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Žengti su viltimi
Išeivijos spauda nuo pat įsikūrimo turi savitą 

vaidmenį visuomenėje, skirtingą nuo spaudos, kuri gyvuo
ja savoje valstybėje. Yra, aišku, daug bendrumų. Spaudos 
tikslas, kaip ir visos žiniasklaidos, iš esmės yra toks pat - 
telkti ir teikti informaciją. Taipgi įvairios žiniasklaidos 
priemonės arba formos (radijas, televizija, laikraščiai, 
žurnalai) verčiasi panašiu verslo pagrindu. Visur žinia
sklaidos išsilaikymą lemia finansiniai ištekliai ir skaity
tojai.

LIETUVIŠKA spauda išeivijoje vystėsi ne pinigi
niu, bet ideologiniu pagrindu. Bendraminčiai - 
steigėjai, bendradarbiai ir skaitytojai - būrėsi ne 
tik dalintis žiniomis, bet ir išlaikyti tą tautybei esminį žo

dį, be kurio, kaip ir be lietuviškų organizacijų, pokaryje 
atvykusieji jautėsi kaip išmesti jūron be plausto. Jų kova 
visada buvo dvilypė - ne tik išlaikyti lietuvybę, bet ir gel
bėti tautą, jei ne ją išlaisvinti, tai bent išlaikyti jai laisvės 
viltį - žiburį. Atsivežtos politinės nuotaikos ir įsitikinimai 
nuspalvino leidybą, sudarė galimybes lietuviams raštu pa
sireikšti bei skaityti pagal savo pasirinktus pomėgius arba 
palinkimus, bet visus jungė tas pats dvilypis tikslas. Keletą 
dešimtmečių klestėjo spauda, buvo skelbiami spaudos 
metai, konkursai, rengiamos vakaronės bei šokiai jai pa
remti finansiškai bei morališkai. Po kiek laiko pradėjo 
spaudos darbuotojų jėgos išsekti, skaitytojų ir bendradar
bių skaičiai mažėti, finansai šlubuoti. Keitėsi poreikiai 
jaunesnių kartų, kurios beveik visą norimą informaciją 
galėjo rasti vietinėje spaudoje, vėliau internete. Dešimti
mis metų spaudos puslapiuose griausmingai aidėjusius 
pagalbos tėvynei teikimo šūkius nuramino Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimas. Dalis leidybos buvo perkelta į 
Lietuvą, o kai kurie leidiniai net užsidarė.

AR tai reiškia pabaigą, ar jau išeivijai nebereikia 
spaudos? Negi su pirmu atrastu žilu plauku meta
me darbą ir išsitiesiame ruoštis mirčiai? Kūrybin
gas, sąmoningas veikimas išlaiko ir žmogaus, ir spaudos 

gyvastingumą. Yra sričių, kuriose išeivijos balsas dar yra 
ir ilgai gali būti naudingas Lietuvai. Ne mažiau svarbus 
yra įprastas, savas skaitymo šaltinis vyresniesiems, o taip 
pat lietuvių kalbą stiprinantis spausdintas žodis jaunes
niems. Kol buriasi lietuviai, kol domisi jaunimas savo šak
nimis bei bendravimu, kol vyksta organizacinis gyveni
mas, galime spauda naudotis, didžiuotis taip ilgai ją išlai
kę. Tačiau būtina jos neapleisti, atidžiai saugoti, nuošir
džiai remti. Be skaitytojų, be rašančių, be siūlymus ar ži
nias teikiančių, be skelbėjų ir rėmėjų spauda niekur ne
įstengs išsilaikyti. O su jais, irgi su kantrybe, supratimu 
derinant kas įmanoma ir kas norima pasiekti, mūsų leidy
ba gali ne tik laikytis, bet ir sėkmingai žengti su laikais.

Todėl ir Tėviškės žiburiams pradedant antrąjį savo 
veiklos penkiasdešimtmetį Kanadoje, žengiant pirmyn su 
viltimi, leidėjai dėkoja visiems skaitytojams, bendradar
biams bei rėmėjams. Tikimės, kad kas gali ir toliau jung
sis bendrais, nesavanaudiškais tikslais į mūsų darbą, do
mėsis, supras mūsų rūpesčius. Visų įnašas yra svarbus ir 
giliai vertinamas. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI_______

Kanadietės vėl pelnė auksą
Pasaulio moterų ledo ritu

lio pirmenybes šiais metais vy
kusias Minneapolyje (JAV) ir 
vėl laimėjo Kanada, baigmėje 
nugalėjusios šeimininkių JAV 
rinktinę 3:2. Tai jau septintas 
aukso medalis kanadietėms. 
Negana to - jos dar nepralaimė
jo nė vienų rungtynių per visas 
septynias pirmenybes: laimėta 
visi 35 susitikimai. Kanadietės 
taip pat laimėjo šių pirmenybių 
individualius pasiekimus: ge
riausios vartininkės (Kim St. 
Pierre), geriausios puolėjos ir 
vertingiausios žaidėjos (Jenni
fer Betterill). Sidabro medaliai 
teko JAV rinktinei, o bronza 
Rusijai. Šį sykį buvo pranašau
jama, kad JAV laimės auksą, 
nes ruošiantis 2002 metų žie
mos olimpiadai Salt Lake City 
(UT, JAV) rinktinė kartu inten
syviai treniravosi ištisus septynis 
mėnesius, tuo tarpu Kanados 
geriausia žaidėja (H. Wicken- 
heiser) sužeista negalėjo daly
vauti.

St. John’s, Newfoundland, 
sniego nestinga kiekvieną žie
mą, tačiau praeita žiema užver
tė rekordinį kiekį - net 6 met
rus. Padėtį dar pablogino snie
go valymo darbininkų streikas. 
Pagrindinės gatvės bei greitke
liai teturėjo vos po vieną prava
žiavimo liniją nuvalytą, o šaluti
nės gatvės ilgą laiką buvo ne
pravažiuojamos.

Didžiųjų švenčių metu 
šventovės būna perpildytos, ta
čiau statistika rodo, kad kana
diečių dalyvavimas visų didžiųjų 

religijų apeigose mažėja. Daly
vaujančiųjų nors sykį į mėnesį 
nuošimčiai pagal amžiaus gru
pes 1998 metais (skliausteliuose 
duodami kaitos nuošimčiai tarp 
1988 ir 1998 metų): 15-34 metų 
amžiaus 25% (-25%); 35-44 
metų 29% (-26%); 45-54 metų 
34% (-28%); 55-64 metų 43% 
(-17%); 65-74 amžiaus 51% (- 
11%) ir virš 75 metų amžiaus 
grupė 56% (-7%). Paminėtina, 
kad Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje daugiau kaip 66% visų 
kanadiečių dalyvaudavo religi
nėse apeigose kiekvieną savaitę.

Keleiviai, pradedantys ke
lionę Toronto Pearson tarptau
tiniame oro uoste, turės mokėti 
$10 mokestį padengti naujų 
įrengimų ir patobulinimų išlai
doms. Keleiviai, kurie čia tik 
persės į kitą lėktuvą, mokės $7. 
Beveik 29 milijonai keleivių 
naudojasi Toronto oro uostu 
kasmet ir numatoma, kad tas 
skaičius pakils iki 50 milijonų 
2020 metais. Jau daug Kanados 
ir JAV oro uostų įvedė tokio 
pobūdžio mokesčius - vieni lai
kinai, kiti neribotam laikui, to
dėl daug skundų iš keliautojų 
nesitikima. Šiuo metu Pearson 
oro uoste yra statoma nauja 
moderni ir didelė lėktuvų priva
žiavimo stotis - terminalas, ku
ris pakeis du mažesnius, dabar
tinį I ir II terminalus.

Kanadiečiai, keliaują į už
sienį, grįždami į Kanadą gali 
parsivežti neapmuituojamų pir
kinių už C$50 po vienos dienos

(Nukelta j 8-tą psl.)

Grupė tautiečių iš Toronto-Mississaugos prie Kanados kalnų “Rockie Mountains”. Iš k.: A. Vaičiūnas, M. 
Stanevičius, A-Stasiulis, V. Benotaitė, V. Pečiulytė, V. Narušytė, D. Sonda, E. Stravinskaitė. R. Jonušonytė, A. 
Benotaitė

Toronto-Mississaugos jaunimo choro “Angeliukai” narės atlieka meninę programą Kalgaryje Vasario 16- 
Kovo 11 minėjime Nuotr K. Dubausko

Pasaulio vadas - be dėmės?
Amerika - didžiausia pasaulio galybė, bet savanaudiška ir daug kur vienašališka

DR. JONAS KUNCA

Sumišusiam šių dienų pa
sauliui reikia vado, kuris rodytų 
kelią, duotų demokratinės san
tvarkos, teisingumo ir moralės 
pavyzdį. Tokiu vadu pasaulis ir 
pati Amerika laiko save. Deja, 
Vašingtono vadų elgesys kelia 
abejonę dėl to vado tinkamo 
pareigų atlikimo.

Atmosferos tarša
Prieš trejus metus Japonijos 

Kyoto mieste pasaulio vadai 
priėmė nutarimą sumažinti 5% 
atmosferos teršimą iki 2010 m. 
Dabar atėjo laikas jį ratifikuoti. 
Naujas JAV prezidentas aiškiai 
pareiškė, kad jis to nedarys, kad 
jam yra svarbesni šalies intere
sai: pramonė, ekonomika ir dar
bo vietos. Toks pasaulio vado 
pasisakymas iššaukė visų kraštų 
nusistebėjimą ir nusivylimą. 
Mat JAV yra didžiausias oro 
teršėjas, išleidžiąs į atmosferą 
25% anglies dvideginio, nors 
ten gyvena tik 5% planetos 
žmonių. Taigi likusių valstybių 
pastangos sustabdyti oro terši
mą be JAV prisidėjimo nebūtų 
labai sėkmingos. Be to, nuken
tėtų jų ekonomika, nes priemo
nės atmosferos teršimui suma
žinti yra surištos su nemažom 
išlaidom, kurių tokiu atveju 
JAV neturėtų.

O stabdyti tą aplinkos terši
mą yra būtina. Kitaip pasikeis 
klimatas, kylant žemės tempera
tūrai vandenynai užlies žemes
nes planetos vietas, ištirpus po
lių ledynų masėms. Klimato 
pasikeitimo pasekmių niekas 
negali numatyti. Jos gali būti 
katastrofiškos visam pasauliui, 
įskaitant ir pačias JAV. Sausros, 
potvyniai ir vėtros - labai galimi 
reiškiniai. O vieną kartą pasi
keitusio klimato niekas nepatai
sys. Čia žmogus yra bejėgis, ne

paisant visų mokslinių mandry- 
bių. Aišku, toks JAV nevalsty- 
bingas pareiškimas parodo 
amerikiečių politikų visišką ne
susigaudymą globaliniuose 
žmonijos reikaluose. O klimato 
pokyčiai pakenktų ne vien žmo
gui. Nukentėtų visi gyvūnai ir 
augmenys. Galų gale stačiai ne
įtikėtina, jog pasaulio didžiau
sios galybės vadai nesuvokia, 
kad žemę supanti atmosfera yra 
visos žmonijos, o ne vien ameri
kiečių, kurie gali su ja elgtis 
kaip tik nori.

Vienašališkumas
Antra pasaulio vado klaida 

- vienašališkumas Palestinos 
klausimu. Po paskutinio karo 
anglosaksai nutarė įsteigti žydų 
valstybę palestiniečių apgyven
toje teritorijoje, kad jie turėtų 
savo tėvynę ir taip apsisaugotų 
nuo persekiojimų ateityje. Jėga 
buvo išvaryti keli milijonai pa
lestiniečių, kurie yra pabėgėliai 
ir laukia dienos, kada galės su
grįžti į savo tėviškes. Per 1967 
m. karą Izraelis okupavo dar 
daugiau palestiniečių teritorijos, 
kuri, pagal JT nutarimą, priva
lėjo būti sugrąžinta. Izraelis to 
iki šiol nepadarė, nes Vašingto
nas tokį jo elgesį viešai palaiko. 
Net ir dabar, kai JT Saugumo 
taryba norėjo pasiųsti savo ka
riuomenę į Palestiną, kad su
stabdytų ten vykstančias skerdy
nes, Amerika tą pasiūlymą veta
vo. Agresoriaus rėmimas rodo 
amerikiečių politikos teisingu
mo stoką. Vėl, kodėl amerikie
čiai taip elgiasi, pasaulis supras
ti negali. Atrodytų, jog jie sava
rankiškos politikos nebeturi. 
Kažkas juos tarytum priverčia 
taip elgtis. Iš vienos pusės 
smerkti žydų holokaustą, o iš ki
tos nutylėti apie S. Sąjungos de
šimt kartų didesnes žudynes ir 
toleruoti palestiniečių holo

kaustą, negarbingas dalykas.
Dešimtmetį besitęsiančios 

sankcijos ir Irako bombardavi
mai nesiderina su morale ir tei
singumu. Čia be reikalo vargi
nama visa tauta tik dėl to, kad 
kai kam nepatinka jos vadas. Ar 
daug demokratiškesni yra Ku
veito ir P. Arabijos šeikai ir ka
ralius, su kuriais mielai drau
gaujama?

Holivudo pornografiniai ir 
žudynių filmai yra užteršę ne tik 
JAV, bet ir viso pasaulio televi
zijos ekranus. Kodėl neuždrau- 
džia Vašingtonas šitos nuodin
gos pramonės, kuri gadina pa
čius amerikiečių vaikus? Teisin
tis, kad tai žodžio laisvės gerbi
mas, nėra logiška. Ta laisvė pa
sibaigia, kai yra kenkiama vi
suomenei. Juk demokratinė val
džia privalo ginti piliečių, bet ne 
nešvarių biznierių teises.

Taisytina užsienio politika
Vašingtono užsienio politi

ka šlubuoja jau nuo Franklin D. 
Roosevelt’o laikų, kai jis per 
neapdairumą ir naivumą mėgi
no padaryti iš Stalino demo
kratą, dovanodamas jam pusę 
Europos, kuriai dėl to teko iš
kentėti pusšimtį metų komunis
tinį terorą, Amerika galėjo už
stoti sukilusią Vengriją, nes ta
da turėjo atominių ginklų mo
nopolį. Bet ji bailiai tylėjo. Tai 
liūdna praeitis. Deja, ir dabar 
Vašingtono užsienio politika, 
kaip straipsnyje minėta, dar te- 
bešlubuoja. O tai žemina pasau
lio vado įvaizdį ir pasitikėjimą 
juo. Paskutinių dienų įvykiai 
Serbijoje ir Kinijoje tai aiškiai 
rodo. Pareikalauti, kad Serbija 
tuč tuojau išduotų Hagos teis
mui buv. prezidentą Miloševi
čių, yra neapgalvotas žingsnis. 
Toks išdavimas šiuo momentu 
galėtų sukelti sumaištį Serbijoje

(Nukelta į 2-rą psl.)

Nekliudo nepasirašyta sutartis
Šiaurės Atlanto sąjungos 

generalinio sekretoriaus Geor
ge Robertson teigimu Rusijos 
valstybės dūmos vilkinimas pa
tvirtinti sienos sutartį su Lietuva 
nėra ir nebus kliūtis Lietuvai 
siekiant ŠAS (NATO) narystės. 
ŠAS vadovas tai pažymėjo kovo 
29 d. Briuselyje įvykusiame susi
tikime su Lietuvos užsienio rei
kalų ir krašto apsaugos ministe- 
riais Antanu Valioniu ir Linu 
Linkevičiumi.

Sutartys dėl valstybės sienos 
sausumoje ir Baltijos jūroje, pa
sirašytos 1997 m., buvo Lietuvos 
seimo patvirtintos 1999 m. Ru
sijos valstybės dūmoje šis patvir
tinimas yra vilkinamas, nes dalis 
Rusijos politikų nuogąstauja dėl 
galimos Karaliaučiaus srities 
izoliacijos, ateityje Lietuvai ta
pus ES nare. Šiame Šiaurės At
lanto tarybos posėdyje Briusely
je ŠAS valstybių ambasadoriai 
teigiamai įvertino Lietuvos pasi
rengimo narystei pažangos ata
skaitą. Pabrėžta visuomenės pa
ramos svarba Lietuvos pasiren
gimui būsimai narystei. SAS at
stovai siūlė toliau teikti Lietu
vos visuomenei daugiau infor
macijos apie išlaidas ir naudą, 
susijusias su Lietuvos ir ŠAŠ 
bendradarbiavimu.

Pasirašyti pasienio protokolai
BNS/LGTIC skelbia, kad 

kovo 30 d. Lietuvos nuolatinis 
atstovas prie Europos tarybos, 
ambasadorius Rokas Bernotas, 
dalyvaujant ET generaliniam 
sekretoriui Walter Schwimmer, 
pasirašė papildomą protokolą 
prie Europos konvencijos dėl 
pasienio bendradarbiavimo tarp 
teritorinių bendrijų ir valdžios 
veiksnių bei šios sutarties antrą
jį protokolą.

Šis protokolas suteikia teisę 
vienos valstybės teritorinėms 
bendrijoms ar valdžios veiks
niams sudaryti pasienio bendra
darbiavimo sutartis su kitų vals- 
tybių-sutarties dalyvių teritori
nėmis bendrijomis ar valdžios 
veiksniais. Jame taip pat api
brėžtas pagal tokias sutartis 
įsteigtų bendradarbiavimo insti
tucijų teisinis statusas. Lietuva 
yra Europos konvencijos dėl pa
sienio bendradarbiavimo tarp 
teritorinių bendrijų ir valdžios 
veiksnių dalyvė nuo 1997 m. 
Prie sutarties yra prisijungusios 
24 ET narės.

Baigtos 6 sričių derybos
Lietuva kovo 30 d. užbaigė 

pirmines derybas su Europos 
sąjunga (ES) dėl šešių skyrių, be 
prašymų papildomų išlygų ir pe
reinamų laikotarpių. Laisvo ka
pitalo judėjimo srityje nuspręs
ta, kad vyriausybė sieks iki 2004 
m. panaikinti apribojimus pirkti 
žemę užsienio valstybių, kurios 
atitinka europinės ir transatlan
tinės jungties kriterijus, pilie
čiams ir juridiniams asmenims.

Kaip rašo ELTA/LGTIC, 
pasisekė pašalinti buvusias 
problemas socialinės politikos ir 
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užimtumo srityje, vartotojų ir 
sveikatos apsaugos srityje priim
ti reikalingi sprendimai dėl Var
totojų teisių apsaugos tarybos 
įsteigimo ir veikimo. Ekonomi
nės ir pinigų sąjungos skyriuje 
pradinės derybos baigtos, sei
mui priėmus Lietuvos banko 
įstatymo pataisas, užtikrinančias 
banko ir jo valdybos narių ne
priklausomumą ir patvirtinus 
sprendimą litą susieti su euru.

Kultūros ir bendro suvoki
mo politikos derybinio sekto
riaus esminės problemos buvo 
pašalintos pernai, o pagrindinė 
derybose iškilusi plačiųjų ryšių 
ir informacijos technologijų sri
ties problema buvo išspręsta 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui paskyrus Ryšių tvar
kymo tarnybos vadovą ir užtik
rinus realų šios tarnybos veiki
mą bei patvirtinus įsipareigoji
mą dėl būsimos plačiųjų ryšių 
srities laisvo vartojimo.

Ministeris Turkijoje
Lietuvos teisingumo minis

teris Gintautas Bartkus kovo 20 
d. dalyvavo Stambule vykusiame 
Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos (OECD) 
kasmet organizuojamame Euro
pos pereinamosios rinkos kraštų 
susitikime. Kaip skelbia BNS/ 
LGTIC, G. Bartkus pristatė 
Lietuvos pažangą kovoje su ko
rupcija, pabrėždamas, jog pasta
raisiais metais Lietuvoje daug 
dėmesio skiriama antikorupci
nės teisinės bazės tobulinimui ir 
kūrimui, institucinės bazės stip
rinimui, bendradarbiavimui su 
užsienio valstybėmis ir jų atitin
kamomis institucijomis, kovo
jančiomis su korupcija. Jis susi
tiko su Turkijos teisingumo mi
nisterijos vadovybe, tarėsi dėl 
teisinio ir teisminio bendradar
biavimo komercinėse ir civilinė
se bylose, pagal sutartį, kuri bu
vo pasirašyta 1995 m. Šią sutartį 
Turkija žada patvirtinti arti
miausiu laiku.

