITĘ ir 
artimuosius Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia-

A. I. Beresnevičiui A. R. Petroniai
G. Kobelskienė M. P. Scheinbergai
L. Marcinkus ir A. Uhl G. V. Tumosai

mūsų bures šventumo link. Kal
bėtojas pabrėžė būtinybę skelbti 
Evangeliją ir lūpomis, ir gyveni
mu bei tarpusavio bendryste. Po 
bendros meditacijos sesuo Bene
dikta Rollin, RA, sakė, kad krikš
čioniui labai svarbu mokėti klau
sytis - reikia atvirų ausų norint iš
girsti Dievo balsą. Kalbėdama 
apie Šv. Rašto skaitymą sakė, kad 
jį reikėtų skaityti ne trokštant ži
nių, bet stengiantis pažinti gyvąjį 
Dievą. Atidus skaitymas, medita
cija, malda ir kontempliacija - tai 
pagrindiniai tarpsniai siekiant 
Dievo pažinimo per Šv. Raštą. 
Dienos dalyviai kalbamus klausi
mus diskutavo grupėmis. Salėje 
vyko užtarimo malda, buvo klau
soma išpažinčių. Atsinaujinimo 
diena baigta bendruomeniškai 
švęstomis Mišiomis. Vadovavo 
arkivyskupas S. Tamkevičius.

Lietuvos skautai kartu su 
Lietuvos lenkų harcerais š.m. va
sario 22 d. šventė skautų įkūrėjo 
lordo Baden Powellio gimimo 
dieną, skirtą skautiškosios ideolo
gijos apmąstymui. Šventė pradėta 
rikiuote prie Šv. Jonų šventovės. 
Mišias aukojo kun. A. Saulaitis, 
SJ, skautų kapelionai J. Černiavs- 
kij ir P. Vaineikis, OFM. Skautai 
meldėsi už viso pasaulio skautus. 
Buvo perskaitytas kardinolo A.J. 
Bačkio sveikinimas, kuriame pasi
džiaugta skautiškuoju brolišku
mu. Po Mišių šventės dalyviai 
prie įsivaizduojamojo laužo dai
navo, skandavo šūkius, o harcerai 
parodė trumpą vaidinimą.

Katalikų teologuos fakulteto 
rūmus, buvusius Šv. Zitos draugi
jos namus, po pustrečio milijono 
litų kainavusio remonto š.m. va
sario 15 d. pašventino arkivysku
pas S. Tamkevičius. Įkurtuvių iš
kilmės pradėtos Kauno arkika
tedroje, kur Mišias koncelebravo 
arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ, 
vysk. R. Norvilą ir gausus būrys 
fakulteto dėstytojų kunigų. Per 
pamokslą arkivyskupas sakė, kad 
naujieji rūmai tėra tik ženklas, 
kad tiek Katalikų Bendrijai, tiek 
Vytauto Didžiojo universitetui la
bai rūpi būsimų teologų tinkamas 
pasirengimas savo misijai atlikti. 
Kvietė pamąstyti, ar tą misiją ge
rai atliekame, ar studentai pasi
ruošę atnaujinti dvasinį Lietuvos 
veidą? Iškilmės toliau buvo tęsia
mos naujuose rūmuose (Gimnazi
jos g. 7). Prieš perkerpant simbo
linę rūmų atidarymo juostelę, Vy
tauto Didžiojo universiteto rekto
rius prof. V. Kaminskas priminė 
šių rūmų istoriją. Rūmai statyti 
1924 m.pagal architekto F. Vizba
ro projektą. Jau tada buvę mo
dernūs su centriniu šildymu, van
dentiekiu, kanalizacija; veikė 
viešbutis, tautiniais puošmenimis 
išgražinta valgykla, didžiojoje sa
lėje vykdavo įvairūs renginiai. 
Rektorius padėkojo visiems, dar
bu ar lėšomis prisidėjusiems prie 
rūmų atgaivinimo. Prezidento 
vardu dalyvius sveikino dr. Remi
gijus Gaška. Iškilmės baigtos kon
certu, kurį atliko styginis kvarte
tas “Collegium” ir VDU merginų 
kamerinis choras.

LFB savaitgalio sausio 27 ir 28 d.d. politinių studijų rengėjai, paskaitininkai ir svečiai. I eil. Iš k.: dr. A. Ka- 
nauka, poetas B. Brazdžionis ir A. Brazdžionienė, R. Juknevičienė, amb. dr. V. A. Dambrava, O Dautartaitė, 
V. Vidugiris; II eil.: A. ir L. Kulniai, D. Udrys, B. Varnienė, J. Kojelis, E. Arbas, A. Nelsienė, E. Vidugirienė, 
kun. S. Anužis, J. Pupius

Politinės Lietuvos perspektyvos
35-sis LFB politinių studijų savaitgalis Los Angeles

IGNAS MEDŽIUKAS
Sausio 27 ir 28 d. Šv. Kazi

miero parapijos salėje Los An
geles Fronto bičiulių sambūris 
surengė politinį savaitgalį “Poli
tinės Lietuvos perspektyvos po 
2000 m. rinkimų”. Programą 
įvado žodžiu pradėjo Vytautas 
Vidugiris. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Stanislovas Anužis.

Krašto apsauga
Pirmoji svarstybų tema bu

vo dr. Algirdo Kanaukos “Ap
mąstymai apie Lietuvos krašto 
apsaugos padėtį” (Vedė V. Vi
dugiris).

Paskaitininkas žvelgė į kari
nes grėsmes Lietuvai. Didelės 
pajėgos esančios Pskove, Kali
ningrade ir Gudijoje. Su lenkais 
santykiai draugiški. Santykiuose 
su Rusija ateitis miglota. Jos 
naujasis valdovas Putin grąžina 
senus agresyvius simbolius. Jei 
kovos, kovų laukas bus artimoje 
kaimynystėje. Sako jis netole
ruosiąs NATO plėtros į rytus. 
Santykiai su vokiečiais geri. Bet 
Vokietijos interesas - santykiai 
su Rusija. Jiems daugiausia rūpi 
įsitvirtinti jos rinkoje.

JAV prezidentas G.W. Bush, 
Collin Powell ir kiti yra palan
kūs NATO plėtrai į Baltijos 
kraštus. Amerikiečių nusistaty
mas rodo, kad jie nenori aukotis 
už kitus. Lietuvos karininkai, 
puskarininkiai ir kariai, tarnavę 
svetimose kariuomenėse, vy
riausybės kvietimu, įsijungė į 
nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenę. Dabar Lietuva iš visų 
Baltijos valstybių yra geriausiai 
pasiruošusi NATO narystei.

Lietuva turi lengvai motori
zuotus pėstininkus. Trūksta ar
tilerijos, tankų, kovos lėktuvų. 
Turi mažai prieštankinių ir 
priešlėktuvinių ginklų. Turimi 
ginklai gauti dažniausiai labda
ros keliu.

Rekomenduojama, kad bū
tų suorganizuota krašto gynyba, 
paruošti rezervai pagal Šveicari
jos, Suomijos, Skandinavijos, Iz
raelio, Čečėnijos modelius, pri
taikant Lietuvos sąlygoms. Jei 
Lietuva bus priimta į NATO, 
turės politines ir moralines sau
gumo garantijas.

Ką darytų NATO, jei 18 ru
sų ir 6 gudų divizijos įsiveržtų į 
Lietuvą ir Lenkiją? “New York 
times” (1992.11.17) straipsnyje 
nurodoma, kad tuo atveju NA
TO pasiųstų 5000 greito reaga
vimo karių į Vakarų Lenkiją. 
Per 30 dienų sumobilizuotų 18 
divizijų ir 66-ias oro taktinių 
lėktuvų eskadrilių, 6 lėktuvnešių 
kovines grupes su jūrų patran
komis, ekspedicinę grupuotę 
Baltijos jūroje. Manoma, kad 
pergalė būtų pasiekta per 90 
dienų. Čia, žinoma tik hipote
tinis apskaičiavimas.

Buvęs ekonomikos ministe- 
ris (1992-1994), dabartinio sei
mo narys J. Veselka siūlo Lietu
vą paskelbti neutralia valstybe: 
“Jei rusai mus užimtų, nevarto
tų atominių ginklų ir išliktume 
gyvi”. Bet nėra jokio užtikrini
mo, kad būtų skaitomasi su Lie
tuvos neutralitetu. Todėl turime 
stengtis pakliūti į NATO. Bet 
nereikėtų nusiminti, kad be 
NATO žūsime.

Kai kurie karininkai siūlo 
teritorinę gynybą. Piliečiai turė
tų būti parengiami gynybai pa
gal savo sugebėjimus. Turėtų 
būti suorganizuotas rezerve 
esančių apmokymas.

Nuolatinė kariuomenė turė
tų būti maža savanoriškai orga
nizuota, moderniai ginkluota. 
Karo atveju būtų naudojama 
sustabdyti ar sulėtinti priešo 
prasiveržimą. Po to pereiti į te
ritorinės gynybos stadiją kartu 

su parengtais rezervistais. Nie
kas mums nepadės, jei matys, 
ką mes nenorime ar nepajėgia
me kovoti. Nors šiuo metu Lie
tuvos niekas nepuola, bet reikia 
pasirengti blogiausiam atvejui. 
Taigi “Si vis pacem, para bel- 
lum”.

Po paklausimų dėl paskai
tos turinio ir paaiškinimų, buvo 
aptartos dr. V. A. Dambravos 
neseniai išleistos knygos “Širdis 
- Lietuva” ir jo straipsnių bei 
kalbų rinkinys “Šiandien, rytoj 
ir visada”. Jas aptarė ir pristatė 
adv. Žibutė Brinkienė ir rašyto
ja Alė Rūta-Arbienė. Daug tų 
knygų įsigijo studijų dalyviai, 
gavę autoriaus parašą.

Dešiniųjų pralaimėjimas
Lietuvos seimo narė Rasa 

Juknevičienė buvo iškviesta pa
skaitai “Kodėl dešiniosios parti
jos pralaimėjo Lietuvoje seimo 
rinkimus?” (Vedė Olita Dautar
taitė). Kalbėtoja, išėjusi medici
nos mokslus, persiorientavusi į 
politiką, dirbanti su konservato
riais, aiškino, kad politinė siste
ma Lietuvoje, kaip ir kitose po
sovietinėse valstybėse, yra tebe- 
sivystanti. Svarstant šį klausimą, 
būtina apžvelgti procesus kituo
se, panašiuose į Lietuvą, kraš-' 
tuose. Artimiausia kaimynė yra 
Lenkija. Buzeko vyriausybė, 
vykdžiusi reformas, net tapusi 
NATO nare, nesitiki būti per
rinkta. Rinkimai Rumunijoje 
rodo panašius rezultatus. Deši
niųjų vadas gavo tik 10% balsų. 
Laimėjo komunistai, daug balsų 
gavo populistai. Rytų Vokietija 
irgi išgyvena susijungimo sunku
mus. Jos visuomenė nusivylusi, 
jaučia nostalgiją praeičiai. Dar 
sudėtingesnė padėtis Gudijoje, 
kur didelė dalis visuomenės var
gu ar yra palanki demokratinės 
politinės sistemos įgyvendinimui.

Nors Lietuva, Vakarų part
nerių nuomone, per paskutinius 
ketverius metus yra pasiekusi 
didelių laimėjimų, bet Lietuvoje 
tai nelaikoma laimėjimais. Lie
tuva savo pasiruošimu priartėjo 
prie NATO, bet Lietuvoje ne
pripažįstama, kad tai konserva
torių nuopelnas. Procesai, susiję 
su ekonominės priklausomybės 
mažinimu nuo Rytų, susilaukia 
prieštaringo įvertinimo. Mažei
kių nafta tapo sunkiausiu išban
dymu. R. Pakso atsisakymas pa
sirašyti sutartį ir pasitraukimas 
iš konservatorių buvo labai nuo
stolingas partijos įvertinimui.

Euroatlantinės integracijos 
požiūriu amerikiečių atėjimas į 
Lietuvą yra labai svarbus ne tik 
mūsų saugumui, bet ir ekono
minei gerovei. Beveik visi stip
rios politinės Valios reikalavę 
konservatorių sprendimai buvo 
lydimi didelio pasipriešinimo ir 
populistinės kritikos.

Rusijos krizė atvėrė lemia
mą išbandymą. Čia paaiškėjo 
Ged. Vagnoriaus vyriausybės 
atsakomybės stoka. Dėl to nuo
stolių patyrė ne tik konservato
rių partija, bet ir valstybė. R. 
Pakso neveiklumas ir išdavysė 
įtakojo konservatorių darbų 
vertinimą, ir tai atsiliepė į šios 
partijos pralaimėjimą.

Kairiesiems tvirčiau atsisto
ti padėjo A. Brazausko grįžimas 
į politiką. V. Landsbergis nuolat 
puolamas kaip Tėvynės s-gos 
vadovas. Daugumas įtikėjo, kad 
dėl Lietuvos nesėkmių kaltas tik 
jis-

Šiandien svarstomas deši
niųjų vienijimo klausimas. Tėvy
nės s-goje vyksta diskusijos apie 
artimiausią strategiją. Šiuo laiku 
partijai bene didžiausią poveikį 
turi populiarus vadas. To neuž
tenka. Partijas turi vienyti pa
žiūros ir bendri valstybės tikslai. 
Tai ilgas kelias, bet patikimas 

siekiant pastovios politinės si
stemos. Partijai svarbu - stiprūs 
nauji impulsai. Reikia naujų 
veidų.

Tėvynės s-ga visad buvo ir 
bus valstybininkų partija. Mūsų 
misija - užbaigti Nepriklauso
mybės bylą iki galo, kad Lietuva 
iki 2002 m. taptų NATO nare.

Šiuo metu Lietuvai reikia 
pastovios valdžios, todėl netiks
lu būtų ją kritikuoti, nors ir 
esant opozicijoje. Galime nusi
vilti žmonėmis, partijomis, bet 
ne Lietuva.

Seneliai ir tėvai ištvėrė po
karį, tremtį, emigracijas, ištver
sime ir posovietinį laikotarpį. 
Žmoniškų krikščioniškų verty
bių atkūrimas Lietuvoje bus 
sunkus ir negreitas. Bet Tėvynės 
s-ga yra pasiruošusi tuo keliu 
eiti.

Į tikrąją demokratiją
Po pietų pertraukos buvo 

ambasadoriaus Vytauto A. 
Dambravos paskaita “Lietuvių 
tautos kelias į tikrąją demokra
tiją”. Paskaitos pradžioje Am
basadorius pažymėjo, kad Lie
tuvių fronto bičiuliai turi ieškoti 
rankų, kurioms būtų galima 
perduoti darbo ir kovos estafe
tę. Toliau jis sakė, remdamasis 
Europos sąjungos naujausiais 
paskelbtais 25 valstybių Euro
pos tyrimo duomenimis: kas 
septintas gyventojas mano, jog 
nieko pakeisti negali. Du treč
daliai lietuvių yra pakantūs ky
šių ėmimui. Nė ketvirtadalis 
žmonių nemano, kad Lietuvoje 
gerbiamos žmogaus teisės; lie
tuviai mažiausiai pasitiki valsty
bės tarnautojais; tik 25% pasiti
ki policija.

Kilus karui, apie pusė eitų 
ginti savo šalies. Aiškėja, kad 
Lietuvai tiktų stiprus vadas, ku
rio nevaržytų nei parlamentas, 
nei rinkimai. Lietuvių išeivija 
laukia, kada Lietuvos piliečiai 
pasakys, jog rinkimai davė re
zultatus: tauta kuria ūkinę pa
žangą, žmonės gauna darbus, 
gali planuoti ateitį.

Šiuo metu daugeliui Lietu
vos piliečių laisvė ir demokratija 
yra tuščios sąvokos. Panašiai yra 
kituose Baltijos kraštuose, Vi
durio ir Rytų Europoje, kur jau
čiamas neigimas krikščioniškų 
vertybių. Prof. Kelsen įtikinėja, 
kad tobulas demokratas istori
joje egzistuoja. Jo vardas? Pon- 
tijus Pilotas. Jis “plaunasi ran
kas, nes nenori būti kaltas dėl 
šio teisiojo kraujo”. Jis abejin
gas tiesai. Nesvarbu nekaltą iš
teisinti, o tik rasti patogiausią 
išeitį. Toks yra paviršutiniškas 
demokratijos pažymys.

Čia paskaitininkas suminėjo 
žurnalisto R. Valatkos parašy
tus sausio 13 proga “Lietuvos 
ryte” žodžius: “Laisvė yra labai 
svarbu, bet mes ne tokią Lietu
vą gynėm, ne tokią Lietuvą įsi- 
vaizdavom. Praėjus dešimčiai 
metų po okupantų surengtų žu
dynių, žmonės pripažįsta laisvės 
svarbą, bet yra nepatenkinti jos 
kokybe”.

Kaip lietuviai žiūri į savo 
laisvę ir demokratiją Lietuvoje?

Čia paskaitininkas kalbėjo 
apie apsilankymą Lietuvoje ir 
susitikimą su savo trimis broliais 
ir sesute, grįžusiais iš Sibiro, ir 
kitais tautiečiais. Jis savo praeitį 
pavaizdavo geometrine trikam
pio figūra, kurios viena kraštinė
- jo vaikystės ir jaunystės Lietu
va, kai jaunimas degė idealiz
mu. Antroji trikampio kraštinė
- prievartos kankiniai ir herojai
- savanoriai. Būdami Sibire ne- 
sižudė - kentėjo ir kitiems pa
dėjo kentėti; jie aukojo gyvybę, 
kalė Sibiro taigose kryžių. O kur 
sovietinių lagerių ir kalėjimų

(Nukelta į 5-tą psl.)

DR. DOC. VIKTORAS BAŠKYS

1. Trūksta pinigų
Šiandien pasikalbėjus su pa

prastais, sunkiai besiverčiančiais 
žmonėmis, kartais išgirsti, kad 
sovietmečiu buvę geriau gyventi 
negu dabar laisvoje Lietuvoje. 
Mat tada nebuvę nedarbo, strei
kų, piketų, nereikėję taip bran
giai mokėti už butą ir t.t.

Taip. Šiauliuose tada beveik 
nebuvo nedarbo, arba jis kartais 
būdavo nedidelis, palyginti su 
dabar esamu nedarbu, kuris net 
viršija respublikos lygį. Tačiau 
tada nebuvo ir uždarbio. Darbi
ninkų ir tarnautojų atlyginimai 
buvo tokie maži, kad žmonės 
vos ne vos galėjo pragyventi. Ži
noma, ne visi. Tada gerai gyve
no nomenklatūrininkai ir parti
niai tūzai bei tie, kurie galėjo 
“prieiti” - pavogti, nerizikuo
jant pakliūti.

Nebuvo tada streikų, pike
tų, niekas nereikalavo didesnių 
atlyginimų, didesnių pensijų, 
niekas nekalbėjo apie žmonių 
nuskurdinimą, kaip dabar kal
bama, nors iš tikrųjų Lietuvos 
žmonės sovietmečiu tikrai buvo 
nuskurdę. Dirbantiems pensi
ninkams nebuvo mokamos pen
sijos, bet niekas tada to ir nerei
kalavo, bijojo apie tai kalbėti. 
Bijojo ir tylėjo. O kas dabar de
dasi! Kai vyriausybė nutarė dir
bantiems pensininkams nebe
mokėti visos pensijos, kilo di
džiausias triukšmas. Buvo visaip 
niekinama vyriausybė. Mat da
bar Lietuvoje demokratija: gali 
kalbėti ir rašyti ką tik nori. Tik 
per daug nenusišnekėk, kad ne
pakliūtum...

Aktyviausia dabar žinia- 
sklaida. Laikraščiuose, radijo ir 
televizijos laidose kritikuojamas 
beveik kiekvienas, atseit, klai
dingas vyriausybės žingsnis. Te
levizijos laidose “Panorama” vis 
rodomos įvairios nepatenkintų 
žmonių akcijos: streikai, piketai, 
žygiai prie seimo rūmų ir t.t. 
Pavyzdžiui, neseniai baigėsi Kau
no “Inkaro” fabriko darbininkų, 
Mažeikių “Oruvos” fabriko žmo
nių bado akcijos, Marijampolės 
cukrininkų kelio “Via Baltica” 
blokada, o jau pranešama apie 
naujai rengiamas akcijas.

Fabrikai bankrotuoja, neiš
mokami darbininkams atlygini
mai, reikalaujama, kad skolas 
padengtų valstybė. Lėšos iš
švaistomos arba išvogiamos ir 
siekiama tai pripažinti valstybės 
skola.

Daug buvo kalbama ir rašo
ma apie “Šiaulių aerouostą” ir 
laisvosios ekonominės zonos - 
LEZ-os steigimą Zokniuose. Bu
vo įvairiai žaidžiama. Ir nors 
Šiaulių miesto vadovai š.m. va
sario 22 d. atkakliai kovėsi su 
Seimo Ekonomikos komitetu 
dėl Šiaulių LEZ-os, bet mūšį 
pralaimėjo: LEZ-a bus likviduo
ta, o paskolos, paimtos su vals
tybės garantija - 80 milijonų 
litų, turbūt kur užverstos ant 
valstybės pečių. Nuskriausti ir 
bendrovės akcininkai, kurie į 
LEZ-ą investavo 3.8 milijonus 
litų ir dabar tik gali paduoti į 
teismą vyriausybę (“Šiaulių 
naujienos” 2001 vasario 22 d. ir 
kovo 2 d.).

Šiandien prašo valdžios pi-
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Šv. Mišios už mūsų mylimą vyrą ir tėvelį bus aukojamos 
Vilniaus Aušros Vartų parapijos šventovėje Hamiltone 
2001 m. balandžio 8, sekmadienį, 9 vai. ryto.

Prašome visus gimines ir pažįstamus prisiminti 
velionį šv. Mišių aukoje.

Tėveli, mes laikome Tave stipriai mūsų širdyse ir ten 
Tu visados gyvensi.

Liūdi ir labai pasiilgsta Tavęs -
žmona Elena ir dukros - Rūtelė ir Audrutė

nigų ne vien žlungantys fabrikai, 
gamyklos, bet ir švietimo, kultū
ros institucijos. Net radijo ir te
levizijos transliuotojas grasina 
nutraukti transliaciją, jei vyriau
sybė neduos pinigų skoloms su
mokėti.

Savivaldybių asociacija žada 
paduoti Lietuvos vyriausybę į 
Strazburgo tarptautinį teismą, 
jei ši neduos savivaldybėms pi
nigų. Visi šaukia vyriausybei - 
pinigų, pinigų, pinigų! Tačiau 
Lietuvos valdžia jų neturi, yra 
paskendusi skolose.

2. Nusikalstamumas nemažėja
Žiniasklaidoje kasdieną pil

na pranešimų apie naujus, kas
kart vis baisesnius nusikaltimus. 
Jų netrūksta ir Šiauliuose, ta
čiau labiausiai garsėja Panevė
žys. Neseniai visus šiurpino ten 
įvykęs teisėsaugininkų nužudy
mas, o dabar sukrėtė žmones la
bai žiaurus studentės R. Varei- 
kaitės nužudymas bei kiti nu
sikaltimai.

Vagysčių, nužudymų, plėši
mų, įvairių mafijos ir korupcijos 
veiksmų tiek daug, kad jų visų į 
jaučio odą nesurašytum. Tam 
turi įtakos nedarbas, skurdas 
bei perdėtas valdžios atlaidu
mas, gerumas.

Neprisideda prie teisėtvar
kos gerinimo amnestijos, kai 
amnestuojami nusikaltėliai, ku
rie, išėję iš kalėjimo, neranda 
darbo ir vėl ima vogti. Siekiant 
labai didelio teisinio tikslumo, 
kartais labai vilkinamos nusikal
tėlių bylos. Tai parodė buvusio 
premjero A. Šleževičiaus byla. 
Neužbaigta Rainių žudynių by
la, nors kovo 5 dieną Šiaulių 
apygardos teisme ji buvo judi
nama iš mirties taško. Mat pa
grindiniai žudynių kaltininkai 
slapstosi Izraelyje ir Maskvoje 
(Rusijoje). Jie neišduodami. Dėl 
neįteiktos teismo išvados ir bu
vo atidėtas P. Ročiaus teismas 
Šiauliuose kovo 5 d.

Visuomenės apklausa rodo, 
kad 50% apklaustųjų nepasitiki 
Lietuvos teismais.

3. Didėja socialinė nelygybė
Šiauliečius piktino miesto di

džiausias nedarbas ir kai kurių 
valdininkų labai didelės algos. 
Štai, pavyzdžiui, daugelis darbuo
tojų uždirba vos 400 litų per mė
nesį, gydytojų atlyginimų vidurkis 
- 700 litų per mėnesį, o teisėjas V. 
Birbilas gauna 7,000 litų per mė
nesį. Nejaugi gydytojo kompeten
cija ir atsakomybė dešimt kartų 
mažesnė už teisėjo?

Didelius atlyginimus gauna 
seimūnai, ministerial, bankinin
kai ir kiti valdininkai. Daug pi
nigų išleidžiama kelionėms į už
sienį su palydomis, kur važinėja 
valdžios žmonės, įvairių svečių 
priėmimui ir išleidimui. Žmo
nės ne veltui sako, kad valdžia 
sau pinigų negaili. (Nukelta į 4-tą psl.)
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STATULEVIČIENĖ 
amžinybėn iškeliavo 2001 m. 
kovo 29, ketvirtadienį, savo 
namuose, to jai pačiai pagei
daujant. Velionė - anksčiau 
mirusio vyro Albino našlė, my
lima motina sūnaus Ray ir jo 
žmonos Cathy, mylima vaikai
čių Star ir Kaja močiutė.

Gedulinės laidotuvių Mi
šios - Lietuvos kankinių šven
tovėje, Mississaugoje, pirma
dienį, balandžio 2,10 vai. ryto. 
Palaidota Šv. Jono lietuvių ka
pinėse, Mississaugoje. Norin
tiems aukoti aukas skirti “Pal
liative Care Service, St. Jo
seph’s Health Centre”, arba 
Prisikėlimo parapijos persikė
limo fondui. Šeima už aukas 
lieka dėkinga.
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Vasario 16-toji Vilniuje
Pagal Rygos laikraštį “The Baltic Times”

Juodoji komunizmo saulė
Iš Tarptautinio komunizmui įvertinti kongreso rengėjų pareiškimo. 

Siūloma Pasaulinė komunistinio genocido diena

Spaudžiant pasaulio de
mokratijai, subyrėjo blogio im
perijos pamatai, ir tuo pačiu su
bliūško braidžiojanti po pasaulį 
komunizmo šmėkla. Subliūško, 
bet neišnyko...

XX amžius - tai netekčių 
amžius. Didžiausia jo tragedija 
buvo dvi nusikalstamos ideolo
gijos, du totalitariniai režimai - 
nacizmas ir komunizmas.

Nacizmas visuotinai pa
smerktas, naciai nubausti, taiko
mos tarptautinės prevencijos 
priemonės, trukdančios naciz
mui atgimti.

Nepaisant to, kad komuniz
mas yra globalinis ir didžiausias 
XX a. pasaulio blogis, jo pada
ryti nusikaltimai žmoniškumui, 
tautų, socialinių ir politinių gru
pių žudynės iki šiol istorikų ir 
teisininkų nuosekliai nenagrinė
jami. Griaunamoji komunizmo 
ideologija nepasmerkta, nusi
kaltę asmenys nebaudžiami. Po
komunistinėse šalyse buvę ko
munistai, patys priklausę nusi
kalstamai organizacijai, dangs
tosi populiaria antifašistų pseu- 
doetikete, skverbiasi į kitas par
tijas, į įvairias valstybines ir vi
suomenines struktūras, klasta ir 
apgaule tampa jų lyderiais, dėl 
to šiose šalyse egzistuoja komu
nizmo restauravimo pavojus su 
visomis lengvai prognozuoja
momis pasekmėmis. (...)

Baigėsi skausmų paženklin
tas šimtmetis. Gal amžių kaita - 
tai išsivadavimas nuo atminties, 
išsivadavimas nuo praeities naš
tos, gal amžių kaita reiškia už
marštį, pasišventimą ateičiai? 
Kaip mes, lietuviai, lenkai, ru
sai, latviai, albanai, čečėnai, es
tai ir visos kitos tautos, pateku
sios į komunistinės ideologijos 
malūną, pajėgsime kurti savo 
ateitį, kupini žiaurių XX a. atsi
minimų? Ar įmanoma, atsikra
čius istorinės atminties, atverti 
duris į taikingą ateitį? Norint 
užtikrinti santarvę ir sukurti tei
singesnę civilizaciją būtina gerai 
įsisavinti praeities pamokas, bū
tina skatinti atminties kultūrą.

Daugelyje šalių žlugus ko
munistiniams režimams, tapo 
akivaizdu jų nusikaltimų žmoni

jai ir žmoniškumui mastai, todėl 
nuolat keliamas klausimas dėl 
tų nusikaltimų įvertinimo, pra
žūtingos idelogijos pasmerkimo. 
Be jokios abejonės, šį atsakingą 
darbą turėtų atlikti valstybinės 
ir tarpvalstybinės institucijos, 
Jungtinės tautos, tarptautiniai 
teismai ir tribunolai. Deja, mi
nėtos institucijos mažai arba la
bai mažai ką padarė šia krypti
mi. Todėl keturios Lietuvos ne
teisėtai komunistinių struktūrų 
represuotų ir kovojusių prieš 
barbarišką okupaciją visuome
ninės organizacijos ėmėsi inicia
tyvos surengti tarptautinį kong
resą Komunizmo nusikaltimų 
įvertinimas. Šiai idėjai pritarė ir 
kitų komunistinių valstybių gi
miningos visuomeninės organi
zacijos. Sudarytas organizacinis

Marius E. Rusinas, CLU CFP
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komitetas suformulavo pagrin
dinius kongreso tikslus ir užda
vinius, atliko paruošiamuosius 
darbus, parengė iškeltų įdėjų 
įgyvendinimo planą. (...)

Tarptautinis kongresas vyko 
2000 metais birželio 12-14 die
nomis Lietuvos sostinėje Vilniu
je. Jame dalyvavo 24 valstybių 
atstovai - politikai, istorikai, tei
sininkai, visuomenės veikėjai, 
asmenys, nukentėję nuo komu
nistinių režimų. Į kongresą atvy
ko Albanijos, Baltarusijos, Bul
garijos, Čekijos, Čečėnijos, Esti
jos, Italijos, Izraelio, JAV, Ja
ponijos, Kanados, Kirgizijos, 
Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Moldavos, Rumuni
jos, Rusijos, Slovakijos, Švedi
jos, Ukrainos, Vengrijos ir Vo
kietijos atstovai, žinomi visuo
menės ir politikos veikėjai: 
Lech Walensa, Lenkijos prezi
dentas; profesorius Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos respubli
kos seimo pirmininkas; Andrius 
Kubilius, Lietuvos vyriausybės 
vadovas; Siamion Šareckij, Bal
tarusijos parlamento pirminin
kas; Sergej Kovaliov, Rusijos 
dūmos narys, pasauliui žinomas 
disidentas; Jaroslava Moserova, 
Čekijos parlamento narė; Cons
tantin Ticu Dumitrescu, Rumu
nijos senatorius ir kt.

Plenariniame kongreso po
sėdyje, remiantis nukentėjusių 
valstybių atstovų pateiktais kal
tinimais ir liudininkų parody
mais, komunizmo nusikalti
mams teisiškai įvertinti įsteigtas 
tarptautinis Vilniaus visuomeni
nis tribunolas, suformuota tri
bunolo teisėjų kolegija, pritarta 
reglamentui ir nuostatoms.

Tribunolas dirbo dvi sesijas, 
kurių viena lygiagrečiai su 
kongresu vyko 2000 m. birželio 
12-14 d., antroji - 2000 m. rug
sėjo 4-7 d. ir spalio 27 d., kuo
met ir buvo paskelbtas nuo
sprendis nusikalstamai komu
nizmo ideologijai ir tuo pačiu 
komunistų sukurtoms struktū
roms, kurios vykdė plataus mas
to nusikaltimus žmonijai ir žmo
niškumui. Abi tribunolo sesijos 
vyko Vilniuje.

Vykęs kongresas - ne vien 
tiktai praradimų ir skaudžių pri
siminimų balanso suvedimas, 
bet, vardan ateities, įvertintos 
komunistinės ideologijos sukur
tų nusi '.alstamų struktūrų veik
los pas ‘kmės, sustiprintas nu
kentėjus ų tautų ir valstybių so
lidarume i, tai atviras ir optimis
tinis žvilg mis į XXI amžių, dar
nią demokratinę ateitį, kuomet 
bus pašalinta bet kokia gali
mybė atgimti nacizmui arba ko
munizmui su visais juos lydin
čiais recidyvais.

Organizuojant šį tarptautinį 
kongresą ir visuomeninį tribu
nolą teko sutikti daug gerano
riškai nusiteikusių žmonių, to
dėl man, organizacinio komite
to vardu yra didelė garbė pasa
kyti AČIŪ visiems, kas padėjo 
organizuoti šį renginį, - istori
kams, politikams, visuomenės 
veikėjams, teisininkams, gynė
jams, visiems, kas dalyvavo 
kongreso ir tribunolo darbe, vi
siems, kas rėmė finansiškai.

Nuoširdžiai dėkojame Lie
tuvos respublikos seimui, Lietu
vos respublikos vyriausybei, Vil
niaus m. savivaldybei, Vilniaus 
raj. savivaldybei, Tautos fondui, 
Kanados lietuvių fondui, Kon
rado Adenauerio fondui, Lietu
vių katalikiškosios kultūros 

bendruomenei Australijoje, Lie
tuvos katalikų religinei šalpai, 
Lietuvių fondui, Kroatijos bu
vusių politinių kalinių sąjungai, 
Australijos, Amerikos ir Kana
dos lietuviams, Lietuvos laisvės 
kovų dalyviams, tremtiniams ir 
visiems kitiems, kurie neabejin
gi netolimai praeičiai.

Kongreso organizacinis ko
mitetas dirba toliau, jau paruoš
ta lietuviška versija dokumenti
nio filmo “Įteisintas blogis”, ku
rio premjera per Lietuvos tele
viziją įvyko vasario 16 d. - Lie
tuvos nepriklausomybės dieną, 
angliška šio filmo versija baigia
ma ruošti. Išleista ir baigta pla
tinti brošiūra “Antikomunistinis 
kongresas ir visuomeninis tribu
nolas” apie tarptautinio kongre
so plenarinį ir baigiamąjį posė
džius, apie priimtus nutarimus 
dėl visuomeninio tribunolo stei
gimo, ir paskelbti kongreso do
kumentai. Paruošta spaudai dar 
viena brošiūra “Tarptautinio 
Vilniaus visuomeninio tribuno
lo nuosprendis (2000)”, kurioje 
skelbiamas visas Vilniaus visuo
meninio tribunolo nuospren
džio tekstas.

Baigiama ruošti spaudai 
apie 800 puslapių knyga, kurioje 
bus visa tarptautinio kongreso ir 
Vilniaus visuomeninio tribuno
lo medžiaga. Visi leidiniai ruo
šiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Kongreso organizacinis ko
mitetas kreipėsi į Rytų ir Vidu
rio Europos Valstybių, kurios 
patyrė komunistinį genocidą, gi
miningas organizacijas su kvieti
mu tęsti pradėtą darbą ir kas
kart kitoje valstybėje ruošti pa
našius renginius, nepamiršti ir 
nenutylėti XX a. raudonojo te
roro padarytų nusikaltimų žmo
nijai ir žmoniškumui.

Kada šėtoniškos ideologijos 
įgyvendinimas pareikalavo pir
mos aukos, nėra žinoma, bet 
apie 100 mln. nužudytų, milijo
nai patyrusių pažeminimą ir 
kančias, praradę Tėvynę, tautos, 
praradusios kartas, kaip ir holo
kausto aukos, reikalauja atmini
mo, kuris nuolat perspėtų atei
nančias kartas. Tokiu atminimu 
galėtų būti viena metų kalendo
riuje diena, pažymėta Pasaulinė 
komunistinio genocido diena, 
tokiu atminimu galėtų būti mo
numentaliuoju menu įamžintos 
komunizmo aukos. Pasaulinė 
komunistinio genocido diena 
galėtų būti birželio 14-oji, nes tą 
dieną pirmą kartą tarptautiniu 
lygiu Vilniuje buvo pagerbtos 
komunizmo aukos, pradėta tei
siškai vertinti jo viešpatavimo 
pasekmes.

Vytas Miliauskas, 
kongreso organizacinio 

komiteto pirmininkas

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

ALFONSAS GARBENS (GARBENIS), 
eidamas 93-čiuosius metus, ramiai iškeliavo amžinybėn 
2001 m. kovo 30, penktadienį, “Sunny Brook Health 
Centre”. Velionis laidojamas ketvirtadienį, balandžio 5 
“York Cemetery” North York iš “Reception Centre and 
Chappel Hall” 11 vai. ryto. Atsisveikinimas - antradienį ir 
trečiadienį, balandžio 3 ir 4 d.d., nuo 2 iki 4 val.p.p. ir 7-9 
v.vak. “York Cemetery Reception Centre”, 101 Senlec 
Ave., North York.

Velionis turėjo daug draugų Lietuvių bendruome
nėje, vertėsi nekilnojamojo turto pardavimu 1950-1990 m.

Nuliūdime liko žmona Olga, sūnus Al 
ir duktė Barbara

VYTAUTAS P. ZUBAS

“Vasario 16 Lietuva šventė 
Nepriklausomybės dieną. Visas 
miestas išėjo į gatves ir aikštes 
pasiklausyti koncertų ir vakare 
pasidžiaugti fejerverkais”. Taip 
rašė vasario 22-28 nr. Rokas M. 
Tracevskis, lietuviškosios dalies 
redaktorius.

“Vytautas Landsbergis, sei
mo narys bei valstybės vadovas 
1990-1992 m., ir seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas išėjo 
į balkoną Pilies 26 namo, kuria
me 1918 m. buvo pasirašytas 
Nepriklausomybės aktas. Gatvė 
buvo sausakimša kaip sardinės 
dėžutėje vyresnio amžiaus ir se
nesnių žmonių. Landsbergis pa
rodė, kad jis neprarado sugebė
jimo uždegti minią patriotinėm 
kalbom”.

Atpasakojęs Lietuvos padė
tį 1918 m. klausytojų pasitenki
nimui jis sakė, kad Rusija dar 
vis nesutinkanti su Lietuvos ne
priklausomybe. “Jau 10 ar 12 
metų Rusija veda psichologinį 
karą prieš Lietuvą” ir retoriškai 
klausė: “Ką jūs, išdidi tauta, at
sakytumėt, jei Rusija pareika
lautų grįžti atgal į narvą, kur 
Stalino himnas vėl skamba?” 
“Ne”, entuziastingai šaukė mi
nia.

V. Landsbergio pomėgis 
pakutenti rusišką mešką ir įsi
teikti masėms gerai žinomas. 
Pernai tame pačiame laikraštyje 
buvo įdėta karikatūra: meška 
stovi ant dviejų kojų, p seimo 
pirmininkas pirštu baksnoja jai į 
pilvą. Atėjęs prez. V. Adamkus 
klausia: “Ponas Landsbergi, ar 
protinga taip daryti?” “Ji pradė
jo!” vaikišku naivumu pasiteisi
no Landsbergis (V.Z.).

A. Paulauskas kalbėjo, kad 
dabartinio seimo šaknys glūdi 
1918-jų deklaracijoje. “Nepri
klausomybės aktas pabrėžė, kad 
Lietuvos vyriausybė būtų suda
ryta demokratiškai išrinkto sei
mo”. Vėliau tą dieną Operos ir 
baleto teatre vyriausybės nariai

Nerūdijantis palikimas istorijai
ANTANINA GARMUTĖ

Tebekyla paslaptys iš archy
vų gelmių. Tarsi skenduoliai, 
kuriuos nedoros rankos seniai 
seniai paskandino su akmeniu 
ant kaklo. Atrodė, neiškils. Bet 
iškyla. Išplaukia. Kaip ir visos 
didelės niekšybės (kad ir kunigo 
Mikutavičiaus tragiškame likime).

Nes istorijai reikia liudinin
kų. Tiesos vardan - ir ačiū Die
vui - geriau vėliau, negu niekad. 
Kol esame gyvi turime teisę 
žinoti. Kas yra kas. Ir kas buvo 
kas. Ir - kodėl.

Laikui bėgant vis daugiau 
sužinome. Ką išsaugojo iškasti 
iš žemės surūdiję bidonai. Pely- 
jantys dokumentai. Dūlėjantis 
popierius. Blunkantis raštas. 
Surinkti po kruopelytę į visumą, 
jie atskleidžia tikrovę, atėjusią 
iš praeities chaoso.

Bet ir raudonosios okupaci
jos chaose būta šiokios tokios 
tvarkos. Planų. Sąrašų. Greta 
skundikų agentūrinių praneši
mų - ir jų pasiūlymai: ką, kodėl 
ir kada reikia ištremti į Sibirą! 
Archyvai neišsisukinėja kaip kai 
kurie dabartiniai politikai. Jie 
kalba tiesiai šviesiai.

Įvairiais gyvenimo momen
tais, prisimenant tremtį, mane 
vis klausdavo:

- Už ką? Už ką tave 
ištrėmė?

- Nežinau... Kad aš neži
nau! - nuoširdžiai atsakydavau.

- Betgi negali būti: vaikų 

ir užsienio diplomatai klausėsi 
jaunimo ir vyresniųjų kalbų: 
prez. Valdas Adamkus kvietė 
parodyti daugiau solidarumo ir 
inicatyvos krašto viduje ir sakė 
tikįs, kad Lietuva bus turtinga ir 
graži.

Vietos gimnazijos mokslei
vis Tadas Jaciauskas (Jačiaus- 
kas, V.Z.) sakė, kad jaunų žmo
nių sentimentai Vasario 16 ski
riasi nuo vyresniųjų. “Ką vyres
nieji patys išgyveno, mes tik iš 
vadovėlių žinom apie persekio
jimus. Mes skiriamės nuo tėvų. 
Mūsų tikslas yra atkurti ekono
miškai tvirtą Lietuvą. Vasario 
16 yra svarbesnė mūsų tėvams ir 
seneliams. Kiekviena tauta pa
rodo savo patriotizmą, kiek jis 
tuo laiku reikalingas. Mes dau
giau suinteresuoti ateitimi, kai 
tuo tarpu vyresnieji brangina 
praeitį”, kalbėjo jaunuolis.

Vakare Vingio parke susi
rinko apie 40,000 jaunų žmonių 
į koncertą. Tai buvo gausiausias 
dienos renginys. “Rock” ir 
“Pop” žvaigždės giedojo Tautos 
himną ir liaudies dainas. Daly
vavo ministeris pirmininkas Ro
landas Paksas, kuris iš tikrųjų ir 
buvo koncerto organizatorius. 
Diena baigėsi puikiais fejerver
kais. Populiarios grupės “ZAS” 
pirmasis dainininkas Baltijos TV 
reporteriui kalbėjo: “Mes di
džiuojamės savo kraštu ir džiaug
smingai švenčiame šią dieną. 
40,000 čia susirinkusių žmonių 
mano žodžius patvirtins”.

Atsargiems latviams ir es
tams, turintiems didesnių prob
lemų su Rusija, Lietuvos politi
ko žodžiai negalėjo patikti. 
Laikraštis rado reikalą 19 psl. 
po vedamuoju įdėti V. Lands
bergio nuotrauką ir, pakartojęs 
sakinį apie Rusijos psichologinį 
karą, pastebi: “Šitaip kalbėjo 
Lietuvos nepriklausomybės va
das šį kartą iš balkono susirin
kusiai miniai švenčiant Nepri
klausomybės dieną”. Kita kritiš
ka užuomina įdėta pirmame 
puslapyje.

vienų niekas netrėmė. Be šei
mų.

- O mane ištrėmė! Einančią 
14-tus metus. Vieną, be tėvų. 
Už ką?

Kankinama vis to paties 
klausimo ir norėdama atgauti 
sovietų nusavintą turtą, krei
piausi į Lietuvos Ypatingąjį ar
chyvą, prašydama išduoti pažy
mą apie tai, ar mano šeima iš 
tiesų buvo namatyta ištremti? 
Kaip žinia, mano tėvai ir brolis 
išsislapstė ir trėmimo išvengė. 
Bet šeima turėjo būti įtraukta į 
tremtinu asmenų sąrašą.

Aštuonis mėnesius išlauku
si, šią pažymą iš Ypatingojo ar
chyvo vis dėlto gavau. Neseniai. 
Ir nustebau! Taip: maniškiai visi
- tėvas, motina ir brolis - į 
tremtinu asmenų sąrašą įtrauk
ti. O manes jame - nėra! (Gal 
kad nepilnametė, gal koks parti
nis funkcionierius neįrašė - pa
sigailėjo?). Taigi, sąraše nebu
vau. Bet ištrėmė - mane.

Ir vėl: Kodėl? Už ką?
Atsakymą randu tik vieną: 

stribai nesigailėjo! Įsiutę, kad 
nerado tėvų, pagriebė mane ka
dangi gerai žinojo, kad jų striby- 
no panosėje, Kaune, Birutės 
gatvėje, mano, tėvai padėdavo 
partizanams. Čia užeidinėdavo 
legendinis Juozas Lukša. O jo 
brolį Jurgį Lukšą mano tėvai 
buvo priglaudę, slapstė ir maiti
no bene pusę metų, per žiemą.

Tad manau, kad žinau atsa
kymą į klausimą “už ką”?...

Taip vėl Šiaurės šalčiu pra- 
dvelkė, sielą nutvilkė istorijos 
vėjai. Gal ir gerai? Praeitį reikia
- nors ir retkarčiais - prisiminti. 
Ir kitiems priminti. Ateitį ku
riantiems. Žinoti - būtina. Ži
nojimas žmogų stiprina.

Todėl tegul daugiau kalba 
archyvų lapai. Mūsų nerūdijan
tis palikimas garbingai tautos 
istorijai. Apie tai, kad kentėjo
me ne veltui. Ir kad visos aukos 
Tėvynei Lietuvai yra reikalingos!

fTwoonw J Knygų rišykla
MįĮJF “SAMOGITIA” . 

meniškai įriša , 
knygas bei žurnalus ;

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

Gotikinė Anykščių šventovė, atnaujinta pastaraisiais metais
Nuotr. H. Paulausko

Kai profesoriai žemina savo tautą
Dr, JONAS KUNCA

Kai mūsų broliai išgyvena 
sunkios ekonominės krizės lai
kotarpį ir per 13% neturi darbo, 
suprantama, jog tokiu metu 
žmonės laukia pagalbos iš tau
tos šviesuolių. O mūsų intelek
tualai, kuriem priderėtų rodyti 
kelią į šviesesnę ateitį, nesuran
da nieko geresnio, kaip rodyti 
savo aukštą erudiciją, žeminti 
mūsų istoriją ir tautą. Tai atsi
liepia neigiamai į ir taip okupa
cijos sužalotą dvasią.

Štai Vilniaus universiteto is
torijos fakulteto dekanas pašne
kesyje su “Veido” žurnalistu, 
štai ką sako apie lietuvių patrio
tizmą: “...valstybei reikia švęsti 
tris dienas per metus - Vasario 
16-tąją, Kovo 11-ąją ir Liepos 6- 
ąją... Tik rimtos, iškilmingos 
šventės visai nedomina jaunimo 
ir aš mūsų fakultete jau kurį lai
ką tokių graudulingų minėjimų 
nerengiu. Tas mūsų nacionaliz
mas išpūstas ir juokingas. Mes 
netgi neturime nacionalinės vir
tuvės. Cepelinai ar kugelis yra 
atėję iš lenkų bei vokiečių kraš
tų. Koks nacionalizmas be na
cionalinės virtuvės...? Štai apie 
mūsų garbinamus Čiurlionį bei 
Vytautą Didįjį niekas už Lietu
vos ribų nieko nežino...”

Toliau seka dekano Alfredo 
Bumblausko dar visa eilė min
čių apie mūsų kultūros menku
mą. Jis nėra vienas savos tautos 
kritikos arenoje. Yra daugiau 
bendraminčių tų pačių istorikų 
ir net rašytojų tarpe. Kas belie
ka paprastam mūsų šalies gy
ventojui perskaičius spaudoj 
tokius “svarius” argumentus iš 
mūsų tautos neva elito lūpų? 
Tauta teisingai nusivylė politi
kais nuvedusi ją į dabartinę pa
dėtį. O dabar girdinti lyg ir pa
smerkimo žodžius iš “autoriten- 
tingo” elito. Lieka tik despera
cija.

Tokie istorijos dekano išve
džiojimai leidžia abejoti jo pa
ties istorijos pažinimu. Iš kokių 
šaltinių jis sėmėsi savo specialy
bės žinių? O jų, nors ir šališkų, 
galėjo rasti Gotingene, kur buvo 
atvežti Ordino archyvai prieš 
karui baigiantis. Lenkų šaltiniai 
yra dar šališkesni, o Maskvos - 
irgi. Betgi apdairiam istorikui iš 
jų galima susidaryti objektyves
nę nuomonę po atidžioj tų žinių 

i

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
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Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

analizės. Atrodo, kad mūsų da
bartiniai istorikai nepasistengė 
patys ieškoti istorinės tiesos. 
Dar trūksta jiems globalinio 
mūsų tautos ir valstybės istori
jos vertinimo. Prūsai, latviai ir 
estai neatsilaikė kryžiuočių ir 
kalavijuočių spaudimui ir dėl to 
savų valstybių sukurti jiems ne
pavyko. Iš vokiečių ir švedų jie 
pasimokė vakariečių kultūros 
daugiau negu mes iš slavų. Bet 
galų gale mūsų tauta atmušė 
puolimus iš rytų ir vakarų ir su
kūrė savo valstybę, ir dar gana 
didelę. O dabar, aršių mūsų 
partizanų kovų ir pačių pareigū
nų dėka, neturim tokios svetim
taučių problemos, kaip Latvija 
ir Estija. Kad apie Vytautą ma
žai žino užsienis, mums nėra 
svarbu. Svarbu, kad jis sugebėjo 
suorganizuoti Žalgirio mūšį, jį 
laimėjo ir taip ne tik sustabdė 
vokiečių antpuolius, bet ir atga
vo Žemaitiją bei Suvalkiją.

Juokinga yra minėto profe
soriaus kalba apie “nacionali
nę” virtuvę. Kokia yra naciona
linė virtuvė vokiečių? Gyvenau 
ten daug metų, bet cepelinų 
niekur nemačiau. Nepastebėjau 
nei kito vokiečiam būdingo val
gio. Tai iš ten cepelinai tikrai 
neatėjo. O ar juos pradėjo virti 
lenkai ar lietuviai, kam čia svar
bu? Ir ką bendro tas turi su pat
riotizmu?

Buvęs Vilniaus universiteto 
rektorius energinai reikalauja 
daugiau pinigų švietimui. Pagal 
išgales valdžios tam reikalui ski
ria gana didelę biudžeto dalį. 
Universitetų rektoriai turėtų pa
kelti studijų lygį; pašalinti ko
rupciją, atrenkant kandidatus ir 
darant nereikalingas, kartais ne
legalias išlaidas. Kiek per tą de
šimtmetį buvęs rektorius nu
veikė šitoje srityje? Už pinigus 
mokslo aukštybių nenupirksi. 
Reikia ir pastangų iš dėstytojų 
pusės. Tiesą pasakius Lietuvai 
nėra reikalo turėti 15(!) univer
sitetų. Uždarykite 10 jų ir už
teks pinigų likusiems, kurie bet
gi privalo pakelti mokslinimo 
lygi

Galų gale, jei Lietuvos inte
lektualai nesugeba ar nenori va
dovauti į vargą papuolusiai tau
tai, jie neturėtų jos žeminti savo 
neva moksliškais viešais pareiš
kimais. Normalus paukštis nie
kad neteršia savo lizdo.
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PAGALBA JAUNIMUI INTERNETE

ELTA/LGTIC rašo, kad 12 
nevyriausybinių ir vyriausybinių 
institucijų “Koalicija už sveiką ir 
saugų vaikų ir jaunimo gyvenimą” 
vykdo projektą pavadintą “Aš 
galiu”. Jį koordinuoja Pilietinių 
iniciatyvų centras, o pagrindinis 
rėmėjas - UAB “Philip Morris 
Lietuva”, kartu su švietimo ir 
mokslo bei socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijomis. Projektas 
yra skirtas žalingų įpročių plitimo 
tarp jaunimo stabdymui. Pradėta 
200 m. pavasarį rengiant semina
rus 620 Lietuvos mokykloms. 
Šiuo metu projekte aktyviai daly
vauja 177 mokyklos. “Aš galiu” 
projektas turi interneto tinklalapį. 
http://www.asgaliu.lt/. Jame gali
ma rasti informacijos apie “kvai- 
šalų” vengimą, bei kitas jaunimui 
aktualias problemas. Viena iš 
tinklalapių naujovių yra galimybė 
pateikti klausimus savaitės sve
čiui. Kviečiami medikai, pedago
gai, ministeriai bei jaunimo mėgs
tami muzikantai, dainininkai ir 
sportininkai. Kovo 21 savaitę lan
kytojai galėjo kelti klausimus gru
pei “Skamp”, kovo pabaigoje - 
švietimo ir mokslo ministeriui Al
girdui Monkevičiui.