Dalis pajamų mokykloms
Kovo 27 d. Lietuvos seimas 

pritarė seimo pirmininko Artū
ro Paulausko pasiūlymui pusę 
pajamų, gautų už apmokestin
tus azartinius lošimus, skirti 
mokyklų kompiuterizavimui, ra
šo BNS/LGTIC. Ši nuostata 
įtvirtinta Azartinių lošimų mo
kesčio įstatymo projekte, nusta- 
tančiame mokesčių už azartinių 
lošimų organizavimą dydžius.

Projekte taip pat numatyta, 
kad bingo, totalizatorių ir lažy
bų organizatoriai nuo gauto 
pelno turėtų mokėti 15% mo
kestį. Už vieną lošimo automatą 
per metus teks mokėti 600 litų, 
už ruletės, kortų arba kauliukų 
stalą - 4,000 litų mokestį. Šių 
metų valstybės biudžete jau nu
matytos pajamos, kurias tikima
si gauti priėmus Azartinių loši
mų įstatymą. Finansų ministeri
jos apskaičiavimais, apmokesti
nus azartinius lošimus biudžetas 
kasmet pasipildytų maždaug 25 
mln. litų. RSJ
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Panevėžio vyskupijos Rokiškio rajono Kriaunų akmeninė šventovė Nuotr. H. Paulausko<*> RELIGINIAME CT IEMME

Karaliaučiaus sritis - Izoliuota sala?
Vokiečių laikraštis apie Karaliaučiaus srities dabartį 

ir ateitį

Visuotinis Lietuvos vyskupų 
konferencijos posėdis įvyko š.m. 
kovo 21 d. Viliniuje. Į posėdį bu
vo pakviesti vyrų ir moterų vie
nuolijų vyresnieji, kurių dalyvavi
mą ir pranešimus gerai įvertino 
vyskupai. Pokalbiuose su vyrų 
vienuolijų vadovais prieita nuo
monės, kad trūksta didesnio 
tarpusavio veiklos koordinavimo. 
Vyskupams ir vienuolijų vado
vams reikėtų daugiau veikti bend
rai. Buvo aptarta, kaip sėkmin
giau galėtų į sielovavą įsitraukti 
vienuolijų nariai ir Kretingos Šv. 
Antano religijos institute studi
juojantys pasauliečiai. Vyskupai 
taip pat norėtų glaudžiau bendra
darbiauti su vienuolijų vadovais 
rengiant įvairius Vyskupų konfe
rencijos dokumentus. Vyskupai 
buvo informuoti apie pranciškonų 
užmojį steigti narkomanų reabili
tacijos centrą. Moterų vienuolijų 
vadovės pateikė vyskupams savo 
veiklos apžvalgą. Paliesti ir sun
kumai atgaunant vienuolijoms 
priklausančius pastatus bei spren
džiant kitus nuosavybės klausi
mus. Pareikštas rūpestis dėl dva
sinio vadovavimo vienuolijoms 
stokos. Vadovauti Vyskupų kon
ferencijos ekumeninei tarybai iš
rinktas vysk. Rimantas Norvilą. 
Vysk. Motiejaus Valančiaus jubi
liejinių metų proga nutarta išleisti 
specialų ganytojišką laišką. Nu
tarta kreiptis j visuomenę ragi
nant aktyviai dalyvauti Lietuvos 
gyventojų surašyme. Vysk. E. 
Bartulis, kariuomenės ordinaras, 
supažindino dalyvius su ordina- 
riato statuto projektu. Kitas vi
suotinis posėdis numatomas š.m. 
birželio 21 d. Kaune.

Lietuvos kardinolas A. J. 
Bačkis, Vyskupų konferencijos 
pirmininkas arkivyskupas S. Tam- 
kevičius ir vysk. J. Boruta, SJ, 
š.m. kovo 19 d. susitiko su Lietu
vos ministeriu pirmininku Rolan
du Paksu. Kardinolas paragino 
vyriausybės vadovą pradėti įgy
vendinti Šv. Sosto ir Lietuvos vy
riausybės pasirašytą sutartį dėl 
bendradarbiavimo. Nutarta suda
ryti devynias darbo grupes, kurios 
tam reikalui parengtų projektus. 
Svarstytas ir vyriausybės patarėjo 
religiniams reikalams klausimas, 
nes ilgametis patarėjas Petras 
Plumpa atsistatydinęs.

Kultūros vakarų ciklo pirma
sis renginys “Lietuvos krikščionė- 
jimas - etapai ir problemos”, 
įvykęs š.m. kovo 8 d. Taikomosios 
dailės muziejuje, Vilniuje, buvo 
skirtas Mindaugo krikšto 750 me
tų sukakčiai paminėti. Svarstyta 
naujoji prof. Mečio Jučo studija 
“Krikščionybės kelias į Lietuvą”. 
Renginyje dalyvavo vakarą vedęs 
prof. Ant. Tyla, profesoriai M. 
Jučas, E. Ulčinaitė, vysk. J. Boru
ta, SJ, leidyklos “Baltos lankos” 

vadovas dr. S. Žukas ir muziejaus 
direktorius R. Budrys. Istorinės 
raidos požiūriu visi jie vertino šal
tinius, padedančius geriau suvokti 
krikščionybės plėtrą Lietuvoje, 
įžvelgė ir iškėlė kai kuriuos trū
kumus, apsunkinančius tyrinėtojų 
darbą. Po pranešimų vyko disku
sijos tarp kalbėjusių ir susirinku
sių vakaro dalyvių.

Vysk M. Valančiaus minėji
mas Kazlų Rūdoje š.m. kovo 11 
d. pradėtas Mišiomis, kurias au
kojo ir pamokslą pasakė Ąžuolų 
Būdos parapijos klebonas ir Blai
vybės sąjūdžio dvasios tėvų tary
bos pirm. kun. I. Plioraitis. Po pa
maldų dalyviai meldėsi prie šalia 
šventovės pastatyto kryžiaus, gie
dojo giesmes. Minėjimas buvo tę
siamas Kultūros namuose, kur su
sipažinta su vyskupo gyvenimu ir 
veikla, o Blaivybės sąjūdžio nariai 
ir valančiukai buvo sveikinami 
atitinkamais eilėraščiais. Sąjūdžio 
pirm. A. Jankauskas džiaugėsi, 
kad dvylika moksleivių tapo nau
jais valančiukais. Blaivybės sąjū
dis savo veiklą Kazlų Rūdoje pra
dėjo 1996 m., kai literatų klube 
“Girių versmė” buvo sukurtas 
himnas blaivystei.

Pasitarimas dėl gydymo pa
maldų įvyko Kauno arkivysku
pijos kurijoje š.m. kovo 22 d. Va
dovavo arkivyskupas S. Tamkevi- 
čius, dalyvavo išgydymo pamaldas 
rengiantys kunigai iš Kauno, Tel
šių, Vilkaviškio ir Vilniaus vysku
pijų. Iš pranešimų aiškėjo, kad 
Lietuvoje gydymo pamaldos pra
dėtos rengti 1999 m., kad regulia
riai jos vyksta Miroslave, Kaune, 
Kazlų Rūdoje ir Panevėžyje. Vy
ko jos ir Vilniuje bei Klaipėdoje. 
Evangelizacijos centro darbuoto
ja Edita Radzevičiūtė dalyvius su
pažindino su anketinės apklausos 
išvadomis - iš 300 asmenų 50 tei
gė patyrę vidinį išgydymą. Savo 
patirtimi dalinosi kunigai K Ruge- 
vičius, A. Matusevičius, R. Liacha- 
vičius ir seselė Igne Marijošiūtė. 
Aptaria Vatikano “Instrukcija dėl 
maldų prašant Dievą išgydymo”.

Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje Kaune š.m. kovo 13 d. 
buvo surengtos fotografijų albu
mo “Kryžių kalnas” sutiktuvės, 
dalyvaujant autoriui vysk. E. Bar
tuliui, Kauno arkivyskupijos reli
ginio meno komisijos narei- dr. L. 
Šinkūnaitei, dail. A. Švedui ir ki
tiems. Albumo autorius daly
viams pasakojo, kad fotografuo
jant Kryžių kalną iš lėktuvo kilusi 
mintis jį fotografuoti iš arčiau, 
nes tai esanti šventa vieta, kur ti
kėjimo apmąstymui erdvės esan
čios gana plačios. Dr. L. Šinkū
naitė sakė, kad albumas pradėtas 
rengti 1999 m. rudenį, kai vysku
pas parodęs pirmąsias nuotrau
kas. Vyskupas pasidalijo mintimis 
ir apie būsimos šventovės statybą 
prie Kryžių kalno. Vakaro meni
nę programą atliko Šiaulių vaikų 
vokalo studija “Ro-Ko-Ko”. Va
dovaujant R. Kauneckaitei, vaikai 
giedojo psalmes.

Istorikas K. Misius M. Va
lančiaus 200 m. gimimo minėjime 
š.m. kovo 12 d. Maironio lietuvių 
literatūros muziejuje apžvelgė 
vyskupo visuomeninę šviečiamąją 
veiklą - knygų leidybą, knygne
šystės organizavimą, santykius su 
caro valdžia. Vytauto Didžiojo 
universiteto doktorantai G. Žido
nis ir L. Libonaitė kalbėjo apie 
vyskupą kaip rašytoją, grožinės 
didaktinės literatūros kūrėją. 
Kauno dramos teatro aktorius A. 
Žekas skaitė iš vyskupo raštų. Mi
nėjimą apibendrino arkivyskupas 
S. Tamkevičius, taręs, kad jei šian
dien turtingi žmonės pinigus pa
naudotų taip prasmingai, kaip juos 
naudodavo vysk. M. Valančius, 
Lietuva taptų turtingu kraštu.

Nepiktos pastabos
Rūpestis Lietuvos gerove ir medaliais

POVILAS ŽUMBAKIS

Neva patarimai
- Ką patarti turistams, sosti

nės centre susiduriantiems su 
daugeliu elgetų, beviltiškai mal
daujančių centų?

- Nekreipkite dėmesio. Juo 
daugiau jiems duosi, juo dau
giau jų prisirinks.

- Ką patarti kaime žmo
nėms, nesugebantiems leisti sa
vo vaikų į mokyklas, nes neturi 
jiems batukų?

- Gal priminti, kad nauji, 
jauni, gražūs vadai netrukus 
pristatys kiekvienam vaikui po 
kompiuterį? Gal tada nereikės 
eiti į mokyklą? Gal galės patys 
mokytis prie mamos kelių?

- O ką patarti pensininkui, 
kurį meta iš buto, nes nebegali 
sumokėti už butą ar už elektrą?

- Nenusiminkit. Viską iš
mananti valdžia sumažins pen
sijas tiems, kurie bando darbu 
papildyti kuklias savo pensijas, 
kurių neužtenka buto nuomai ir 
maistui.

- Ką daryti, kai krašto jau
nimas, tiek išsilavinęs, tiek be
mokslis, ieško būdų, kaip bet 
kokia kaina pabėgti į užsienį?

- Vienas krašto vadovas pa
sakė: “Šiukšlės tegul bėga. 
Mums bus geriau”.

Ne viskas Lietuvoje yra taip 
juoda

Bloga krašto ekonominė 
būklė nėra vien tik valdžios kal
tė. Yra daug priežasčių. Yra di
džiulis sovietinis palikimas. Net 
turtinguose kraštuose, tokiuose 
kaip Vokietija, milijardai mar
kių negali atgaivinti žmonių po 
50-ties metų sovietinio nužmo
ginimo.

Tarp liūdnų vaizdų jau ma
tosi ir tam tikra gerėjimo pra
džia. Galima svajoti apie pava
sarį ar net apie antrą atgi
mimą...

Negalime nepastebėti Lie
tuvos žibėjimo ir kita prasme. 
Lietuvos būklė yra gan idomi ne 

Šiluvos koplyčios altorius, gausiai lankomas maldininkų ypač vasarą

tik posovietinio skurdo manifes
tacija, bet ir kuo kitu... Mat 
Lietuva yra apdovanota “lyde
riais” - valdovais ir oligarchais. 
Ji, vieno politiko žodžiais, turi 
tiek politikų, kad galėtų ekspor
tuoti juos!

Turtingieji seime
Lietuva išsirinko seimą, pil

ną naujų žvaigždžių. Tai parla
mentarai milijonieriai, kurių 
daugumas apsukriai praturtėjo 
per privatizavimą, metalus bei 
kitas prekybas. Daug pelno at
nešė naftos perdirbimas. Nau
jieji kapitalistai (kai kurie 
“anais gerais laikais” buvę no
menklatūrininkai ar net saugu
miečiai...) žinojo, kada tapti ka
pitalistais, žinojo, kada pakeisti 
spalvas. Kai kurie žmonės turi 
tą unikalų talentą - pastebėti, iš 
kur vėjas pučia ir laiku nusisuk
ti, pakeisti spalvas, tinkančias 
tam laikotarpiui, tapti naujais ir 
pavyzdingais. Šį talentą turi ne 
vien tik sovietiniai nomenklatū
rininkai. Vakaruose jų yra ne 
kuo mažiau... Lietuva gal tai 
pastebi pati, gūl nereikia net 
minėti.

Lietuva išsirinko vakarietį 
prezidentą, vakarietišką žmogų 
(nors per rinkimus ir po jų ne
buvo galima nieko rašyti ar kal
bėti apie jo biurokratinę biogra
fiją, išskyrus oficialią, jo draugų 
redaguotą).

Lietuva po dešimties metų 
susiprato ir atsikratė tais, kurie 
mokėjo atsistoti prieš Gorbačio
vą ir net Vakarų pataikautojus, 
iškovoti Nepriklausomybę, ta
čiau nemokėjo valdyti. Dabar 
yra valdžia, kuri gali pradėti 
viską iš naujo.

Gero gyvenimo ženklai
Iš ko matyti tie ženklai? Ne 

iš delnus ištiesusių elgetų! Ne iš 
nusigyvenusio ir prasigėrusio 
kaimo! Ne iš basų kaimiečių 
vaikų! Ne iš vis zirziančių pensi
ninkų! Ne iš kraštą palikusių 
“šiukšlių”!

Ne! Reikia tik pasidairyti 
po valdžios rūmus, pastebėti, 
kaip nauja Lietuva gyvena! 
Kaip nauji vadai ir valdovai 
leidžia laiką ir tvarko krašto tur
tą (ir skolas iš užsienio, kurias 
jų palikuonys kada nors privalės 
grąžinti...).

Nors Lietuvos seime yra 
daugiau milijonierių, negu Va
karų kraštų parlamentuose, vis 
dėlto krašto prekybininkai susi
pranta ir paremia juos įvairio
mis lengvatomis! Už “pasiauko
jimą” jie gali pirkti automobi
lius savikaina! O ką ir kalbėti 
apie kitas “nuolaidas”?

Nenuskriaudžia savęs ir pa
tys politikai. Už “pasiaukojimą” 
kraštui (kad galėtų ir toliau 
“bizniauti”) jiems yra butai, 
kelionės, tarnai, sklypai ir kitos 
privilegijos - viešos ir ne tiek 
viešos!

Niekas tikriausiai net 
nebando suskaičiuoti, kiek viso
kių išvykų, kelionių į užsienį 
pasiaukoję politikai sugeba su
kombinuoti iš krašto iždo. Tai 
juk tik dalis išlaidų. O kiek ke
lionėms reikia pasiruošimo! 
Kiek štabo posėdžių! Pakavimo! 
Limuzinų! Telefonų, telegramų, 
net žvalgų prieš kelione, kad tik 
krašto valdovai ir seimo nariai 
bei biurokratai būtų garbingai 
priimti! (Jei kas apskaičiuotų 
tikrąją kelionių kainą, pastebė
tų, kad už vienos prezidentinės 
kelionės išlaidas būtų galima 
atstatyti ir atgaivinti vieną kai
mą ar gimnaziją!). Nejaugi Lie
tuvos politikai keliaus po pasau
lį kaip kokie afrikiečiai?

Elgetos, kaimo gyventojai, 
pensininkai, pabėgėliai ir kiti 
“viskuo nepatenkinti” gali būti 
ramūs. Lietuviai netoleruotų, kad 
mūsų krašto valdovai ir jų akyse 
nusipelnę būtų nuskriausti.

Kai susirenka nepatenkin
tieji, jie gali būti ramūs, kad nu
sipelnę politikai nebus pamiršti. 
Krašto viršūnių darbuotojai - 
pasiaukoję tautos tarnai rūpina
si, kad nebūtų pamirštas nė 
vienas nusipelnęs tautietis ar 
net svetimų kraštų politikas ar 
biurokratas (ypač nusipelnę 
draugai bei rėmėjai)! Tam yra 
specialios komisijos, posėdžiai, 
sekretorės, ilgi pasitarimai, net 
įstatymai... Tam yra skiriamas 
atitinkamas dėmesys.

Kol krašto gyventojai “lai
kinai” skursta (tik turėkite kan
trybės penkeriems metams!), jie 
gali pasitenkinti bent tuo, kad 
valdžios rūmuose veikia komisi
ja medalių skirstymui, kad val
dovo rūpestis, ar jam bus įteik
tas “Vytauto Didžiojo ordinas 
su auksine grandine”, bus iš
spręstas atitinkamai! Tam yra 
“Ordinų reikalų taryba”, tam 
yra “ordinų konceliarija”, tam 
yra posėdžiai, sekretorės, vaišės, 
fotografai. Tam yra net komisi
jos “kancleris”.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optoinetristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

JUOZAS VITĖNAS
Svarstant Europos sąjungos 

plėtrą, vis labiau iškyla Kara
liaučiaus srities klausimas. Tuo 
tikslu vasario mėnesį į Maskvą 
buvo atvykusi Europos sąjungos 
(ES) delegacija, kuriai vadova
vo britas ES komisaras Chris 
Patten ir ES tarybos pirmininkė 
Švedijos užsienio reikalų minis- 
terė Anne Lindham. Per pasita
rimus Maskvoje su Rusijos va
dovais ir Karaliaučiuje su sriti
niais pareigūnais ES delegacija 
rusams aiškiai pasakė, kad ES 
plėtra vyksta ir kad Karaliaučius 
greit taps nuo Rusijos atskirta 
sala.

Pasak “Ostpreussenblatt” 
laikraščio (11.24), daugelis ma
no, kad Karaliaučiaus sritis bus 
izoliuota ne atsitiktinai, bet to 
tvirtai siekiant kaip svarbaus 
tikslo. Maskvoje baiminamasi, 
kad tuo gali pasinaudoti Lenki
ja ir Lietuva, kad šios dvi šalys 
Karaliaučiaus sritį gali pasida
linti kaip “grobį”.

ES komisaras Patten per 
pasikalbėjimus aiškiai pasakė, 
kad nėra abejonių dėl Karaliau
čiaus srities statuso. Pasak laik
raščio, tuo buvo užsiminta apie 
vieno britų laikraščio praneši
mą, kad Vokietija siekia prisi
jungti šiaurės Rytprūsius. Pat
ten aiškiai pasakė: “Kaliningra
das ir toliau liks rusų”. Šis pasa
kymas taikomas vokiečių sie
kiams, bet ar jis galios, kai len
kai oficialiai pareikš savo sie
kius, klausia laikraštis.

Maždaug 900,000 Karaliau
čiaus srities gyventojų dar neaiš
kios yra ekonominės ir politinės 
pasekmės, kai ji taps sala ES jū
roje. Jiems labiausiai rūpi sie
nos klausimas ir gresiantis vizų 
įvedimas kelionėms į kaimyni
nes šalis - Lenkiją ir Lietuvą. 
Rusijos laikraščiai jau dabar ra
šo apie pasibaisėtiną naują gele
žinę uždangą.

Pasak laikraščio, galimų už
tvarų skonį keleiviai iš vakarų 
patiria vykdami kartą per dieną 
kursuojančiu traukiniu iš Mask
vos į Karaliaučių. Jie turi Gudi
jos ambasadoje Maskvoje gauti 
tranzitinę vizą, kurios kaina - 
36 doleriai. Tai yra tiek pat, 
kiek traukinio bilietas už kelio
nę iš Rusijos į Rusiją per Gudi
ją ir Lietuvą. Pastaroji nereika
lauja vizos, bet Rusijos pilie
čiams ji turės būti įvesta, kai 
Lietuva įsijungs į Europos są
jungą.