TARĖSI DĖL SUTARČIŲ
Kovo 19 d. Lietuvos ministe- 

ris pirmininkas Rolandas Paksas 
susitiko su Lietuvos vyskupų kon
ferencijos atstovais ir aptarė Lie
tuvos ir Šventojo Sosto sutarties 
dėl bendradarbiavimo švietimo ir 
kultūros srityje įgyvendinimą. 
Kaip rašo ELTA/LGTIC, susiti
kime dalyvavo kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis, arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius ir vyskupas Jonas 
Boruta. Susitarta sudaryti valsty
bės bei Katalikų Bendrijos atsto
vų komisijas, taip pat devynias 
darbo grupes, kurios rengtų po
įstatyminių norminių aktų bei su
sitarimų projektus. Ministeris pir
mininkas taip pat paprašė atstovų 
artimiausiu metu pateikti vyriau
sybei pavardes galimų kandidatų 
vyriausybės patarėjo religijos 
klausimais pareigoms.

ŠIAULIUOSE - GENOCIDO BYLA
BNS/LGTIC skelbia, kad ko

vo 19 d. Šiaulių apygardos teis
mas pradėjo nagrinėti Lietuvos 
gyventojų genocidu kaltinamo so
vietų- NKVD karininko Petro 
Raslano bylą. Nagrinėjimas prasi
dėjo nedalyvaujant kaltinamajam, 
kuris gyvena Rusijoje. Buvęs 
aukštas sovietų valstybės saugu
mo pareigūnas kaltinamas 1941
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m. organizavęs ir vadovavęs 76-ių 
civilių Lietuvos gyventojų nužu
dymu Rainiuose. P. Raslano by
los nagrinėjimo anksčiau nepavy
ko pradėti, nes Lietuva nebuvo 
sulaukusi patvirtinimo iš Rusijos, 
kad kaltinamasis gavo kvietimą į 
teismą ir jam įteikta kaltinamoji 
išvada. Jis nesutiko su kaltinimais 
ir atsisakė vykti į Lietuvą. Pagal 
Lietuvoje galiojančius įstatymus, 
teismas už akių gali teisti genoci
du kaltinamus asmenis, jeigu jie 
gyVena užsienyje ir neatvyksta į 
teismą, bet turi būti gautas minė
tasis patvirtinimas. Genocido bylą 
sudaro 10 tomų, liudyti teismui 
yra kviečiami 27 liudytojai ir 17 
nukentėjusių.

“JAUNIMAS - JAUNIMUI”
Lietuvių grįžimo į Tėvynę in

formacijos centras (LGTIC) kar
tu su Valstybės ir savivaldybių 
tarnautojų mokymo centru “Dai
nava” Druskininkuose įsteigė vi
suomeninę organizaciją-akademi- 
ją “Jaunimas-jaunimui”. Druski
ninkų miesto vyresniųjų klasių 
moksleiviai vasaros atostogų me
lu lankytų Dainavos mokymo 
centre veikiančią Vasaros akade
miją “Jaunimas-jaunimui”, kurio
je turėtų galimybę artimiau susi
pažinti su juos dominančia moks
lo šaka. Akademijos dėstytojai - 
iš tos vietovės kilę Lietuvos aukš
tųjų mokslų studentai, su Druski
ninkais susigiminiavusių miestų 
studentai bei užsienio kraštų lie
tuvių kilmės studentai. Šios insti
tucijos tikslas yra padėti jaunes
niems druskininkiečiams susivok
ti profesijos pasirinkimo labirin
tuose, pagilinti jų žinias atitinka
mose srityse, supažindinti su aka
deminiu gyvenimu ir sudaryti ga
limybes tiek dėstytojams, tiek stu
dentams megzti interesus atitin
kančius asmeninius tarptautinius 
ryšius, keistis informacija apie 
tarptautines mokymo programas, 
mokymo metodus, mokslo ir mo
kymosi finansavimo šaltinius. Stu
dijuojantis jaunimas, norintis da
lyvauti šioje programoje, yra kvie
čiamas susisiekti su LGTIC tele
fonu 370-2-313-623, faksu 370-2- 
313-624, arba elektroniniu paštu 
info@lgitic.lt. Interneto puslapis 
www.lgitic.lt.

KALTAS NETOBULAS LYNAS
“Mažeikių nafta” paskelbė, 

jog kovo 6 d. naftos išsiliejimas 
Būtingės terminale įvyko dėl susi
dėvėjusio tvirtinimo lyno ir ne
tikslių programinės įrangos paro
dymų, rašo BNS/LGTIC. Lyno, 
jungusio Norvegijos tanklaivį 
“North Pacific” ir jūrinės dalies 
plūdurą, vartojimo terminas buvo 
išsibaigęs. Jis buvo saugiai naudo
jamas 14 mėnesių. Nuo šiol ter
minalo tvirtinimo lynai bus nau
dojami neilgiau kaip šešis mėne
sius. Terminalas pradėjo veikti 
vėl kovo 14 d. Nelaimės metu iš
siliejo tarp 2.94 ir 3.53 tonos naf
tos. Tai antras išsiliejimas Būtin
gėje per beveik dvejus terminalo 
veiklos metus. Pirmoji avarija įvy
ko 1991 m. gruodžio mėnesį. Bū
tingės naftos terminalas priklauso 
“Mažeikių naftos” bendrovei, ku
rios 33% akcijų nuo 1999 m. spa
lio valdo JAV bendrovė “Wil
liams International”. RSJ

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

O Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

Naujosios Varėnos šventovė, baigta statyti 2000 m. rugpjūčio mėn.
Nuotr. K. Dubausko

Šventovėje - buvusioje bedievybės muziejumi
Paminėta Šv. Kazimiero šventovės Vilniuje atšventinimo 
dešimtmečio sukaktis iškilmingomis pamaldomis ir 

menine-literatūrine programa
JERONIMAS ŠALČIUNAS

Kovo 3-iosios pavakare į jė
zuitų šventovę Vilniuje gausiai 
rinkosi žmonės. Sukvietė visus 
prie durų senokai prisegtas 
skelbimas su Šv. Kazimiero 
šventovės siluetu. Buvusio poli
tinio kalinio kunigo J. K. Matu
lionio, SJ, iniciatyva čia įvyko 
šv. Kazimiero ir jo vardo šven
tovės atšventinimo dešimtmečio 
minėjimas.

Suolai pilnutėliai. Daugybė 
ir stovinčių. Kun. Kastytis su
prašė garbingus menininkus, vi
suomenės atstovus. Tarp jų - 
poetas K. Bradūnas su žmona, 
B. Pūkelevičiūtė, G. Skerytė, L 
Leonavičiūtė, E. Ignatavičius, 
M. Vainilaitis, A. Janutas, R. 
Keturakis ir kiti.

Iškilminga patarnautojų, 
klierikų, dvasininkų eisena, pa
dariusi ratą, sustojo prie alto
riaus. Šv. Mišias kartu su pro- 
vinciolu A. Saulaičių ir 8-niais 
kunigais atnašavo vyskupas J. 
Boruta, SJ. Dalyvaujančius glos
tė kvapnūs dūmai iš Ekscelenci
jos smilkytuvo, įtaigus šventojo 
Kazimiero paveikslas ir Tėvų jė
zuitų padovanoti atvirukai su 
mūsų Globėju, K. Juodikaičio 
pavaizduotu ant balto žirgo.

Darniai giedojo choras 
“Brevis”, grupė seselių kazimie- 
riečių, subtiliai vargonuojant 
profesoriui L. Digriui.

Pamoksle Ganytojas nušvie
tė šv. Kazimiero trumpą gyveni
mą, Jo ypatingą pamaldumą, 
skaistumą, rūpinimąsi nelaimių 
prispaustaisiais. Pabrėžė, kad 
lygiai prieš 10 metų ši didinga 
šventovė, su karališkąja karūna

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 

(Esu "Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

DF/VIbY FOUR SEASONS ręjZZr ln(\ realty limited

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

Elektroninis paštas: salvarti@lynx.org 
Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com 
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♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

infonnaciios nrašom skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

PRIIMU SIUNTINIUS:
TREČIADIENIAIS 4-6 v.v., KETVIRTADIENIAIS 10 v.r-1 v.p.p.

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558

užsibaigiančiu kupolu, buvo vėl 
atšventinta tikintiesiems. Jo Ek
scelencija nuoširdžiai dėkojo 
ypač šiandien besiklausantiems, 
padėjusiems maldos namus res
tauruoti, prikelti iš čia lyg paty
čiai ligi tol veikusio bedievystės 
muziejaus sutemų.

Vyskupas palaimino susirin
kusiuosius. Prasidėjo kun. J. K. 
Matulionio vedama muzikinė-li- 
teratūrinė dalis. Ir vedantysis, ir 
prie mikrofono stojantieji bėrė 
jautrius žodžius, tarytum dei
mantų grūdelius į širdį apie mū
sų Karalaičio ilgą kelią į Lietu
vą. Pakiliai skambėjo solo gies
mės, opusai vargonams ir klar
netui bei šiai progai sukurti ei
lėraščiai. Itin daug plota poe
tams S. Gedai, D. Skučaitei ir 
kitiems.

Šalia džiaugsmo, kad susi
rinkome prašyti šv. Kazimiero 
užtarimo, kun. Kastytis išreiškė 
ir kartėlį: “Ne visi atėjo, ne visi 
Lietuvą mylėjo” . Kalėjimuose 
sukeltos ligos rodė fizinį šio ku
nigo trūkumą. Tačiau jo dvasia 
liudijo apie tvirtą Kristaus karį. 
Ne vienas stengėsi jam dėkoti 
asmeniškai.

Patekome į sostinės žibu
riuotas gatves, aikštes, kur bū
riavosi triukšmingi jaunuoliai ir 
mėtėsi šiukšlės - šurmulingos 
mugės rezultatas...

Populiariausias lietuvis
EGIDIJUS MAŽINTAS
Prisimename prieš 110 me

tų gimusį, daug lietuvybei ir iš
eivijai nusipelniusį kompozito
rių Antaną Vanagaitį. Gimė 
1890 m. gegužės 19 d. Valiy kai
me, Šakių apskr. Baigęs Šakių 
dviklasę mokyklą, pas vargoni
ninką J. Sodaitį pramokęs var
gonuoti, 1907-1918 m. vargona
vo įviriose Lietuvos parapijose. 
Įsiminė Laižuva, kur Vilniaus 
vyskupo ištremtas už lietuvybę 
klebonavo Vaižgantas, Vana
gaičio “kultūrinės veiklos krikš
tatėvis”. Kartą busimasis choro 
vadovas, kompozitorius ir akto
rius užėjo pas Vaižgantą. Šis be
įžangų pradėjo “smegenis plau
ti” - prisimins tas dienas kom
pozitorius. “Barė jis mane, kad 
aš nesidarbuoju lietuvybei, ne
prižiūriu knygynėlio, neįkalbi- 
nėju žmonių lietuviškų laikraš
čių išsirašyti, tik proferansą lo- 
šiu ir daugiau nieko. Pykau ant 
savęs, pagailo jo (Vaižganto) ir 
iš tos susigraužimo prapliupau 
ašaromis”.

1911 m. Kaune lankė prof. 
J. Naujalio vargonininkų ir diri
gentų kursus. Vargonininkų 
draugijos narys. 1918-1921 m. 
studijavo Drezdeno konservato
rijoje.

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

| Hamilton, Ont.
HAMILTONO MEDŽIOTOJŲ- 

MEŠKERIOTOJŲ KLUBO GIED
RAITIS sodyboje reikalinga patik
rinti, kad suolai ir bendrai visa ap
linka būtų tvarkinga. Valdybos vi
cepirmininkas A. Jusys organizuos 
pavasarinę sodybos apvalymo talką.

Klubo narių metinis susirinki
mas numatytas birželio 3 d.

Klubo sodyboje numatyta ge
gužinės: Hamiltono pensininkų - 
birželio 10 d.; Hamiltono šaulių 
kuopos, Joninės - birželio 24 d.; 
klubo Giedraitis - liepos 8 d.; Ha
miltono koop.’’Talka” - liepos 28 
d.; klubo Giedraitis - rugpjūčio 12 
d.; ir paskutinė sezono gegužinė 
bus rugsėjo 9 d. Gegužinės rengia
mos sekmadieniais, tik “Talkos” 
narių įvyks šeštadienį. Paprastai 
kas sekmadienį klubo šaudykloje 
vyksta šaudymas, kuris klubo išsi
laikymui yra būtinas.

A.a. PRANUI BARONAIČIUI 
mirus, reikšdamas užuojautą buvu
sio bendradarbio šeimai, Z. Čeč- 
kauskas aukojo $20 KL fondui.

A.a. ERIKOS ONOS ŠAKIE
NĖS atminimui, reikšdami užuo
jautą mirusios šeimai KL fondui 
$20 aukojo D. G. Skaisčiai. J.K.

A.a. ERIKOS ŠAKIENĖS at
minimui, užjausdami šeimą, aukojo 
“Vaikų dienos centrui”: $50 - J. J. 
Stanaičiai; $20 - L. Stukienė, P, 
Styra, G. Skaistys, Z. P. Sakalai, O. 
Dramantienė, J. J. Kamaičiai, V. 
Kežinaitis, J. Gedrimienė, Z. Čeč- 
kauskas, J. Z. Rickai; $10 - A. Sa- 
kalaitė. Nuoširdi užuojautą šeimai.

Dėkoja - “VDC” komitetas
Hamiltone

Sunkus...
(Atkeltą iš 2-ro psl.)

Sunkus nepriklausomybės 
kelias! Daug sunkesnis už Balti
jos kelią, kai stovėjome nuo Ta
lino iki Vilniaus rankomis susi
kabinę. Tada žmonių širdyse 
liepsnojo vilties liepsnelė, kuri 
dabar ima gesti.

Tačiau paprasti Lietuvos 
žmoneliai nenusimena, nepra
randa vilties ir džiaugiasi laisva 
Lietuva ir už tai dėkoja Dievui. 
Štai kovo 11 dieną Šiauliuose, 
kaip ir kituose Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose, buvo gra
žiai iškilmingai, paminėta Kovo 
vienuoliktoji - Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo diena. 11 
v. prasidėjo šv. Mišios Šiaulių 
katedroje. Šventovė buvo pilna 
žmonių. Po pamaldų vyko iškil
mingas vėliavos pakėlimas Prisi
kėlimo aikštėje. Gražią kalbą 
pasakė vyskupas Bartulis. Pas
kui buvo įvairūs koncertai, vai
dinimai ir diskoteka jaunimui.

Muz. ANTANAS VANAGAITIS

Išvykęs į JAV, įsteigė 
“Dzimdzi Drimdzi” grupę, kuri 
iki 1931 m. su pertraukomis 
gastroliuodavo lietuvių telki
niuose. 1925-1927 m. vadovavo 
Čikagos “Birutės” dr-jos chorui. 
Nuo 1928 m. ten pat leido žur
nalą “Margutis”, o nuo 1932 m. 
to paties vardo radijo stoties ve
dėjas. Parašė dainų: “Dul-dul 
dūdelė”, “Stasys” (skirtą sol. K. 
Petrausko ir A. Vanagaičio 
draugystei), “Iš Rytų šalelės”, 
“Molio uzbonas” bei instrumen
tinių muz. kūrinių, scenos vaiz
delių, publicistikos straipsnių. 
“Lietuvybė manyje yra įplakta 
su rykšte - Čikagoje prisimins 
menininkas. - Pradedant abėcė
le ir baigiant mokykla. Nė vie
nos dienos nebuvau persiskyręs 
su lietuvių kalba”.

Anot kanauninko J. Tumo-
Vaižganto, šimto talentų vyras 
A. Vanagaitis mirė 1949 m., pa
laidotas Čikagoje, Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. Kompozi
torių mylėjusių tautiečių auko
mis pastatytas įspūdingas juodo 
marino paminklas, prie kurio 
gėlių puokštes deda ir iš Lietu
vos atvykę kolegos menininkai. 
(Straipsnis sutrumpintas. RED.)

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos ambasados Vašingto
ne pranešimu, š.m. kovo 8 d. JAV 
Komercijos departamente įvyko se
minaras apie verslo galimybes Lie
tuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. 
Jį kartu su Lietuvos bei kitų Balti
jos kraštų ambasadomis surengė 
JAV Komercijos departamentas, 
Vidurio ir Rytų Europos valstybių 
verslo informacijos centras bei 
Jungtinė Amerikos baltiečių tary
ba. Pranešimus apie verslo galimy
bes Baltijos kraštuose ir JAV orga
nizacijų teikiamą pagalbą padarė 
JAV Komercinio departamento, 
Baltijos-Amerikos verslo fondo, 
Eksporto-importo banko, užsienio 
privačių investicijų korporacijų pre
kybos ir plėtros agentūros bei JAV 
Valstybės departamento atstovai. 
Su Lietuvos verslo sąlygomis ir 
galimybėmis seminaro dalyvius su
pažindino ambasados ministerė - 
patarėja N. Žambaitė ir pirmasis 
sekretorius R. Krikščiūnas bei bu
vęs JAV ambasadorius Lietuvoje 
K. Smith ir Lietuvos informacinių 
technologijų bendrovės “Sintagma” 
vienas steigėjų B. Bishop. Įvairių 
Amerikos valstybių bendrovių at
stovai parodė didelį susidomėjimą 
verslo galimybėmis Lietuvoje.

St. Petersburgo, FL, lietuviai 
Vasario 16-tąją minėjo vasario 17- 
18 d.d. Šeštadienį vasario 17, Lietu
vių klubo patalpose įvyko šventės 
minėjimas. Jame dalyvavo apie 300 
tautiečių. Minėjimą įvadiniu žodžiu 
pradėjo Lietuvių klubo pirm. L. 
Kynienė. Sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Invokaciją sukalbėjo kun. 
A. Grabnickas, OFM. Pagerbti žu
vusioms už Lietuvos laisvę žvakę 
uždegė lituanistinės mokyklos mo
kinės. Nepriklausomybės paskelbi
mo aktą ir Floridos gubernatoriaus 
Vasario 16-tosios proga paskelbtą 
atsišaukimą perskaitė D. Vaidila. 
Savo miestų atsišaukimus skaitė 
minėjime dalyvaujantys miestų me
rai. Lietuvos garbės konsulas A. 
Karnavičius skaitė gautą sveikinimą 
iš Lietuvos užsienio reikalų minis- 
terio A. Valionio. Jis taipgi šventės 
dalyvius supažindino su Lietuvos 
gen. konsulu dr. R. Morkvėnu, at
vykusiu iš Niujorko. Pastarasis savo 
kalboje pabrėžė Lietuvos diploma
tinių atstovybių svarbą ir suminėjo 
nepriklausomybės pradžioje buvu
sius sunkumus dėl diplomatų sty
giaus. Meninę programos dalį atli
ko Lietuvių klubo choras, vadovau
jamas dr. Br. Kazėno, sudainuoda
mas ketvertą dainų ir užbaigdamas 
programą “Lietuva brangi”. Minė
jimą surengė Lietuvių klubo valdy
ba ir jam vadovavo jos vicepirm. D. 
Adomaitienė.

Sekmadienį, vasario 18, Sv. 
Vardo šventovėje Mišias už Lietuvą 
koncelebravo kun. A. Grabnickas, 
OFM, kun. M. Čyvas ir svečias iš 
Toronto kun. A. Simanavičius, 
OFM. Pamokslą pasakė kun. A. 
Grabnickas, OFM. Pamaldose or
ganizuotai su vėliavomis dalyvavo 
Lietuvos vyčių ir šaulių organizaci
jos. Aukas nešė gen. konsulas dr. 
R. Morkvėnas ir Lietuvių klubo 
valdybos pirm. L. Kynienė. Giedojo 
Lietuvių klubo choras, vargonavo 
A. Jurgutis. Po pamaldų dauguma 
tautiečių pietavo Lietuvių klubo 
patalpose. Čia žodį tarė konsulas 
dr. R. Morkvėnas (“Lietuvių ži
nios”, 297 nr.).

Ispanija
Vasario 16-tosios proga Lietu

vos ambasadoje Madride įvyko dip
lomatinis priėmimas, susilaukęs 
230 svečių. Buvo atstovų iš daugiau

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT A ” LIETUVIŲ KREDITO
1 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 T valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
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AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.50%
santaupas...............................2.75%
kasd. pai. taupymo sąsk........ 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....................3.50%
180 dienų indėlius..................3.50%
1 m. term, indėlius..................3.75%
2 m. term, indėlius..................4.00%
3 m. term, indėlius..................4.10%
4 m. term, indėlius..................4.25%
5 m. term, indėlius..................4.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................2.50%
1 m. ind....................................3.85%
2 m. ind....................................4.00%
3 m. ind....................................4.10%
4 m. ind....................................4.25%
5 m. ind....................................4.50% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

kaip penkiasdešimt valstybių. Tarp 
jų Europos sąjungos kraštai, valsty
bės kandidatės į šią organizaciją, 
Rusija, Ukraina, Vatikanas, Ka
zachstanas, Maltos ordinas, Maro
kas, Andora, Izraelis, Iranas, Indo
nezija, Filipinai, Japonija, Nigerija, 
Tunisas ir kitos valstybės. Ispanijos 
užsienio reikalų ministerijai atsto
vavo ambasadorius “Phare” reika
lams A. S. Jara, Protokolo genera
linio direktoriato atstovė E. Aznar, 
Rytų Europos generalinio direkto
riato atstovė E. Monterrubio, Gy
nybos ir tarptautinių ryšių generali
nis vicedirektorius gen. F. S. Rol
dan, taipgi Kat. Bendrijos, bankų, 
verslo, policijos generalinio komi
sariato, spaudos atstovai ir 30 lietu
vių. Šventės išvakarėse, vasario 15, 
per “Pasaulio balso” radiją amba
sadorius dr. Vytautas Dambraya 
glaustai apžvelgė Lietuvos istoriją, 
tautos rezistenciją ir dabartinį Lie
tuvos ryžtą tapti lygiateise Europos 
sąjungos nare. Plačiai skaitomas 
žurnalas “Revista de la Defensa” 
išspausdino 20-ties puslapių repor
tažą apie Lietuvos kariuomenę ir 
pasirengimą tapti NATO nare (Lie
tuvos ambasados Madride inf.).

Rusija
Lietuvos ambasados patalpose 

gruodžio 25 d. surengta kalėdinė 
popietė. Lietuvių kultūros bendri
jos pirm. Kristina Momziakova 
nuoširdžiai pasveikino atvykusius 
svečius, linkėdama, kad Betliejaus 
šviesa nušviestų visus žingsnius ir 
darbus. Kalėdų šventinę nuotaiką 
pakėlė visų dalyvių sugiedota gies
mė “Tyli naktis”. Nuskambėjus 
giesmei, perskaityti kalėdiniai Lie
tuvos tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos atstovo 
Lietuvoje Gabrieliaus Žemkalnio 
sveikinimai. Vos spėjus perskaityti 
sveikinimus, į iškilmių salę įsiveržė 
barzdoti, naginėti, išvargę pakelei
viai - kalbėtojai. Vienas didžiausių 
skarmalių prašneko: “Mes skuba
me iš ten, kur dešrinės tvoros, 
lašininės lipynės, saldainiais lijo...” 
Tuo tarpu iš svečių iššoksta šešia
metė mergytė: “Dėdyte, sakyk, kur 
saldainiais lijo? Ar kartais mus, 
vaikus, neapgaudinėsi?” “Ne pupe
le” - ir paduoda mergaitei tikrą sal
dainį. Patenkinta mergaitė, geros 
nuotaikos visi. Toliau dainas ir 
giesmes keitė žaidimai. Taip džiu
giai ir draugiškai atšventė Maskvos 
lietuviai Kalėdas.

Gudija
Dr. Genovaitė Regevičiūtė- 

Krisiūnienė Rodūnios lietuvybės 
gaivintoja, atšventė 75-rių metų 
amžiaus sukaktį, dar veikli ir jau
natviškai nusiteikusi. Ji gimė Vare- 
navo rajone, Gardino srityje. Su
kaktuvininkė mokėsi Mieliūnuose, 
Plikiuose, o septynmetę mokyklą 
baigė Žirmūnuose. Bet jos svajonė 
buvo mokslą tęsti toliau. Brolis 
Juozas 1939 m. atvežė į Vilnių, o 
kitas brolis Leonas apgyvendino 
“Birutės” bendrabutyje, kad galėtų 
lankyti Vytauto Didžiojo gimnaziją. 
Ją baigusi, įstojo į Vilniaus univer
siteto Medicinos fakultetą, kurį 
baigė 1949 m. Kaip gydytoja sėk
mingai darbavosi Stakliškėse, vė
liau Vilniuje. Apie 1992 metus įsi
jungė į visuomeninę veiklą Rodū
nios krašte, dėdama visas pastangas 
išjudinti tautinį susipratimą. Ji te
bėra veikli Rodūnios - Varenavo 
lietuvių klubo narė (“Lietuvių go
dos”, 2001 m. 1-2 nr.). j. Andr.
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• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

PASKOLAS
Asmenines nuo...........7.80%
nekiln. turto 1 m.......... 6.65%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

http://www.asgaliu.lt/
mailto:info@lgitic.lt
http://www.lgitic.lt
mailto:salvarti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com
http://www.talka.net
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Politinės Lietuvos perspektyvos
Atgimusiame dzūkų kaime - dainos, šokiai, vaidinimai

Poringė apie Mardasavo kaimą prie Merkio upės

(Atkelta iš 2-ro psl.) 

aukos, keletas dešimčių tūks
tančių miško brolių, supratusių 
įsipareigojimą, atiduodami gy
vybę. Trečioji idealistinė tri
kampio kraštinė - išeivija. Jie, 
gelbėdami gyvybę, buvo privers
ti palikti Tėvynę, ieškojo laiki
nos prieglaudos. Ne turto, ne 
garbės. Jų gyvenimo turinys vi
sados buvo Lietuva.