Vykstant diskusijoms apie 
šiaurės Rytprūsių ateitį, pasak 
“Ostpreussenblatt” (II. 10), vis 
labiau į juos įsitraukia Lenkija, 
kuri aiškiai jaučiasi stipresnė po 
įsijungimo į Šiaurės Atlanto są
jungą, ir todėl kalbasi su Mask
va griežtesniu balsu. Pasklidus 
gandams apie branduolinius ru
sų ginklus Karaliaučiaus srityje, 
Lenkijos politikai pareikalavo 
tai patikrinti vietoje. Praeitų 
metų pabaigoje Lenkija ir Rusi
ja išvarė viena iš kitos daug dip
lomatų, apkaltintų šnipinėjimu. 

MYLIMAM GIMINAIČIUI

AtA 
ZIGMUI RIMŠAI

mirus Toronte, jo žmoną RAMUTĘ, sūnų KOSTĄ ir jo 
žmoną KRISTINĄ, seserį dr. JADVYGĄ RIMŠAITĘ 
Kanadoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 
Lietuvoje-

Teresė Juodviršytė-Giedrimienė, 
dukters Aušros ir sūnaus Eugenijaus šeimos Panevėžyje

PADĖKA

AtA
JONUI MAŽEIKAI

mirus, nuoširdus ačiū visiems draugams ir kaimynams, 
padėjusiems man sunkiu metu, slaugant ir vėliau laido
jant mylimą dėdę. Ačiū visiems laidotuvių dalyviams už 
atsiųstas gėles, pareikštas užuojautas raštu ir žodžiu, dė
dės atminimui surinktas aukas Prisikėlimo parapijos va
jui; dėkoju vargonininkei Lindai Marcinkutei už giesmes 
gedulinių Mišių metu.

Esu dėkinga seselei Loretai, kunigams - Juozapui 
Žukauskui, OFM, ir Pijui Šarpnickui, OFM, lankiusiems 
dėdę namuose ir ligoninėje bei Prisikėlimo parapijos ku
nigams - klebonui Aug. Simanavičiui, OFM, Eug. Jurgu- 
čiui, OFM, Liudui Januškai, OFM, palydėjusiems dėdę į 
amžinojo poilsio vietą.

Dukterėčia Sigjna

Lenkijos užsienio reikalų minis- 
teris Bartoszewski neseniai pa
sakė Rusijos atstovui, kad Len
kija, nepaisydama visų pasisaky
mų prieš ES plėtrą į rytus, įves 
vizas rusams. Anot laikraščio, 
tuo būdu šiaurės Rytprūsiai bus 
atskirti nuo Rusijos.

Maskva aiškiai atmeta nau
jus Vakarų ir lenkų planus. Ru
sijos gynybos ministeris Igor 
Sergejev neseniai pareiškė, kad 
priėmus į Šiaurės Atlanto sąjun
gą (ŠAS) Baltijos valstybes ar 
Nepriklausomų valstybių san
draugos šalis, galėtų būti pa
kenkta ŠAS santykiams su Rusi
ja. Priėmus į ŠAS daugiau vals
tybių, ŠAS ribos labiau priartė
tų prie Rusijos sienų. Rusijos 
gynybos ministeris pažymėjo, 
kad kiekviena valstybė gali 
spręsti savo saugumo klausi
mus, bet ne kitų valstybių sau
gumo sąskaita.

Vokietijos vyriausybė, pa
sak laikraščio, oficialiai nenori 
turėti ką bendro su Karaliau
čiaus klausimu. Jos požiūriu, 
Rusijos užtvaros klausimą ES 
turi išspręsti savo plėtrą į rytus. 
ES kiekvieną išmintingą Rusijos 
pasiūlymą apsvarstys, tačiau, 
kaip pareiškė Vokietijos valsty
bės ministeris Christoph Zopel, 
Vokietija tuo rūpinasi ne istori
niais sumetimais. Šiame regione 
ji neturinti jokio ypatingo inte
reso. “Kaliningradas” esą pri
klauso Rusijos teritorijai. Vo
kietija pilnai gerbia Rusijos su
verenumą visoje jos teritorijoje. 
Vokiečių investicijos “Kalining
rade” atrodo neįspūdingos.

Britų laikraštis “Sunday Te
legraph” neseniai buvo prane
šęs, kad Vokietija sutartimi tarp 
Rusijos ir ES siekia užsitikrinti 
Karaliaučiaus srities ekonominę 
kontrolę. Tačiau šį pranešimą 
paneigė Vokietijos ir Rusijos 
vyriausybės. (Vokiečių spaudos 
tekstus parūpino Le. Kro.)

Pasaulio vadas...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ir net Balkanuose, nes serbai tai 
laikytų jų valstybės įžeidimu. O 
ten netrūksta ir Miloševičiaus 
šalininkų. Nuteisimą galima ati
dėti tinkamesniam momentui, 
kai sustiprės tos šalies nauja 
valdžia. Per energingas, taigi ir 
nepragmatiškas pareikalavimas, 
kad Kinija tuojau grąžintų ten 
po oro nelaimės nusileidusį 
žvalgybos lėktuvą ir jo įgulą, 
prieš ištyrimą nelaimės priežas
ties, davė Kinijos vadams progą 
pažeminti išdidžią Ameriką. Sa
ko, grąžinsim, bet pirmiau atsi
prašykite!

Pasaulis ir amerikiečiai no
ri, kad Amerika būtų tikras, visų 
gerbiamas vadas. Globalinė pa
dėtis to reikalauja. Naujas prez. 
George.W. Bush galėtų tokiu 
tapti. Tik jam reiktų gerokai 
pakeisti iki šiol vedamą užsienio 
politiką pakeičiant šališkumą 
teisingumu ir morale.

i
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Paminklas sovietų nukankintiems kunigams Budavonės miške (Vilka
viškio vyskupijoje) - BALSIUI, DABRILAI, PETRIKAI

Nuotr. J. Šidlausko

Laikas keisti ekonominę kryptį Lietuvoje
Darius J. Ross laikraštyje “The Baltic Times” 2000 m. gruodžio 

14-20 laidoje rašė apie siūlymus Lietuvos ekonomiją remti 
modernia technologija

Kun. Vaclovas Balsys, kun.
kankini 6 0-metis

Justinas Dabrila, kun. Jonas Petriką. Jiems pastatyti patninklai. 
Rengiamas dokumentinis Jilmas

Birželio 20-ąją kun. prof, 
dr. Justinas Dabrila, palikęs tė
vų sodybą, nuvyko pas savo se
nus pažįstamus kunigus Vaclovą 
Balsį ir Joną Petriką į Lankeliš
kių kaimą. 21-osios išvakarėse 
ilgai šnekučiavosi kunigai. Vir
tuvėje vyriausoji V. Balsio sesuo 
(klebonijos šeimininkė) Elena 
su tarnaite dirbo iki vėlumos. 
Apie šeštą valandą ryto prie 
klebonijos sustojo karinis sunk
vežimis “polutorka”. Iš jo iššo
ko keletas kariškių ir prie jų pri
sijungė iš paskos važiavęs kaž
koks civilis žmogus. Šį faktą nu
rodo vokiečių okupacijos metais 
leistas laikraštis “Ateitis”, kurio 
81 ni\.rašomą: “...Raudonar
miečiai suėjo į kleboniją, o civi
lis pasiliko lauke. Kadangi rau
donarmiečiai, prieš suimdami 
kunigus, visus tarnus iš kleboni
jos išvarė lauk, tai nėra gyvų liu
dininkų, kurie būtų matę, kaip 
kunigai buvo suimti ir tardomi. 
Raudonarmiečiai, susodinę ku
nigus į mašiną, išvyko. Civilis 
važiavo paskui mašiną”.

Civilio asmenybė nenustaty
ta. Nepavyko išaiškinti ir kunigų 
kankintojų vardų. Nedaug šan
sų, kad jie liko gyvi. Vokiečiai 
tiesiog žaibiškai pralaužė sovie
tų armijos dalinių, dislokuotų 
Suvalkijos vietovėse, pasiprieši
nimą.

Nuo Lankeliškių iki Buda
vonės miško vos aštuoni kilo
metrai. Egzekucijos vieton, kaip 
tvirtina liudytojai, kunigai buvo 
atvežti apie 8 valandą ryto. 
“Kur laikė suimtuosius apie 3 
valandas? Gal tardė, net teisė” 
- spėlioja laikraštis “Ateitis”.

Vienintelis, matęs dvasinin
kus prieš jų mirtį, yra Antanas 
Kiveris, kurio parodymais dau
giausia rėmėsi ir cituotas laik
raštis (“Apie 9 vai. Vokiečiai at
vedė A. Kiverį prie trijų kruvinų 
ir sumaitotų lavonų...”).

Trijų nukankintųjų kunigų 
kūnai su liturginiais rūbais buvo 
pašarvoti Lankeliškių šventovė
je. Parapijiečiai kankinio klebo
no kūną iškilmingai palaidojo 
šventoriuje. Po kiek laiko Jono 
Petrįkos palaikus perkėlė į K. 
Naumiestį. 1966 m. ten pat pa
laidojo ir Vaclovą Balsį.

Praėjus mėnesiui po laido
tuvių, vokiečiai kariškiai iškasė 
kunigų J. Dabrilos, V. Balsio ir 
J. Petrikos kūnus, karo gydyto
jai - žinovai nufotografavo, nu
statė ir aprašė kankinių žymes. 
Šį reginį matė kun. J. Petrikos 
giminaitis L. Papečkys, kuris 
apie kankinimo žymes papasa

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę. 

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje, 

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

ų

kojo savo žmonai, J. Dabrilos gi
minaičiui J. Šidlauskui ir kitiems.

Prof. dr. kun. Justinas Dab
rila ilsisi Alksnėnų šventoriuje. 
Jam buvo pastatytas didelis pa
minklas, vaizduojantis (viršuje) 
Kristų, nešantį kryžių, o apačio
je - raudonarmiečius, durtuvais 
badančius kunigus. 1956 m. - 
paminklas buvo sunaikintas. Jo 
giminaičio J. Šidlausko pastan
gomis 1989.VI.28 Vilkaviškio 
vykdomojo komiteto sprendimu 
nr. 14 buvo leista atstatyti kuni
go dr. Justino Dabrilos antkapi
niame paminkle anksčiau buvu
sį reljefą.

Klebono kun. P. Karaliaus 
rūpesčiu Budavonės giraitėje, 
kunigų nukankinimo vietoje, 
pagal kunigo Pijaus Brazausko 
paruoštą projektą buvo pastaty
tas gražus prasmingas pamink
las - ant aukšto pjedestalo trys 
sujungti kryžiai. Po jais užrašas: 
“Šioje vietoje bolševikų nukan
kinti 1941.VI.22 kunigai V. 
Balsys, J. Dabrila, J. Petriką”. 
Po II-ojo pasaulinio karo pa
minklas buvo sunaikintas. 1989 
m. K. Janulaičio pastangomis jis 
vėl atkurtas.

Vilkaviškio vyskupijos kuri
ja įgaliojo kun. profesoriaus dr. 
Justino Dabrilos sesers sūnų 
Joną Šidlauską atstovauti Vilka
viškio vyskupijos teismuose dėl 
kunigų: Justino Dabrilos, Vac
lovo Balsio ir Jono Petrikos nu
kankinimo 1941.VI.22 Budavo
nės miške.

1993 m. pastarasis kreipėsi į 
Vokietijos Raudonąjį kryžių, 
1994 m. - į Vokietijos Bundes
vero archyvą, iš kur gavo pažy
mas, liudijančias sovietinės ar
mijos įvykdytą nusikaltimą - tri
jų kunigų nukankinimą Budavo
nės miške.

1997 m. rugsėjo 17 d. Vilka
viškio rajono apylinkės teismas, 
išnagrinėjęs bylą, nustatė, kad 
kunigai Vaclovas Balsys, Justi
nas Dabrila ir Jonas Petriką 
1941.VI.22 rusų kareivių buvo 
nužudyti Budavonės miške dėl 
neišsižadėjimo savo tikėjimo.

Jonas Šidlauskas yra sukau
pęs ir saugo nemažą pluoštą gy
vųjų liudininkų pasakojimų apie 
kunigų asmenybes, jų šviesų pa
siaukojimų kupiną kelią ir tra
gišką žūtį. Sukaupti susirašinėji
mai su užsieniu, archyvinė me
džiaga, nemažai iškarpų iš pe
riodikos, knygos, kuriose mini
ma Budavonės tragedijos aukų

VYTAUTAS P. ZUBAS

Ne tik išeivijoje, bet ir išsi
laisvinusiame krašte dar vis atsi
randa žmonių, kurie krašto ge
rovę sieja su žemės ūkiu. Išeivi
joje jau pora dešimtmečių nie
kas negirdi Kanados prerijų gy
ventojų skundų. Pokaryje maiti
nę ne tik Kanadą, bet ir kitus 
kraštus savo kviečiais, šiandieną 
išauginto derliaus neturi kur dė
ti. Žemės ūkio revoliucija pasi
baigė po Antrojo pasaulinio ka
ro, užleisdama vietą pramonės 
revoliucijai: steigėsi nauji fabri
kai, gamyklos, reikalaujančios 
mažai kvalifikuotos darbo jėgos.

Pramonės revoliucijos am
žius buvo palyginti trumpas. 
Pastarojo šimtmečio pabaigoje 
pakeitė ją technologinė ryšių re
voliucija, reikalaujanti aukštų 
kvalifikacijų darbuotojų.

Pirmutinės laisvos Lietuvos 
vyriausybės ėmėsi įgyvendinti 
Vakaruose jau užmirštą žemės 
ūkio revoliuciją: skubotai išdali
nę kolūkius sugriovė net turėtą 
žemės ūkį, padarydami tūkstan
čius mažažemių ir užsienyje gy
venančių stambesnių “ūkinin
kų”. Laimė, kad aukštų kvalifi

vardai. Yra padovanojęs nuo
traukų ir kitos dokumentinės 
medžiagos valstybiniam Lietu
vos ir valstybiniam Kauno isto
rijos muziejams. Kuriamas do
kumentinis filmas “Budavonės 
kankiniai”.

Turime viltį, kad prie tragiš
kos istorijos ne kartą bus grįžta
ma, kad čia ras peno literatai ir 
kitų meno sričių atstovai, kurie 
padės giliau suvokti pasišventi
mo, pasiaukojimo kainą ir kiek
vienam savo gyvenimo prasmę.

O kad kiekvienas kankinių 
nekaltai išlietas kraujo lašas 
pražydėtų, kad uždegtų žmonių 
širdyse pagarbą ir meilę savo ar
timui, kad užmiršus pyktį ir 
kerštą būtų grąžintas į lietuvio 
sielą dvasingumas, bendravimo 
kultūra, atsižadėjimas savęs var
dan tautos laisvės ir nepriklau
somybės įtvirtinimo, kad galėtu
me pasakyti: aš pražydinau že
mę, išauginau doros, garbės, tie
sos tvirtybės medį.

Norisi tikėti, kad minėdami 
60-ąsias metines nuo kunigų- 
kankinių mirties, mes prisimin
sime tremties, lagerio ir kitus 
išlikusius, gyvenusius čia, ne
įvardintus kankiniais. Gal susi
kaupimo valandos padės mums 
suvokti šios trumputės buvimo 
žemėje akimirkos vertę, jos 
prasmę, kaip ją suprato Buda
vonės kankiniai.

Marija Krasauskienė, 
Jonas Šidlauskas, 
Draugystės 22-25, 

Marijampolė

Kankinio kunigo dr. JUSTINO DABRILOS kapo paminklas Alksnė
nuose prie šventovės Nuotr. J. Šidlausko

kacijų išsimokslinusių žmonių 
šiandieną Lietuvoje nestinga. 
Jie pradeda organizuotis.

Darius J. Ross aprašė vie
nos tokios grupės spaudos kon
ferenciją, įvykusią 2000 m. 
gruodžio 12 d.

“Mes tikime, kad tik parem
ta žinojimu Lietuvos ekonomija 
gali būti lygiateisis pasaulinės 
rinkos partneris, dirbantis sutar
tinai su mokyklom ir technolo
gais naujose ir kūrybingose sri
tyse”, - skelbė žinojimu parem
to ekonominio forumo deklara
cija (Knowledge Based Econo
my Forum). Ją pasirašė 31 vers
lo vadovas ir akademikai, dir
bantys genetikos, kompiuterių 
ir lazerių technologijoje, įskai
tant buvusį ministerį Valentiną 
Milaknį, buvusius min. pirmi
ninkus Aleksandrą Abišalą ir 
Andrių Kubilių.

Grupės tikslas - raginti vy
riausybę skirti daugiau lėšų mo
kykloms ir investuoti į interneto 
programas dirbant sutartinai su 
mokyklom ir privačiu sekto
rium. “Lietuva neturi brangių 
gamtos turtų ir privalo impor
tuoti degalus. Mano nuomone,
vienintelis pažangos kelias - ži
nojimo ekonomija”. Taip kalbė
jo Vytautas Naktinis, vienas iš 
forumo iniciatorių.

Paremti savo išvedžioji
mams, kaip pavyzdį jis nurodė 
savo bendrovę “Biotechna”. 
“Šiais metais mūsų pajamos 
buvo 8 mil. litų, bet aš galiu pa
sigirti, kad sekantiems metams 
mūsų tyrimų biudžetas yra 14 
mil. litų”. Naktinis labiausiai 
didžiuojasi tuo, kad “Biotech
na” galėjo parūpinti darbą kele
tui jaunų aukštųjų mokyklų 
absolventų, kurie būtų emigravę 
ieškodami geriau apmokamo 
darbo.

Naktinis labai kritiškai pasi
sakė dėl užsienio kapitalo sto
kos Lietuvoje. “Pažiūrėkim į In
diją, kuri stato antrą Silicon 
Valley. Kodėl mes negalim to 
padaryti? Mūsų ekonomija ne
gali būti apjuosta siena kaip 
koks uždaras kiemas”. Jis kalti
no Lietuvos žiniasklaidą, pasisa
kančią prieš užsienio investicijas 
ir skatinančią ekonominį atsiri
bojimą visuomenėje.

Jo kolega Arvydas Sekmoka 
iš “Na Vision Baltic” bendrovės 
sutiko su Naktiniu. “Tokia ben
drovė kaip ‘Ericson’ yra susijusi 
su Švedija, tačiau kapitalas už 
jos yra tarptautinis, ateinantis iš 
daugelio kraštų. Mes kalbame 
apie globalizaciją, ir neturėtu
me jos baidytis”.

Forumas nori būti idėjiniu 
vadovu “think-tank” ir stengiasi 
pritraukti geriausius specialistus 
iš įvairių technologijos sričių, 
kad galėtų paveikti visuomenės 
nusistatymą ekonominės globa
lizacijos atžvilgiu ir paveikti vy
riausybės politiką.

Blaivybės steigėjai jaunuoliai-valančiukai su savo vadovais Kazlų Rūdoje. Kairėje klupo Blaivybės sąjūdžio 
pirmininkas A. JANKAUSKAS

Prezidento kelionė vokiečių akimis
Apie Lietuvos prezidento Adamkaus kelionę Maskvon rašė didžiausias Vokietijos 
dienraštis “Sueddeutsche Zeitung”. Iš Baltijos valstybių prezidentų Valdas Adamkus 

buvęs pirmas, gavęs kvietimą iš Kremliaus

KAZYS BARONAS

Prieš prez. V. Adamkaus 
kelionę į Maskvą didžiausias 
Vokietijos dienraštis Miunche
no “Sueddeutsche Zeitung” jau 
antrą kartą supažindino skaity
tojus su Lietuvos vadovu, iš
spausdindamas šalia nuotraukos 
gan platų komentarą. Laikraš
čio Varšuvos korespondentas T. 
Urban rašė, kad beveik dešimt 
metų tarp Vilniaus ir Maskvos 
buvo jaučiamas speigas. Atrodo, 
dabar pasirodys atlydys, nes po 
Lietuvos okupacijos 1940 m. į 
Kremlių vyksta Lietuvos prez. 
V. Adamkus.

Manding, darnaus susitiki
mo su V. Putinu nebuvo nelau
kiama. Priežastis? Lietuviai ver
žiasi j ŠAS, rusai draudžia. Be 
to, Maskva reikalauja per Lietu
vą bevizinių civilių kelionių bei 
laisvų karinių ešalonų į Kara
liaučiaus sritį. Lietuviai prieši
nasi. Iš kitos pusės, V. Adamkus 
neturi tokių problemų, kokias 
turi Latvija su Estija: Lietuvoje 
yra labai mažas rusiškos mažu
mos nuošimtis. Tai didelis Lie
tuvos koziris.