“O kokiai geometrinei figū
rai reikėtų prilyginti mūsų Lie
tuvą? - Turbūt keturkampiui? 
Tik kad tame keturkampyje nė
ra tvarkos - jis tampomas į viršų 
ir šonus. Jame sumesta beveik 
50 partijų. Čia telpa ir šventieji 
ir prakeiktieji, mafijozai, skur
džiai, milijonieriai, idealistai ir 
prisitaikėliai. Tame trikampyje 
lėtai judanti ekonomija, nusku
ręs sodžius. Pinigų nėra, o jie 
švaistomi.

Reikėtų idealistiniam tri
kampiui surasti vietą tame Lie
tuvos keturkampyje. Lietuvai 
reikia idealistinio trikampio, 
kurio pirmoji linija - Lietuvos 
jaunimas. Šiai misijai vykdyti 
pašaukta šeima, Bažnyčia, mo
kykla. Antroji trikampio krašti
nė - savanoriai herojai, kurie 
tęstų darbą, anksčiau atliktą 
prievartos herojų tremtinių, ka
linių. Trečioji trikampio krašti
nė - išeivija, atstovaujanti krikš
čioniškai moralei, Vakarų kul
tūrai, jos įnašas dabartinei Lie
tuvai svarbus ir būtinas. Į Vaka

Kviečiame prisidėti atstatant Tautos šventovę
Atsidėkojant Visagaliui Dievui už atgautą laisvę, mūsų protėvių 

iniciatyva 1934 metais buvo pradėta statyti Tautos šventovė - Nepriklau
somybės simbolis - paminklinė Prisikėlimo bažnyčia. 1940 metų pavasarį 
buvo baigti pagrindiniai statybos darbai ir pradėtas vidaus puošimas. Po ka- 
ro; tironui Stalinui įsakius, bažnyčia buvo rekonstruota ir, suniokojant ar
chitektūrinį planą, paversta fabriku. Prasidėjus tautiniam atgimimui, šven
tovė 1990 metais buvo grąžinta tikintiesiems, perduodant ją susikūrusiam 
Atstatymo komitetui. Buvo pradėti atstatymo darbai. Dėl lėšų stygiaus dar
bai kurį laiką buvo sustoję. Pastaraisiais metais gavus iš vyriausybės nežy
mią finansinę paramą, darbai buvo atnaujinti (apie 50% sudarė iš valstybės 
skiriamos lėšos, o likusi dalis - žmonių aukos). Tačiau dėl sunkios Lietuvos 
ekonominės situacijos tikėtis vien tik valstybinės paramos atstatant švento
vę yra nerealau. Jau atlikta daugiau kaip trečdalis visų darbų apimties - iš
griauti ir pašalinti buvę viduje gelžbetoniniai perdengimai, sutvarkytas 
bokštas, pradėti stogo tvarkymo darbai ir kita. Reikia kuo skubiau sustab
dyti šio neeilinio paminklo, kuris įtrauktas į Lietuvos nekilnojamųjų kultū
ros vertybių registrą (Nr. S-243), tolimesnį irimą nuo atmosferinio povei
kio. Šiais metais būtina atlikti bent šiuos darbus: užbaigti tvarkyti stogą, 
įstatyti duris, langus ir nutinkuoti statinį iš išorės. Tam be abejonės reika
linga Lietuvos visuomenės visokeriopa parama. Todėl kreipiamės į Lietu
vos žmones prašydami prisidėti gelbstint šį unikalų visos tautos paminklą - 
tautos prisikėlimo iš dvasinio nuosmukio simbolį nuo tolimesnio nykimo:

- į verslininkus, į Lietuvos pramonininkų sąjungą, prašydami pa
skirti šiam šventam reikalui bent nežymią dalį savo pelno;

- į tuos, kuriems pasisekė loterijose - paaukoti bent nedidelę dalį 
savo, laimikio;

- į sportininkus, kuriuos lydėjo sėkmė ir kurie gavo valstybines bei 
kitas premijas;

- į bankininkus;
- į seimo bei vyriausybės narius - įnešti savo asmenininį indėlį;
- į visos Lietuvos savivaldybių merus, prašydami paskirti bent sim

bolines vietinio biudžeto sumas šventovės atstatymui;
- į brolius lietuvius išeivijoje;
- į Lietuvos inteligentiją bei visą Lietuvos visuomenę, prašydami 

nelikti abejingais ir paremti šio paminklo atstatymą.
Už Jūsų auką atlygins Visagalis.
Atstatymo komiteto atsisk. sąskaita litais 944001607; atsisk. sąsk. 

valiuta 953006091 AB LTB Kauno m. Centro skyrius, banko kodas 60104. 
Esantys išeivijoje gali pervesti savo aukas ir per Katalikų religinę šalpą - Li
thuanian Catholic Religious Aid, 361 Highland Blvd., Brookly, NY 11207, 
USA.

Atstatymo komiteto adresas: Aukštaičių 6, LT-3005, Kaunas. Tel.: 
(8-27) 200883; 263485.

Su gilia pagarba - šventovės atstatymo komiteto vardu:
kun. Viktoras Brusokas, prof. Vytautas Nezgada, 

doc. arch. Algimantas Sprindys

rus bėgančių ir ten leealiai ar 
nelegaliai pasiliekančių įvaizdis, 
išskyrus išimtis, yra neigiamas. 
Laisvame pasaulyje įsikūrusių 
lietuvių grįžimas yra būtinas. 
Abu kampus jungianti įstrižai
nė, kalbėtojo pareiškimu, yra 
teisingumas. Taigi Lietuva pir
miausia turi atsiverti teisingu
mui. Teisingumo pergalė - tai
ka. Visų mūsų didysis uždavinys 
siekti tautos santarvės.

Į Šiaurės Atlanto sąjungą
Pik. Romo Kilikausko pa

skaita - “Tolimesnis kelias į 
NATO”. (Vedė Angelė Nelsie- 
nė).

R. Kilikauskas, buvęs vi
daus reikalų ir krašto apsaugos 
ministerijos viceministeris, sakė: 
Lietuvos gynybos pajėgose tar
nauja 7.4 tūkstančių sausumos 
karių, 10.7 tūkstančių krašto ap
saugos savanorių tarnyboje, 850 
oro pajėgose ir 570 karo lai
vyne.

Iš dviejų tūkstančių karinin
kų daugiau kaip pusė karinius 
mokslus baigė Vakaruose, kalba 
angliškai, vokiškai, prancūziš
kai. Šiais metais du aviacijos ka
rininkai baigė ketverių metų ka
rinę oro pajėgų akademiją. Vie
nas jūreivis baigė studijas Jūrų 
pajėgų akademijoje Marylando 
valstijoje. Dar 4 lietuviai kari
ninkai toliau mokosi šiose dvie
jose akademijose ir prestižinėje 
sausumos pajėgų akademijoje 
West Point. (Bus daugiau)

Punsko muzikinis vienetas - kaimo kapela “Klumpė”, garsėjanti savo 
koncertais ir šauniai pasirodžiusi Lietuvos televizijoje varžybose su 
Lietuvos panašiais vienetais. “Aušros” nuotrauka

Kodėl mes likome netekėjusios?
VIKTORAS ALEKNA

Tokia antrašte 1996 m. Vil
niuje buvo išspausdintas Pelagi- 
jos Šepikaitės romanas. Knyga 
susilaukė didelio pasisekimo, 
todėl 1998 m. buvo išleista an
tra šio romano laida. Kad šiais 
laikais Lietuvoje knyga susi
lauktų po poros metų antros lai
dos, - tai negirdėtas dalykas.

Kodėl ši knyga susilaukė to
kio didelio skaitytojų ir pirkėjų 
susidomėjimo?

1989 m, Lietuvoje įvyko gy
ventojų surašymas. Jo duomeni
mis, tada Lietuvoje gyveno net 
21,930 moterų, kurios surašymo 
metais jau buvo sulaukusios 65 
ir daugiau metų, bet buvo nė 
kartą netekėjusios. Vadinasi, 
šios moterys buvo gimusios 
1925 m. ir anksčiau, bet neturė
jo laimės ištekėti. Kodėl?

Demografo akimis žiūrint, 
šios moterys, 1945 m. pasibaigus 
Antrajam pasauliniam karui, 
jau buvo sulaukusios 20 ir dau
giau metų, buvo subrendusios 
tekėti, t.y. kurti šeimą, gimdyti 
ir auginti vaikus - busimuosius 
Lietuvos piliečius. Deja...

Sovietinės okupacijos me
tais daug jaunų Lietuvos vyrų 
ryžosi kovoti dėl Lietuvos lais
vės. 1944-1950 m. 30,000 parti
zanų žuvo žaliojoje girioje. De
šimtys tūkstančių jaunų vyrų bu
vo sugrūsti į kalėjimus, o iš ten 
išvežti į visokius Magadanus, 
Taišetus, Vorkutas... Didžioji 
jų dalis buvo dar nesukūrę šei
mas, ir likusioms merginoms 
neliko vyrų, kurie su žvangu- 
liais, piršlio lydimi, būtų sustoję 
prie jų rūtų darželio... Štai to
kia gana aiški priežastis, kodėl 
tiek daug šiandien Lietuvoje yra 
pagyvenusių moterų, kurios, 
kad ir svajodamos apie bernelį 
ar būsimus vaikučius, neturėjo 
galimybės savo svajones pavers
ti tikrove.

Todėl galbūt ir romanas to
kia savo antrašte pavilioja skai
tytojus - knygos pirkėjus pasi
domėti, kaip šiuos reikalus aiš
kina ligi tų metų visai negirdėta 
rašytoja.

Rašytoja kalba tik, apie vie
ną moterį - Albiną Daukaitę, 
kuriai 1940 m. buvo tik šešio
lika. Ir pirmoji romano dalis 
vadinasi “Kai tau šešiolika”. Ji 
gyveno netoli Gargždų, jos tėvai 
buvo labai neturtingi ūkininkė
liai, o Albina, baigusi pradžios 
mokyklos šešis skyrius, labai no
rėjo mokytis toliau, bet tėvų ki
šenėse tokie smarkūs vėjai siau
tė, kad tėvų paramos mokytis ji 
negalėjo laukti.

Ir štai atėjo 1940 m. vasara, 
kai į Lietuvą įgarmėjo Raudo
nosios armijos divizijos, o netoli 
Albinos tėviškės vargani sovietų 
kareivėliai pradėjo ir įtvirtini
mus statyti. Naujo gyvenimo ry
tas išaušo ir Albinai: ji įstojo į 
komjaunimą ir 1941 m. jau gavo 
kaip komjaunuolė šiokią tokią 
tarnybėlę: pradžioje kurti bib
liotekėlę kaime, o vėliau stebėti 
orą meteorologijos stotelėje. 
Bet kai ją kaip aktyvistę pasiun
tė dalyvauti, kada kai kurie kai
mynai buvo vežami į Sibirą, Al
binos širdis sudrebėjo, ir ji pra
dėjo suprasti, kad tas naujo gy
venimo kelias daugeliui žmonių 
atnešė dar didesnį vargą, negu 

jie buvo nešę anksčiau - dar 
Smetonos laikų Lietuvoje.-

O prasidėjęs karas jai pa
dėjo žengti svajonių keliu: nors 
jau ir ūgtelėjusi ji buvo priimta į 
gimnaziją, ten besimokydama 
dar šoko per klasę, ir štai jos 
rankose jau gimnazijos baigimo 
atestatas. O kai bolševikai vėl 
sugniaužė Lietuvą, ji - jau gim
nazijos mokytoja.

Tai kodėl ji neištekėjo? Ne
buvo už ko? Buvo. Bet tas ber
nelis, sutiktas girioje ant kelme
lio po žaliu beržu, netrukus žu
vo. Tiesa, dar prieš karą vienos 
gegužinės metu Albinos širdį 
buvo sužeidęs gražus jaunas vy
ras, mokėjęs ne tik gražiai apsi
rengti, bet ir šauniai pakalbėti, 
padainuoti. Tik jis 1940-41 m. 
jau buvo valsčiaus partorgas, 
karo metais buvo pasitraukęs į 
Maskvą, ten baigė partinę mo
kyklą, o po karo grįžęs jau sėdė
jo aukščiausiojo rajono kėdėje - 
buvo rajono komunistų partijos 
pirmasis sekretorius. Jiedu susi
tiko ir prisiminė prieškarines 
dienas, bet Albina jau kritiškai 
vertino siekius, kuriuos skelbė 
Stepas Petrikas - kovotojas dėl 
visų žmonių lygybės. Albina ma
tė, kaip ir pokario metais bolše
vikai vežė ir vargingiausius žmo
nes į Sibirą, atimdami net ir 
menkiausią jų turtelį, o ir palik
tiesiems buvo vienas kelias - 
kolūkis.

Taip Albina ir liko netekė
jusi. O kai 1989 m. rugpjūčio 23 
d. ji atsistojo “Baltijos kelyje”, 
netikėtai ten sutiko ir Petriką, 
kuris prisipažino, kad į “Baltijos 
kelią” važiavo apsisprendęs...

Taigi romane mėginta atsa
kyti ne tik į antraštėje iškeltą 
klausimą, bet paliesta ir daugiau 
50 metų Lietuvą kankinusių 
dalykų.

Albina, būdama mokytoja, 
gerai pažino sovietinės mokyk
los siekius surusinti ir subedie- 
vinti bei sukomunistinti lietu
vius. Ji matė ir tuos būdus, 
kuriais sovietinė valdžia to sie
kė... matė ir tą tragediją, kurią 
iškentė net tie lietuviai, kurie 
atvirai skleidė komunistines 
įdėjas. Vienas jų jau 1941 m. 
buvo pasodintas į kalėjimą. Ki
tas atsidūrė tremtyje tuojau po 
karo už .bendradarbiavimą su 
vokiečiais - savo namuose buvo 
paslėpęs žydų vaikų. O labiau
siai nukentėjo jau minėtas Pet
rikas, nuo jaunų dienų buvęs 
komunistinių idėjų skleidėjas, 
už tai pašalintas net iš gimnazi
jos. Kai mirė jo motina ir jo se
suo, vykdydama prieš mirtį išsa
kytą motinos valią ją palaidoti 
su visomis bažnytinėmis apeigo
mis, Petrikui teko rinktis. Ko
munistinė doktrina, kuri savo 
garbintojus mokė vien rėkti, kri
tikuoti, keršyti, pagaliau atvėrė 
akis ir Petrikui, ir jis pasirinko, 
kaip jau minėta, “Baltijos ke
lią...”

Romanas parašytas vaizdžia 
kalba, svarsto lietuvių likimą 
nuo 1937 iki pat 1990 m., gal to
dėl jis ir patraukė skaitytojus. 
Žinoma, svarbiausia - kodėl 
mes likome netekėjusios: Albi
na liko netekėjusi... (Romano 
antrą laidą išleido leidykla 
“Regnum” Vilniuje, 1998 m., 
448 puslapiai).

ANTANINA URMANAVIČIENĖ

Kas tie gražūs miestai, toli
mieji kraštai, jei nesi buvęs 
Dzūkijos nuostabiam kaime, 
prisiglaudusiam prie sraunaus 
Merkio, pasiilgusio savo tėvo 
Nemuno ir kiekvieną dieną sku
bančio patekti ties garsiąja Mer
kine į jo glėbį.

Mardasavas - gimęs, augęs 
ir palinkęs prie skambiai savo 
vilnimis žaidžiančio Merkio so
džius, pasinėręs giesmėse lakš
tingalų, susiradusių jaukiausius 
namus pasvirusių medžių susi- 
pynusiosc šakose.

Kur dar linksmiau ankstyvą 
rytmetį, aukštų mėlynų pušų 
vainikuose, kibirkščiuodami žai
džia nubudusios saulės auksa
spalviai spinduliai, kur. rasi rasą 
skaidresnę ir gaivesnę už Mar
dasavo rasą prie Merkio, o ku
rios upės tamsiame dugne juodą 
naktį ryškiau spindi nuskendu- 
sios žvaigždės aukšto dangaus...

Dzūkija - kvepianti spalge
nomis, svaiginanti pušų, eglių 
aromatu, duodanti stiprybės, 
negailinti sveikatos, prašydama 
džiaugtis tuo, ką turi.

Čia, prie Merkio, miškų 
lopšinės besiklausydami žmonės 
užauga laisvi savyje. Netapę tur
tų troškulio vergais, laimingi ne
turėdami pilių aukštų, galingom 
geležinėm tvorom aptvertų, di
delio būrio šunų piktų saugomų.

Miškai platūs, grybų pakan
ka visiems, uogų taip pat. Ir ne 
tik miškų karaliams - dzūkams.

Mardasave smėlis minkštas 
ir šviesus. Auga smilgos, dera 
pelynai. Taigi vaistažolės. Ta
čiau po pirkelių langais šypsosi 
jurginai ir rūtos žaliuoja. Čia ne 
taip kaip Marijampolės laukuo
se - ilgiausios auksinių runkelių 
eilės. Ir karvutės pušyne nepri- 
riši, nepaganysi, nes prie namų 
pievų nėra. Tenka gyvulėlių 
bandą į miškus ginti.

Kolektyvizacijos gniaužtuo
se nebuvę žmonės išliko dori, 
moka branginti laisvę ir džiaug
tis išaušusia diena. Ir dėl laisvės 
visada mokėjo kovoti. Dzūkai 
įrodė. Kur daugiausia buvo par
tizanų? Žinoma, Dzūkijoj. Kas 
negirdėjo apie Dainavos apy
gardos partizanų kovas? Ar rasi 
nors vieną sodžių prie Merkio, 
iš kurio nebūtų šauniausi jauni 
vyrai išėję į miškus ginti laisvę 
Lietuvos? Kur garsiau ir gražiau 
skambėdavo vasaros vakarais 
partizaninės dainos? Prie Merkio.

Smėlėtoje, nebanguojančio
je plačia kviečių jūra žemelėje 
sausros neišdegino dzūkuose 
gerumo ir meilės. Didžiosios 
dvasinės vertybės neišėjo iš ap
tverto, samanomis apaugusia 
tvorele, kiemo, nenuplaukė jos 
su Merkio vilnim ir nenuskendo 
ties Merkine Nemune.

Mardasavo kaimo žmonės 
streikų nerengia, miško kelių 
neblokuoja.

“Gerai gyvenam. Miško tu
rim. Iš bado nemirėm, nemirš- 
tam ir nemirsim”, - pasako ne 
tik Birutė Maziukienė, su kuria 
turėjau garbės susipažinti ir pa
bendrauti birželio 3 d. Marda
save. Tądien čia suėjo, suvažia
vo, atkurnėjo per 100 Varėnos 
rajono konservatorių į savo su
sirinkimą. Varėniškių pagerbti 
atvyko Alytaus apskrities virši
ninkas Ignas Meškuščius, LR 
seimo narys Rytis Kupčinskas, 
Alytaus viršininko pavaduotojas 
Pranas Jaciunskas, Alytaus m. 
tėvynės sąjungos skyriaus atsto
vė Rima Rakauskienė.

Pasikalbėjime su Gražina Landsbergiene labdaros reikalais Lietuvoje dalyvavusios: iš kairės pirmoje eilėje M. 
Tamulaitienė, dr. J. Čuplinskienė, G. Landsbergienė, dr. O. Gustainienė; antroje eilėje: G. Matukienė, R. Celė
je wska, M. Povilaitienė, E. Simonavičienė, D. Vaidilienė, Z. Stravinskienė, B. Sapijonienė Nuotr. E. Čuplinsko

Susirinkimas vyko dalykiš
kai, šiltoje atmosferoje, gražia
me, naujame name, apie kurio 
atsiradimo istoriją ir papasako
jo Mardasavo kaimo entuziastė, 
šviesuolė Birutė Maziukienė.

Ji, Mardasavo marti, gimusi 
Randomonyse. Atitekėjusi nu
tarė, kad reikia kažką daryti, 
kad nebūtų kaime liūdna. Jai 
parūpo atgaivinti praeities tra
dicijas: šokius, dainas, klojimų 
“teatrą”. Varėnoj neradusi tin
kamų veikaliukų, važiuoja Vil
niun, Mickevičiaus bibliotekoje 
gauna kelias knygeles. Pasitaru
si su Aliute Bingeliene su veika- 
liukais supažindina kaimo žmo
nes. Pasirenka K. Inčiūros “Ty
kiai Nemunas teka”. O aktorių 
surado kiekvienoje pirkioje. 
“Vaidino visas kaimas”, - pori
na Birutė.

Vaidinti nutarė Motiejaus 
Svirnelio kluone. Darbas virte 
virė. Vieni lentas nešė, kiti jas 
plovė, treti sceną darė, skrynias 
pravėrę kilimus traukė ir užuo
laidas siuvo. Kai kas galvojo, 
kad žiūrovų truks. Iš visų aplin
kinių kaimų dzūkų prigužėjo, 
“kaip Baltijos kely”, - sakė Bi
rutė. Tik bėda, kad klojimas ne
galėjo sutalpinti visų atvykusių.

Čia ir gimė Birutei idėja - 
bet kokiu būdu įsigyti patalpas. 
Ji įsitikinusi, kad gerus darbus 
Dievas laimina. “Pats Dievas 
atnešė pas mus apskrities virši
ninką Igną Aleškevičių”, - atsi
mena Maziukienė, - 24,500 litų 
- mūsų bendruomenei milžiniš
ka parama. Turim didžiulį na
mą, išgražinom jį, kaip saulė 
danguje mums švyti jis.

Atgimė kultūrinis gyveni
mas, suartėjo žmonės, Mardasa
vo namuose apsigyveno meilė. 
Ji tvirtesnė. Esam laimingi su
laukę svečių. Mes jų laukiam, 
juos su šypsena sutinkam. Mes 
visko turim, esam turtingi. Ir 
dar. Lietuvoje labai daug gerų

Vytauto Landsbergio fondas
Pokalbiui su Gražina Lands

bergiene š.m. kovo 5 d. pas dr. 
J. Cuplinskienę atvyko atstovės 
iš Prisikėlimo parapijos labda
ros sekcijos, Anapilio moterų 
būrelio ir Lietuvos “Caritas” fe
deracijai remti komiteto. Atvi
rai ir jautriai G. Landsbergienė 
apžvelgė įvairius trūkumus ir 
sunkumus Lietuvoje. Plačiai 
kalbėjo apie Vytauto Landsber
gio fondą, kuris buvo įsteigtas 
1991 m. Šio fondo pagrindas yra 
norvegų tautos taikos premija, 
įteikta 1991 m. kovo vienuolik
tąją Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. Premija - trys mi
lijonai Norvegijos kronų. Si su
ma yra laikoma Norvegijoje Os
lo miesto banke. Kapitalas yra 
neliečiamas, o susidariusios pa
lūkanos naudojamos labdarai. 
Lėšas skirsto dešimties asmenų 
komitetas, kurio pirmininkė yra 
G. Landsbergienė. Didžioji lėšų 
dalis yra skiriama neįgaliųjų vai
kų reikmėms ir jų medicininei 
priežiūrai. Todėl Vilniaus uni
versiteto ligoninei paskirta lėšų 
įrengti operacinę, kurioje vai
kams daromos ortopedinės ope
racijos. Lėšos paskirtos ir Vil
niaus “Žalgirio” ligoninei ope
racinės įrangai, kurioje atlieka
mos operacijos vaikams su vei
do anomalijomis. Naujagimių 
reanimacijos skyriui nupirkta 
(52,000 Lt) dirbtinio kvėpavimo 
mašina. Specialia aparatūra ap
rūpintos įvairiuose miestuose 

žmonių yra. Rengiant namą 
daug padėjo alytiškiai. Neuž
miršim UAB “Skirnuvos”.

Tvoras tverti padėjo “Gele
žinio vilko” kariai. Esam laimin
gi, kad mus supranta ir padeda. 
Dar yra nebaigtų darbų: lubos 
reikalingos. Reikia geresnio ke
lio, kad būtų žmonėms patogiau 
atvažiuoti, o įsismaginęs vėjas 
dulkių nenešiotų ant mūsų gra
žaus namo. Norim, kad jis toks 
ilgam išliktų. Jaučiam apskrities 
viršininko geranoriškumą. Ne
užmiršim jo rūpesčių mumis, 
kaimo žmogaus kultūros puose
lėjimu. O kad ir Lietuvos seime 
būtų daugiau besirūpinančių 
kaimu” - kalba Birutė.

Šiandieną Mardasavas prie 
Merkio traukia prie savęs. Mar- 
dasaviškiai savo name šokdami, 
dainuodami senovinius valgius 
gamindami ir su atvykėliais da
lindamiesi, ausdami kilimus, 
rankšluoščius neleis išnykti mū
sų senolių tradicijoms.

Džiaugiasi Mardasavo dzū
kai buvusio seimo pirmininko 
V. Landsbergio apsilankymu. 
Buvo atvykę ir kiti seimo nariai, 
aukšti pareigūnai. Kieme auga 
dailus ąžuoliukas, pasodintas 
apskrities viršininkės.

Iš kur Birutė Maziukienė 
visuomeniniais pagrindais dir
busi kaimo seniūnė, semiasi 
jėgų?

Tvirtas ramstis - šeima. “Jė
gų man ir Dievas duoda”, - sa
ko Birutė. Kai darai gerai, Jis 
padeda. Aš jaučiuosi laiminga 
tada, kai turiu rūpesčių, be jų aš 
pavargusi. Tada man sunku. 
Sunkumai - tai varomoji jėga. 
Jie grūdina. Atsipalaidavusi jau
čiu nuovargį”.

Esu laiminga, nes “Dzūkijos 
namuose” jaučiu visą Lietuvą”, 
- savo mintimis pasidalijo Mar
dasavo entuziastė, nepavargs
tanti, gerumą dalijanti Birutė 
Maziukienė.

vaikų akių ir sutrikusios klausos 
klinikos. Skiriama lėšų aklų vai
kų priežiūrai. Parama teikiama 
vaikų gydymui su įgimtomis ar 
įgytomis širdies ligomis. Remia
mi vaikų ligų gydytojai, kurie gi
lina žinias užsienyje.