Didelę klaidą Varšuvos ko
respondentas padarė rašyda
mas, kad prieš trejetą metų, ei
damas užs. reik. min. pareigas, 
jis buvo išrinktas Lietuvos prezi
dentu, tuo sudavęs didelį smūgį 
Rusijai: mat jis aktyviai dalyva
vo lietuvių emigrantų antiko
munistinėje veikloje, buvęs JAV 
piliečiu. Taip pat V. Adamkaus 
išrinkimas reiškė, kad Maskvos 
įtaka į Baltijos erdvę bus gero
kai nukirpta. Kad jis dabar kvie
čiamas į Kremlių, tas faktas pri
klauso prie bendrų ir naudingų 
politinių siekių. Prie jų priklau
so Rusijos dujų ir naftos vamz
džių tiesimas.

Išeivių svajonė
Išrinkus V. Adamkų prezi

dentu, esą išsipildė visų lietuvių 
emigrantų svajonė. V. Adamkus 
kartu su tėvais ir tūkstančiais 
lietuvių traukėsi nuo Raudono
sios armijos į Vakarus, baigė 
Miunchene gimnaziją ir 1949 m. 
persikėlė į JAV. Toliau T. Ur
ban aprašo jo eitas pareigas Či

PADĖKA
BRANGUS VYRAS, TĖVELIS IR SENELIS 

AtA
ROMAS SIMANAVIČIUS

iškeliavo į amžinybę 2001 m. vasario 1 d. Palaidotas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississauga, Ont.

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kuni
gams už aukotas gedulines Mišias, klebonui kun. Augusti
nui Simanavičiui, OFM, už atnašautas Mišias pranciškonų 
koplyčioje St. Petersburge, Floridoje, kun. Eug. Jurgučiui, 
OFM, už maldas prie karsto ir palydėjimą į amžino poil
sio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame Vytui Biretai už atsisveiki
nimo žodžius kapinėse, D. Viskontienci ir D. Radtkei už 
giesmes ir vargonavimą per Mišias, visiems atsilankiu
siems koplyčioje ir velionį palydėjusiems į kapines. Dėko
jame visiems už pareikštas užuojautas asmeniškai, raštu ir 
spaudoje, už užprašytas Mišias, gražias gėles, aukas “Tė
viškės žiburiams”, Slaugos namams ir Prisikėlimo parapi
jos persikėlimui. Dėkojame B. Matulaitienei ir M. Povi- 
laitienei už aukų rinkimą. Ypatingą padėką skiriame gi
minėms už pagalbą liūdesio valandoje ir karsto nešėjams. 
Dėkojame B. Stanulienei už paruoštus pietus ir ponioms 
už pyragus.

Jūsų nuoširdumas liks visada mūsų atmintyje - 
liūdinti žmona Hilda, dukros - Irena su 
šeima, Diana su vyru ir sūnus Raimondas

kagoje, kurias jis dabar nori pa
naudoti Lietuvoje. Savo biuro
kratiniais penkmečių planais 
Sov. Sąjunga daug žalos padarė 
Lietuvos aplinkai. Prie jos ko
respondentas priskiria Ignalinos 
atominę jėgainę.

Aukštaūgis ir elegantiškas 
V. Adamkus puikiai atstovauja 
Lietuvai tarptautinėje plotmėje. 
Jis yra 74 m. amžiaus, tačiau at
rodo dešimčia metų jaunesnis. 
Be pavardės T. Urban mini vie
ną spaudos atstovą, kuris yra ra
šęs, kad V. Adamkus yra gyvas į 
vakarus pasitraukusių emigran
tų pavyzdys: jie nepatyrė sovie
tinio persekiojimo, sveikai mai
tinosi, turėjo gerą medicininę 
priežiūrą, tad lietuviai emigran
tai dar ir dabar yra pilni ener
gijos.

Politiniai pokalbiai
Kiek platesnį žvilgsnį j prez. 

V. Adamkaus viešnagę Maskvo
je dienraštis metė politiniame 
puslapyje rašydamas, kad jis yra 
pirmas Baltijos valstybių prezi
dentas, pakviestas apsilankyti 
Kremliuje, ir tai net tris dienas. 
Tad laukiama Lietuvos-Rusijos 
santykių pagerėjimo. Prieš ke
lionę prez. V. Adamkus Rusijos 
spaudos atstovams pareiškęs, 
kad Lietuva ir toliau sieks trans
atlantinės sąjungos, taip pat mė
gindamas įrodyti V. Putinui, jog 
ŠAS nėra grėsmė Rusijai. Rusi
jos spaudos komentatorių nuo
mone, V. Adamkus bando įro
dyti, kad tarp Vilniaus ir Mask
vos nėra jokių nesusipratimų.

Kremliaus pasikalbėjimų 
darbotvarkėje esą iškils Kara
liaučiaus klausimas. Rusai rei
kalauja bevizinių kelionių, ta
čiau Vilnius priešinasi. Rusai 
siūlys lietuviams atidaryti plačią 
prekių rinką, nes Lietuvos ga
miniams yra uždėtas didelis 
muitas. Be to, Lietuva jau pa
ruošė visiškai naują Karaliau
čiaus srities ekonominio ir poli
tinio gyvenimo projektą.

Kelionės išvakarėse kiek 
nesklandumų į viešnagę įnešė 
St. Mickievič, buvęs “Sovieckaja 
Litva” redaktorius. Jis kaltino 
Vilnių rusų mažumos priespau
da. St. M. Lietuvos teismo buvo 

nuteistas ketverių metų kalėji
mo bausme, nes 1991 m. dalyva
vo sąmoksle ir pabėgo į Rusiją.

Giminaičiai laiškuose rašė, 
kad Lietuvoje plačiai kalbama 
apie Lietuvos-Rusijos sutartį, 
atiduodančią dalį Rytprūsių 
Lietuvai, tačiau Lietuva turi at
sisakyti nuo įsijungimo į ŠAS. 
Gal tai tik gandai...

Naujas veikalas apie baltiečius
Vokietijos knygų lentynose 

pasirodė ilgu pavadinimu G. 
Fiorenbacho 269 psl. studija 
(kaina 94 markės, 72.31 dol., 48. 
06 euro), kurioje autorius labai 
plačiai paliečia Baltijos valsty
bių santykius su ŠAS ir ES.

Autoriaus nuomone, Vaka
rų pasaulis iki šiol nedavė galu
tinio atsakymo, tikrovėje veng
damas jo. O juk artinasi 2002 
m., kai darbotvarkėje bus įrašy
tas tolimesnis ŠAS plėtros klau
simas. Tad autorius klausia, ar 
lietuviai, latviai, estai bus priim
ti į šią eurotransatlantinę s-gą, 
ar jų prašymas vėl bus “ramina
mas” pažadais, paliekant atviras 
duris ateičiai? Vokiečio nuomo
ne, tuo klausimu vyks labai gy
vos diskusijos.

ŠAS baltiečiams turės duoti 
galutinį atsakymą - ar jis būtų 
teigiamas, ar neigiamas. Baltie- 
čiai mato Maskvos okupacijos 
pavojų, tad jų noras yra kuo 
greičiausiai įsijungti į ŠAS. Taip 
pat narystė Europos Sąjungoje 
turi ne tik ekonominę, bet ir po
litinę reikšmę.

Vakarų pasaulio delsimas 
turi daugelį priežasčių. Baltijos 
kraštai, kaip buvusios sovietinės 
respublikos, yra dideliame geo
politiniame pavojuje. Be to, ru
sų mažuma, sienų klausimai yra 
taip pat labai pavojingos proble
mos. Įjungus Lietuvą į Vakarų 
pasaulio sąjungas, kils Karaliau
čiaus klausimas, nes jis bus tikra 
rusiška užtvara. Kitas svarbus 
klausimas - Baltijos valstybių 
gynyba. Baltiečių karinės pajė
gos esančios labai silpnos.

Autorius nagrinėja iki šiol 
su Baltijos valstybėm pasirašy
tas apsaugos sutartis, priminda
mas transatlantinę taikos part
nerystę. Bet baltiečiai tuo nesi
tenkina, reikalauja pilnos ŠAS 
narystės. Deja, jie be “lūpinių” 
Vakarų pasaulio pažadų, iki šiol 
nesusilaukė tikro, stipraus rė
mėjo, kuris aiškiai pasisakytų už 
baltiečių narystę ŠAS, nepaisant 
Maskvos priešinimosi. Už Len
kijos, Čekijos, Vengrijos narystę 
aiškiai pasisakė Vokietijos 
kancl. Kohl ir JAV prez. B. 
Clinton. Nelauktina, kad tuo 
pačiu keliu eis G. W. Bush ir G. 
Schroeder. Jie nori ir toliau gra
žiai bendradarbiauti su Rusija.

Savo studijos pabaigoje G. 
Fiorenbach linki baltiečiams 
glaudaus bendradarbiavimo, ne
laukiant jų greito įjungimo į 
ŠAS, tačiau tuoj pat keldamas 
gal pagrindinį klausimą: kada 
galutinai Baltijos valstybės bus 
įjungtos į Vakarų pasaulio 
struktūras ir kokią galutinę eu
ropinę saugos formą priims Va
karai? Į tą klausimą jis pats ne
turi atsakymo.

Knygų rišykla 
tįlj “SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Gres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 6?5-2412
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PRITARĖ SUTARČIAI SU RUSIJA
Lietuvos vyriausybė kovo 28 

d. pritarė pasirašymui sutarties 
dėl keitimosi nuteistaisiais su Ru
sijos federacija, rašo ELTA/LG- 
TIC. Ją pasirašė abiejų kraštų tei
singumo ministerial Gintautas 
Bartkus ir Jurijus Čaika Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus ofi
cialaus vizito Rusijoje metu. Lais
vės atėmimu nuteistų asmenų 
perdavimo sutarties pagrindu Ru
sijoje nuteisti Lietuvos piliečiai 
galės būti perduoti Lietuvai ir ten 
atlikti likusią bausmę. Šis princi
pas galios ir Lietuvoje laisvės 
atėmimu nuteistiems Rusijos pi
liečiams. Išlaidas, susijusias su 
perdavimu, pagal parengtą sutartį 
turi padengti valstybė, kuriai nu
teistasis yra perduodamas.

DOVANOJO LAIVĄ
Kovo 28 d. į Klaipėdos karo 

uostą atplaukė Vokietijos Lietu
vos karinėms jūrų pajėgoms 
(KJP) dovanojamas minų me
džiojimo laivas “Kuršis”. Vokieti
ja techniškai atnaujino vartotą 
laivą savo lėšomis už maždaug 3 
mln. Vokietijos markių. Lietuvos 
krašto apsaugos ministerija prie 
laivo atnaujinimo prisidėjo 100, 
000 markių. Laivas ginkluotas pa
tranka, jame įrengti 2 povandeni
niai robotai minų paieškai. Pa
grindinė laivo paskirtis - jūrinių 
minų paieška ir neutralizavimas. 
Jis taps Lietuvos dalimi bendroje 
Baltijos valstybių minininkų es
kadroje BALTRON, rašo BNS/ 
LGTIC.

KARIAI Į KOSOVĄ

Kovo 22 d. iš Karmėlavos 
oro uosto į taikos palaikymo misi
ją Kosove išvyko ketvirtoji Lietu
vos karių pamaina, rašo ELTA/- 
LGTIC. Trisdešimt Alytaus kuni
gaikštienės Birutės bataliono pro
fesionalios tarnybos karių pakeis 
motorizuotosios pėstininkų briga
dos “Žemaitija” atlikusius šešių 
mėnesių misiją. Naujai vykstantys 
tarnaus ŠAS (NATO) pajėgose 
kartu su Lenkijos kariais.

SIŲS KARINĮ LĖKTUVĄ
Lietuvos seimas kovo 27 d. 

pritarė vyriausybės siūlymui pa
siųsti dalyvauti taikos palaikyme 
Jugoslavijos Kosovo provincijoje 
bei Bosnijoje ir Hercegovinoje 
Lietuvos karinių oro pajėgų lėk
tuvą “An-26”. Jis yra siunčiamas 
ŠAS (NATO) vyriausiosios jung
tinių pajėgų Europoje vadavietės 
prašymu, rašo BNS/LGTIC. Lėk
tuvas bus siunčiamas su 7 karių 
personalu. Jis gali gabenti iki 38 
žmonių bei krovinių iki 5.5 t. Šiuo 
metu taikos palaikyme Kosove 
tarnybą atlieka 30 Lietuvos karių, 
Bosnijoje - 2 kariai.

VĖŽIO STATISTIKA

ELTOS/LGTIC žiniomis, pa
gal vyrų mirtingumą nuo plaučių 
vėžio Lietuva priskiriama prie že
miausius rodiklius turinčių valsty
bių - ES kandidačių, kaip rašoma 
Valstybinės sveikatos tarybos me
tiniame pranešime. Tuo tarpu 
moterų mirtingumas dėl krūties ir 
gimdos kaklelio vėžio didėja dėl 
vėlyvos diagnostikos ir su juo su
sijusio nedidelio gydymo veiks-

FOUR SEASONS lVZ/r IFXk REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

KAIRYS
EALTIC EXPEDITING

♦ 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 ra).) (905) 271-8781
Algis Trumplckas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558

mingumo. Lietuvoje atliekami 
piktybinių navikų kontrolės dar
bai iš esmės atitinka pagrindines 
Europos sąjungos kovos su vėžiu 
plano nuostatas, tačiau dėl men
kų finansinių išteklių gyventojų 
švietimas ir medikų onkologinis 
parengimas Lietuvoje yra nepa
kankami.

BŪTINA INTERNETO PLĖTRA

Kaip praneša ELTA/LGTIC, 
kovo 19 d. prezidentūroje įvyko 
pirmas Lietuvos žinių visuomenės 
tarybos prie Lietuvos prezidento 
posėdis. Taryba įsteigta preziden
to Valdo Adamkaus įsakymu ko
vo 7 d. Jai pavesta plėtoti visuo
menės ir valstybės institucijų dia
logą kuriant žinių visuomenę Lie
tuvoje, o jos nariai prezidentui 
teikia pasiūlymus, kaip formuoti 
ir įgyvendinti valstybinę žinių po
litiką. Prezidentas pabrėžė, kad 
šiuo metu vyriausybės ir seimo 
rengiamos informacinės visuome
nės strategijos darbus būtina de
rinti, siūlė įsteigti pajėgią vyriau
sybinę struktūrą problemoms nu
statyti ir spręsti. V. Adamkaus 
nuomone, taryba taip pat turėtų 
imtis šviečiamojo darbo. Būtina 
rengti informacinių technologijų 
specialistus ir išlaikyti juos Lietu
voje. Prezidentas teigė laukiąs vi
suomenės pasiūlymų elektroniniu 
paštu “Adamkus@lrp.lt”, kaip 
paspartinti žinių visuomenės kū
rimąsi Lietuvoje.

VALDOVŲ RŪMŲ ATSTATYMAS
Valdovų rūmų paramos fon

do valdyba paskelbė 2000 m. 
veiklos apžvalgą, kurioje aprašy
tos pastangos šį projektą išjudinti, 
pareklamuoti, o taip pat paskelbti 
VR atstatymo rėmėjai. Projektą 
remdami sutiko steigti paramos 
židinius draugija “Pilis”, Lietuvos 
kultūros fondas, istorijos mokyto
jų, kraštotyros, radijo ir televizi
jos, muzikos industrijos, pramoni
ninkų, restauratorių, statybinin
kų, statybos inžinierių, viešbučių, 
viešbučių ir restoranų organizaci
jos bei Pasaulio lietuvių bendruo
menė. JAV visuomenininko dr. 
Edmundo Lenkausko siūlymu, 
įsteigtas rėmėjų “tūkstantininkų” 
klubas, po tūkstantį dolerių arba 
litų pasižadančių skirti kasmet iki 
numatytų atstatymo metų (2009). 
VR paramos fondas išleido pla
katus ir 2001 m. kišeninius kalen
dorius, užmezgė ryšius tolesnei 
reklamai ir paramai skatinti. Ko
vo 28 d. Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus sudarė Valdo
vų rūmų tarybą, kurio garbės pir
mininku bus buvęs prezidentas 
Algirdas Brazauskas.

TARĖSI SVEIKATOS 
KLAUSIMAIS

Kovo 29 d. Vilniuje įvyko 
konferencija “Pacientas ir sveika
tos apsauga”, kurią surengė Nau
josios demokratijos partija, Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų frakcija seime, rašo EL
TA/LGTIC. Atvirame pokalbyje 
tarp dalyvaujančių pacientų, svei
katos priežiūros paslaugų tiekėjų, 
organizatorių ir politikų nustaty
ta, kad iki šiol sveikatos apsaugos 
reforma vykdoma “neįsiklausant į 
paciento nuomonę, neįvertinant 
tai, ką jis gauna sveikatos priežiū
ros įstaigose”. Atkreiptas dėme
sys, kad pacientų teisių apsauga 
yra atsieta nuo vartotojų teisių 
gynimo sistemos, trūksta infor
macijos apie paslaugų teikimą 
medicinos įstaigose. Kr itiškai ver
tintos Ligonių kasos, kurios kaip 
paslaugų pirkėjos veikia nekont
roliuojamos, neatstovauja pacien
tų interesams. Konferencijos da
lyviai rezoliucijoje paragino val
džią iš esmės įvertinti sveikatos 
apsaugos sistemą, sustabdyti vie
našališkai vykdomą pertvarkymą, 
atsisakyti uždaro sveikatos siste
mos valdymo, įteisinti paciento 
teisių gynimo ir sveikatos priežiū
ros kokybės sistemas. RSJ

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Toronto-Mississaugos jaunimo choro “Angeliukai” narės koncertuoja Kalgario lietuviams Nuotr. E. Krausienės

Su Kalgario lietuviais Lietuvos nepriklausomybės šventėje (iš k.): KLB 
pirm. A. Vaičiūnas, Z. Astravaitė, ambasadorius R. Šidlauskas, N. Astra- 
vienė Nuotr. A. Krauso

Calgary, Alta.
DIDINGA ŠVENTĖ. Kanados 

lietuvių bendruomenės Kalgario 
apylinkė š.m. kovo 18 d. atšventė 
savo 46 m. veikloje gražiausią Va
sario 16-sios ir Kovo 11-sios minė
jimą gražiose “Carage House Inn” 
viešbučio patalpose. Salė buvo pil
na žmonių. Tai buvo dviguba šven
tė. Kalgario lituanistinė (šeštadie
ninė) mokykla atšventė 25 metų 
veiklos sukaktį.

Turėjome ir garbės svečių: am
basadorių Kanadai Rimantą Šid
lauską, garbės konsulą Albertai dr. 
Antaną Vyšniauską, KLB pirm. Al
girdą Vaičiūną. Įspūdingiausos 
viešnios buvo Toronto “Angeliu
kai” su vadove Nijole Benotiene. 
Netikėti svečiai pasirodė Pasaulio 
ir Kanados jaunimo sąjungų pirmi
ninkai - Matas Stanevičius ir Da
rius Sonda.

Programai vadovavo Elvis Kar
iūnas. Minėjimas buvo pradėtas 
Lietuvos ir Kanados himnais, 
akompanuojant Zitai Astravaitei. 
Vakarienės maldą sukalbėjo Pra
nas Gluoksnys. Svečiai susirinku
siems perdavė savo sveikinimus ir 
ragino neapleisti lietuvių kalbos ir 
jos kultūrinių papročių.

Įdomiausią žinią susirinku
siems pranešė garbės konsulas dr. 
Antanas Vyšniauskas: į Albertą at
vyksta Saboniukų krepšinio ko
manda iš Kauno žaisti su Kalgario 
ir Edmontono jaunimo rinktinė
mis. Stipriausias priešas bus Kalga
rio rinktinė, kurioje žaidžia Gedi
minas Vyšniauskas ir Mykolas 
Kuzmickas. Albertoje jie išbus visą 
savaitę Kalgario “Stempede” metu.

Apylinkės valdybos pirm. El
vyra Krausienė pasveikino visus 
svečius ir čia susirinkusius tautie
čius. Ji apibūdino Kalgario lietuvių 
šeštadieninės mokyklos veiklą ir 
reikšmę, išreiškė padėką visiems 
mokytojams bei tos mokyklos 
rėmėjus. A. Vaičiūnas apdovanojo

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai 

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

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

GRYBEL1NIAI SUSIRGIMAI
► |AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

KLB Švietimo komisijos medaliais: 
Gražiną Noreikienę kaip mokyklos 
įsteigėją, Nelę Astravienę mokyk
los tęsėją. Elvyra Krausienė apy
linkės valdybos vardu įteikė buvu
siems mokyklos bendradarbiams 
padėkos pažymas. Po to buvo įvež
tas pyragas su trispalviu 'įrašu: 
“Kalgario lietuvių mokyklai 25 m. 
Sveikiname”. Tautiečiai bandė jį 
suvalgyti, bet nepavyko.

Kalgario mokykla yra surin
kusi daug medžiagos apie savo 
veiklą ir rengiasi išleisti sukaktu
vinį leidinį. Mokykla kreipiasi pir
miausia į KLB Švietimo komisiją 
finansinės pagalbos. A. Vaičiūnui 
buvo įduotas pavyzdys to projekto, 
nors nepilnas.

Meninę programą atliko “An
geliukai” su daina, kanklėm ir 
akordeonu. Vadovė N. Benotienė 
įtraukė į dainas visus dalyvius, 
kurie prisidėjo prie jau senai girdė
tų dainų. Ačiū tau, Nijole!

Dalyviai skirstėsi iš lėto, bet 
visų lūpose buvo girdima: “Tokios 
jaunos merginos ir taip gerai kalba 
lietuviškai. Tiek garbingų svečių 
niekada nesame čia tokių turėję. 
Mūsų valdyba yra tikrai verta pagy
rimo...”

Kitą rytą dėl laiko stokos, visi 
svečiai buvo judinami iš lovų apie 
6-7 v.r. Jaunimas su atstovais pa
kliuvo į Alberto Stasiulio autobu
siuką, o ambasadorius į K. Du
bausko automobilį ir visi išvyko į 
kalnus. Laikas buvo ribotas dėl 
skrydžio lėktuvu. Ambasadorius 
turėjo pasitenkinti tik Banff’u. Kiti 
buvo laimingesni - pasiekė net 
“Lake Louise”. Ryšys buvo palai
komas telefonu.

REKOLEKCIJOS. 2001 m. ba
landžio 1 d., 2 v.p.p., kun. Juozas 
Žukauskas, OFM, vedė Gavėnos 
rekolekcijas Šv. Marijos šventovė
je. Buvo suneštinė vakaronė ir pa
sisvečiavimas.

RINKIMAI. 2001 m. balan
džio 22 d., 2 v.p.p., įvyks naujos 
valdybos rinkimai parapijos salėje. 
Bus užkandžių ir gėrimų. Manoma, 
kad dabartinės valdybos dauguma 
narių pasitrauks iš pareigų. Atro
do, ateis jaunesnė karta tęsti šio 
darbo. Kęstutis Dubauskas

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Hamilton, Ont.
A.a. ERIKOS ONOS ŠAKIE

NĖS atminimui, užjausdami vyrą 
Vincą, sūnų Marijų, dukrą Jolandą 
ir jų šeimas, Alfonsas ir Emilija Ky
bartai “Vaiko tėviškės namams” 
aukojo $40.

A-a. GENOVAITĖS GRAJAUS
KIENĖS dvejų metų mirties prisi
minimui vyras Bronius, “Pagalbai 
Lietuvos vaikams” aukojo $50.

Atitaisymas. “TŽ” 5 nr. “Pa
galbai Lietuvos vaikams” padėkoje 
parašyta, kad Sue ir Leonas Kli- 
maičiai aukojo $5,000, turėjo būti 
$5,000 (penki tūkstančiai JAV). Už 
netikslumą atsiprašome.

PLV komitetas

Burnaby, B.C.
A.a. JONAS VENCKUS mirė 

2001 m. kovo 30 d. Palaidotas ba
landžio 4 d. Ocean View kapinėse, 
Burnaby, B.C. Pranešimą apie šio 
tautiečio mirtį atsiuntė V. Skabei- 
kis, 240 East, 18,h St., North Van
couver, B.C., V7L 2X6.

Edmonton, Alta.
ĮSPŪDINGAS RENGINYS. Va

sario 16-Kovo 11 minėjimas įvyko 
Edmontono Lietuvių Namuose ko
vo 17 dieną. Šių metų minėjimas 
Edmontono lietuviams ir jų drau
gams buvo reikšmingesnis, nes mi
nėjime dalyvavo keletas garbingų 
svečių - Lietuvos ambasadorius 
Kanadai Rimantas Šidlauskas, Ka
nados lietuvių bendruomenės pir
mininkas Algirdas Vaičiūnas, Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas Matas Stanevičius ir 
Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas Darius Sonda. Taip 
pat Edmontono lietuviams buvo 
padaryta maloni staigmena - A. 
Vaičiūnas suorganizavo ir atsivežė 
6 “Angeliukų” grupės dainininkes- 
muzikantes (Vilija Narušytė, Vik
torija Benotaitė, Vilija Pečiulytė, 
Andrė Benotaitė, Elė Stravinskai- 
tė, Ramunė Jonušonytė) su jų va
dove Nijole Benotiene.

Minėjime dalyvavo 126 asme
nys. Po skanios vakarienės, paruoš
tos Helen Papley (Garbenčius) ir 
jos padėjėjų, prasidėjo programa 
Kanados ir Lietuvos himnais. Dia
na Špokienė iš Klaipėdos, kuri stu
dijuoja Albertos universitete, buvo 
programos vedėja. Po trumpo Kos
to Zolpio, Edmontono Lietuvių 
Namų pirmininko, žodžio, progra
mos vedėja pristatė Lietuvos am
basadorių Kanadai R. Šidlauską, 
kuris pasakė minėjimo progai tin
kamą kalbą. Toliau kalbėjo A. Vai
čiūnas. Sveikino Edmontono latvių 
sąjungos “Imanta” pirmininkas Z. 
Skribis, Edmontono estų sąjungos 
pirmininkas, D. Kiil. Po kalbų -

(Nukelta į 5-tą psl.)

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

I ■523332222322225

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

LougheedFuneral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

JA Valstybės
Lietuvos ambasados Vašingto

ne pranešimu, Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris Antanas Valionis 
š.m. kovo 5 d. pasirašė Lietuvos 
garbės konsulų įgaliojimo raštus ir 
oficialiai šias pareigas JAV-bėse 
pradėjo eiti šie asmenys: Vytautas 
V. Lapatinskas (Seattle, VA), sta
tybos inžinierius, gimęs 1926 m. 
Varniuose, 30 metų dirbęs “Boe
ing” bendrovėje, vienas LB Seattle 
apylinkės steigėjų, priklausantis 
Lietuvių fondui; Alfonsas A. Jur
gutis (Detroit, MI), gimęs 1936 m. 
Varniuose, ilgametis “Fordo” ben
drovės įvairių padalinių JAV-se, 
Vakarų Europoje, Lotynų Ameri
koje bei Japonijoje vadovas, šiuo 
metu verslo konsultantas, aktyviai 
dalyvaujantis Lietuvių bendruome
nėje; Kęstutis P. Žygas, (Phoenix, 
AZ), gimęs 1942 m. Kaune, dėstęs 
architektūros istoriją ir teoriją 
Phoenix miesto universitete, veik
lus Lietuvių bendruomenės dar
buotojas ir organizacijos “Šviesa - 
Santara” narys, studijavimo metu 
vadovavęs Šiaurės Amerikos lietu
vių studentų sąjungai, 1991 - 1992 
metais buvo Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune Humanitarinių 
mokslų ir menų fakulteto dekanas, 
prisidėjęs ir prie šio universiteto 
atkūrimo.

Brazilija
Lietuvos garbės konsulas Jo

nas Valavičius praėjusių metų 
gruodžio 9 d. surengė naujose kon
sulato patalpose Sao Paulo mieste 
priėmimą, kuriame buvo pagerbta 
mokytoja Halina Mošinskienė. Ji 
buvo apdovanota Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus įsteigtu žy
meniu “Žūvančių gelbėjimo kryžiu
mi”, taip pat ir jos miręs vyras Al
girdas. Tokie žymenys teikiami as
menims, gelbėjusiems žydus nacių 
okupacijos metu. Konsulas J. Vala
vičius, prieš įteikdamas žymenį, 
perskaitė Lietuvos prezidento žy
mens paskyrimo dekretą, kartu tar
damas ir sveikinimo žodį. Pagerb
tąją H. Mošinskienę sveikino Brazi
lijos lietuvių bendruomenės pirm. 
Vera Tatarūnienė ir kun. Petras 
Rukšys. Pastasasis po šių apeigų 
pašventino naujas konsulato patal
pas. Priėmime dalyvavo būrys tau
tiečių, besidarbuojančių lietuvių 
bendruomenėje. Vyko vaišės ir tar
pusavis pabendravimas. (“Mūsų 
Lietuva” 2001 m. vasario mėn. 
laida.)

Britanija
Londono lietuviai vasario 17 d. 

Sporto ir socialinio klubo patalpose 
susirinko kukliai paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. Buvo pri
siminti tie, kurie kovojo ir žuvo, 
kad kiti būtų laisvi. Sugiedotas 
Tautos himnas ir “Lietuva brangi”. 
Renginyje dalyvavo daugiau kaip 
šimtas jaunų žmonių. Jie šoko, dai
navo ir taip džiugiai praėjo nepri
klausomybės paminėjimo vaka
ronė.

Šv. Kazimiero šventovėje vasa
rio 18 d. buvo aukojamos Mišios, 
užprašytos Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos, už Lietuvą. Pa
maldose dalyvavo Lietuvos konsu
las Londone T. Sikorskis, buvo at
vykusių tautiečių iš Cambridge, 
Farkham ir Kings Lynn vietovių 
(“Venis” 2001 m. 15 nr.)

Vasario 16-oji paminėta Vasa
rio 16 d. Lietuvos ambasadoje Lon
done diplomatiniu priėmimu. Buvo 
pilnutėlė ambasados salė svečių. 

. Daugumą jų sudarė diplomatinio 
korpuso Londone, Britų užsienio 
ministerijos, “British-Lithuanian 
Society” organizacijos, verslo ir ki

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.50%
santaupas................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................... 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....................5.00%
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...................................... 5.00% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

tų sričių atstovai. Dalyvavo ir pir
mojo Lietuvos ambasadoriaus po 
nepriklausomybės atstatymo žmo
na S. Balickienė, Didžiosios Brita
nijos lietuvių sąjungos valdybos na
riai, keletas kitų kraštų svečių. Am
basadorius J. Paleckis su žmona 
įeinančius svečius į salę priiminėjo 
ir juos pasveikino. Vaišėse svečius 
aptarnavo jaunos lietuvaitės. Ne
sant Londone Lietuvių Namų, pa
sak lietuvių spaudos Britanijoje, 
ambasada tampa lietuvybės centru 
Londone. (“Britanijos lietuvių 
balsas” 2001 m. 3 nr.)

Gudija
“Lietuvių godų” š.m. 1-2 nr. iš

spausdintas pokalbis su Pelesos lie
tuvių mokyklos direktoriumi Stasiu 
Paparčiu. Apie save direktorius sa
ko, kad gimęs 1952 m. Kapčiamies
tyje, Lazdijų rajone, baigęs Vil
niaus pedagoginį institutą, tapęs fi
zikos mokytoju ir mokytojavęs 
Druskininkų vidurinėje mokykloje. 
Pelesos kraštu seniai domėjęsis, ten 
pažinojęs nemažai vietinių žmonių. 
S. Papartis Pelesos lietuvių mokyk
loje pradėjo mokytojauti praėjusių 
metų rugsėjo mėn. Šiais metais toje 
mokykloje eina direktoriaus parei
gas. Jam patinka kitų mokytojų pa
siaukojimas ir noras bendrauti su 
krašto senaisiais gyventojais. Ypač 
jis vertina Pelesos lietuvių veikėjos 
M. Kruopienės sukauptą didelę gy
venimo ir kovų patirtį lietuvybės iš
saugojimui. Esąs laimingas, kad ir 
Pelesos klebonas kun. K. Krikščiu
kaitis rūpinasi šio krašto žmonėmis, 
taipgi ir lietuvių mokykla. Direkto
rius nesitiki Pelesoje lietuvybės 
saulėlydžio. Šiais metais mokyklą 
lanko 44 mokiniai, kitais metais 
laukiama ir daugiau mokinių.

Karaliaučiaus kraštas
Gumbinėje ir Tolminkiemyje 

š.m. sausio 7 d. vyko kalėdinis - 
naujametis mokinių koncertas. Iš 
pat ryto į Gumbinę atvyko vaikų 
choro grupė iš Gastų, vadovaujama 
mokytojos L. Makaraitės, etnogra
finis vaikų ansamblis “Šešupė” iš 
Lazdynų, vadovaujamas Aldonos 
Strojevos; prie jų prisijungė Gum
binės vaikų ansamblis “Nadruvėlė”, 
vadovaujamas mokytojo A. Karmi- 
lavičiaus. Lietuvių literatūros klasi
ko K. Donelaičio gimtinėje Lazdy
nėliuose prie akmens paminklo 
jaunimas deklamavo “Metų” iš
traukas, o Karaliaučiaus krašto lie
tuvių bendruomenės pirm. S. Šam- 
borskis tvirtino vaikams, kad prieš 
287 m. Lazdynėliuose gimė didysis 
lietuvių rašytojas, primindamas ne
lengvą būrų dainiaus gyvenimo ir 
kūrybos kelią. Tolminkiemio šven
tovėje, kur klebonavo K. Donelai
tis, dabar tapusia muziejumi, vaikai 
vietiniams gyventojams atliko kon
certą. Grįžtant į Gumbinę sustota 
prie seniausio Rytų Prūsijos 
ąžuolo. Gumbinės evangelikų-liu
teronų šventovėje, kurioje meldžia
si ir lietuviai katalikai, po Mišių 
žmonės pasiliko pasiklausyti Gastų, 
Lazdynų ir Gumbinės lietuviukų 
vaikų dainų ir liaudies instrumentų 
muzikos koncerto. Po to evangeli
kų-liuteronų centre buvo vaikų vai
šės. Po jų vaikai ėjo ratelius, žaidė, 
dainavo ir gavo dovanėlių, j, Andr.
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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

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

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


Nusivylimai laikini, laisvės idėja amžina
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė mokykloje ir 
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Tiesėme jaunimui kelius į jūrą
VIDA VOVERAITYTĖ- 

VOSYLIENE

Moksleiviai, mokytojai, tė
vai ir svečiai renkasi į salę. Sce
ną puošia reikšmingos datos 
1990-2001 metai, laisvę simboli
zuojantys piešiniai ir pavasari
niai žiedai. Vyresniųjų klasių 
mokiniai perteikia praėjusių 
metų įvykius, jau tapusius istori
ja. Sugiedam himną.

Į sceną pakyla patys ma
žiausieji - gimę Nepriklausomo
je Lietuvoje. Skamba nuoširdūs 
vaikiški balsiukai, šypsena vei
deliuose, širdyse - meilė Tėvy
nei. Jie supranta, kad Tėvynė 
prasideda nuo savo namų, kie
mo, sodo, kaimo, artimesnių 
miestų, upių, ežerų. Nuoširdžiai 
skamba vaikiškos dainelės, skir
tos tėviškei, Tėvynei. Mažieji į 
vazą įdeda pavasarinę žalią ša
kelę - nuo mūsų Tėvynei.

Juos pakeičia vyresniųjų 
klasių mokiniai, kurie jau atėję 
iš praeities, o dabar pilna krū
tine traukia laisvos Tėvynės orą. 
Esu parašiusi gana daug eilėraš
čių Tėvynei, nes nuo vaikystės 
myliu ir gerbiu tėviškę, tėvus, 
Tėvynę. Iš moksleivių krūtinių 
sklido posmai:

Tėvyne, Lietuva, 
tavoji žemė upių išraižyta, 
žvelgi į saulę 
akelėm ežerų gilių, 
keli į dangų

Edmonton, Alta.
(Atkelta iš 4-to psl.)

“Angeliukų” koncertas - dainos ir 
muzika kanklėmis. Kai kurioms 
dainoms pritarė ir žiūrovai, bet bu
vo sunku, nes dauguma nemoka 
lietuviškų dainų. “Angeliukai” ir jų 
vadovė susilaukė daug plojimų ir 
net kai kurių klausytojų ašarų. Visi 
svečiai iš Ontario buvo apdovanoti 
dovanėlėmis prisiminimui jų apsi
lankymo Edmontone.

Tai buvo retas įvykis Edmon- 
tono ir apylinkių lietuviams bei jų 
draugams. Lietuvių jaunimo pro
gramos dalyviai iš rytinės Kanados 
lankėsi Čia prieš 30 metų. Todėl vi
si minėjimo dalyviai labai džiaugė
si, kad pagaliau ir tie, gyvenantys 
tolimuose Kanados vakaruose, bu
vo nepamiršti. Jie tikisi, kad bus ir 
daugiau tokių galimybių jiems pa
matyti ir išgirsti jaunimo ansamblių 
arba kitų dainininkų ar muzikantų 
iš rytinės Kanados ar iš Lietuvos. 
Nors daugumas Edmontone ir apy
linkėse jau nekalba lietuviškai, bet 
jų širdyse vis dar gyvena lietuviška 
dvasia. V.K.

Lietuvos ambasadorius Kanadai R. ŠIDLAUSKAS kalba Lietuvių Namuo
se Edmontone per Vasario 16 bei Kovo 11 minėjimą

Grupė “Angeliukų” choro narių koncertuoja Edmontono Lietuvių Namuose, kovo 17 d.

giesmelę pilko vyturio, 
ir gintarą supi 
prie Baltijos krantų.

Myliu tave - 
vargo lopšy augintą, 
skani duonelė - 
laistyta prakaitu artojo, 
skambiom dainom, 
žmonių krūtinėmis apginta, 
sunkiais keliais 
žengi į savąjį rytojų.

Ilgai skambėjo poezijos 
posmai Tėvynei, juos lydėjo dai
nos, keitė mažųjų šokiai. O va
zoje pavasarinių žiedų ir pražy- 
dintų šakelių vis didėjo, tai 
moksleivių dovana Tėvynei. Ne 
tik Paežerių pagrindinėje mo
kykloje, bet ir visose rajono mo
kyklose buvo gražūs nuoširdūs 
renginiai, skirti Kovo 11.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena atšvęsta ir Vil
kaviškio kultūros rūmuose. Nu
skambėjus himnui, rajono me
ras žiūrovus pavedžiojo po sun
kius praeities kovų kelius, tas 
šiurpias dienas, kai buvo trypia
ma laisvė, liejamas kraujas už 
Tėvynę, dabartį ir savo vaikų 
ateitį. “Per trumpą laikotarpį 
įvyko daug svarbių istorinių da
lykų. Ieškojimų kelias duobėtas 
ir vingiuotas, tačiau niekada ne
buvo nukrypta nuo pagrindinės 
krypties”, - kalbėjo rajono me
ras. - “Tačiau tikime, kad nusi
vylimai laikini, o laisvės idėja 
amžina. Todėl laisvę reikia 
branginti, saugoti ir ginti, nes 
istorija rodo, kad nepriklauso
mybę galima ne tik atkurti, bet 
ir prarasti, tad būkime budrūs”.

Buvo nuneštos gėlės prie 
dr. J. Basanavičiaus ir nepri
klausomybės paminklų.

Koncertavo kultūros rūmų 
choras ir muzikos mokyklos 
akordeonistų kvintetas.

Kiek daug gražių posmų, 
dainų skirta Tėvynei! Tu vienin
telė pasaulyje, nors maža, bet 
savo dainomis skambi, didi gra
žiais darbais, pagarba protėvių 
iškovojimams. Karta iš kartos 
kaip nenutrūkstanti gija lieps
noja meile Tėvynei, Sausio 13- 
tos laužai ir pralietas kraujas 
byloja, kad jaunoji karta garbin
gai neš ir perduos laisvės siekį 
ateinančiai kartai. Kovo 11 die
na brangi kiekvienam. Saugoki
me Laisvę, Tėvynę! Nesumaišy
kime šių sąvokų su nevykusiais 
politikais.

Vilkaviškio Kultūros rūmuose vykusio Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinių minėjimo koncerto 
gėlės buvo nuneštos prie dr. J. Basanavičiaus ir Nepriklausomybės paminklų

Naminiai gyvūnėliai - gydytojai
DR. VYTAUTAS MEŠKA
Vyrauja nuomonė, kad psi

choterapija reikalinga tik gy
dant funkcinius centrinės nervų 
sistemos sutrikimus, neurozę, 
psichines ligas. Tačiau taip nė
ra. Grįžtamo ryšio keliu kiekvie
na kūno liga (pavyzdžiui, šir
dies, plaučių, kepenų, sąnarių) 
gali sutrikdyti funkcinę centri
nės nervų sistemos būklę, sukel
ti įvairius neurozinius sutriki
mus ir psichikos pakenkimo 
kompleksus, o šie taip pat suge
ba sutrikdyti įvairias organizmo 
fizines funkcijas. Taigi visais at
vejais sukasi vadinamasis ydin
gas ratas - circulus vitiosus!