Ketvirtis visų pajamų yra 
skiriamas jaunųjų menininkų 
paramai. J. ir S. Sinkių auka 
($50,000 JAV), jų pageidavimu, 
paskirta mokyklų kompiuteriza
vimui.

Fondą remia ir kai kurios 
įstaigos Lietuvoje. Taip pat 
Maltos ordinas, pavieniai asme
nys Lietuvoje bei tautiečiai išei
vijoje.

Nuo fondo įsikūrimo pra
džios vaikų sveikatos priežiūrai 
bei medicininei įrangai išleista 
$406,299 JAV, menininkams 
paremti — $104,290 JAV.

Detalus aukotojų sąrašas ir 
lėšų paskirstymas su paaiškini
mais aprašytas anglų kalba lei
dinėlyje “The Vytautas Lands
bergis Foundation 1991-1998”. 
Lietuvių kalba panašų leidinėlį 
suredagavo M. Varneckienė. 
Šiame leidinėlyje prof. dr. Vy
tautas Landsbergis rašo: “Ge
riausiai jautiesi ir susivoki savy 
kuomet, kai kuo nors gali kam 
nors padėti. Dabar vis labiau 
suvokiam labdarą kaip abipusį 
gėrį: padedant nuskriaustam ar 
stokojančiam, visuomenėje ran
dasi daugiau atjautimo, solida
rumo, žmogiškumo”.

O. Gustainienė
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Lietuvos menininkų rūmų paskirtis
EGIDIJUS MAŽINTAS

Lietuvoje daugėja lengva
būdiškų pramogų, piknikų, 
rėksmingų “pop” grupių kon
certų, balių, pobūvių. Jų pakan
kamai pribarsto ne tik paviršuti
niška miesčionija, bet ir Vakarų 
kultūrą pamėgdžiojantis Lietu
vos jaunimas bei pigaus popu
liarumo siekiantys politikai, 
stengdamiesi patekti į seimą. 
Jauniems žmonėms, kaip beje ir 
Amerikoje, labiau patinka 
triukšmingas spalvingas paviršu
tiniškumas.

Vilniuje yra vieta, kur mie
lai renkasi lietuviško žodžio ir 
meno išsiilgusi inteligentija ir 
eiliniai miesto gyventojai. Lie
tuvos menininkų rūmuose žiū
rovai gali su vakaro herojumi 
užmegzti pokalbį, padiskutuoti, 
pažinti menininką iš arčiau. Po
pietė, vakaronė, valandėlė vis 
dažniau pritraukia ir įkvepia 
dažną dvasinių vertybių čia be
ieškantį lietuvį, studentą, moks
leivį, skurdžią pensiją gaunantį 
pedagogą ar namų šeimininkę. 
Vieni iš jų čia renkasi knygą,

Lietuvos menininkų rūmų Vil
niuje direktorė ir skaitovė AL
DONA DAUČIŪNIĘNĖ

parodą, koncertą, kiti - filmą, 
spektaklį, paveikslą, treti ateina 
į rengiamas tautines šventes, 
liaudiškas tradicijas puoselėjan
čias lietuviškas vakarones.

Lietuviškos kultūros puose
lėjimą ugdo ir skatina tokie ren
giniai, skirti kūrybiniam jauni
mui, pripažintiems menininkam 
pagerbti, į užtarnautą poilsį išė
jusiems veteranams: aktoriams, 
dainininkams, rašytojams, daili
ninkams, išeivijos visuomenės 
veikėjams, kultūrininkams.

“Lietuvos menininkų rū
mai”; jungdami visas profesio
naliojo meno sritis, sudaro gali
mybę visuomenei geriau susipa
žinti “su literatūros, teatro, kino 
kūrėjų ir atlikėjų koncertine 
veikla, jų kūryba ir su kūrybinė
mis asmenybėmis. Imunitetą 
banalybei, vienpusiškumui mū
sų žiūrovai įgauna pas mus” - 
pasakoja menininkų globėja A. 
Daučiūnięnė, net 25-erius me
tus susijusi su šia įstaiga. Dėl 
politikų siekių menininkų rūmai 
iš XIX a. architektūrinio an
samblio S. Daukanto aikštėje 
buvo perkelti į Vilniaus rotušę, 
kur sąlygos egzistuoti daug 
kuklesnės.

Menininkų rūmų direktorė 
Aldona Daučiūnięnė įsitikinusi, 
kad pablogėjus ekonominei 
būklei šalyje jos globojama 
įstaiga, menkai finansuojama, 
neturinti lėšų meno progra
moms ir renginiams įgyvendinti, 
atsidūrė ant kritiškos ribos - be
dugnės slenksčio. Todėl pablo
gėjo ir menininkų būklė. Išeivi
jos lietuviai, kurie pageidauja, 
kad Lietuvos menininkų rūmai 
toliau tęstų savo kilnią misiją ir 
pradėtus darbus, puoselėdami 
lietuvišką kultūrą, gali aukoti į 
menininkų rūmų sąskaitą nr. 
6002500, esančią Lietuvos tau
pomajame banke, sostinės sky
riuje. Banko kodas - nr. 60111, 
Vilnius.

KLJS suruoštoje Vasario 16 šventėje PLJS pirm. Matas Stanevičius “atsilankiusiems Lietuvoje” paženklina 
“vizas” Nuotr. D. Sondos

KLIS suruoštoje Vasario 16 šventėje Hamiltono Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokiniai su 
mokytojomis Ievute Godelyte ir Virginija Lukavičiene džiaugiasi pasirašę plakatą “Žengiame per Lietuvą”

Pasaulinės ūkio krizės

Pirmasis “Į laisvę” 
Lietuvoje

Lietuvos menininkų rūmai Vilniuje, įsikūrę miesto rotušėje

J. P. KEDYS
Ūkio krizės prasidėjo su 

ūkio plėtra, jo modernėjimu ir 
organizacija. Jos prasidėjo pa
skiruose kraštuose, vėliau tapo 
pasaulinėmis.

Pirmoji pasaulinė ūkio krizė 
įvyko 1929 m., apėmusi Europą, 
Ameriką ir Aziją. Gerai prisi
menu savo tėvų atvejį. Jie turėjo 
33 ha ūkį ir augino 7 vaikus Su
valkijoje. Tėvas grįžta iš Mari
jampolės turgaus, pardavęs kvie
čius, perduoda motinai lauktu
ves: riestainių virtinę, saldainių 
krepšelį ir rūsčiu veidu sako: 
praėjusią savaitę už 50 kg kvie
čių mokėjo 50 Lt, o šiandien - 
tik 27 Lt! Visa Marijampolė 
šneka apie pasaulinę krizę.

Taigi 1929 m. iš kontinenti
nių krizių jau išaugo pasaulinės 
krizės, apimančios ne tik žemės 
ūkį, bet ir pramonę, prekybą, vi
sus verslus. Atsirado milijonai 
bedarbių ir daugybės įmonių 
bankrotai. Netrukus išaugo dvi 
politinės-karinės jėgos: komu
nizmas Rytuose ir nacionalso- 
cializmas Vakaruose - Vokieti
joje. Visas dėmesys nukrypo į 
būsimą karą, ir pasaulinių krizių 
rūpestis išnyko. Karui pasibai
gus ir komunizmą per nepa
prastas aukas sunaikinus, vėl iš
kilo nuolatinis pasaulinių ūkio 
krizių kartojimasis, nešantis bai
sius nuostolius ir vargą tautoms.

kietija, Prancūzija, Italija, Ang
lija ir Kanada. Retkarčiais kaip 
svečią pakviesdavo ir Rusijos 
Jelciną. Šis JAV sudarytas klu
bas yra sena organizacija, ban
danti sustabdyti tarptautines 
ūkines krizes. Deja, tos pasauli
nės ūkio krizės dar nesustab
dytos.

Šiaurės ir Pietų Amerikos 
ūkinės s-gos tikslas nebuvo su
stabdyti Pasaulines ūkines kri
zes, bet tik derinti abiejų valsty
bių blokų ūkinę veiklą, maži
nant išlaidas ir pakeliant ga
mybą.

Ramiojo vandenyno valsty
bių santarvė apima per 20 vals
tybių, kurių teritorijų krantus 
plauna Ramusi^ vandenynas. 
Įdomiausia šios santarvės dalis, 
kad suvažiavę jos nariai apren
giami “tropikiniais drabužiais”, 
nes Ramusis vandenynas siejasi 
su šiltaisiais vandenimis. Jų už
mačios labai plačios, bet dėl jų 
pasiekimų dar ginčijamasi. Di
džiausi ginčai vyksta dėl impor
to muitų sumažinimo.

Pasaulio prekybos organiza
cija, žinoma kaip “globalistai”, 
atrodo labai nekalta organizaci
ja, bet ji susilaukė didelio pasi
priešinimo Amerikoje, Australi
joje, Europoje ir Azijoje. Mat

šios organizacijos veikloje įžiū
rima ne tiek prekybos palengvi
nimo siekimas, kiek pasaulio 
užvaldymo tikslas. Daug pana
šumo su Sovietų S-ga.

Patarimai
Ūkinė krizė liečia visus: jau

nus ir senus, turtingus ir betur
čius. Pirmas patarimas turin
tiems santaupų: nelaikyti jų 
banke, kuris moka aukščiausias 
palūkanas, bet tik valstybiniame 
banke arba, jeigu tokio nėra, tai 
didžiausiame valstybėje.

Jeigu turite ką nors parduo
ti, tai atlikite nedelsiant, nes su 
kiekvienu mėnesiu visų daiktų ir 
nekilnojamo turto kainos kris. 
Nerizikuoti darbo vietoje, sąži
ningai atlikti darbą, nes kitaip 
gali būti priežastis atleisti iš dar
bo. Sąžiningumas, punktualu
mas ir geras pareigų atlikimas 
yra išsilaikymo pagrindai darbe.

Ūkinė krizė prasidėjo Japo
nijoje prieš 6 mėnesius, JAV-se 
prieš 3, Europoje ji susiliejo su 
gyvulių snukio ir kojų nagų liga 
prieš 6, Kanadoje - prieš 3. Pa
grindinė vyriausybių pareiga 
duoti paskolas gamybinėm įmo
nėm kiek galima mažesnėm pa
lūkanom, kad gamyba nemažė
tų ir bedarbių skaičius nedidėtų.

KAZYS BLAŽEVIČIUS

Sulaukėme 131-jo žurnalo 
“Į laisvę” numerio. Jis ypatingas 
tuo, kad beveik po 60-ties metų 
grįžo Lietuvon.

Paskutinis žurnalo redakto
rius išeivijoje Juozas Baužys at
sisveikinimo žodyje rašo: “Rei
kia stiprinti dvasinį tautos at
sparumą kosmopolitinėms laiko 
įtakoms, ugdyti tautiškumo dva
sią, pasiaukojimą ir savitarpio 
bendradarbiavimą. Reikia nuo
lat prisiminti tautos rezistenciją, 
jos partizanų kovas dėl laisvės. 
Tai kryptis, kurios skaitytojai ir 
toliau lauks iš dabar jau Lietu
voje redaguojamo ir spausdina
mo ‘Į laisvę’ žurnalo”.

Naujoji žurnalo redaktorė 
Aldona Žemaitytė-Petrauskienė 
savo įsipareigojime “Išsaugoti 
budėjimo dovaną” rašo: “Asme
niniai interesai dažnai užmigdo 
laisvės dvasią, o tada į paviršių 
išsiveržia materializmo demo
nai. Todėl budėti laisvės sargy- ’ 
boję yra visų (...) didžiausias 
rūpestis. (...) Visi kartu (...) iš
laikysime budėjimo dvasios vė
liavą”.

Skyriuje “Dabartis ir praei
tis” pateikti du straipsniai. Vid
manto Vitkausko straipsnyje 
“Lietuvių fronto bičiuliai” pa
teikta lietuvių rezistencinių or
ganizacijų, Lietuvių fronto bi
čiulių veiklos bei žurnalo “Į lais
vę” leidybos JAV apžvalga.

Antano Tylos straipsnyje 
“Mūsų pilietiškumo ribos” apta
riamos laisvės dešimtmetyje iš- 
ryškėjusios politinės, kultūrinės 
ir ekonominės problemos; kul
tūros paveldo plačiąja prasme 
panaudojimo pilietinės savimo
nės ir pilietinio sąmoningumo 
ugdymo klausimai; antisovieti- 
nės kovos memorialų reikšmė 
jaunosios kartos pilietiniam ir 
patriotiniam ugdymui; 1941 me
lų birželio sukilimo reikšmė 
tautos laisvės siekime; Rytų ir 
Pietryčių Lietuvos lietuvių kan
čios ir netektys Lenkijos okupa
cijos metais; jaunimo istorinio 
paveldo suvokimo klausimai.

Skyriuje “Politikų žodis” 
devyni politikai atsako į redak
cijos pateiktus klausimus, susi
jusius su paskutiniojo seimo rin
kimų rezultatais.

Skyriuje “Vakarai-Rytai” bu
vęs Lietuvos krašto apsaugos 
viceministeris Romas Kilikaus- 
kas straipsnyje “Kariuomenės

reforma” aptaria Lietuvos ka
riuomenės reformos pastarai
siais metais rezultatus. Kitame 
šio skyriaus straipsnyje “Budėti 
laisvės sargyboje” Amerikos 
baltiečių laisvės lygos vicepirm. 
Algis Raulinaitis atsako į kelis 
redakcijos klausimus, susijusius 
su Baltijos valstybių saugumu.

Skyriuje “Laisvės balsas” 
pateikti trys straipsniai. A.a. Ni
jolė Gaškaitė-Žemaitienė straips
nyje “Svarbiausia yra moralė” 
nagrinėja klaidas, kurias padarė 
politikai patriotai, sudarę sąly
gas buvusiems komunistams įsi
tvirtinti šalies ekonomikoje ir 
valdyme. Šiandien buvusieji ne
sivaržydami “užsakinėja muzi
ką” pagal savąjį moralės supra
timą...

V. Vitkausko straipsnyje 
apie Joną Pajaujį verti dėmesio 
pastarojo žodžiai: “Norint, kad 
Lietuva taptų tikrai nepriklau
soma ir demokratiška valstybe, 
būtina pasiekti, kad joje teisin
gai būtų sprendžiamas socialinis 
klausimas. Jeigu valstybė nesu
gebės šio klausimo išspręsti, ji 
anksčiau ar vėliau patirs ekono
minį krachą”...

Skyriuje “Mūsų bičiuliai” 
straipsnyje “Užduotis, kuri nie
kad nesibaigia” prof. Vytautas 
Doniela, buvęs Australijos lie
tuvių bendruomenės krašto val
dybos pirmininkas, kalbina iški
lų Australijos lietuvių atstovą 
prof. Algį Kabailą.

Skyriuje “Krašto pulsas” 
Aldona Žemaitytė straipsnyje 
“Ir eina Lietuvos keliu” rašo 
apie Garliavos (Kauno raj.) 
Juozo Lukšos gimnazijos ener
gingą direktorių istoriką Vid
mantą Vitkauską ir jo vadovau
jamą tautinę mokyklą, garsėjan
čią laimėjimais jaunimo patrio
tiniame auklėjime, moksle, 
olimpiadose, konkursuose ir kt.

Skyrelyje “Skaitytojų nuo
monė” Rimantas Gumauskas 
(Downers Grove, JAV) ir Ze
nonas Jaška (Telšiai) pateikia 
savo pamąstymus aktualiomis 
nūdienos temomis.

Žurnalas užbaigiamas trum
pa informacija apie šio numerio 
autorius.

• Kai turėsi apsispręsti, pasi
klausk patarimo pareigos, o ne 
aistros. Kas tik gera pasaulyje pa
daryta, atlikta klausant pareigos 
balso, o kiek yra blogio, - tai savi
meilės vaisiai. (J. B. Lacordaire)

Rodys lietuvišką filmą
Toronto tarptautinio filmų 

festivalio padalinys - Cinemati- 
que Ontario, kuris ištisus metus 
rodo atrinktus užsienietiškus ir 
Kanados meninius filmus, ba
landžio 12 d., 8.45 v.v. rodys lie
tuviškų filmų režisieriaus Vy
tauto Žalakevičiaus 1963 m. fil
mą “Niekas nenorėjo mirti” 
(juoda-balta), 106 min. ilgio.

Filmas - apie pokario parti
zanų kovas ir priverstinę kolek
tyvizaciją Lietuvos kaime. Fil
mas gamintas ir filmuotas Lie-
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

tuvoje. Pagrindinis aktorius 
Miltinio teatro ir filmų aktorius 
Donatas Banionis.

Originaliai filmas pagamin
tas - įgarsintas lietuvių kalba, 
bet “Cinematique Ontario” ro
doma kopija bus rusų kalba su 
angliškais įrašais.

Šis filmas bus rodomas, 
kaip ir kiti tarptautiniai filmai 
“Art Gallery of Ontario”, Jack
man Hall, (317 Dundas St. 
West. Įėjimas iš Dundas ir Mc- 
Caul gatvių kampo, prie didžiu
lės Henry Moore bronzinės sta
tulos.

Įėjimo kaina - studentams 
ir pensininkams $4.25, ne na
riams suaugusiems - $8. Infor
macija: 416 968-FILM. Šis Ža
lakevičiaus filmas angliškai “No
body Wanted to Die”.

G. Procuta

Mokslinė pažiūra
1946-1949 m., studijuoda

mas politinę ekonomiją Erlan- 
geno universitete Vokietijoje, 
štai ką pasižymėjau iš profeso
riaus, šios srities specialisto pa
reiškimo apie pasaulines ūkio 
krizes. “Kaip vilkas reikalingas 
miške, taip pasaulinės ūkio kri
zės reikalingos tarptautiniame 
ūkyje. Vilkas miške sunaikina 
sergančius žvėrelius ir tuo su
stabdo ligos plitimą; sveikus 
žvėrelius pagauti vilkui sunku. 
Panašiai yra ir su pasaulinėm 
ūkio krizėm. Jos sunaikina dau
giausia nelegalias arba silpnas 
įmones. Krizei praėjus, ūkis vei
kia normaliai”.

Įvairios pastangos
JAV politikai-ekonomistai 

sudarė septynių ūkiškai pajėgių 
valstybių klubą. Į tą klubą buvo 
pakviestos: JAV, Japonija, Vo-

Gimtosios kalbos žalojimas
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Jau senokai žinome, kad 
Lietuvoje vietoj spaudos leidi
nių jau yra “publikacijos”, tik 
dar neteko girdėti, kas atsitiko 
su leidyklomis. Ar tai būtų 
“publikyklos”? Lietuvos oro li
nijos pasivadino “avia linijo
mis”, nors viso pasaulio kalbose 
oro linijų pavadinimuose išliko 
žodis “oras”, tai ir Amerikos, 
Kanados, Šveicarijos ar Angli
jos oro linijos yra “Air Lines”, 
vokiečių “Lufthansa” turi žodį 
oras, ir lenkai savo oro linijas 
vadina “Lot” (skrydis).

Štai skaitau vienos, iš Lietu
vos neseniai atvykusios žurnalis
tės straipsnį, kuriame ji skun
džiasi už savo straipsnius negau
nanti “atlygio”. Anot “senovi
nės” Nepriklausomos Lietuvos 
žodyno, tai būtų arba atlygini
mas, arba honoraras. Vietinius

Neringa Inc. su Nek. Pr. Marijos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

"Neringos" stovyklavietėje, Vermonte

“NERINGOS” STOVYKLOS
LIETUVIŲ KALBA

liepos 1-7 d.d. - vaikams 6-10 metų 
liepos 8-22 d.d. - vaikams 10-16 metų 

liepos 22-28 d.d. - vaikams 13-16 metų 
liepos 29 - rugp. 4 d.d.. - šeimoms su mažais vaikais

ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS 
rugp. 5-18 d.d. - vaikams 7-16 metų 

rugp.18-21 d.d. - šeimoms su mažais vaikais
INFORMACIJA: 416-537-7363 e-mail: neringai@yahoo.com

KLJS suruoštoje Vasario 16 šventėje KLB pirm. A. Vaičiūnas, gen. 
Lietuvos konsulas H. Lapas su mokiniais domisi kaip nauju būdu 
mokytis lietuvių kalbos CD ROM Nuotr. D. Sondos

Šiaurės Amerikos lietuvius ji va
dina “dypukais”, nors tas “titu
las” jau senokai atgyveno. O 
kaip ji pavadintų Šiaurės Ame
rikoje gimusius ir užaugusius 
lietuvius? Ji taip pat tvirtina, 
kad, Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, Šiaurės Amerikon at
vykstamieji lietuviai yra vadina
mi “tarybukais”. Juk tai gryna 
nesąmonė, nes “tarybų” jau se
nokai nėra. Svarbu pastebėti, 
kad po Antrojo pasaulinio karo 
Šiaurės Amerikon atvykę lietu
viai atsinešė savo nesužalotą 
gimtąją kalbą, ją dėsto lituanis
tinėse mokyklose, ją išlaiko už- ' 
sienio lietuvių spaudoje ir vi
suose viešuose renginiuose. Iš
eivijoje prie lietuvių kalbos gry
numo daug prisidėjo du iškilūs, 
Cleveland’e gyvenę kalbininkai 
- kaip a.a. Stasys Barzdukas ir 
a.a. prof. Skardžius.

Lietuvos miestų planuose 
jau vietoj aikščių randame 
“skverus”. Kodėl? Ne paslaptis, 
kad ir nepriklausomoje Lietuvo
je buvo daugybė barbarizmų, 
kai vietoj krosnies buvo sakoma 
“pečius”, vietoj keptuvės - “pe- 
telnė”, vietoj kibiro - “viedras”, 
ir dar daugelis kitų. Tačiau 
gerbdami savo labai seną kalbą, 
privalome stengtis išlaikyti jos 
grynumą, šalinti nereikalingus 
išsireiškimus, ieškoti tinkamų 
pakaitalų moderniems žo
džiams, tai vieloj vaistų nereikia 
sakyti “medikamentai” ir aikš
čių nevadinti “skverais”. Jei pri
sipažįstame, kad esame tikri lie
tuvių tautos vaikai, tai ir jos kal
bą privalome branginti bei sau
goti nuo sužalojimo.

Mažosios Lietuvos bendrijos surengto tradicinio šiupinio dalyviai 
Klaipėdoje stebi vakaro programą (šiupinys - Užgavėnių vakarienė su 
specialiais valgiais) Nuotr. A. Sabros

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.o.ls.

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

mailto:neringai@yahoo.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca


Kelios naujausios knygos
“EILĖRAŠČIAI MARIJAI”. 

20 amžiaus lietuvių mariologi- 
nės poezijos antologija. Sudary
tojas ir parašęs autorių biografi
jas - Jonas Šlekys. Įvado auto
rius - kun. Vaclovas Aliulis, 
MIC. Dailininkas - Romas 
Orantas. Viršelių nuotraukos - 
Klaudijaus Driskiaus (iš knygos 
“Lietuva Marijos žemė”). Lei
dykla “Ardor” (Bažnyčios g. 19, 
4520 Marijampolė).

Tai rinktinė skirtų Marijos 
garbei ar šiaip marijine tema ei
lėraščių. Sudarytojo kruopščiai 
parinkti, gražiai išspausdinti. 
Pridėti ir trumpi jų autorių gy
venimo bruožai.

“LIETUVIŲ LITERATŪ
ROS ENCIKLOPEDIJA”. Išlei
do Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituas (Antakalnio 6, 
2055 Vilnius). Redaktoriai: Vy
tautas Kubilius, Vytautas Ra
kauskas, Vytautas Vanagas. 
Viršelio dailininkas - Alfonsas 
Žilius. Daug autorių. Tai irgi 
kietais viršeliais 564 pusi. Kny
ga, gražiai išleista, kurioje su
telkti ne vien autoriai nuo seno
sios raštijos iki šių laikų, bet ir 
trumpai nusakyti teoriniai ter
minai: epochos, srovės, žanrai, 
stiliaus ir eiliavimo būdai. Pami
nėti ir kitataučių literatūros kū
rėjai, turėję įtakos lietuvių lite
ratūrai. Autoriai ir literatūros 
sąvokos sudėtos griežtai alfabe
tine tvarka. Visiškai nėra nuo
traukų, kaip būna kitose encik
lopedijose.

Gali būti skirtingų nuomo
nių dėl atskirų autorių apibūdi
nimo: ne visų ir ne visos knygos 
iki 2001 m. paminėtos. Tai gal ir 
nebuvo įmanoma. Bet tai gan 
išsamus ir aiškus visumos vaiz
das - lietuvių literatūros šaltinių 
ir kūrėjų nuo grožinės raštijos 
pradžios iki dabar.

AURELIJA BALAŠAITIENĖ, 
rašytoja, publicistė, išleisdinusi 
Lietuvoje savo poetinius ir 
beletristinius kūrinius

Nuotr. Vyt. Maželio

Kai klaidžioja istorikas
HENRIKAS KUDREIKIS
Žurnalo “Genocidas ir re

zistencija” š.m. 8 nr. istorikas 
Arūnas Bubnys aprašo vieno iš 
labiausiai kovose pasižymėjusio, 
prievarta vokiečių palikto iš 29- 
to Šaulių korpo (arba Lietuvos 
kariuomenės) 2-ro Vilniaus sa
visaugos bataliono istoriją. Jis 
vartoja sovietų nukaltą policijos 
bataliono pavadinimą. Jis re
miasi ne lietuviškos spaudos, 
kaip “Karys”, “Kardas” ar dim. 
mjr. A. Martinionio kariniai lei
diniai. Jo istoriniai šaltiniai - 
KGB sugautų iš bataliono pabė
gusių karių liudijimai ir naujasis 
Lietuvos archyvas, kuris remiasi 
KGB tardytojų dokumentais. 
Šie tardytojai kankinimais suge
bėjo išgauti jiems reikiamus pa
reiškimus, kuriais bando įrodyti 
batalionų dalyvavimą holokaus
te bei kituose kariniuose nusi
kaltimuose.

2-ras Savisaugos (Vilniaus) 
batalionas jokiuose karo nusi
kaltimuose nedalyvavo: negau
dė civilių, priešingai, 1943 m. 
rudenį, vokiečiams, latviams ir 
estams gaudant Vilnijos jauni
mą, paslėpė jų daug savo štabe 
ir bunkeriuose. Vokiečiams tai 
buvo pranešta, bet jie nedrįso 
lietuvių karių užkabinti. Tik vie
na bataliono kuopa Lenkijoje 
saugojo rusų karo belaisvių sto
vyklą. Koncentracijos stovykla 
buvo tik pradėta statyti. Joks lie
tuvis karys jon neįkėlė kojos. Ją 
saugojo ŠS smogikų sargybos.