Iš literatūros šaltinių žino
me, kad yra per 10,000 psicho
terapijos metodų (pavyzdžiui, 
sugestija, psichoanalizė, autoge
ninė treniruotė, imagoterapija - 
žaidimų terapija, logoterapija - 
prasmės analizė ir t.t.). Kuror- 
tologijos mokslinio tyrimo labo
ratorijoje plačiai nagrinėjome 
estetoterapiją, paruošėme muzi
kos, biblio, - gamtovaizdžių, 
spalvų ir kvapų, šokių terapijos 
metodus. Tačiau visi šie meto
dai reikalauja specialisto pagal
bos, kai kurie jų yra pakanka
mai sudėtingi, užtrunka gana il
gai, turi kitų nepatogių ypatu
mų.

Todėl norėtumėm atkreipti 
ne tik pacientų, bet ir sveikų, o 
ypač pagyvenusių žmonių dė
mesį į mūsų mažuosius, mieluo
sius psichoterapeutus - nami
nius gyvūnėlius. Tačiau bendra
vimo su jais psichoterapinė ver
tė kol kas, deja, nėra radusi 
deramos vietos nei monografi
jose, kuriose gvildenamos zoop- 
sichologijos problemos, nei ki
toje psichoterapijos problemati
kai artimoje literatūroje. Tad vi
same mokslo bei kultūros pali
kime bendravimo su naminiais 
gyvūnėliais reikšmę žmogui kol 
kas daugiausia yra įprasminusi 
grožinė literatūra ir menas.

Gerai žinodami šio straips
nio apimties reikalavimus, ne
galime atsispirti pagundai kai 
ką pacituoti. Pradėkime nuo 
Motiejaus Valančiaus. Jis rašo:

“Viešpats Dievas sutvėrė šune
lius dėl žmonių gero..., (jie) visi 
myli savo gaspadorius... Ūkininkas 
neturi geresnio prieteliaus už šu
nį... Gaspadoriui, gaspadinei ar 
vaikams susirgus, užvis jei turi nu
mirti, kaukia arba verkia savotiškai. 
Numirus kartais apleidžia namus ir 
nugaišta iš gailesčio”.

Apsakyme “Šuns didybė” 
randame ir alegoriniu užuominų:

“Gadynėje, kurios niekas ne
prisimena, šunys buvo nepapras
tais: turėjo tėviškes su raštais arba 
dokumentais. Žmonėms priderėjo 
išdirbti jų žemę, o šunys, kaipo po
nai, gerai prisiėdę, gulėjo lovose sa
vo rūmuose... Vienam šuniui kau
kiant arba gvaltos šaukiant, visi 
turėjo gelbėti, o atsčiai esantys ir 
loti”.

Daug šiltų žodžių, skirtų šu
nims, kurie už žmogaus drau
gystę keleriopai jam atsilygina, 
randame Axel Munthe “Knygo
je apie San Mikelę”, “Knygoje 
apie žmones ir žvėris”, kituose 
kūriniuose.

Štai ištrauka iš “Knygos 
apie San Mikelę”:

“Mums (gydytojui su kunigu) 
išeinant iš kambario šuo staiga ėmė 
sielvartingai kaukti, nušoko nuo lo
vos ir gailiai inkšdamas įlindo į 
kambario kertę. Moteriškės... pul
so beveik neužčiuopiau... Žiūrėda
ma į mane... ji keliskart parodė į 
šunį. Dabar supratau, ir man rodos, 
ji taip pat suprato, kad rūpinsiuos 
jos šunimi. Ji patenkinta linktelėjo, 
akys užsimerkė, ir mirties ramybė 
užliejo veidą... Vakar, kai mirusią 
išvežė į camposanto (kapines), ją 
lydėjo jos šuo”.

Paskutiniame šios knygos 
skyriuje A. Munthe kalbėjo su 
šunimi taip:

“Vilke, aš išvykstu ilgon kelio
nėn į tolimą šalį. Šį kartą tu negalė
si manęs lydėti, bičiuli. Tu neturi 
manęs liūdėti, tu turi mane užmirš
ti, kaip ir visi užmirš, nes toks jau 
gyvenimo dėsnis...

'Neišeik, pasilik arba pasiimk 
ir mane kartu!’ - maldavo ištikimos 
akys”.

Linksmesnių dalykų randa
me Jerome’o K. Jerome’o kny
goje “Trise valtimi (neskaitant 
šuns)”.

“Aš sėdėjau ir žiūrėjau į jį, tu
pintį ant kilimo ir spoksantį į mane, 
ir galvojau: tas šuo ilgai negyvens. 
Jis su visa karieta pakils į skaisčią
sias dausas, - štai kaip bus. Bet... 
kai urzgiantį ir besispardantį ištem
piau už pakarpos iš... gatvės pešty
nių, kai kaimynas padavė mane į 
teismą, kad laikau nepririštą šunį, 
dėl kurio jis pratupėjęs dvi valan
das sandėliuke..., - aš pagalvojau, 
kad vis dėlto jam bus lemta pasi-

Vieno laisvės paminklo istorija
Kai vieni statė paminklą žuvusiems už Lietuvos laisvę, o kiti griovė

Buvo Kupiškio kapinėse di
dingas paminklas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę. Apie 1947 m. aš 
su kaimyne ir jaunu vaikinuku iš 
ryto, kol nebuvo dar griovėjų, 
vaikštinėjom po kapines. Prašė
me mus nufotografuoti - jis tu
rėjo labai mažą aparatėlį. Sku
bėjome, kad kas neužkluptų. 
Komunistų šnipai šmižinėdavo 
po kapines. Ta nuotraukėlė bu
vo maža 4x4 dydžio. Dabar ją 
padidino. Kai fotografavomės, 
man buvo 19 metų. Tas vaiki
nukas perspėjo laikyti nuotrau
ką paslėptą. Dabar tegul išvysta 
ji dienos šviesą.

Su didžiuliais kūjais komu
nistai neįveikė viso paminklo 
sudaužyti - sugalvojo jį susprog
dinti. Kupiškio klebonas kun. 
Vladas Kupstas sužinojo iš par
tiečių. Klebonas skubiai nuvyko, 
partkoman ir užprotestavo; jei 
jūs paminklą susprogdinsit, 
daug žmonių antkapių ir pa
minklų bus sunaikinta; jums 
reiks viską atstatyti, atlyginti 
žmonėms padarytą žalą. Tada 
partiečiai nuėmė pastolius. Po 
kelių metų visus keturis pa
minklo šonus storai užtepė ce-
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likti žemėje šiek tiek ilgėliau”.
Labai gražiai arklį yra 

aprašęs lietuvių literatūros 
klasikas kanauninkas Juozas 
Tumas-Vaižgantas _ apsakyme 
“Mūsų berašai”. Šis kūrinys 
mano jaunystėje buvo įdėtas į 
gimnazistų lietuvių literatūros 
vadovėlį ne vien kaip idealus 
lietuvių kalbos bei apsakymo 
kompozicijos, bet ir kaip didžiu
lio humanizmo, širdies šilumos, 
atjautos, vaikiškos meilės pa
vyzdys.

O štai kitas lietuvių litera
tūros klasikas Antanas Vienuo
lis knygoje “Iš mano atsimini
mų” apsakyme “Mano krikšto 
kumeliukas” vėlgi {žvaliai ir 
poetiškai atskleidžia dvasingas 
sąsajas, atsirandančias tarp 
žmogaus ir gyvūnėlio, šiuo atve
jų - arklio.

Suprantama yra daugiau šių 
mielųjų psichoterapeutų. Mano 
geras bičiulis biologas savo 
ūkelyje šalia Vilniaus laiko žals
vą triušį Žiulį, juodą katiną 
Mickų, šnaucerę Mirtą, kuri, 
beje, labai myli Mickų, kiemsar
gį Sargį ir baltą ožkytę Cibulę. 
Suprantama, miesto bute net ir 
vieną šių gyventojų išlaikyti bū
tų nelengva. Tačiau gyvūnėlių 
sukuriama nuotaika, meilumas, 
nuolat teikiama psichoterapija 
išperka visus jų sukeliamus rū
pestėlius.

Taigi naminiai gyvūnėliai, 
nors jie ir negali prabilti į mus 
(juoba - roboto ar “civilizuoto” 
etiketo sacharininiu balsu), jų 
ištikimas žvilgsnis, prisiglaudi
mas, raminanti arba ironizuo
janti elgsena, gilus mūsų vidinio 
pasaulio, mūsų nuotaikos ir sa
vijautos (ekstrasensiškas - ata
vistinis?!) supratimas neretai 
veikia geriau nei minėti ir čia ne
minėti psichoterapijos metodai.

mento skiediniu, nebesimatė 
nei žodžių, kurie jau buvo iš
daužyti. Viršuje paminklo buvo 
baltas kryžius. Jo jau nebesi
matė. Tik dar matėsi truputį 
Gedimino stulpai.

1948 m. kada vyko baisieji 
trėmimai į Sibirą, važiavo maši
na su stribais į Šimonių apylinkę 
tremti šeimų. Sužinoję, Račiu- 
pėnų kaimo gimnazistas Vy
tautas Alešiūnas ir partizanas 
Aleksynas (ar Aleksiejūnas), ne 
kupiškėnas, laukė lapuočių krū
muose. Privažiavus mašinai, abu 
pradėjo šaudyti. Per šaudymą 
Aleksynas buvo vietoj nušautas, 
o Vytautui Alešiūnui peršovė 
koją, bet jis klupdamas bėgo. 
Prisivijęs stribas Pretkus pribai
gė - nudūrė.

Prisimenu juos abu kartu 
laidojo sekmadienio dieną po 
pietų. Aš tuo metu buvau kapi
nėse. Labai daug žmonių - be
veik visi verkė. Vytautas Alešiū
nas buvo aprengtas juodu kos
tiumu, o partizanas - kariška 
uniforma. Jie buvo palaidoti 
vienoje duobėje. Laidojo Ale- 
šiūno artimieji. 1949.III.25 Ale- 
šiūnaitės Valė ir Stasė buvo iš
tremtos į Sibirą. Grįžo 1958. V.25.

Žuvusieji padarė klaidą - jų 
tebuvo du, o mašina pilna trė
mėjų. Kai atėjo Atgimimas, pra
dėjo dirbti restauratoriai, atsta
tė pirmykštį paminklo vaizdą. 
Dabar vėl puošia Kupiškio pa
rapijines kapines didingas pa
minklas žuvusiems už Lietuvos 
laisvę.

Bronė AIcšiūnaitė-Ruginienė, 
įvykių liudininkė

B. STUNDŽIA

Trumpas buvo tarpukario 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpis, bet labai reikšmingas. 
Dabar galima teigti, kad be Va
sario 16 nebūtų buvę Kovo 11. 
Ne be reikalo bolševikai su įnir
šimu stengiasi tą laikotarpį juo
dinti.

Daug visose srityse buvo 
padaryta, net tautinis laivynas 
pradėtas kurti, tik nespėta jūri
ninkystės knygos išleisti. Buvo 
betgi viena išimtis: prof. T. Šul
cas išspausdino laivų statybos 
vadovą, į kurį bandė įvesti kele
tą lietuviškų jūrinių terminų.

Per okupacinį laikotarpį bu
vo įvesta rusų kalba, kuri tapo 
valstybine. Žinoma, lietuvių kal
ba iš mokyklų ir spaudos neiš
nyko, bet pamažu buvo siekia
ma ją išstumti. Knygynuose jau 
dauguma knygų buvo rusų 
kalba.

Nemažam skaičiui lietuvių 
atsidūrus Vakarų šalyse, rasta 
ankstesnių išeivių organizacijų, 
parapijų, mokyklų ir laikraščių. 
Pokariniai išeiviai dar labiau 
plėtė organizacinį ir kultūrinį 
tinklą. Atsirado daug naujų pa
našių kaip Lietuvoje organiza
cijų.

Neatsiliko ir jaunimas, susi
būręs į eilę sporto klubų, įsistei
gė įvairūs skautų vienetai, atei
tininkai, net ir jūros skautai-ės, 
kurie dažnai šliejosi prie vieti
nių jachtklubų. Norint jų tarpe 
ilgiau išlaikyti lietuvybę, reikėjo 
turėti sava kalba mažų laivų 
naudojimo ir bendrosios jūri
ninkystės vadovėlį. O tokio Lie
tuvoje nebuvo išleista.

1952 m. Lietuvių skautų pa
stangomis buvo išspausdintas 
trumpas vadovėlis “Buriavimas 
ir jūrininkystė”, bet ta laida 
greitai išsibaigė, be to, jau nebe- 
tenkino poreikių.

Toronte susidarė “Jūrinės 
knygos fondas”, kuris siekė ap
rūpinti lietuvišku mažų laivų jū
rininkystės vadovėliu užjūryje 
veikiančius jūros skautų-čių vie
netus ir pavienius buriuotojus. 
Fondo pirmininku tapo dr. A. 
Pacevičius, iždininku H. Stepai- 
tis, sekretore E. Namikienė. 
Įgaliotiniai buvo: V. Petukaus- 
kas - Klyvlande, V. Zelenis - 
Los Angeles, S. Makarevičius - 
Floridoje, J. Butkevičius ir L. 
Kupcikevičius - Čikagoje. 1978 
m. buvo išleistas plačios apim
ties vadovėlis “Burės ir varik
liai”.

Lietuvoje sovietmečiu val
džia nedavė leidimo spausdinti 
lietuvių kalba vadovėlių, nes bu
vo pasakyta: visi moka rusiškai 
ir ta kalba vadovėlių netrūksta.

Vadovėlio “Burės ir varik
liai” pirmai laidai išsibaigus, bu
vo išspausdinta antra laida, kuri 
turėjo pralįsti pro geležinę už
dangą ir patekti Lietuvos bu
riuotojams. Buvo gautas iš tuo

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Kupiškio kapinėse. Nuotrauka 
daryta 1947 m. Prie paminklo - Bronė Alešiūnaitė-Ruginienė

metinės “Tėviškės” draugijos 
leidimas, ir keli šimtai to vado
vėlio buvo išdalinti Lietuvoje 
esantiems jachtklubams.

Atgavus nepriklausomybę ir 
perėmus iš sovietinės imperijos 
laivyną, dalykai pasikeitė. Ži
nant, kad ten visur vartojama 
rusų kalba ir olandiškai-rusiški 
jūriniai terminai, nutarta padėti 
Lietuvos jūrininkams įsisavinti 
lietuviškus terminus.

1939-40 m. mokomojo karo 
laivo “Prezidentas Smetona” 
karininkas jūrų j. Itn. R. Nakas 
paruošė pirmą trumpą jūrinį žo
dyną, kuris, užėjus okupaciniam 
laikotarpiui, nebuvo išspausdin
tas. Suradus to žodynėlio rank
raštį, paredagavus, pridėjus 
angliškus terminus pavyko iš
spausdinti ir nemokamai Lietu
voje išdalinti. Tačiau Lietuvoje 
jūrininkai, žinoma ne visi, buvo 
nusiteikę neigiamai dėl lietuviš
kų terminų. Gal tai suprantama, 
nes tarp 170 kapitonų buvo tik 
35 lietuviai, kurių daliai rusišku
mas buvo kaip savas. Visi jie bu
vo baigę rusiškas jūreivystės 
mokyklas ir net tvirtinio, kad 
rusų vartojami jūriniai terminai 
yra paplitę visame pasaulyje. 
Dabar šio teiginio atsisakė, nes 
Lietuvos ir Rusijos jūreiviai, no
rėdami dirbti užsienio laivuose, 
mokosi anglų kalbos ir susipa
žįsta su jų terminais.

Sekantis užmojis buvo jūri
nių apysakų knyga “Septyniose 
jūrose” ir antra dalis angliškai- 
lietuviško žodynėlio “Jūriniai 
įvardai”.

Tuo ir norėta Jūrinės kny
gos fondo veiklą užbaigti. Ta
čiau pasigirdo iš Lietuvoje atsi- 
steigusių jūros skautų vienetų 
nusiskundimas, kad jie neturi 
lietuviško mažų laivų jūrininkys
tės vadovėlio, esą priversti var
tyti rusiškus ir įsisavinti rusų 
terminus. Pasitarus nutarta ieš
koti paramos ir išspausdinti va
dovėlio “Burės ir varikliai” tre
čią laidą ir abiejų žodynėlių ant
rą laidą.

Pagalba atėjo Toronte: “1000 
dol. paaukojo kredito kooperatyvas 
“Parama”; po 500 dol. - G. Kuz- 
mienė, KLB apylinkės valdyba, 
Pensininkų klubas; 300 dol. - Ka
nados lietuvių fondas; po 200 dol. - 
Prisikėlimo parapijos kredito ko
operatyvas, Lietuvių Namų.kultūri
nė komisija; po 100 dol. - Tautos 
fondo Toronto skyrius, I. Adomavi
čienė, L. Balsienė, dr. J. Rimšaitė, 
H. Stepaitis. Hamiltone: 200 dol. - 
kredito kooperatyvas “Talka”. JAV: 
600 dol. - Lietuviškosios skautybės 
fondas; 500 dol. - Tautos fondas. 
Bostone: po 100 dol. - G. P. ir V. 
Čepai, R. Veitas, Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos Bostono skyrius. 
50 dol. - R. J. Limantai. Smulkes
nių aukų gauta 140 dol.

Knygų išsiuntimą parėmė KLB 
krašto valdyba 364 dol.

Knygos ir žodynai jau išsiųsti į 
Lietuvą, kur nemokamai išdalinami 
jūros skautams-ėms.

Jūrinės knygos fondas Toronte 
savo pareigas atliko. Tas darbas to
liau bus tęsiamas Bostone jaunes
nių darbuotojų.



Toronto-Mississaugos jaunimo choro “Angeliukai” narės Kalgaryje su 
savo vadove muzike NIJOLE BENOTIENE (sėdi dešiniajame krašte)

Nuotr. K. Dubausko

Kai istoriniai archyvai prabyla
Ko nežinojom anuomet, sužinome dabar

Nepriklausomos Lietuvos 
spaudoje kartais pasirodo 
straipsniai, kaltinantys išdavys
te, okupacijų laikotarpiu kovo
jusius su okupacijos valdžiomis 
žmones, praėjusius sovietinius 
kalėjimus ir lagerius... Juose 
vieni kaltina, kiti - teisinasi!

Svarbiausias pogrindinio 
pasipriešinimo tikslas buvo Lie
tuvos nepriklausomybė. Ryžtin
gą pasipriešinimo veiklą tuome
tinis jaunimas pasirinko savano
riškai, vedinas didelio patriotiz
mo, laisvės idealo. Bet koks sa
vanaudiškumas ir asmeniniai iš
skaičiavimai buvo svetimi ir ne
suprantami.

Visi, kurie buvo pasiryžę įsi
jungti į ginkluoto pasipriešini
mo gretas, priėmė individualiai

JONAS DAILIDĖ, šio straipsnio 
autorius, jaunystės metais

Dievo šviesulių gėlyne
Turiningi poetės-dailininkės Živilės Baltės eilėraščiai

IRENA JANINA 
VAIČEKAUSKAITĖ

Gražiai 2001-uosius metus 
pasitiko poetė-dailininkė Živilė 
Baltė, padovanodama skaityto
jams dailią bei giliai skaidrią 
poezijos knygelę “Amžių kank
lės”. Išleido Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
“Laisvės kovų archyvo” redak
cija. _

Živilė Baltė yra Vyčio apy
gardos Vienuolio partizanų bū
rio vado pavaduotojo Kazio 
Baltušniko-Jupiterio, žuvusio 
1946 m. vasario 18 d., duktė. Sa
vo pirmosios knygelės “Saulės 
vartai” autobiografijoje Veroni
ka Živilė Baltušnikaitė-Baltė 
rašo:

“Gimiau 1943 m. Panevėžio 
aps., Raguvos vis., Užunevėžių 
k. Būdama pusantrų metų susir
gau. Tik motinos maldos ir šv. 
Marijos globa mane išgelbėjo. 
(...) Persekiojamos motina ir aš 
atsidūrėme Kaune. Gyvenome 
labai skurdžiai. Nuo sunkių iš
gyvenimų motina susirgo. (...) 
Aš nežinau, kas yra laiminga 
vaikystė. Labai norėjau mokytis 
muzikos, bet... baigiau Kauno 
Politechnikos institutą. Laisva
laikiu piešiu pastele.