Kadangi lietuviai kariai atsi
sakė darbuose mušti rusų be
laisvius, lai vokiečiai po 10-ties 
mėnesių batalioną nuginklavo ir 
išvežė kariuomenės koncentra
cijos stovyklon prie Ukrainos 
sienos. Pagal A. Bubnį, “bata
lionas buvo išvežtas poilsiui”. Iš 
stovyklos išgelbėjo SS gen. Itn.

Aurelija M. Balašaitienė- 
Žitkuvienė, TARP DVIEJŲ TĖ
VYNIŲ. Poezija. Leidykla. “Vil
nius”, 2000. Knygos pabaigoje - 
apie autorę, gimusią 1923 m., 
Radviliškyje, žurnalistę ir rašy
toją (prozos ir poetę), kelių 
knygų autorę, plačiai rašančią 
išeivijos spaudoje. Knyga (97 
p.), dedikuojama autorės vyrui 
ir vaikams. Tai tarp dviejų tėvy
nių gyvenančios parašyti eilėraš
čiai - asmeniniai išgyvenimai. 
Patriotiniai, religiniai, meilės 
(svajonių, ilgesio, skaudžių išgy
venimų) posmai. Eilėraščių for
ma įvairuojanti, bet vis klasiki
nė, daugiausia laikantis rimų- 
ritmo eilėdaros, ne visur vieno
dai -pavykusios. Platūs dvasiniai 
horizontai, tačiau vis grįžtama 
ilgesingai į gimtinę Lietuvą. Yra 
eilėraščių anglų, vokiečių kalbo
mis, originalių ir verstinių.

Aurelija M. Balašaitienė, 
PRARADIMŲ ŽENKLE. Ro
manas. Leidykla “Vilnius”, 
1995. Autorė dedikuoja toli nuo 
Lietuvos gimusiems jos vai
kams. Knygos viršelyje - dail. E. 
Žiauberie piešinys. Tiražas 
1,000 egz. Knyga kukliai, bet 
dailiai išleista. Didžiausia jos 
vertė - pažintinė, nes autorė pa
stabi detalėms bei istoriniams 
įvykiams ir gabiai aprašo roma
no įvykių foną.

Tai karo bei okupacijų iš
stumtųjų iš Lietuvos (ir iš kitų 
Europos kraštų) vargai, nelai
mės, žūtys nuo bombų, maisto 
nepriteklių, ligų... O didžiau
sios kančios - dvasinės: tėvynės 
ir tėviškių netekimas, pasimeti
mas šeimose; užtat ilgesys ir 
kruvinos pastangos ieškoti, ieš
koti savųjų, siekti nutrūkusių 
santykių susigrąžinimo... Ir, de
ja, dažniausiai be jokios viltes. 
O ir susiradus buvusius bran
giuosius - dažnai kartus nusi
vylimas.

Reikia autorei pripažinti ne 
vien taiklius pastebėjimus skir
tingos gamtos, gyvenimo būdo 
įvairiose šalyse ir situacijose 
tikslų aprašinėjimą. Ji gerai už
griebia ir charakterių skirtumus. 
Pavyzdžiui, Aldona ir Arūnas, 
kaip skirtingai dega jų jaunystės 
meilė ir pastangos išlaikyti ir 
kaip skirtingai jie vienas nuo ki
to nutolsta dėl jų charakterių 
nepanašumo daug ištinka prara
dimų dėl karo nelaimių, dėl 
žmonių išstumdymo po pasaulį, 
bet praradimai būna ir dėl cha
rakterio silpnybių. Graži, nepa
prasta, bet įtikinamai aprašyta 
Aldonos tvirtybė ir meilė bei 
pasiaukojimas svetimam vaikui, 
jai likimo primestam. A.R.

Nebe, pasiūlęs jaunus vyrus pa
siųsti į Rytų frontą. Tai ir buvo 
padaryta.

Istorikas A. Bubnys igno
ruoja bataliono sunkias kovas, 
ypač didvyrišką 3-čios kuopos 
vyrų Petručių atsparos punkto 
gynimą. Eilinis D., žuvus skyri
ninkui ir kulkosvaidininkui, su
žeidus kitus, atlaikė bolševikų 
brigados puolimą bunkeryje po 
padegtu namu. Išgelbėjo pasa
loms išvykęs j. psk. V. būrys.

Sunkiose kovose pasienyje 
vien Adutiškio kapuose liko 30 
vyrų. Apie tiek žuvo fronte prie 
Nemuno. Kas antras-trečias ba
taliono vyras nešiojo juodus su
žeidimo medalius. Jie buvo su
žeisti kautynėse ir gydėsi karo 
ligoninėse. Už pasižymėjimą 
kovose batalionui buvo suteik
tas F (Fronto) bataliono vardas. 
Devyniolika karių apdovanoti 
geležiniais ir karo nuopelnų 
kryžiais su kardais.

Istorikas A. Bubnys, remda
masis KGB archyvais, bando 
įrodyti batalioną dalyvavus kon
centracijos stovyklų sargybose ir 
stengiasi įgrūsti į karo nusikal
tėlių eiles.

Anksčiau šio straipsnio au
torius turėjo progos apklausinė
ti keliolika buvusių bataliono 
karių Kanadoje, Anglijoje ir 
Australijoje (b-no vadą kpt. A. 
Kazakevičių). Visi griežtai pa
neigė istoriko bet kokius kalti
nimus. Bataliono kariai jokio 
ryšio neturėjo su holokausto pa
lydomis bei kitokiais kalti
nimais, aprašytais minėtame 
straipsnyje.

Apie 252-rą batalioną šio 
straipsnio autorius neturėjo 
progos apklausinėti to dalinio 
karius. Kadangi ir šio bataliono 
istorija surinkta iš trečių rankų, 
vargu ar galima ja patikėti.

Dail. ANTANĄ TAMOŠAITĮ, gyvenantį Vilniuje ir ten š.m. vasario 15 d. šventusį savo 95-tąjį gimtadienį, svei
kina Viktoras Bakšys. Šalia jo - Arvydas Šaltenis; kairėje VU prorektorius Virginįjus Kireilis ir J. Balčikonis

Daina tremty padėjo kryžių nešti...
Muzikas, kompozitorius Antanas Paulavičius

KAZYS BLAŽEVIČIUS

Atgimimo metais atsisklei
dė tremtinio Antano Paulavi
čiaus plačiašakis talentas. Jis - 
kompozitorius, dirigentas, poe
tas, rašytojas, aktyvus visuome
nininkas, daug metų vadovau
jantis Kauno politinių kalinių ir 
tremtinių chorui, kvintetui “Gi
rių aidas”. Jis yra buvęs gen. P. 
Plechavičiaus Vietinės rinktinės 
kariūnas, dabar vadovauja Lie
tuvos Vietinės rinktinės karių 
sąjungai. Jam suteiktas kario- 
savanorio statusas, jis apdova
notas Lietuvos kariuomentės 
kūrėjų savanorių ir Lietuvos ne
priklausomybės medaliais. Su 
“Girių aido” kvintetu A. Paula
vičius aplankė daugelį užjūriuo
se esančių miestų, kuriuose gy
vena Antrojo pasaulinio karo iš
blaškyti mūsų tautiečiai ir su
rengė per 30 koncertų.

Jis yra parašęs apie dešimtį 
vertingų knygų, harmonizavo, 
anot Bernardo Brazdžionio - 
“prisegė sparnus” daugybei ži
nomų ir nežinomų poetų eilė
raščių, kurie tapo melodingomis 
dainomis.

Gimęs poetų krašte
A. Paulavičius gimė 1924 m. 

Anykščių krašte. Mokėsi muzi
kos, studijavo Vilniaus universi
tete, daug metų praleido trem
tyje Krasnojarsko krašte. 1944 
m. pradžioje, kai gen. Povilas 
Plechavičius pakvietė jaunimą 
stoti į jo organizuojamą Vietinę 
rinktinę, Antanas su grupe gim
nazijos abiturientų, tarp kurių 
buvo ir dabartinis išeivijos vys
kupas Paulius A. Baltakis, atsi
liepė į generolo kvietimą ir pa
teko į Marijampolės karo mo
kyklą.

Savo pirmąją knygą, parašy
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Dėkoju Tau, Dieve, 
Už saulę, už gėlę, 
Dėkoju už vėją, 
Gaivą laukų, 
Dėkoju už dangų, 
Už debesėlį, 
Dėkoju, kad aš 
Siam pasauly esu...

Tu - mano, aš Tavo, 
Ritmas neklysta: 
Seneliai - vaikai, 
Vasarėlė - žiema - 
Kokia neaprėpiama 
Tavo didybė, 
Kokia stebuklinga 
Tavo darna.
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Prašu neapleisti, 
Prašau pakylėti, 
Meldžiu išklausyti 
Mano maldas.
Noriu šioj žemėj 
Lig galo atlikti 
Priedermę savo - 
Tavo godas.

Trokštu auginti 
Medį ir gėlę, 
Man patikėtus 
Mūsų vaikus, 
Tave sutikti 
Vakarą vėlų, 
Mano paguoda - 
Tavo Dangus. 

Dalia Isevičiūtė-Kasperavičienė, Gelgaudiškis

tą 1990 metais, jis dedikavo Lie
tuvos partizanams “kad jų krau
jo auka būtų gyva, kol bus gyva 
lietuvių tauta (“Kraujo upeliai 
tekėjo”, Lietuvos tremtinių są
junga, 1990. 176 p.)

Žlugusios svajonės
Vienoje iš savo knygų A. 

Paulavičius yra rašęs: “Dėl ma
no tremties žlugo daug svajo
nių, daug kūrybinių sumanymų 
užgeso. Grįžus į Lietuvą į bet 
kokią kūrybą durys buvo už
trenktos”. Tik Atgimimo metais 
tos durys plačiai atsivėrė. Deja, 
patys brandžiausi kūrybiniai 
metai liko praeityje. “Šiandien 
kabinuosi už vieno dalyko, bėgu 
prie kito, kad dar spėčiau nu
veikti, kas man skirta, kad šį tą 
sukurčiau, kol dar dega kūrybi
nė ugnelė”.

Savo gyvenimo motto, savo 
meilę dainai, tremtinio ir parti
zano dainai A. Paulavičius yra 
išsakęs eilėraštyje “Aš dėl 
dainos”:
Aš dėl dainos pasiekiau žemės 

kraštą,
Aš dėl dainos šypsausi ir verkiu. 
Daina tremty padėjo kryžių nešti, 
Tarp svetimų nebuvo taip klaiku.

Muzikas ir literatas
Apie A. Paulavičių kompo

zitorius V. Bagdonas yra taip 
atsiliepęs: “Antaną Paulavičių 
gamta apdovanojo dviem talen
tais - literato ir muziko. Todėl 
daugumą savo dainų jis sukūrė, 
pasitelkdamas savo poetinius 
tekstus. Dainas rašė chorams ir 
ansambliams. Kūrė giesmes, ku
rias anskčiau pasirašinėdavo A. 
Liepos slapyvardžiu. Jas gieda 
bažnytiniai chorai tiek Lietuvo
je, tiek išeivijoje. Jo muzika (...) 
melodinga, skambi, dainininkų 
ir klausytojų mėgstama”.

Kvapą namų 
Iš tolo jaučiu, 
Regiu baltutes 
Langines. 
Stovi mama, 
Abu su tėčiu 
Pasitiks su rieke 
Rugine.

Krosnis šilta, - 
Duona kepta, 
Grybai, išdžiūt 
Bebaigtą, 
Aprasoję langai... 
Kaip gera čia - 
Kvepia tėvų 
Pirkia..'.

%Mamai
Mama - rūpestėlis šviesus, 
Palinkęs ant sodžiaus kalvos, 
Išlydi, sutinka visus 
Ir meldžiasi be paliovos...

Mintyse suskaičiuoja vaikus, 
Uždengia languota skara 
Linki surasti kelius, 
Kuriuose akmenėlių nėra...

Stovėk, miela mama, ilgai, 
Rymok amžinai ant kalvos,

‘ 1 Kad būtų laimingi vaikai, 
' Nestingtų tavosios globos...

Paglostyk švelniąja ranka, 
Užstok nuo lietaus, darganų, 
Sušildyk, kai šėlsta pūga, 
Nepalik audroj, vėjuos vienų.

$

$

%

Brazdžionio įkvėptas
Mūsų tautos dainius Ber

nardas Brazdžionis, sužavėtas 
A. Paulavičiaus vadovaujamo 
politinių kalinių ir tremtinių 
choro dainomis, rašė, kad iki jo 
nuskriejo ir tremtinių jungtinio 
choro giedamos giesmės bei 
dainos. Tarp tų kompozicijų bu
vo nepaprastai įspūdingas kūri
nys “Ypatingai” (žodžiai B. 
Brazdžionio, muzika A. Paula
vičiaus).

Pats Maestro apie muzikos 
eilėraščiui “Ypatingai” sukūri
mo aplinkybes prisimena štai 
ką: “Eilėraštį ‘Ypatingai’ buvau 
perskaitęs prieš kelias dešimtis 
metų, gavęs rinkinį ‘Poezijos 
pilnatis’ vienai nakčiai, išsirašęs 
eilėraštį į užrašų knygelę ir lai
kęs joje iki to laiko, kol jis virto 
daina? Toks nuostabus eilėraštis 
privalėjo virsti daina:

Kažkur saulė, kažkur ūkas, 
kažkur žalios girios gaudžia, 
Kažkur žydinčios pakrantės, 
kažkur žemė kmvina - 
Ypatingai, ypatingai, ypač 
mano širdį spaudžia 
Atminimuose paklydus 
tėviškės laukų daina...

1996 m. viešnagės JAV me
tu, Los Angeles, artėjant Poeto 
30-ties metų jubiliejui, vieną to
kią dainą su Maestro “prisegtais 
sparnais” pirmą kartą klausyto
jų pilnutėlėje salėje Poeto gar
bei sudainavo “Girių aidas”. Tai 
buvo “Dievo dovana”.

Savo knygoje “Už jūrų ma
rių” A. Paulavičius rašo: “Pia
nistas Povilas Stravinskas jau 
paskambino dainos ‘Dievo do
vana’ įžangą, - solistas Vincen
tas Kuprys pasitempė, pažvelgė 
į pirmoje eilėje sėdintį žodžių 
autorių, giliai įkvėpė ir prasidė
jo... Pasigirdo melodija, nu
skambėjo žodžiai: ‘Tu mums 
kaip sesuo, tu mums kaip ma
ma... kaip gėlė laukų, kaip rasa 
dangaus... Lietuva esi...’ Pa
kviestas į sceną Poetas susijau
dino, nubraukė ašarą...”

Solisto žodis
Apie Maestro labai šiltai at

siliepia ir mūsų garsusis bosas 
Vincentas Kuprys. “Su A. Pau
lavičiaus vokaline kūryba susi
pažinau prieš porą metų. Pa
ėmiau į rankas man dar nepa
žįstamo kompozitoriaus dainas, 
ir iš karto jis pagavo mane savo 
melodingumu ir nuoširdumu. 
A. Paulavičiaus dainas su jaudu
liu dainavau ir jutau, kad šios 
melodingos dainos pasiekė 
kiekvieno tautiečio širdį, nes 
dainų klausėsi panašaus likimo, 
kaip ir dainų autorius, žmonės 
raudonosios bangos išblokšti iš 
Tėvynės. Dabar ir Lietuvoje 
kompozitoriaus A. Paulavičiaus 
dainos šalia klasikinių arijų tapo 
mano repertuaro neatskiriama 
dalimi, nes jos visuomet skamba 
ir jautriai priimamos klausytojų 
visuose mano koncertuose”.

Baigiant
Pasakojimą apie gerbiamą 

Maestro norisi baigti jo žodžiais 
iš knygos “Už jūrų marių”: “Ir 
nuaidėjo, nuvilnijo mūsų sušau
dytos, randuotos dainos, ašaro
mis ir gausiais plojimais palydė
tos. Partizanų kovos jau nenueis 
į užmarštį, į juodą nežinią. Kuo 
labiau toks tas pasipriešinimo 
okupacijai laikas, tuo labiau bus 
idealizuojama kova už laisvę. 
Partizanai virs legendomis”...
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W lilI lURNJF VEIKI OIF
Dail. Antanas Tamošaitis, 

prieš keletą metų iš Kanados 
sugrįžęs gyventi į Lietuvą, tėvy
nėn parvežęs didelį kūrybinį 
kraitį, š.m. vasario 15 d. šventė 
savo 95-tąjį gimtadienį. Ta 
proga “Literatūra ir menas” va
sario 9 d. laidoje paskelbė pla
toką, dviem nuotraukom ilius
truotą Lijanos Šatavičiūtės 
straipsnį, kuriame autorė ati
džiai apžvelgia sukaktuvininko 
gyvenimo kelią, stambų jo įnašą 
lietuvių dailei, ypač liaudies me
nui. Daug duomenų apie A. 
Tamošaičio veiklą ir atliktus 
darbus iki 1940 metų, apibūdin
ta išeiviams žinoma jo veikla 
išeivijoje. Straipsnis baigiamas 
pastaba, kad šiandien gyvename 
“panašų istorinį laikotarpį kaip 
ir tarpukario Lietuvoje. Sparčiai 
žengdami į Vakarus, atviri nau
jovėms ir iš ten plūstančioms 
įtakoms, nevertiname savo (...) 
modernėjimo etape vėl tampa 
aktualus tautinės savasties iš
saugojimas”.

Dr. Algimantas Vaišnoras, 
Vilniaus universiteto italų kal
bos dėstytojas, gavo Italijos mi- 
nisterių tarybos 2000 metų kul
tūros premiją už literatūros ver
timus ir kalbinius tyrinėjimus. 
Laureatas yra išvertęs 21 roma
ną, apie 70 novelių, parašęs ke
liasdešimt straipsnių literatūros 
ir kalbotyros klausimais. Nau
jausias vertėjo darbas - M. K. 
Čiurlionio akademinio albumo 
vertimas į italų kalbą. Kaip EL
TA pažymi, dr. A. Vaišnoras 
yra Tarptautinės poezijos ir lite
ratūros dragijos garbės narys, 
susilaukęs jau ne vieną Italijos 
apdovanojimą, gavęs Italijos vy
riausybės skiriamą Dantės pre- 
miją-stipendiją.

Vinco Mykolaičio - Putino 
fondas susilaukia žymiųjų Lie
tuvos kultūrininkų paramos. Di
rigentas maestro Saulius Son
deckis tapo pirmuoju fondo rė
mėju. Jo nuomone, didysis me
nas prarado prestižą, kultūros 
padėtis esanti sunki, didžiosios 
humanistinės vertybės yra rem
tinos. Muzikas džiaugėsi galė
damas ’dalyvauti Marijampolės 
kultūros centre š.m. kovo 15 d. 
surengtame koncerte mokslei
viams, kurį atliko Lietuvos ka
merinis orkestras ir Vilniaus sa
vivaldybės choras “Jauna muzi
ka”. Renginiu užsimota klasiki
ne muzika sudominti mokslei
vius, kokiu šioje vietovėje 1902- 
1909 m. buvo ir Vincas Myko
laitis-Putinas. Kaip ELTA rašo, 
koncerto programą papildė ak
torius Ramutis Rimeikis, pa
skaitęs keletą V. Mykolaičio- 
Putino eilėraščių.

Tenoras Edgaras Montvi- 
das Prudkauskas ir vargoninin
kė Jūratė Landsbergyte š.m. ko
vo 20 d. koncertavo Šv. Andrie
jaus šventovėje, Anglijos Lon
done. Kaip ELTA pranešė, 
koncertą surengė Lietuvos am
basada kartu su labdaros orga
nizacija “The Corporation of 
the Church House”. Buvo atlik
ti kompozitorių M. K. Čiurlio
nio, Č. Sasnausko, J. S. Bacho, 
G. F. Hendelio bei kitų vakarie
čių kompozitorių kūriniai.

Lietuvos partizanų “Girios aidas” kvinteto vadovas muzikas ANTANAS
PAULAVIČIUS Nuotr. A. Žižiūno

“Lietuvos institutas”, seno
kai planuotas ir daugelio kultū
rininkų lauktas, pagaliau įsteig
tas š.m. kovo 9 d. steigimo su
tartį pasirašant kultūros minis- 
teriui G. Kėvišui, švietimo ir 
mokslo ministeriui A. Monkevi
čiui ir užsienio reikalų ministe
riui A. Valioniui. Instituto tiks
las - propaguoti Lietuvos kultū
rą užsienyje. Bus rengiamos 
tarptautinės kultūros ir meno 
programos, rengiamo kultūros, 
meno bei švietimo mainai su už
sieniu. Taipgi institute bus atlie
kami visuomeninių bei humani
tarinių mokslų tiriamieji darbai, 
kino filmų ir vaizdajuosčių ga
myba ir platinimas, bus vykdo
ma fotografavimo, bibliotekų, 
muziejų bei kita veikla. Kaip 
ELTA rašo, institutą įsteigti 
padėjo Švedijos institutas, sky
ręs šiam tikslui 250,000 litų. 
Valstybės biudžetui instituto 
įsteigimas kainuos tik 100,000 
litų.

Poetas Jonas Strielkūnas 
išleisdino savo pirmąją knygą 
vaikams “Iš vieversio žemės”, 
kurios sutiktuvės įvyko š.m. ko
vo 16 d. Vilniaus mokytojų na
muose. Knygą iliustravo Širvin
tų Lauryno Stuokos-Gucevi
čiaus vidurinės mokyklos moks
leiviai. Sutiktuvėse dalyvavo 
pats knygos autorius, Lietuvos 
rašytojų sąjungos pirmininkas 
Valentinas Sventickas, leidėjai, 
kritikai, vaikų literatūros žino
vai bei gerbėjai. Veikė dailės 
paroda, koncertavo jaunieji ta
lentai. Šią knygą išleidusi lei
dykla “Trys žvaigždutės”, kaip 
rašo ELTA, puoselėja lietuvių 
rašytojų kūrybą, neleidžia jokių 
verstinių knygų. Įdomu ir tai, 
kad jau nebe pirmą vaikams 
skirtą knygą iliustruoja patys 
vaikai.

“Das Ostpreussenblatt” š.m. 
vasario 24 d. išspausdino dviejų 
autorių pranešimą apie Mažo
sios Lietuvos veikėją ir rašytoją 
Vilių Steputaitį (Wilhelm Ste- 
putat), gimusį Bokellen’e 1868 
m. ir mirusį savo ūkyje Rytprū
siuose 1941 m. Jo permainingas 
likimas, arba daugiau kaip šim
tą metų “Steputat” - būdingas 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
pavyzdys. Prieš Pirmąjį pasauli
nį karą iki 1922 metų Steputat 
nurodomas kaip lietuvis, kartu 
rikiavęsis su Vydūnu (Storasta), 
dr. V. Gaigalaičiu, dr. V. Bros- 
zeitu, E. Simonaičiu, M. Janku
mi, Vanagaičiu (Wannagat), 
Zauniumi (Šaunus) ir kitais. 
Steputaitis, priklausydamas prū
sų valdžios tarybai, Gumbinėje 
1913 m. įsteigė lietuvių draugiją 
“Birutė”. Tuo vardu pakrikštijo 
ir savo dukterį. Po karo Stepu
taitis buvo numatytas Klaipėdos 
krašto direktorijos pirmininko 
vietai užimti, tačiau 1923 m. 
Lietuvai prisijungus kraštą, Ste
putaitis pasitraukė iš politinio 
gyvenimo ir atsidėjo tolimesnei 
kūrybai. Tarp visų, gana gausių 
jo literatūrinių darbų yra “Li- 
tauischer Sprachfuerer” (Lietu
vių kalbos vadovėlis), parašytas 
1915 m. ir Vakarus pasiekęs 
1945 m. (Informaciją atsiuntė 
Le Kro). Snk.
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SIKELIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind...............
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. pat. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................. 2.50%

3.30%
3.30%
3.75%
3.85%
3.95%
4.25%
4.55%
3.35%
3.85%
3.95%
4.10%
4.75%
4.80%

3.30% 
4.10% 
4.20% 
4.35% 
5.00% 
5.05% 
2.00% 
2.00% 
2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................. 7.75%

Sutarties paskolas 
nuo.................. 7.75%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų.

6.45%
6.60%
6.70%
6.90%
7.00%

6.25%

Duodame komercinius 
mortgičius Iki $750,000.

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

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

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

2

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3’A%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

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)

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD 

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

1111111111111111111111 
ROYAL LePAGE

■■iii u m i ii 111111111 m

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

BURNHAMTHORPE-CAWTHRA 
bungalow su užbaigtu rūsiu, 
dvigubas garažas, 50x120 užda
roje gatvėje- $299,900
KINGSWAY-QUEENSWAY, 
pagerintas 3 miegamųjų “condo
minium”, matomas CN bokštas ir 
ežeras-$219,900.
IŠNUOMOJAMAS RATHBURN-
MARTINGROVE 9 kamb. bung., 
$1790mėn.

Skambinti TEODORUI STANULIUI
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

Toronto-Mississaugos skautų bei skaučių metinėje Kaziuko mugėje 
Anapilio salėje “Šatrijos” tunto jūrų skautės Nuotr. D. Sondos

Visiems 2000 m. aukotojams ir visiems, prisi- 
dėjusiems darbu prie skautiškos veiklos reiškiame 
nuoširdžią padėką. Jūsų aukos ir darbai Toronto 
skautų ir skaučių veiklai neįkainojami -

“Romuva”, Ine.
Toronto skautų tuntas “Rambynas” 

Toronto skaučių tuntas “Šatrija”

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

harmonijos orkestrui. Progra
moje Gustav Mahler (1860- 
1911) veikalas Das Lied von der 
Erde. Išleido Deutsche Gram- 
mophon GmbH. Ją jau galima 
įsigyti muzikos parduotuvėse 
Kanadoje.

Pasaulinėse dailiojo čiuoži
mo pirmenybėse, kurios šiais 
metais kovo mėnesį vyko Van
kuveryje (Br. Kolumbija), Ka
nados čiuožėjų pora Jamie Sale 
ir David Pelletier laimėjo aukso 
medalį. Kita kanadiečių dailiojo 
čiuožimo veteranų pora Lynn 
Boume ir Victor Kraatz, kurie 
dalyvavo čiuožimo šokių varžy
bose, pasiliko ketvirtoje vietoje. 
Po jų - lietuviai Margarita Dro- 
biazgo ir Povilas Vanagas. Tarp 
kitko, abi šios poros sulaukė 
daugiausia ovacijų iš gausiai su
sirinkusios publikos. Individua
liose dailiojo čiuožimo varžybo
se kanadiečiams sekėsi blogiau: 
moterų grupėje Jennifer Robin
son liko 15-toje vietoje, vyrų 
grupėje veteranas Elvis Stojko — 
11-toje vietoje.

Canada Trust banko auto
matas Toronte išdavė klientui 
tarp dolerinių banknotų ir vieną 
suklastotą $20 banknotą. Kai 
klientas pasiskundė bankui dėl 
šio “nuotykio”, bankas konfis
kavo suklastotą banknotą ir 
pranešė policijai, tačiau pažadė
jo užskaityti $20 kreditą jo ban
ko sąskaitoje. Vistik bankas ne
pažadėjo, kad ateityje automa
tuose neatsiras kitų suklastotų 
banknotų, nes esą per brangu 
tikrinti kiekvieną piniginį viene
tą. Reikia pastebėti, kad auto
matai automobilių stovėjimo 
aikštelėse ir tie, kurie keičia 
banknotus į smulkesnes mone
tas, atpažįsta netikrus pinigus. 
Kanadoje 2000 metais buvo už
tikta 100,000 padirbtų bankno
tų, viso $5 milijonų vertės, arba 
0.1% vertės visų apyvartoje 
esančių pinigų.

Art Eggleton, Kanados gy
nybos ministeris, paskelbė, kad 
ateityje kanadiečių taikdarių 
misijos bus trumpesnės - tik 
apie pusmetį - ir nebus siunčia
ma antra pamaina. Kanada šiuo 
metu turi ne tik sumažintą ka
riuomenės biudžetą, bet jai stin
ga ir karių. Pasak A. Eggleton, 
kada užsienyje būna dislokuota 
1,000 karių, reiškia, kad kitas 
1,000 yra paliktas atsargoje jų 
pamainai, o trečias 1,000 ilsisi 
sugrįžęs po tarnybos į savo ba
zę. Anksčiau kai kuriose vieto
vėse, pavyzdžiui Kipro saloje at
skiriant graikų ir turkų rajonus,

taikdarių tarnyba trukdavo net 
dešimtmečius.

Toronto policija, anti-tero- 
ristiniai daliniai, gaisrininkai, 
pirmos pagalbos tarnyba bei 
skrajojančios cheminės labora
torijos kovo 22 rytą buvo sukel
tos ant kojų. Net trijose miesto 
vietose valdžios įstaigose buvo 
gauti paštu įtartini milteliai su 
pridėtais laiškeliais, kuriuose 
parašyta: “Kaip jums patinka 
anthrax?” Anthrax yra labai 
nuodingi chemikalai, kurie bū
na naudojami biologinio karo 
atveju šaudmenyse ar bombose. 
Visos trys vietovės, Švietimo 
ministerijos skyrius, Pilietybės, 
kultūros bei pramogų (Recrea
tion) ministerijos įstaiga bei Vy
riausio prokuroro įstaiga buvo 
skubiai evakuotos, tarnautojai, 
kurie tuos miltelius lietė, buvo 
izoliuoti, kol paaiškėjo, kad ten 
tebuvo tiktai nepavojinga pud
ra. Viso apie 400 specialių tar
nybų narių dalyvavo šiame dra
matiškame įvykyje, kuris visų 
laimei tebuvo kažkieno sugalvo
tas nemalonus pokštas.

David McTaggart, 68 metų 
kanadietis, Greenpeace Interna
tional organizacijos steigėjas ir 
ilgametis jos aktyvistas, žuvo 
Italijoje automobilio nelaimėje. 
Gimęs Vankuveryje (Br. Ko
lumbija), McTaggart jaunystėje 
dirbo statybų bendrovėje apie 
20 metų, vėliau pasitraukė iš 
darbo ir nutarė buriuoti Ramio
jo vandenyno pietuose. Bet 
1972 metais Prancūzija jam su
trukdė: uždarė didelį tarptauti
nį Ramiojo vandenyno plotą ir 
paskelbė, kad darys atominius 
bandymus Mururoa atolo srity
je. McTaggert perkrikštijo savo 
laivą Greenpeace III ir įburiavo į 
uždrausto ploto centrą. Prancū
zų kariai apgadino jo laivą ir 
žiauriai sumušė jį patį, bet ato
miniai sprogdinimai buvo su
stabdyti. Po to McTaggert dar 
labiau suaktyvino savo gamto
saugos veiklą. Jo vadovaujamos 
Greenpeace pastangomis buvo 
pasirašyta atominių ginklų virš 
žemės paviršiaus sprogdinimų 
sustabdymo sutartis, 50-čiai me
tų draudimas žemės turtų eks
ploatacijos Antarktikoje, drau
dimas radioaktyvių medžiagų 
skandinimo jūrose, komercinio 
banginių žvejojimo apribojimai 
ir 1.1. Tarp daugelio įvertinimų 
McTaggert buvo apdovanotas 
Jungtinių tautų gamtosaugos 
programos Global 500 žymeniu, 
Bruno Kreisky premija už pa
siekimus žmogaus teisių srityje 
ir Onasis premija už gamto
saugą. G.K.

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

a 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

Sportas 
Žiemos žvejyba

Š.m. kovo 10 d. Simcoe ežere 
prie Orilijos įvyko Suvalkų krašto 
lietuvių išeivijos sambūrio kasmet 
rengiamos žiemos meškeriojimo 
varžybos. Susirinko nemažai meš
keriotojų. Pirmiausia reikėjo išsi- 
gręžti skyles per gana storą ledą 
(apie 1 metro storumo). Laimę 
bandėme visokiais prietaisais - ir 
su blizgėmis ir su gyvomis žuvelė
mis. Žuvies buvo, ir nemažai suga
vome gan stambių ešerių. Susilau
kėme ir malonių svečių. Aplankė 
mus V. Pečiulio lydimi Lietuvos ka
rininkai, kurie Kanadoje mokosi 
anglų kalbos. Žavėjosi jie nuosta
biais Kanados žiemos gamtovaiz
džiais, bandė laimę žvejyboje.

Išvykoje dalyvavo daug šeimų 
su vaikais. Tie, kurie nemeškeriojo, 
pasivažinėjo rogutėmis, pasivaikš
čiojo ant ežero, kiti nuvalę nuo le
do sniegą čiuožinėjo pačiūžomis. 
Visiems buvo smagu pabendrauti ir 
pakvėpuoti tyru oru. Gerokai pa
vargę ir kai kurie sušalę, vakare su
sirinkome svetingame A. ir K. Pa
jaujų vasarnamyje. Tenai jau laukė 
Sambūrio moterų suruošta šilta va
karienė su dešrelėmis ir kopūstais. 
Niekam nepritrūko gero apetito. 
Po vakarienės laimėtojams buvo iš
dalintos dovanos. Daugiausia žuvų 
sugavo J. Kuliešius ir laimėjo pirmą 
vietą. Antruoju liko J. Pajaujis, o 
trečiuoju - V. Žukauskas. Visą va
karą aidėjo gražios lietuviškos dai
nos ir gitaros garsai. Atsisveikinda
mi pasižadėjome kitą žiemą vėl čio
nai susitikti. J.K.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: SUPROLYGOS 

aštuonbaigmėje Vilniaus “Lietuvos 
ryto” krepšininkai 78:89 pralaimėjo 
Stambul “Elfes Pilsen” (Turkija) 
krepšininkams, o namuose juos pa
laužė 73:69 ir išlygino seriją 1:1. 
NEBL lygos ketvirtbaigmės rungty
nėse Kauno “Žalgiris” 77:59 nuga
lėjo Kijev “Kyiv” (Ukraina) ko
mandą. Vilniaus “Lietuvos teleko- 
mo” komanda tapo Lietuvos mote
rų krepšinio lygos reguliariojo se
zono čempionė. Jos laimėjo visas 
32 sezono rungtynes. Vilniaus “Lie
tuvos telekomo” krepšininkės Bal
tijos moterų krepšinio lygos baig
mėje 104:75 sutriuškino Rygos 
TTT (Latvija) komandą ir tapo 
septintųjų BMLK pirmenybių čem
pionėmis.

DVIRAČIAI: Lietuvos dvirati
ninkas A. Zaleskis, atstovaujantis 
“VC Rouen” komandai, laimėjo 
138 km jaunimo lenktynes, įvyku
sias “Montfort-surRisle” (Prancū
zija). 174 km dviračių lenktynėse 
“Stausee Rundfahrt” Šveicarijoje 
S. Ruškys, atstovaujantis Vokietijos 
“Gerolsteiner” komandai, užėmė 
antrąją vietą.

ŠACHMATAI: Vilniuje vyku
sias šalies moterų šachmatų pirme
nybes laimėjo šiaulietė Renata Tu- 
rauskienė. Rungtyniaujant šveica
riška sistema, ji surinko 8 taškus iš 
9 galimų.

BADMINTONAS: Absoliučiu 
Lietuvos badmintono čempionu ta
po kaunietis A. Kvederauskas, ant
ras - kaunietis K. Navickas.

LENGVOJI ATLETIKA: Olim
pinis disko metimo čempionas Vir
gilijus Alekna Tarptautinės lengvo
sios atletikos federacijos “Grand 
Prix” varžybose Stelenbos (Pietų 
Afrikos R.) laimėjo pirmąją vietą, 
diską nusviedęs 70 m 99 cm. Atvi
rame graikų ir romėnų imtynių 
čempionate Lenkijoje Lietuvos at
stovas M. Ežerskis užėmė antrąją 
vietą svorio grupės iki 97 kg varžy
bose.

LEDO ŠOKIAI: Toronto “The 
Globe and Mail” dienraštyje pasi
rodė ilgas straipsnis, kritikuojantis 
teisėjavimą Vankuveryje vykusiame 
Pasaulio čiuožimo čempionate. 
Straipsnyje labai užjaučiama Lietu
vos ledo šokėjų pora. Trumpą iš
karpa: “And the poor Lithuanians, 
Margarita Drobiazko and Povilas 
Vanagas. They were dumped as 
they always have been dumped ...” 
Apklausinėti čiuožimo žinovai ma
nė, kad lietuviai turėjo būti pirmoje 
ar antroje vietoje. V.P.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 1 20 milijonų dolerių

MOKAME
3.20% už 30-89 d. term, indėlius 
3.30% už 90-179 d. term, indėlius 
3.35% už 180-364 d. term. Indėlius 
3.70% už 1 m. term, indėlius 
3.80% už 2 m. term, indėlius 
4.00% už 3 m. term. Indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.60% už 5 m. term, indėlius 
3.35% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.85% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.95% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.10% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.70% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.30% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
4.10% už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
4.20% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.35% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
5.00% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
4.95% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
3.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.................... ........ 7.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų...................... 5.95%
2 metų...................... 6.60%
3 metų...................... 6.70%
4 metų...................... 6.90%
5 metų...................... 7.00%

- su keičiamu 
nuošimčiu................. 6.25%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
* riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
* komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net 
Elekfroninis paštas: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir trečlad. 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:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

stra Travel_______
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
★ Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Dokumentų 
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai 
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.

Organizuojamos turistinės grupės j Lietuvą birželio ir rugpjūčio mėnesiais. Dėl datų, 
maršruto ir kainų prašau teirautis! Nemokamai galite skambinti tel. 1-866-566-1366.

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

2455 ūavrthra Rd-’Unit 20 

POST Tel. (905) 281-9665 
1-888-861-7944 

(nemokamas)I N T E R N A TI 0 N A L

❖ siuntinių pristatymas į adresato namus
❖ maisto siuntiniai
❖ pinigų pervedimas
❖ pristatymo patarnavimai (courier service)
❖ komerciniai persiuntimai (commercial shipments) 

kelionių patarnavimai
Mes siunčiame siuntinius j

BALTIJOS VALSTYBES, RUSIJĄ, UKRAINĄ 
BEI KITAS EUROPOS VALSTYBES

Darbo vai. nuo pirmadienio iki šeštadienio 9 V.f. — 6 V.V.

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

Tel. 416 531-4800

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Nuolatos turiu išparduodamų bilietų. Šiuo metu - iki balandžio 3 dienos, 
išvykimui iki vidurio gegužės, dar galite nusipirkti kelionę į Lietuvą už 
865 dolerius. Išvykimui iki balandžio pabaigos - už 835 dolerius. 
Išvykimui iki vidurio birželio - 945 doleriai. Šitų bilietų nedaug telikę -jei 
ilgai lauksite, jų nebebus! Prie šių puikių kainų prisideda mokesčiai, 
priklausantys nuo pasirinkto maršruto.
Ir nuo vasaros kainų garantuoju nupiginimą. Raskite, nesvarbu kur, sau 
geriausią kainą ir tada kreipkitės i mane asmeniškai - ir nuo tos 
“geriausios” kainos duosiu Jums nuolaidą.
'Biriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
Tūriu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Keliones į šiltus kraštus pas mane irgi gausite už geresnę kainą - 
pasiieškokite Jums tinkamiausią, nesvarbu kur, ir tada skambinkite 
tik man asmeniškai - gausite pigiau!

Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai.
Atvažiuoti Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! 

Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING 
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė į Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+ Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 

arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

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


© SKAITYTOJAI PASISAKO
PASIKEITIMAI

Pernai (“TŽ” 2000.VI.6) pra
šiau paramos Gulago kankinio poe
to Boleslovo Mačionio knygai iš
leisti, nurodydamas “Vagos” lei
dyklos banko rekvizitus. Iš “Vagos” 
leidyklos rankraščius atsiėmiau. 
Ieškau pigesnio leidėjo. Mano ad
resas: Vytautas Mačionis, Minties 
14-59, LT 2051 - Vilnius. Tel. 8-22 
79-76-53.

Vytautas Mačionis, 
Vilnius

HIMNO REIKALU
Skaitydamas “TŽ” 10 nr. skil

tyje “Skaitytojai pasisako”, užtikau 
gana įdomias Eugenijaus Korže- 
niausko mintis Lietuvos himno rei
kalu. Jis pareiškė savo nepasitenki
nimą, kad mūsų himne neminimas 
Dievo vardas, kaip yra kitų tautų 
himnuose.

Jis net pateikė himno papildy
mui neblogą pasmelio pavyzdį. Ma
nau, kad tai gražus pasiūlymas Lie
tuvos himną praturtinti. Juk jie to
kie reikšmingi žodžiai: “Tavo šven
toj žemėj, Dieve, Lietuvos Globė
jau”. Deja, tai dabar neįmanoma 
daryti, nes Lietuvos vyskupai ir ku
nigai jau paskelbė, kad Lietuva 
esanti Marijos žeme, o ją, esą glo
boja Šv. Kazimieras, kurio kaulai il
sisi katedroje.

Kas tuo pasiekta? Tik pažvel
kime, kaip Lietuvos gyventojai 
vargsta be Dievo globos!

J. Danevičius, 
Mississauga, Ont.

TIKRIEJI HEROJAI
Man atrodo keisti I. Medžiuko 

samprotavimai.
1. “Baltijos kelias”. Kas jį or

ganizavo? Tik V. Landsbergis, nuo 
Vilniaus iki Talino, gyva žmonių 
grandinė. Tai ir buvo pirmasis lais
vės siekis. Ten nebuvo nei V. 
Adamkaus, nei Brazausko ar A. 
Paulausko. Mano vaikų šeimos su 
anūkais ir tautinėmis vėliavėlėmis 
drąsiai stovėjo prie Gedimino kal
no ir aš. Žmonės drąsiai demonst
ravo tautinę vėliavą.

2. Sąjūdis. Tūkstantinės žmo
nių minios Vingio parke. Suvažiavę 
iš visos Lietuvos, taipogi V. Lands
bergio ryžto dėka.

3. Dar baisesnis išbandymas. 
1990 m. sausio 13 d. Kas atlaikė 
seimo rūmuose tokį politinį ir psi
chologinį spaudimą? Žmonės did
vyriškai pasiaukojančiai budėjo 
speiguotą žiemą, dieną ir naktį prie 
laužų, net pensininkės senutės nešė 
tortus ir kavą žmonėms į aikšę; de
gė laužai, skambėjo lietuviškos dai
nos. Televizija, radijas buvo oku
puoti. Virginija dirbo net naktimis 
iš įslaptintų studijų, kad žmonės ga
lėtų žinoti apie padėtį. Spaudos rū
mai ir spaustuvės buvo užimti. Tik 
slaptų spaustuvėlių dėka gaudavo
me mažus laikraščius, kad galėtu
me orientuotis apie esamą padėtį. 
Gi A. Brazauskas ir kiti komunistai 
ragino tautą dar laukti iš Gorbačiovo 
leidimo ir neskubėti su siekiama Ne
priklausomybe. Tik V. Landsbergio 
ir tautos dėka, mes ją atgavome.

Seimų stovykloje “Kretingos” stovyklavietėje Vasagoje - vaikučiai 
klauso pasakos stebuklingame laive

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
"*THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $45.00, 

rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

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

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

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

Dabar visi nori būti herojais ir 
nematyti, kas yra tikrasis. Lietuvoje 
dar labai daug komunistų (likusių) 
ir karjeristų, bukagalvių, nesuge
bančių galvoti. Prabėgus dešimčiai 
metų, labai norėtųsi, kad Lietuvoje 
pagerėtų gyvenimas. Prašau Dievą, 
meldžiuosi, bet nežinau ar sulauk
siu. Man užtenka, aš pragyvenau 
dar ne tokius sunkius laikus, kada 
nei namų neturėjom. Užjūrio prin
cai Adamkus ir kiti jo patarėjai 
dažnai sukelia supriešinimą, bet ne 
vienija. Visai ne tas pats, valdyti ša
lį, kuri turi tvirtą ekonominį ir poli
tinį pagrindą. O valdyti išvargintą, 
supriešintą 50 metų okupacinio re
žimo tai ne tas pats. Vilnietė

KREIPIMASIS Į TĖVYNAINIUS
Lietuvos invalidų draugijos 

(LID) Raseinių skyrius įsteigtas 
1998 m. Yra 140 narių. Skyriui va
dovavo a.a. Vytautas Gedminas. 
Prie LID Raseinių skyr. buvo 
įsteigtas invalidų klubas “Gaja”, 
jungiantis mėgstančius meną, kūry
bą. Buvo suburtas ir “Gajos” an
samblis, kuriam ilgą laiką vadovavo 
Meno mokyklos mokytoja Gražina 
Grabienė. Iki V. Gedmino mirties 
“Gajos” klubui vadovavau aš, Tere
sė Stankevičienė. Mirus LID Rasei
nių skyr. pirmininkui V. Gedminui, 
pirmininkės pareigoms buvau iš
rinkta aš.

Stengėmės ne tik palengvinti 
sunkią invalidų dalią, bet ir pakelti 
juos dvasiškai. Tuo tikslu organi
zuojame įvairias priemones. Pasku
tinė Naujųjų metų proga buvo dis
kusija “Mūsų metai - mūsų turtas”, 
kurioje daugiausia dėmesio skyrė
me dvasiniam tobulėjimui. “Gajos” 
ansamblis ne tik praskaidrina inva
lidų buitį, bet ir plačiai žinomas 
respublikoje koncertais.

Susiduriame ir su sunkumais. 
Mūsų veiklai skirtos patalpos šildy
mą turime patys apsimokėti, o tam 
lėšų niekas neskiria. Ačiū muzikos 
mokyklos mokytojai G. Grabienei, 
tiek ilgai vadovavusiai be atlygini
mo mūsų ansambliui. Bet kiek ilgai 
žmogus gali būti visuomenininkas? 
Nenuostabu, kad p. Grabienė atsi
sakė toliau vadovauti ansambliui, 
nes nei savivaldybė, nei kitos įstai
gos nesurado lėšų jai apmokėti. Li
kome be ansamblio vadovės, o bu
vome žinomi respublikoje. Mūsų 
“Gajos” ansamblis praėjusiais me
tais buvo pakviestas koncertuoti į 
Latviją, kur vyko kelių valstybių in
validų draugijų susitikimas. Deja, 
dėl lėšų stokos nuvykti negalėjome.

Kiekvienais metais organizuo- 
jaftie stovyklas invalidams, dau
giausia Maironio tėviškėje, tačiau 
dėl lėšų trūkumo sunku organizuo
ti. Prašome verslininkus, kad mums 
padėtų. Tai tik dalelė veiklos. Ga
lėtume padaryti dar daugiau jeigu 
netrūktų lėšų.

Todėl kreipiamės į savo bro
lius užsieniečius, galinčius nors 
kiek paėti materialiai mūsų veiklai. 
Mūsų sąskaita: 7001600 LTB Ra
seinių sk. b/k 60136, Lietuva. Mūsų 
adresas: LID Raseinių skyrius, Li
goninės 4. Teresė Stankevičienė, 

LID Raseinių skyriaus pirmininkė

Anapilio jaunimo choro “Angeliukai” vyresnioji grupė repeticįjoje. Iš k Elė Stravinskaitė, Viktorįja Beno- 
taitė, Vilija Pečiulytė, Vilįja Narušytė, Ramunė Jonušonytė, Andrėja Benotaitė Nuotr. R. Kliorienės

HUMORESKA
Vaikystės svajonės
STEPONAS MILTENIS, 

Raseiniai

Ir kokios tik svajonės manęs 
neaplankydavo vaikystėje?(!) 
Lankydamas bažnyčią, susižavė
jau nuostabiais, auksu siuvinė
tais kunigų rūbais. O dar tos pa
slaptingos bažnytinės apeigos!.. 
“Ne, - sakau, - būsiu kunigu!”

Ir juo tapau. Tiesa, ne tikru, 
o žąsų kunigu. Mat, ganydamas 
žąsis, joms atlikinėdavau pa
čiam sau nesuprantamais žo
džiais (juk bažnyčioje irgi nesu
prasdavau tų lotyniškų žodžių!) 
pamaldas.

Sėkmingiausios pamaldos 
būdavo tada, kai trečiadieniais 
tėveliai išvažiuodavo į turgų. 
Tada susirasdavau mamos ko
kią tamsesnę suknią ir ją užsi- 
vilkdavau tarsi sutaną. Kamžą ir 
stulą atstodavo tėvelio marški
niai ir šalikas, o arnotą - mamy
tės gėlėta skarelė.

Šitaip pasipuošęs įlipdavau į 
sakyklą - kokį nors medį ir iš 
širdies rėždavau pamokslą žąsims.

Deja, “kunigyste” puikuotis 
neilgai teko. Kartą, įlipus į “sa
kyklą”, lūžo medžio šaka, ir aš, 
lyg voverė, laisvo kūno kritimo 
pagreičiu pasiekiau žemę. Be- 
krintant dar užsikabinau už kaž
kokios kitos nulaužtos šakos ir 
suplėšiau mamos suknelę.

Tai kliuvo man už tą sukne
lę - “sutaną”! Ir pančio para
gauti teko...

Kai pančio skausmai išblė
so, nutariau: giedosiu bažnyčios 
chore! Ir ne kokiame ten žąsų, 
o tikrame... Juk, “laikydamas 
mišias” žąsims, taip nuostabiai 
giedodavau “lotyniškai”!

Kaip tariau, taip padariau. 
Teko giedoti ir bažnytiniame 
chore. Tiesa, neilgai - tik dvi re
peticijas. O buvo taip...

Nužingsniavau į miestelį ir 
susiradau vargonininką Leipų. 
Išdėsčiau savo pageidavimą. 
Vargonininkas išklausė mane ir 
tarė:

- Gerai!.. Bet kuo pats gie
dosi - tenoru ar bosu?

Žodžių kišenėje man ieškoti 
nereikėjo.

- Jeigu ponas tik nori, - sa
kau, - galiu giedoti ir basas...

Žiūri, vargoninkas tik - 
krypt-vypt - šyptelėjo ir tarė:

- Na, gerai, gerai... Tuojau 
patikrinsiu, - ir paspaudęs var
gonų tokią baltą - lyg apverstą 
domino kauliuką - kaladėlę, pa
liepė tokiu pat balsu, kokį išgir
dau iš pirštu paspaustos kaladė
lės, uždainuoti “A-a-a...”

O kas man tas “A-a-a”? (!) 
Kai žąsims “pamaldas laikiau”, 
tai ir “lotyniškai” giedojau... o 
čia tik “A-a-a”...

■ Ir užplėšiau... Visa gerk
le... Deja, vargonininkas nu
traukė tą mano “amavimą”, sa
kydamas:

- Pats pro šalį šauki...
- Kaip taip “pro šalį”? - įsi

žeidžiau. - Juk aš tą “a-a-a” tie
siai į jus giedojau!..

Vargonininkas tik šyptelėjo 
ir pasakė:

- Na, gerai, gerai... Rytoj, 
po pietų, ateik į repeticijas...

O aš nežinau, kas tos “repe
ticijos”, tai ir klausiu:

- O kur aš rasiu tas “repeti
cijas”?

Matyt, vargonininko gero 
būdo būta. Vėl šyptelėjo ir pa
sakė:

- Ateik į bažnyčią...
Jei į bažnyčią - tai į bažny

čią... Tik, kodėl jis ją “repetici
jom” pavadino. Gal bažnyčia lo
tyniškai - repeticija?

Ką gi... Rytojaus dieną 
atėjau į tą repeticiją (lietuviškai 

bažnyčia). Vargonininkas 
mums, choristams, išdalino 
tekstus lotyniškais žodžiais, o 
pats sėdo prie vargonų ir pradė
jome giedoti. Nors tos melodi
jos ir “nepagaunu”, bet giesmes 
traukiu visu balsu.

Į namus grįžau laimingas. 
Bet...