Eilėraščius rašau nuo 16 
metų. Didelės įtakos man turėjo 
Šv. Raštas, Tomo Kempiečio 
“Kristaus sekimas’, šv. Teresės 
Avilietės ‘Sielos pilis’, Vydūno 
mintys, J. Baltrušaičio, O. Mila
šiaus, poetų žemininkų, A. Vai
čiulaičio, M. K. Čiurlionio kūry
ba, lietuvių dainos, pasakos”.
• Daug dvasinių kančių teko 
patirti Lietuvos partizano duk
rai Veronikai Živilei Baltušni- 
kaitei. Tačiau skaudūs išgyveni
mai tik užgrūdino jos valią, nu
skaidrino dvasią ir, su Viešpa
ties palaima, atsivėrus “Saulės 
vartams”, su “Amžių kanklė
mis” rankose, poetė-dailininkė 
įžengė į nuostabų Grožio-Gėrio 
pasaulį.

Poezijos knygelė “Amžių 
kanklės” sudaryta iš trijų dalių: 
“Žvaigždžių takas”, “Dievo na
mai” ir “Karalių vaikai”. Kiek
vieną knygelės dalį jungia pa
čios poetės-dailininkės nupieštų 
paveikslų reprodukcijos: “Jūrų 
Žvaigždė”, “Brolelis”, “Karalių 
vaikai”.

Įstabus Živilės Baltės 
“Žvaigždžių takas”. Ji viena juo 
nekeliauja. Vedasi kartu ir skai
tytoją, kad savo sielos džiugesio 
ekstazėje jam parodytų, kaip

“Dievo šviesulių gėlyne / Dar 
viena žvaigždelė gimė”. Čia, 
dieviško grožio pakerėta, poetė 
visa širdimi sušuks: “Žvelk į 
dangų! Stebuklinga” (7 p.).

Skaidraus džiaugsmo sklidi
na širdimi poetė “Žvaigždžių ta
ku” žengia rami, pasitikinti 
Dangiškąja Apvaizda:
Aš - lyg žvaigždė, kuri atspindi 

Tavo šviesą.
Aš tik Tavąja Meile, šiluma gyva. 
Nebuvo saulės, šviesesnės už

Tiesą,
Ir kelio, kurs tiesiau nuvestų pas 

Tave (20 p.).

Poetė laiminga. Iš jos sielos 
gelmių nuvilnija malda į Vieš
patį: “Aš ant Tavo mylinčios 
Rankos / Tartum žiedas, lyg žie
das skleidžiuos” (17 p.).

Antroje dalyje “Dievo na
mai” poetė savo eilėraščiais 
jautriai, bet neįkyriai, stengiasi 
parodyti garbingą bei gražią 
mūsų Tėvynės senovę, jos di
džiavyrius, skatinančius jaunimo 
dvasią siekti kilnių idealų, gra
žiais darbais puošti savo Tėvy
nę, kuri ir yra Dievo namai, nes 
“Čia žydi rūtos, ir lelijos. / Me
dum pakvipę pievos. / Tarp tos 
tautos gražių žmonių / Seniai 
gyvena Dievas” (36 p.).

Gražūs ir jaukūs gražių 
žmonių “Dievo namai”. Čia ir 
“Rūpintojėlis”, su kuriuo nuo
širdžiai kalbamasi: “Tu žinai, ko 
labiausiai mums reikia, / Ko Tė
vynė ištroškus matai, / Ir kiek
vieną čia gimusį vaiką / Meilės 
juosta surišęs laikai (46 p.). Čia 
“Maža bruknelė jau prisirpo, / 
Pušelė ant kalvelės / Vai išaugo 
/ Prisiminimui Tavo, / Garbei 
didžiavyrių”. (“Simonui Dau
kantui” 42 p.) Čia ir “Žodis” - 
“Poetų gintaro karūna vaini
kuotas” (44 p.). “Jūra”, kuri 
“Viską panardina / Gilumų 
slaptin” (40 p.). “O už vartų 
saulėj trykšta / Šaltinėliai devy
ni” (30 p.).

Ir bene visų įstabiausia, kai 
“Dievo namuose” pasigirsta 
“Vaidilos kanklių” muzika, savo 
subtiliu stygų skambėjimu pra
kalbindama kiekvieno lietuvio 
širdį, kurioje dar teberusena 
meilės Tėvynei žiežirbėlė: 
... Paklausk širdies, paklausk 

širdies,
Ji atsakys, ji prakalbės:
“Esi Tu Dieviškos kilmės, 
Tik nepamirški tos giesmės, 
Tik nepamirški niekados 
Tėvynės savo Lietuvos (41 p.)

’ (Nukelta į 7-tą psl.)

priesaiką prieš kryžių ir trispal
vę Lietuvos vėliavą - laisvės ir 
nepriklausomybės simbolį. Prb 
simintini žodžiai: “Prisiekiu nie
kuomet ir prie bet kokių aplin
kybių neišduoti savo organizaci
jos, jos narių ir t.t...”

Priesaikos atlikimas nebuvo 
vien religinis ritualas, bet ir mo
ralinis imperatyvas besąlygiškai 
ir ryžtingai jos laikytis. Tai buvo 
šventas apsisprendimas, garbin
gai ir ryžtingai prisiimti pareigą, 
kurią buvo privaloma besąlygiš
kai vykdyti. Tačiau ar visi, tuo
met ryžtingai apsisprendę ir pri
siekę, atlaikė vos patekę į KGB 
nagus? Deja! Ne!

Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, atsivėrė Ypatingų
jų archyvų durys. Atsirado gali
mybės susipažinti su asmeninė
mis Ypatingojo pasitarimo su
darytomis baudžiamosiomis by
lomis, jų turiniu, kurios ne vi
siems piliečiams yra prieinamos 
ir viešinamos. Čia pat, archyve, 
nukentėjusiems asmenims pra
džioje buvo leidžiama padaryti 
visų bendrabylių tardymų pro
tokolų kopijas. Vėliau buvo leis
ta nusikopijuoti tik asmeniškai 
liečiančią archyvinę medžiagą. 
Susipažinus su tardymų proto
kolais, išaiškėjo tokių dalykų, 
kurių kai kurie represuoti buvę 
politiniai kaliniai ir bendrabyliai 
nenori prisiminti.

Baudžiamosiose bylose, ku
rios buvo sudaromos pagal so
vietinių okupantų Baudžiamąjį 
kodeksą, sukaupta daug istori
nės medžiagos. Iš jų tarpo aiš
ku, kas iš tardytų ir nuteistų bu
vo tvirti, ryžtingi, atlaikė visus 
fizinius ir dvasinius kankinimus, 
nepasidavė okupantų tardytojų 
šantažui. Vengdami priesaikos 
sulaužymo ir išdavystės, neprisi
pažino, ryžosi mirti, bet neiš
duoti.

Kiti greit palūžo, prisipaži
no patys, išdavė pogrindžio or
ganizacijas ir jų bendražygius. 
Išdavinėjo vieni kitus, sudaryda
mi ištisą išdavysčių grandinę.

Skaitant kai kurių bendra
žygių parodymus, išduodant 
bendražygius, koktu, kai tardy- 
tojas-čekistas tardomąjį prašo 
pakartoti, kaip buvo atliekama 
priesaika. Galima įsivaizduoti, 
kokį piktdžiugišką pasitenkini
mą čekistams sukeldavo išgirsti 
žodžiai “Prisiekiau niekuomet ir 
prie bet kokių aplinkybių neiš
duoti... Po to pabučiavau kryžių 
ir tautinę vėliavą...”

Šiandien negalima stebėtis, 
kad buvusių politinių kalinių 
požiūris į tardomąją medžiagą - 
asmeninius tardymo protokolus, 
patvirtintus jų asmeniniais para
šais, yra skirtingas.

Tiems, kurie neatlaikė, iš-
davė - labai paranku teigti, kad 
į bylas nereikia kreipti dėmesio, 
kad jos suklastotos. Teisinama
si, kad tardymai ir bylos buvo 
vedamos rusų kalba, kad buvo 
kankinami ir parašai tardymo 
protokoluose klastojami. Tačiau 
tardymo protokoluose įrašytos 
organizacijos, išduotų bendražy
gių pavardės ir net slapyvardžiai 
rodo, kad čekistų rusų kalba bu
vo suprantama.

Bet argi tie, kurie atlaikė ir 
nesulaužę priesaikos nieko neiš
davė, nepatyrė tų pačių, o gal ir 
žiauresnių kančių? Tai matosi iš 
tardymų protokolų skaičiaus, 
mėnesiais užsitęsusių kankini
mų. O vis dėlto atlaikė! Neiš
davė!

Kiek tokių, atlaikiusių, buvo 
tarp tų tūkstančių teistųjų ir 
įkalintų, nežinoma. Niekas to
kios apskaitos neveda. Reikia 
manyti, kad jų nėra daug. Apie 
juos šiandien tylima.

Nors ir po daugelio metų, 
tačiau kiekvienam reikia pa
mąstyti, prisipažinti sau ir gy
viems bei žuvusiems bendražy
giams, kad nepadariau to, ką 
buvau prisiekęs padaryti...

Tarp minėtų pirmųjų ir ant
rųjų grupių nukentėjusių žmo
nių, manau, kad ir požiūris į 
priesaikos sulaužymą bei išda
vystę yra skirtingas.

Dėl išdavysčių, nepaisant 
kokiose aplinkybėse jos padary
tos, žmonės buvo žudomi, su
imami, teisiami, tremiami arba 
patys nusišaudavo, kad išvengtų 
žiaurių kankinimų.

Priesaikos sulaužymas ir 
bendražygių išdavystė yra pa
brėžta ir priimtuose įstatymuo
se: nr. VIII-97, 1997 m., nr. 
VIII-1201, 1999 m. patvirtintuo
se Lietuvos respublikos prezi
dentų ir Lietuvos respublikos 
vyriausybės 1997 m.; patvirtin
tuose Pasipriešinimo dalyvių 
teisių komisijos nuostatuose 4 ir 
5 punktuose, kuriuose aiškiai 
sakoma: “...sulaužiusiems prie
saiką ir išdavusiems savo bend-

ražygius” Laisvės kovų dalyvio, 
kario-savanorio statusai nesu
teikiami”. Įstatymuose ir jo pa
taisose nepaaiškinama išdavys
tės esmė.

1997 m. konservatorių vy
riausybės nutarimu nr. 1244 bu
vo patvirtinta Pasipriešinimo 
dalyvių (rezistentų) teisių komi
sija, kurios paskirtis - suteikti 
valstybinius statusus, laikantis 
įstatymų.

Tiesos atskleidimas istori
niuose archyvų tardymo proto
koluose reikalauja kvalifikuotų 
žinių ir kruopščios analizės. 
Daugelis komisijos narių dar 
buvo vaikai, kai vyko Lietuvoje 
partizaninis karas, kuris buvo 
apgaubtas griežtos konspiraci
jos ir paslaptingumo.

Idealistinis pasiaukojimo 
grožis ir taurumas buvo pažeis
tas ir aptemdytas, suteikiant sta
tusus kartu su privilegijomis. 
Čia pasireiškė nemažai šališku
mo ir neobjektyvumo. Pasigen
dama atsakomybės moraliniams 
principams.

Po rizikingų ir sunkių anti- 
sovietinių pogrindžio kovų, pra
bėgo daugiau kaip penkiasde
šimt metų. Buvę jaunuoliai - 
jau palinkę žilagalviai. Daugelis 
silpnos sveikatos. Nemaža tų 
metų įvykių nuėjo negrįžtamon 
užmarštin. Tik dalis įvykių liko 
sukaupta istorinių archyvų len
tynose ir tardymo protokoluose, 
atspindinčiuose tik dalinę tiesą, 
išgautą kankinant per tardymus 
arba išdavystes. Tiesą galima at
skleisti tik kvalifikuotai ir 
kruopščiai analizuojant ją.

Istoriniuose archyvų tardy
mo protokoluose slypi kančių 
keliai, tragiški išdavystės faktai 
ir didvyriškumo pavyzdžiai. 
Žmoniškumo ir moralės princi
pai reikalauja atvirai pripažinti 
ir prisipažinti priesaikos sulau
žymo ir bendražygių išdavimo 
faktus, nepaisant kokiose aplin
kybėse jie buvo įvykdyti. Šian
dien, dar esant gyviems tos 
žiaurios istorijos liudytojams, 
teisingumas reikalauja, kad su
laužę priesaiką ir išdavę bend
ražygius, būtų kuklesni, įvertin
tų savo silpnumą. To reikalauja 
ne tik Lietuvos įstatymai, bet ir 
kiekvieno asmeninė savigarba ir 
orumas. Tiesai, kokia ji bebūtų 
nemaloni, reikia drąsiai pa
žvelgti į akis, nes ji lieka rašyti
niuose istoriniuose puslapiuose 
ateinančioms kartoms. Jos, ne
priklausomai nuo mūsų valios, 
subjektyvios nuomonės ar as
meniškumų, remsis objektyviais 
faktais ir didvyriškumą vadins 
didvyriškumu, išdavystę - išda
vyste!

Jonas Dailidė,
Lietuvos pasipriešinimo dalyvis, 

buvęs politinis kalinys. Ypatingojo 
archyvo bylos nr. P-8785

Buriasi Lietuvos kaimo rašytojai

Lietuvos garbės konsulas Albertos Kalgaryje dr. A. Vyšniauskas žiūri į tris Noreikų kartas: Loretą Norei- 
kaitę-Harding, Gražiną Noreikienę, Kendrą Harding Nuotr. A. Krauso

Net iš 38 rajonų, pavasari
nio šaltuko ir šviesios saulės ly
dimi, į Jonavą kovo 24 d. rinkosi 
kaimo rašytojai. Renginį pradė
jo sąjungos pirmininkas K. Fe- 
daravičius, šiltais, šviesiais, už
degančiais žodžiais kiekvienam 
rašančiam.

Sugiedojome Lietuvos him
ną, o paskui pradėjome keliauti 
per savo Tėvynę, pradedant nuo 
baltiškosios kilmės. Klausydami 
pirmininko žodžių, įsijautėme į 
tautos praeitį. Kiek daug istori
nių įvykių, datų, mūšių ir karų! 
Upeliai pralieto kraujo vardan 
laisvės, ateinančių kartų, Tėvy
nės. Tūkstantis metų - gana il
gas laiko tarpas, bet žmonių 
kančios ir kilnūs darbai kur kas 
didesni už prabėgusius metus.

Paskutinieji laisvės iškovoji
mai yra tąsa to kelio, kurį nuėjo 
lietuviai tūkstantmečio pradžio
je iki šių dienų. Istorija - moti
na jau daug kartų įrodė, kad 
laisvę iškovojus sunku ją išsau
goti, nes ji, kaip mėlynoji paukš
tė, veržiasi į mėlynus tolius.

Jonavos bibliotekos darbuo
toja supažindino su šio krašto 
įžymiais praeities ir dabarties 
žmonėmis, ryšium su šio miesto 
250 metų sukaktimi. Pradedant 
Abraomu Kulviečiu, garsinusiu 
lietuvišką žodį prieš kelis šimtus 
metų. Jo darbai ir meilė Tėvy
nei dega mūsų širdyse. Daug 
šviesių, taurių žmonių išaugino 
šis kraštas. Čia ir sąjungos pir
mininkas, subūręs 237 literatus. 
Kas mes būtume be jo entuziaz
mo ir nuoširdaus pasiaukojimo 
rašančiajam žmogui? Sveikini
mo žodį tarė vicemerė, kultūros

darbuotojai.
Renginio metu skambėjo 

kaimo rašytojų tekstais paruoš
tos dainos. Tai panevėžietė Vir
ginija Stundžienė, aktyvi visuo
menininke. Jos rankose gimsta 
dailės kūriniai, pravirksta gita
ros stygos, skamba poezijos pos
mai. Baigiantis iškilmingajai da
liai, nuaidėjo pirmininko žo
džiai: “Menas turi tarnauti žmo
gui, kaip žmogaus širdis - 
Lietuvai!” Koncertavo moks
leivių pučiamųjų orkestras ir 
mišrus choras.

Mes vykdome šią kilnią 
priesaiką. Klubų renginiuose 
vyksta kūrybos vakarai, knygų 
sutiktuvės, renginiai apskrityse, 
gyvenamose vietovėse, mokyk
lose. Paprastas, švelnus poezijos 
posmas šildo žmonių širdis.

Sąjungos nariai jau išleido 
apie 500 autorinių poezijos ir 
prozos knygų. Kai kurie išleido 
net po 3 - 5 ir daugiau knygų. 
Dalis narių rašo į spaudą, res
publikinius žurnalus.

Tad skrisk, lietuviškas žodi, 
į žmonių širdis, guoski ir šildyki 
pavargusius nuo gyvenimo ne
gandų! Visus pradžiugino kny
ga, kurioje yra 208 kaimo rašy
tojų biografijos su nuotrauko
mis ir sąjungos priesaku “Mes 
atėjome ir einame”.

Taip pat “Ūkininko žurna
las” peraugęs į metinį žurnalą - 
knygą “Ūkininkas”. Čia gausu 
visko: istorijos žymių žmonių 
veidų, narių kūrybos.

Su šypsena veiduose ir šilu
ma širdyse sugrįžome į namus.

Vida Voveraitytė-Vosylienė,
LKRS narė
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Garsaus solisto KIPRO PETRAUSKO statula prie Vilniaus operos ir 
baleto teatro pastato Nuotr. V. Kapočiaus

Mokėsi chorvedžiu, tapo solistu
Operos solistas bosas Vladas Bagdonas

EGIDIJUS MAŽINTAS

Operos solistu Vladas Bag
donas tapo ne iš karto. Telšių 
apskrityje gimusiam Viadukui 
teko pajusti įvairių speciąlybių 
ir profesijų skonį.

Mama pedagogė nuo ma
žens mokė vaikus būti darbš
čiais, gerais žmonėmis, padėti 
seniems, užjausti sergantį, pa
guosti nuskriaustą. Gausi šeima 
dažnai kilnojosi iš vienos vietos 
į kitą.

Anksti Vladui teko pajusti 
ir nepasisekimo skonį. Jaunuo
lis svajojo apie ekonomisto pro
fesiją, tačiau pritrūko) vieno ba
lo, kad būtų priimtas Lietuvos 
Žemės ūkio universitetan eko
nomikos fakultetan. 1973 m. 
ūkio profesijos agrarinėje Lie
tuvoje buvo laikomos prestižiš
komis ir patraukliomis, net gar
sūs krepšininkai kaip A. Sabo
nis ir daugelis kitų buvo baigę 
mokslus Noreikiškėse įsikūru-

Solistas VYTAUTAS BAGDONAS 
Valstybiniame Lietuvos operos 
teatre Vilniuje

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 
416 588-2808

šiame universitete.
V. Bagdonas, padirbėjęs 

provincijoje kultūros namų me
no vadovu, išvyko studijuoti 
Klaipėdon. S. Šimkaus konser
vatorijoje mokėsi choro diriga
vimo. Laisvalaikiu uždarbiavo, 
muzikavo, nes stipendija buvo 
maža. Vėliau mokėsi Vilniuje 
Muzikos akademijoje ir darba
vosi Aklųjų kombinate.

Sėkmingai baigusį būsimą 
choro dirigentą sostinės Lukiš
kių aikštėje pamačiusi solinio 
dainavimo katedros docentė 
Ona Kavaliauskienė prikalbino 
pabandyti stoti į vokalo skyrių. 
“Būk tvirtas! Choro dirigentų - 
kaip grybų po lietaus, o solistų - 
vienetai. Juk tokį stiprų balsą 
turi. Pabandyk. Niekas galvos 
nenusuks, jei nepasiseks!” - įti
kinėjo prityrusi vokalo pedago
gė. Sėkmingai išlaikęs stoja
muosius egzaminus V. Bagdo
nas pateko į prof. Eduardo Ka
niavos solinio dainavimo klasę 
Muzikos akademijoje.

Per tuos metus dainuota, 
repetuota, dirbta, kankintasi. 
Juk vaikystėje patirta nelaimė - 
sužeista kairioji akis kliudė - 
Vladas blogai matė ir su deši
niąja. O gaidos mažytės. Išmok
ti dainuoti kūrinį Vladui reikėjo 
išmokti mintinai. O atmintis ne 
geležinė.