Sekantį kartą atėjęs į repeti- 
ciją-bažnyčią buvau nustebintas. 
Vargonininkas ne prie vargonų 
sėdo, o ėmė rankomis mosikuo
ti. Vargonininkas mosikuoja

10 TO RON TO
KLB žinios

- KLB krašto valdybos pirmi
ninkas Algirdas Vaičiūnas perėmė 
Baltiečių federacijos Kanadoje 
(BFK) pirmininko pareigas. Vienas 
iš pirmųjų BFK renginių yra Baltie
čių vakaronė Kanados parlamento 
rūmuose Otavoje. Ši 24-ji vakaronė 
vyks gegužės 8 d. KLB-nei yra re
zervuota 50 pakvietimų. Jie bus iš
duodami tokia pirmenybės tvarka: 
KLB krašto valdybos nariai, KLB 
apylinkių pirmininkai, KLB tarybos 
nariai ir lietuviškų organizacijų bei 
vienetų atstovai. Norintieji šioje va
karonėje dalyvauti, yra prašomi ne 
vėliau kaip iki balandžio mėn. 17 d. 
susirišti su BFK vicepirmininke 
Rūta Žilinskiene, tel. 905-270-3723 
arba e-mail zilinskas@attglobal.net. 
Registracijos mokestis $50 moka
mas “Baltic Federation in Canada” 
vardu. LB KV raštinės persikėlimo 
metu yra sunku palaikyti ryšius su 
raštinės vedėja, todėl prašome, 
kreiptis į BFK vicepirmininkę. Lie
tuviams ir apskritai visiems baltie- 
čiams bus gera proga susitikti su 
Kanados parlamentarais bei sena
toriais ir išreikšti pageidavimus sa
vo ir tautos vardu.

- Kovo 29 d. ukrainiečių ir lie
tuvių bendruomenių atstovai buvo 
susitikę su Kanados užsienių reika
lų ministeriu John Manley. Priva
čiame pokalbyje kalbėta pilietybės 
atšaukimo bei deportavimo ir NA
TO plėtros, įjungiant Lietuvą se- 

rankomis, choristai gieda, o aš 
tik spoksau į tuos man nesu
prantamus dalykus - negi var
gonininką širšės užpuolė? Pas
kui susigriebiau, kad reikia ir 
man giedoti.

Dabar buvau dar labiau nu
stebintas. Mat, vargonininkas 
priartėjo arčiau choristų ir, savo 
dešinę ausį atsukęs giedorių 
link, ėmė palengva eiti nuo vie
no choristų galo iki kito, vis mo
sikuodamas rankomis. “Matyt, 
sužavėjo mano balsas?” - pa
maniau. Bet priėjęs iki manęs 
stabtelėjo, pasiklausė ir nustojo 
mosikuoti rankomis, o choristai 
giedoti. Tada Leipus man tarė:

- Gali eiti namo ir visai ne
beateiti... Visai klausos netu
ri...

Visus tris kilometrus ėjau 
žliumbdamas. Verčiau jau an
tausį būčiau gavęs... “Klausos 
neturi”... Gal ponas vargoni
ninkas pats klausos neturi? Aš 
gi aiškiai girdėjau ir jo balsą, ir 
choristų traukiamą giesmę! Aiš
ku - ne kurčias. Kad tik Kur- 
čiaus pravardė nepriliptų!..

Buvo ir daugiau vaikystės 
svajonių. Visas jas daugiau ar 
mažiau įgyvendinau. Viena tik 
aišku, kad pražilus plaukams, aš 
netapau nei tikru kunigu, nei 
choristu, nei poetu, nei artis
tu... Žodžiu, esu toks, koks esu. 
Truputį tašytas, bet neaptašy
tas... Truputį šlifuotas, bet ne
apšlifuotas...

kančiame derybų rate, reikalais. 
Lietuviams atstovavo Natalija Lia- 
čienė ir Algirdas Vaičiūnas. AKV

- Š.m. rudenį įvyks rinkimai į 
KLB tarybą. Rinkiminę komisiją 
sudaryti ir jai vadovauti sutiko Fe
liksas Mockus. Ją sudaro: Feliksas 
Mockus - 416-489-7735, Vytautas 
Taseckas - 905-824-4461, Edvardas 
Kazakevičius - 416-781-7861, Algis 
Valiūnas - 416-762-3738, Danutė 
Keršienė - 416-762-5122. Kviečia
me visus aktyviai įsijungti į kandi
datų verbavimą. Netrukus bus pa
skelbtos verbavimo taisyklės ir rin
kimų data. Inf.

Pianistė Ilona Damašiūtė- 
Beres (Beresnevičienė), “To
ronto Heliconian Club” narė, 
praeitą sekmadienį, balandžio 
1, to klubo patalpose atliko pui
kų įspūdį palikusį koncertą. Pia
nistė skambino Ludwig van 
Beethoveno, Fr. Šopeno, Cl. 
Debussy ir Fr. Liszto kūrinius. 
Prieš koncertą įžanginį žodį ta
rė muz. Dalia Viskontienė. 
Koncerto rengėjai už paramą ir 
talką dėkoja L. Baziliauskui, 
Aušrai Katkienei, G. Kobelskie- 
nei, S. Kutertan, D. Viskontie- 
nei ir visiems kitiems, parėmu- 
siems šį renginį. Inf.

• Reikia daug mokytis, kad pa
matytum, kaip mažai težinai

(Montaigne)

Tėviškės žiburiai • 2001.IV.3 • Nr. 14 (2665) • psl. 9

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.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

I----- GROUP

ORTODONTfiS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DR. STASYS DUBICKAS

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ C'parking")

(905) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

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

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

Taip atrodo dabar statomi Toronto lietuvių slaugos namai. Tikimasi, kad jie bus užbaigti šį rudenį

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

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Inc.

4134 Dunaas st. West,
Toronto, ON, M8X 1X3 

Tel. (416) 233-4601 
Fax (416) 233-3042

Reguliarus maršrutai siuntiniams laivu

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

O Tel: (416) 233-4601 0
★Galioja kai kurie apribojimai,

For 1 parcel
OBUSB 'Coupon valid only at “Margutis-Pysanka" head office. ■■■offj

mailto:zilinskas@attglobal.net
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TORONT©»t
Anapilio žinios

- Nuoširdžiai dėkojame kun. 
Gediminui Numgaudžiui, OFM, už 
mūsų parapijų paruošimą Velykų 
šventėms.

- Kovo 29, ketvirtadienį, palai
dotas a.a. Antanas Trinkūnas, 80 
m. amžiaus.

- A. a. Delfinos Zulonienės 
laidotuvių Mišios bus balandžio 7, 
šeštadienį, 10 v.r. Lietuvos kanki
nių šventovėje.

- Parapijiečiams primename, 
kad ištisą Gavėnios ir Velykų laiko
tarpį priimamos aukos Tikinčiajai 
Lietuvai. Vokelių toms aukoms pa
dėta prie visų šventovės durų.

- Parapijos Socialinė sekcija 
dėkoja už KLK moterų draugijos 
skyriaus ir Anapilio knygyno aukas 
priešvelykiniam senelių ir ligonių 
lankymui.

- Balandžio 6 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lietu
vos kankinių šventovėje bus Mišios 
vakare 7 vai., o po Mišių - Šventoji 
Valanda prie išstatyto Švenčiau
siojo.

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

- Anapilio autobusėlis veš 
maldininkus nuo Islington požemi
nių traukinių stoties D. ketvirta
dienį - 6.30 v.v.; D. penktadienį - 
2.30 v.p.p.; D. šeštadienį - 7.30 v.v.; 
Velykų dieną - 9 v.r. Atgal į pože
minių traukinių stotį atvežtuosius 
maldininkus autobusėlis parveš po 
tos dienos pamaldų.

- Mūsų parapijos vaikučių Pir
moji komunija bus balandžio 22, 
sekmadienį, 9.30 v.r. Mišių metu.

- Mišios balandžio 8, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Budreckų ir Gir- 
čių šeimų mirusius; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 3 v.p.p. už a.a. Petrą 
Pakalką; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje balandžio 7, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Stasį Augustinavičių.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį šeštadienį, balandžio 7, 6 

v.v. įvyks Moterų draugijos ruošia
mas Gavėnios apmąstymo vakaras. 
Giedos parapijos choras. Po pamal
dų - vaišės. Aukos bus skiriamos 
Slaugos namams.

- Sekmadienį, balandžio 8, 9. 
30 v. ryto Verbų .sekmadienio pa
maldos.

- Did. Penktadienio pamaldos 
su Šv. Komunija įvyks 11 v. ryto.

- Velykų ryto pamaldos su Šv. 
Komunija 9.30 v.r..

- Po trumpos ligos Mississau- 
gos ligoninėje mirė Marija Reinar- 
tienė, sulaukusi 92 m. amžiaus. Bu- 
dėtuvės įvyks sekmadienį, balan
džio 8, 6 v.v. Turner ir Porter kop
lyčioje, 2180 Hurontario St., prie 
10 kelio. Gedulinės pamaldos - pir
madienį, balandžio 9, 11 v. ryto taip 
pat TP koplyčioje, po kurių velionė 
bus išlydėta į Šv. Jono lietuvių kapi
nes Mississaugoje.

- Staiga mirė Ričardas Dirve- 
lis, sulaukęs 71 m. amžiaus. Gimė 
Rumoniškiuose 1929 m. spalio 7, 
mirė kovo 29 d. Po gedulinių pa
maldų balandžio 2 d. Išganytojo 
šventovėje buvo palaidotaas Šv. Jo
no lietuvų kapinėse. Paliko liūdin
čius: dukterėčias Mildą Marcytę ir 
Dellą Turūtienę, jos vyrą Raimun
dą ir jų vaikus Justiną ir Aleksą bei 
Alfonsą Marcį.

Vysk. Paltaroko vidurinei mo
kyklai $100 aukojo U. Paliulytė.

TORONTO LIETUVIŲ SLAUGOS NAMAMS 
aukojo:

po $ 1000 - Thomas & Victoria McComber ir 
Stasys Jakaitis

Už aukas ir moralinę paramą nuoširdžiai dėkoja -
Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

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

Fondas ieško:
ADMINISTRATORIAUS/RĖS

Darbas nepilnu laiku (maždaug 12 vai. į savaitę). Asmuo 
turi mokėti knygvedybą, raštinės administracijos darbą, anglų ir 
lietuvių kalbas ir naudoti kompiuterio programas.

Besidomintys prašomi siųsti išsilavinimo/darbo patirties 
santrauką (resume) j Fondo raštinę. Santraukos bus priimamos 
iki š.m. balandžio 10 d.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Metinis Gavėnios susikaupi

mas, kurį ves kun. Gediminas 
Numgaudis, OFM, prasidės šį ket
virtadienį, balandžio 5. Susikaupi
mo tvarka: ketvirtadienį ir penkta
dienį Mišios ir pamokslas 7 v.v., 
šeštadienį Mišios ir pamokslas 10 
v.r. ir 5 v.p.p., o sekmadienį 8, 9.15 
ir 10.30 v.r. Išpažinčių bus klauso
ma bent pusę valandos prieš kiek
vienas Mišias. Automobilius pra
šom statyti šalia šventovės esančios 
maisto parduotuvės autoaikštėje, 
nes parapijos autoaikštė dar neas
faltuota.

- Kadangi per parapijos nuo
savybę pravestas kelias yra pava
dintas parapijos vardu, parapijos 
naujas adresas yra: 1 Resurrection 
Rd., Toronto, ON, M9A 5G1, tel. 
416 533-0621; Faksas 416 533-7247.

- Paskutinius tris sekmadienius 
parapijos kunigai Mišias aukojo 
Toronto Lietuvių Namų didžiojoj 
salėj. Šiokiadienių Mišios kol kas 
bus aukojamos “Vilniaus rūmų” pa
talpose. Dėkojam Lietuvių Namų ir 
“Vilniaus rūmų” valdyboms už lei
dimą naudotis jų patalpomis. Už 
leidimą naudotis Lietuvos kankinių 
parapijos šventove laidotuvių apei
goms dėkojame prel. J. Staškevičiui.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Birutė Marcinkevičiūtė su 
Kevin Briand.

- Šis penktadienis ir šeštadie
nis yra mėnesio pirmieji. Penkta
dienį parapijos kunigai lanko sene
lius ir ligonius prieglaudose ir na
muose iš anksto susitarus. Kadangi 
tuo metu yra parapijos susikaupi
mo dienos, penktadienį Šv. Valan
dos nebus, o šeštadienį Gyvojo 
rožinio įprastų pamaldų.

- Kovo 30 d. palaidotas a.a. 
Jonas Mažeika, 87 m. Kanadoj pa
liko dvi dukterėčias ir sūnėną, Lie
tuvoje keturias seseris ir brolį. 
Balandžio 2 d. palaidoti a.a. Marija 
Statulevičienė, 75 m., paliko sūnų 
Raimondą su šeima; ir a.a. Bronius 
Molis, 84 m., paliko žmoną Eleną, 
sūnų Albertą, seserį Agotą ir bro
lius Petrą ir Joną. Balandžio 3 d. 
palaidotas a.a. Zigmas Rimša, 89 
m., paliko žmoną Ramutę, sūnų 
Kostą, seserį dr. Jadvygą Rimšaitę 
ir tolimesnius gimines Kanadoj ir 
Lietuvoj. Lietuvoje mirė a.a. Adelė 
Ivaškevičienė, Prano Ročio sesuo.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 8: 8 v.r. už Uršulę, Kazimierą, 
Teresę, Juozą, Albiną ir Murauskų 
šeimos gimines; 9.15 v.r. už Ambra
zaičių ir Naruševičių šeimų miru
sius; 10.30 v.r. už a.a. Magdaleną 
Krilavičienę, už Kuodžių šeimos 
mirusius, už Katariną Staškevičienę 
ir parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Nuoširdi padėka Prisikėlimo 

parapijos kredito kooperatyvui, pa
aukojusiam mūsų mokyklai $4,000.

- Velykų senelė aplankys mo
kyklą balandžio 7 d.

- Nebus pamokų Velykų sa
vaitgalį - balandžio 14 d.

- “Paramos” kredito koopera
tyvo vedėjas Linas Zubrickas kovo 
31 d. lankėsi antrame, penktame ir 
šeštame skyriuose.

- Skelbiamas konkursas 6, 7 ir 
8 skyrių mokiniams. Anapilio kny
gynas padovanojo šioms klasėms 
lietuvišką pasakų knygą, kurią per
skaitę, jie turės savo žodžiais ap
rašyti. Geriausiems rašiniams bus 
skirtos premijos mokslo metų pabai
goje, būtent: 1 - $25,2 - $15,3 - $10.

- Balandžio 28 d. įvyks Tarp
tautinis kalbų simpoziumas “St. 
Pius X” mokyklos patalpose. Jame 
dalyvaus lituanistinių kursų moki
niai, vadovaujami mok. Nijolės Be- 
notienės. Živilė

Pakalnių šventovei $100 au
kojo S. Girėnienė.

BS.

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS 

pianistė ILONA BERESNEVIČIENĖ

ir smuikininkas ATIS BANKAS

A. a. Justinas Žakas, miręs 
š.m. sausio 10 d., testamentu 
“Tėviškės žiburiams” paliko 
$1000. Savaitraščio leidėjai la
bai įvertina šį palikimą ir velionį 
prisimins savo maldose.

A. a. Teodozija Trakymienė 
savo testamentine valia “Tėviš
kės žiburius” parėmė $500. Dė
kingi laikraščio leidėjai velionę 
prisimins savo maldose. Paliki
mo čekis gautas iš advokato 
Orest H. T. Rudzik įstaigos.

A. a. Broniaus Ulozo ketvir
tų mirties metinių prisiminimui 
S. Ulozienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A. a. Petro Balytos vienerių 
metų mirties prisiminimui žmo
na Elena, dukros Rūtelė ir 
Audrutė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A. a. Irenos Juškevičienės 
trejų metų mirties atminimui 
Stasys Juškevičius “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Erikai Onai Sakevičie- 
nei mirus, užjausdama jos vyrą 
ir vaikus, Regina Butkevičienė 
ir vaikai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Erikai Šakienei mirus, 
užjausdami vyrą Vincą, dukrą 
Jolandą su vyru ir sūnų Marijų 
su šeima, Danutė Trečiokienė ir 
šeima “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A. a. Erikos Šakienės atmi
nimui R. ir V. Bartninkai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

Onutė Krasauskienė paau
kojo “Tremtinių grįžimo fon
dui” $20. m M.P.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $100 - B. Stalioraitienė; 
$50 - L. V. Sendžikai; $20 - O. 
Dočkus, S. V. Vaitkai.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $100 aukojo U. 
Paliulytė.

Lietuvių Namų žinios
- Balandžio 2 d. LN svetainėje 

pietavo 333 svečiai. Pranešimą pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
moterų būrelio narė G. Butkienė.

- LN valdybos posėdis įvyks 
balandžio 11 d., 7.30 v.v.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: V. Adamonis - $200 (390), S. E. 
Krasauskas - $100, V. Poškus - $300 
(1,000), E. Bartminas - $500 (770), 
I. Kaliukevičienė - $300 (2,880), I. 
Stasiulis - $100 (320). Slaugos na
mų komitetas dėkoja visiems už au
kas. Jos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, ON, M6P 1A6. 
Slaugos namų elektroninis paštas: 
http://members.planeteer.com/~litn/.

Kanados lietuvių fondo val
dybos posėdis įvyko kovo 19 d. 
Lietuvių Namuose. Dalyvavo 
valdybos pirm. A. Nausėdas, 
vicepirm. L. Zubrickas, sekr. D. 
Baltrušytė-Sher, KLB atstovė S. 
Piečaitienė, rev. k. Br. Saplys ir 
administratorius A. Juozapavi
čius. Svarstyta ir aptarta naujų 
narių verbavimo būdai. Numa
toma išsiųsti visiems Fondo na
riams tam tikslui skirtą lanksti
nuką. Vicepirm. L. Zubrickas 
pristatė valdybai paruoštą doku
mentą, kuriame apibrėžtos ad
ministratoriaus pareigos. Ap
svarstytas KLF įgaliotinių KLB 
reikalas. A. Nausėdas pranešė 
kas jau konkrečiai atlikta iki šiol 
ir kas dar liko atlikti. Apsvars
tyti kiti einamieji reikalai. Užsi
baigė terminas - paramos pra
šymai organizacijoms, tačiau 
Kanados lietuviai studentai dar 
gali pateikti prašymus stipendi
joms gauti iki gegužės mėn. Ki
tas valdybos posėdis bus balan
džio 23 d. D.B.S.

2001 m. balandžio 21, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir 
mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE skaniais J. Gurklienės gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

VAKARO PRADŽIA - 5.00 v.v.,
Meninės programos pradžia - 5.30 v.v.

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

“Tėviškės žiburių” leidėjai

MONTREALLietuvių kredito kooperatyvas

PARAMA 
praneša, kad metinis 

narių susirinkimas 
įvyks š.m. balandžio 8, sekmadienį, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose.
* Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų
* Prašome atsinešti nario knygutes

Primename, kad kandidatų nominacijos priimamos iki 
balandžio 2 d., penkias dienas prieš metinį susirinkimą!

VALDYBA

Iškilių muzikų koncertas
“Tėviškės žiburių” spaudos 

vakarui balandžio 21 d. (žr. 
skelbimą) padaryti kai kurie pa
keitimai. Programoje šiemet - 
koncertas ir vakarienė, veiks ba
ras, loterija. Orkestro šokiams 
atsisakyta dėl kasmet mažė
jančio skaičiaus šokėjų, pasilie
kančių linksmintis. Prašoma įsi
dėmėti, kad programa prade
dama anksčiau negu įprasta - 5 
v.p.p. atidaromas baras, koncer
tas prasidės 5.30 v.p.p. Meninę 
programą atliks du žymūs mūsų 
muzikai - smuikininkas Alis 
Bankas ir pianistė Ilona Beres- 
nevičienė.

Atis Bankas gimė Lietuvo
je, atvyko į Kanadą 1982 m. 
Baigęs Lietuvos muzikos akade
miją, jis gilino studijas Čaikovs
kio konservatorijoje Maskvoje. 
Laimėjęs pirmąją vietą Tarpres
publikiniame smuiko konkurse 
Taline, Estijoje, jis greit pasižy
mėjo solo grojimu daugelyje or
kestrų buvusioje Sovietų Sąjun
goje, Europoje, Kanadoje ir 
JAV-se, bendradarbiavo su iški
liais dirigentais kaip Neeme 
Jarvi, Oona Brown, Andrew 
Davis ir kt. A. Bankas įvairiais 
laikotarpiais buvo nariu New 
World Trio, Krieghoff String 
Quartet, Toronto Piano Trio” ir 
Trio Rachmaninoff. Dėstęs 
Lawrence universitete JAV 
Wisconsin valstijoje, dabar pro
fesoriauja Toronto universitete 
ir Royal Conservatory of Music. 
Dažnas jo studentas yra aukštų 
vietų laureatas Toronto ir 
Montrealio simfoninių orkestrų 
konkursuose, Kiwanis festiva
liuose bei Kanados muzikos 
konkursuose (Canadian Music 
Competitions). Jis yra meno va
dovas Canadian Chamber Aca
demy ir Niagara International 
Chamber Music Festival ir Inter
national School for Musical Arts 
direktorius, groja Toronto sim
foniniame orkestre.

A. a. Emilijos ir Mato Šim
kūnų 4 melų mirties prisimini
mui Siriūnų ir Marcolini šeimos 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

Ilona Damašiūtė-Beresne- 
vičienė gimė Lietuvoje. Būdama 
septynerių metų, pradėjo lanky
ti Telšių vaikų muzikos mokyk
lą, fortepijono specialybę. Bai
gusi mokyklą, tolesnes studijas 
tęsė Vilniaus Tallat-Kelpšos 
konservatorijoje. 1981 m. gavusi 
fortepijono klasės pedagogės 
diplomą, pradėjo dirbti Telšių 
vaikų muzikos mokykloje, o vė
liau Mažeikių. Nuo 1986 m. 
pradėjo studijuoti Vilniaus Mu
zikos akademijoje pas prof. A. 
Radvilaitę. Vėliau stažavosi pas 
žinomą pianistą Lietuvoje P. 
Geniušą ir kartu dirbo B. Dva
riono dešimtmetėje muzikos 
mokykloje. Nuo 1996 m. gyvena 
Toronte. Nuo pat pirmų dienų 
įsijungė į Toronto lietuvių kul
tūrinę veiklą. 1998-2000 m. bu
vo Toronto koncertų serijų 
“CALYX” muzikos direktorė. 
Koncertavo su daugeliu daini
ninkų bei instrumentalistų, taip 
pat surengė jau nemažai savo 
solinių koncertų. Prieš pora me
tų įsteigė savo privačią fortepi
jono klasės studiją, ir šiais me
tais jos keletas studentų tapo 
laimėtojais Kiwanis muzikos 
festivalyje. Šiuo metu priklauso 
Toronto menininkių moterų 
“Heliconian” klubui. Toronto 
muzikų tarpe yra žinoma kaip 
akompaniatorė, koncertmeiste
rė ir solistė. RSJ
IEŠKOME moters prie 4 vaikučių, 
kuri galėtų gyventi kartu Missis
saugoje. Tel. 905 848-9628.
GAMINU KOLDŪNUS su įvairia 
mėsa, grybais, varške ir sūriu. Pri
statau į namus. Kaina $17 už 100. 
Skambinti tel.416 233-5996 Birutei.

LEDASrefrigeration

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES 
Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

Priešvelykinis susitelkimas nu
matomas balandžio 5-6 dienomis 
(ketvirtadienį ir penktadienį), 6 v.v. 
bei šeštadienį, 5 v.p.p. Pradžioje 
Mišios ir pamokslas, po to Švč. 
Sakramento pagarbinimas. Prieš 
pamaldas bus kalbamas Rožinis. Iš
pažinčių bus klausoma pusvalandį 
prieš pamaldas. Susitelkimą ves 
klebonas kun. Ričardas Birbilas.

Kun. Juozas Aranauskas, SJ, 
kovo 21-22 d.d. lankėsi Montrealy- 
je. Gydytojams patikrinus sveikatą, 
aplankė vieną kitą parapijietį.

KLK moterų dr-jos Montrea
lio skyrius kovo 25 d. Seselių na
muose surengė susirinkimą, kuriam 
vadovavo pirm. Genovaitė Kudž- 
mienė, sekretoriavo Bugomila Rup
šienė. Numatyta ateinančiais me

Montrealio sporto klubas “Tauras”, turintis per 40 narių, įskaitant ir 
kitataučius. Vadovauja Antanas J. Mickus ir jo sūnus Antanas. “Litas” 
apmokėjo naujas uniformas

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, me De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827

N A U JI I E N A
AUTOMOBILIŲ APDRAUDOJE

vApdraudžiame automobilius naujo pirkimo verte 
net 4 metams

sApdraudžiame naudotus automobilius 1997-2000 m. 
irgi 4 metams pirkimo kaina

v Apdraudos kainos žemesnės negu garažuose

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel. 514-722-3545

^X^X^K^X^X^X^X^H^X^X^H^X

Nori susirašinėti
Lietuvaitė, 36 m. amžiaus, il

gesnį laiką dirbusi vaikų darželyje, 
norėtų susirašinėti su Kanados lie
tuviais. Rašyti adresu: Vilija Ge- 
rulskytė, Simonaitytės 30-86, Klai
pėda 5800, Lietuva.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
auklė 4 mėnesių vaikučiui, kuri gy
ventų kartu su mumis. Skambinti 
tel. 905 771-5012 arba 416 567-0173.

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 
nešiojamas (416) 560-0122 

tais švęsti draugijos 50 metų sukak
tį. Tam ruošiasi draugijos centras 
Toronte ir prašo kiekvieno skyriaus 
veiklos aprašymo ir nuotraukų. 
Taip pat pirmininkė prašė nares 
padėti velykinio stalo rengime ba
landžio 22 d., per Atvelykį. Trumpą 
žodį tarė seselė Palmira ir kun. R. 
Birbilas. Susirinkimas baigtas kavute.

Marija Barteškienė išsikelia 
nuolatiniam gyvenimui į Torontą. 
Kovo 25 d. jos artimieji suruošė at
sisveikinimą Aušros Vartų parapi
jos salėje.

A.a. Genė Kušleikienė-Mote- 
čiūtė, 92 m. amžiaus, mirė kovo 23 
d. Po gedulinių Mišių kovo 27 d. iš 
Aušros Vartų šventovės palaidota 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Liūdi dviejų mirusių sūnų šeimos, kiti 
giminės ir Šv. Onos draugija. B.S.

FAX: 766-1349

HAMILTONO PENSININKŲ NA
MAI “Rambynas” išnuomoja 1 mie
gamojo butą. Kaina $566 mėn. 
(įskaitant elektrą ir šildymą). Skam
binti tel. 905-526-8281.

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.

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.

NIJOLĖ B. BATES
Tol. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

http://members.planeteer.com/%7Elitn/