Į operos teatrą pirmas gabų 
vokalistą prikalbino dainuoti di
rigentas prof. R. Geniušas, pui
kus jaunųjų talentų medžioto
jas. Iš pradžių - maži vaidme
nys, vėliau didesni. Nors daini
ninkui, puikiai valdančiam bal
są, nesudarė sunkumų sunkios 
tesitūros bosinės dalys, tačiau 
problemų kilo, kai išmoktose 
mizanscenose imdavo improvi
zuoti kolegos solistai.

Šiandieną V. Bagdonas yra 
gretose tų, kurie vadinami eliti
niais operos solistais. Laisvo lai
ko solistui V. B. nelieka, nes jis 
ir “Vilniaus” choro administra
torius bei direktorius. Tai reika
lauja ne mažiau įtempto darbo, 
kaip ir operos scena. Reikia nu
matyti ir pasirengti gausiems 
koncertams. V. Bagdonas norė
tų Kanadoje ir Amerikoje rasti 
panašų chorą, kuriame dainuo
tų akli dainininkai, kaip tai yra 
jo vadovaujamame kolektyve.

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001



Antologija “Eilėraščiai Marijai”
NATALIJA MANIKIENĖ

Dvidešimtojo amžiaus pa
čioje pabaigoje Švč. Mergelės 
Marijos nekalto prasidėjimo 
šventės proga Marijampolėje, 
Krikščioniškosios kultūros cent
re, ir Kudirkos Naumiestyje, 
Dr. Vinco Kudirkos muziejaus 
salėje, buvo sutiktuvės “Ardar” 
leidyklos išleistos XX amžiaus 
lietuvių mariologinės poezijos 
antologijos “Eilėraščiai Marijai”.

Labai gražios išvaizdos, 534 
puslapių didelio formato knyga 
į skaitytojo rankas palydėta ar
kivyskupo Sigito Tamkevičiaus 
žodžiais: “Duok, Dieve, kad 
kiekvienas per šią knygą, prisi
lietęs prie mūsų poetų tikėjimu 
ir širdimi subrandintų eilių, 
skirtų Marijai, atgautų dvasinį 
ryšį su ja, jei buvo praradęs 
įgytų - jei neturėjo, ir sustiprin
tų, jei jis yra nusilpęs”.

Antologijos sudarytojas Jo
nas Šlekys atliko didžiulį darbą, 
knygai atrinkdamas 174 autorių 
300 eilėraščių, Dievo Motinos 
Marijos garbei dvidešimtajame 
amžiuje sukurtų Lietuvoje (net
gi sovietinio saugumo kamero
se), Sibiro tremtyje ir Vakaruo
se. Vieni autoriai - mums gerai 
žinomi poetai: Maironis, Faus
tas Kirša, Balys Sruoga, Jonas 
Aistis, Salomėja Neris, Petronė
lė Orintaitė, Antanas Miškinis, 
Kazys Inčiūra, Bernardas Braz
džionis, Kotryna Grigaitytė, Ka
zys Bradūnas, Paulius Drevinis, 
Aldona Puišytė, Ričardas Miku
tavičius, Robertas Keturakis, 
Marcelijus Martinaitis, Judita 
Vaičiūnaitė, Leonardas Gutaus
kas, Sigitas Geda, Marytė Kon- 
trimaitė, Algimantas Jasulaitis, 
Gintaras Patackas ir t.t. Kiti - 
sudarytojo labai atidžiai, kruopš
čiai savajame krašte ir svetur gy
venantys suieškoti.

Viršelis leidinio “Eilėraščiai Ma
rijai”

Dievo šviesulių gėlyne
(Atkelta iš 6-to psl.)

Gili poetės meilė lietuvių 
tautosakai. Jos “Amžių kank
lės” suskamba raudų, pasakų, 
legendų motyvais: “Devyni 
paukščiai / Devintą dieną / Žu
vusių brolių / Girioj giedojo” 
(57 p.). “Sielvarte, paukšti juo
doj nakty, / Šviesą užstojęs ma
ne šauki. / Kur pasislėpsiu aš 
nuo tavęs - / Ar į giružę, ar į 
marias?” (“Eglės rauda” 38 p.). 
“Mano dainužės / Vargo nu
pintos, / Vargo nupintos, / 
Skausmo dabintos. / Mano dai
nužės saulės bučiuotos, / Saulės 
bučiuotos, / Žvaigždžių sūpuo
tos” (68 p.). “Tulpės pražydo / 
Ant kraičių skrynios, / Paukščiai 
pragydo / Ant rankšluostinės” 
(31 ps.).

Ir trečioji “Amžių kanklių” 
dalis - “Karalių vaikai”. Jei pir
mosiose knygelės dalyse daug 
sparnuoto optimizmo su skaid
riu džiugesiu, švelniu žaismin
gumu, švytinčia paslaptingo gro
žio tyla bei visišku pasitikėjimu 
Dievu, tai paskutinėje dalyje 
daugiau liūdesio, nerimo bei il
gesio: “Nurimo vakarėlis, / Jau 
skambina varpai, / Sakyki, moti
nėle, / Ar tu mane šaukei?” 
(“Motinėlė” 59 p.) O šios eilu
tės ypač graudina: “Saulės var
tuose mes susitiksim, / Saulėj 
būsim po žemės kovų.../ Gal 
paukštelis prie kapo atskridęs, / 
Pagiedos rytą tyliu balsu. (“Tes
tamentas” 67 p. ). Tačiau džiu
gu, jog iš sielvarto jūros išplau
kia ir šviesi viltis: “Virš Lietuvos 
nušvis / Girių žalioji viltis. / Ry
tą saulėtą žadės, / Gulbės at
lėks, atlėks” (64 p.).

Autorių gretose - kelios de
šimtys kunigų, vienuolių, po ke
liolika pedagogų, žurnalistų, 
spaudos bendradarbių, literatų, 
dramaturgų, vertėjų, keletas me
dikų, aktorių, dailininkų, vienas 
kitas filosofas, ekonomistas, 
skulptorius, keletas mažai žino
mų žmonių. Svarus tremtinių, po
litinių kalinių, partizanų įnašas į 
lietuvių mariologinę poeziją.

Visi eilėraščiai sudėstyti į 
penkiolika skyrių. Juose atsklei
džiamas lietuvio dvasinis pasau
lis ir ramiame gimtųjų namų ži
dinyje, ypač sunkiose išbandy
mų valandose.

Antologijai išsamų įvadą 
parašęs vienuolis marijonas 
kun. Vaclovas Aliulis teigia, jog 
“lietuvių religingumas labai tau
riai siejasi su tautiškumu”, jog ši 
“kūryba yra lietuvių sielos vei
drodis”.

Padėkos žodis priklauso Jo
nui Šlekiui ir už glaustą, o drau
ge ir labai išsamų žinių pateiki
mą apie autorius, už atitinka
mus paaiškinimus, šaltinių nuo
rodas.

Knyga “Eilėraščiai Marijai” 
dailininko Romo Granto, foto
grafo Klaudijaus Driskiaus ir 
“Ardor” leidyklos dėka - graži 
poligrafinė vertybė.

Maironio lietuvių literatū
ros muziejaus direktorė Aldona 
Ruseckaitė antologiją vertina 
kaip “puikią knygą, kuri graži ir 
išore, ir turiniu”.

Ilgametis Vasario 16-osios 
gimnazijos kapelionas ir lietuvių 
kalbos mokytojas kun. Jonas 
Dėdinas iš Hiutenfeldo rašo: 
“Tik nuplovęs pirštus ėmiau 
vartyti ‘Marijai eilėraščius’. Pra
bangiai išleista knyga - ką sakau 
- veikalas. Niekad nepagalvojau 
esant lietuvių kalba tokių ir tiek 
eilėraščių Marijai”.

Tai pirmas tokios didelės 
apimties lietuvių poetų eilėraš
čių rinkinys Marijos garbei. Do
vana Marijos žemei, Lietuvos 
dvasinės kultūros ugdymui, 
puoselėjimui. Niekados neįsi
vaizdavome, kad mūsų mažojo
je Lietuvėlėje toks gausus būrys 
poetų, rašančių apie Dievo Mo
liną Mariją.

Prie šių minčių belieka pri
durti knygos įvado autoriaus 
kun. Vaclovo Aliulio žodžius: 
“Galima tikėtis, kad rinkiniu 
pasinaudos mokyklos ir įvairūs 
sambūriai savo renginiams, 
giesmių kūrėjai - kompozici
joms. Būtų gražu, jei kas nors iš 
jaunųjų literatūrologų panorėtų 
profesionaliai šį religinės lietu
vių sielos balsą išstudijuoti”.

Sklidiną kartėlio taurę šir
dyje teko nešti Živilei Baltei. 
Tačiau jos dvasinis pasaulis, nu
tapytas gyvenimo, šviesus ir tau
rus. Poetės asmenybę, manau, 
geriausiai apibūdina jos pačios 
prisipažinimas:

Pabėgti norėjau / Nuo džiaugsmo 
ir skausmo,

Bet džiaugsmas ir skausmas 
pavijo mane.

Prie lūpų pakėliau / Aš taurę 
karčiausią,

Bet... perlą radau / Jos 
tamsiajam dugne (18 p.)

Šis perlas, tai talentas - 
Dievo dovana poetei-dailininkci 
Živilei Baltei. O mes, skaityto
jai, džiaugiamės, jog “Dievo 
šviesulių gėlyne” dar viena gėle
lė gimė, kuri pamažu išskleidžia 
savo skaidrios bei taurios Mei
lės pumpurą Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Paveikslo “Jūrų žvaigždė” 
reprodukcija

Iš dešinės: rašytoja, publicistė Aurelija Balašaitienė, operos sol. Vytautas Juozapaitis, pianistė Nyolė Ralytė 
po koncerto Klyvlande

“P a skutiniej i KAZYS BLAŽEVIČIUS

Tokiu pavadinimu neseniai Lietuvos knygynuose pasirodė Birutės Pečiokaitės-Adomėnienės 
knyga, skirta “Tauro” apygardos partizanų didvyriškų kovų tragiškai baigčiai, kurią lėmė 

išdavysčių, dažniausiai priverstinų, grandinė
Knygoje trys skyriai. Pirma

sis - “Paskutinieji” 1952-1953 
m. - pats sunkiausias partizani
nių kovų metas. Partizanų atra
mos bazė - kaimas beveik su
naikintas, tūkstančiai rėmėjų Si
bire, dar bekovojantys partiza
nai jau supranta, kad jie pa
smerkti žūčiai netgi nuo buvu
sių bendražygių rankos. Todėl 
retų susitikimų metu jie privers
ti vienas į kitą žiūrėti su įtarimu: 
gal jis jau užverbuotas?

“1951 metų pabaigoje ‘Tau
ro’ apygardos Vytauto rinktinės 
Kęstučio tėvūnijos plotuose, - 
rašo knygos autorė - pradėjo 
veikti partizanais pasivadinusių 
MGB agentų - smogikų grupė: 
Ira, Klevas ir Pilietis. Grupei 
buvo nurodyta susisiekti su par
tizanais ir įvilioti į žabangas 
Kęstučio tėvūnijos vadą Kabelį
- Albiną Valerą Bieliūną”.

Deją, smogikams nesunkiai 
pavyko suimti Kabelį ir jį žino
mais inkvizicijos metodais pa
laužti. Buvęs partizanų vadas 
Kabelis čekistų pastangomis ta
po smogiku - Variagu. Jo pa
stangomis netrukus buvo sunai
kintas Vytauto rinktinės štabas. 
Po pusmečio buvo suimti Ąžuo
lo tėvūnijos partizanai Miškinis
- Algimantas Ignas Rutkauskas, 
Inkaras - Petras Bumelis ir 
Kolumbas - Juozas Sasnauskas.

Iš leisgyvio Kolumbo buvo 
išplėštas slaptažodis. Tai padėjo 
nužudyti “Geležinio vilko” rink
tinės Dešinio tėvūnijos vadą 
Karaliūną - Klemensą Marčiu- 
laitį.

Kabelio išdavysčių dėka ne
trukus žuvo Aušrelė - Angelė 
Senkutė, buvęs Kabelio bendra
žygis Kęstutis - Pijus Degutis. 
Buvo sudaryta fiktyvi Vytauto 
rinktinė, kuriai vadovavo smogi
kas Variagas - Albinas Valeras 
Bieliūnas. Jam buvo pavesta 
medžioti “Geležinio vilko” rink

ŽIVILĖ BALTĖ

tinės ir “Dainavos” apygardos 
partizanus ir, svarbiausia, su
gauti pietų srities vadą Litą - 
Sergiejų Staniškį.

Išdavystės tęsėsi, žuvo dau
gybė laisvės kovotojų, tėvūnijų 
ir rinktinių vadų, žuvo ir Sergie- 
jus Staniškis - partizanas nuo 
1945 m., Dzūkų rinktinės vadas, 
nuo 1950 m. pradžios vadovavęs 
Pietų Lietuvos srities partiza
nams, Lietuvos kariuomenės ka
pitonas, partizanų majoras. Jo 
slapyvardžiai buvo Antanaitis, 
Litas, Viltis, Uošvis ir Tėvukas.

Tėvuką - Staniškį išdavė 
buvę bendražygiai Briedis - Al
binas Stanaitis (KGB slapyvar
dis Teisutis) ir Šermukšnis - Jo
nas Šalčius (KGB agentas Tiku
tis). S. Staniškis bunkeryje Prie
nų šile nusišovė 1953.II.4, prieš 
tai sunaikinęs viską, ką reikėjo 
ir buvo galima sunaikinti.

Kelis savo bendražygius 
KGB pavedimu nušovė Žilvinas 
- Algirdas Šermukšnis (KGB 
agentas Vacys). “Tauro” apygar
da jau kraujavo agonijoje. Pas
kutinius “Geležinio vilko” rink
tinės partizanus Pipirą - Bronių 
Petkevičių ir Vakarą - Klemensą 
Ulecką 1955.VII.21 Prienlaukio 
kaime nušovė išdavikai - smogi
kai Vacys ir Petryla.

Tačiau anuo kruvinuoju 
metu būta ir labai kilnių poel
gių. 1954.VIII.18 buvo nušautas 
“Dainavos” apygardos Dzūkų 
rinktinės vadas Ungurys - Vin
cas Daunoras. Naktį, Prienų ka
pinėse laidojant partizaną, daly
vavo ir studentė iš Kauno Gra
žina Starkauskaitė. Po bemiegės 
nakties ir didžiulės baimės se
kančią dieną jos laukė svarbus 
egzaminas. Ištraukusi bilietą, 
mergaitė nepajėgė nieko prisi
minti. Ji surizikavo ir padavė 
rimtam dėstytojui doc. P. Kau- 
šakiui raštelį: “Šiąnakt laidojau 
paskutinį Dzūkijos partizanų 
vadą”. Doc. P. Kaušakys, pa
žvelgė į merginą ir, nieko ne- 
klausinėjęs, parašė penketą. 
Taigi, anuo melu būta ne tik 
išdavikų, bet ir kilnių patriotų!

Atsiųsta paminėti
Alfonsas Eidintas, PRESI

DENT OF LITHUANIA: PRISO
NER GULAG. A. Biography of 
Aleksandras Stulginskis. Published 
by Genocide and Resistance Re
search Center. (Didžioji g. 17-1, LT- 
2001, Vilnius). Lithuanian Research 
and Studies Center Chicago, USA 
Translated by Thomas A. Michalski, 
Ph. D. Vilnius, 2001, 392 p.

Brydės
Rugiuose ar pievoj lieka brydės, 
Kai skubėdams be takų eini, 
Ir lėktuvo brydę akys lydi,
Kai baltuoja, driekias dangumi.

Bet yra brydžių visai kitokių, 
Jos - širdy, nuspalvintos 

skausmu.
Užslėptas globojant jas kaip 

mokam,
Guodžiamės, kai sieloj neramu.

Jas ne vėjas, ne lietus palieka, 
Bet gėla nutiesia, netektis... 
Ko, likime, kančios kirčiais plieki? 
Ar vilties liepsnelė dar sušvis?

Laikas bėgs, ir keisis kasdienybė, 
Gal laimingas sapnas aplankys? 
O Lemtis nuties man naują brydę, 
Kuri bus ir džiaugsmas, ir viltis.
Janina Marcinkevičienė

Antras skyrius pavadintas 
“Jų nevadino partizanais”. 1944 
m. rudenį į kariuomenę šaukia
mojo amžiaus vyrai visais įma
nomais būdais stengėsi išvengti 
mobilizacijos. Kas galėjo, ėjo 
mokytojauti, stojo studijuoti, 
ieškojo apsauginio darbo, stojo 
netgi į stribus. Ryžtingiausieji 
ėjo į miškus.

Šiame skyriuje pasakojama 
apie žmones, iš reikalo stojusius 
į stribus, tačiau likusius sąžinin
gais žmonėmis, visokeriopai pa
laikiusius ryšius su partizanais, 
dažnai rizikavusius labiau, nei 
laisvės kovotojai. Jie buvo iššif
ruoti, teisti, skaudžiai nukentėjo. 
Ačiū knygos autorei, kad ji šiuos 
Valenrodus bando apginti.

Tokiais Valenrodais buvo 
Klevas - Juozas Riauba, Šilavo
to milicijos įgaliotinis, jaun. mi
licijos leitenantas, komjaunuo
lis, “liaudies gynėjas”, uolus par
tizanų pagalbininkas. Nuteistas 
25 metams, žuvo Vorkutos lage
rio X-to skyriaus sukilime.

Kitas Šilavoto “liaudies gy
nėjas” Juozukas - Juozas Bajū- 
ravičius buvo aktyvus partizanų 
pagalbininkas, informatorius. 
Taip pat gavo 25-ris, tačiau liko 
gyvas ir grįžo į Tėvynę.

Vikruolis - Klemensas Strai- 
gis - rezervų laisvės kovotojas, 
įgijo Šilavoto stribų pasitikėji
mą, daug padėjo partizanams; 
suimtas nieko neišdavė, gavo 10 
metų ir kalėjo Karagandos sri
ties Džezkazgano rūdyne.

Senas Dėdė - Juozas Ma- 
krickas, Prienų milicininkas, 
“Geležinio vilko” rinktinės par
tizanų rėmėjas ir ryšininkas. 
Nuteistas 10 metų lagerių ir 5- 
rius tremties; tardomas nieko 
neišdavė. Būta ir daugiau tokių 
Valenrodų. Istorikai turėtų ap
ginti jų gerą vardą.

Trečiame skyriuje pateikta 
trumpa, bet labai reikalinga in
formacija apie knygoje paminė
tus asmenis. Skyrius papildytas 
vertingomis istorinėmis iliustra
cijomis.

Knygos autorė - laisvės kovtL 
“Tauro” apygardoje liudininkė.

MUZIKOS BARAI, 2001 m. 
sausis-vasaris, 1-2 nr. Lietuvos mu
zikų sąjungos leidinys, leidžiamas 
nuo 1931 m. Adresas: Gedimino 
pr. 32-2, Vilnius 2001. Vyr. redak
torė - Audronė Nekrošienė.

Janina Semaškaitė, PRIESAI
KA. Jonas Semaška - Liepa ir 
bendražygiai. Lietuvos laisvės ko
votojų ir partizanų likimai. Doku
mentinis esė. Redaktorė - Danutė 
Meškauskienė. Išleido Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos 
centras (Didžioji g. 10, LT-2001, 
Vilnius). Vilnius, 2000 m., 408 psl.

LITHUANIAN HERITAGE, Ja-
nuary-February 2001. Publisher - 
Editor Vai Ramonis. Published 
bimonthly by Baltech Publishing 
(P.O. Box 225 Lemont, IL 60439- 
0225, USA.). Subscription rates per 
year in the U.S. - $29.95, Canada - 
$41.95 U.S., other countries - 
$50.95 U.S.

Viktoras Alekna, ĄŽUOLAS. 
Vienos šeimos pasaka 1854-2000. 
Redagavo autorius. Viršelio daili
ninkas - Arvydas Bagdonas. Rinko 
Gintautas Mišelis. Tiražas - 300 
egz. Vilnius, 2000 m., 192 psl. Tai 
subeletristintas pasakojimas apie 
vienos šeimos gyvenimą nuo XlX š. 
vidurio iki dabartinių laikų. Tame 
realistiniame pasakojime atsispindi 
ir visos Lietuvos gyvenimas. Pro 
šeimos langą matyti visos tautos rū
pesčiai.
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C1 KJLTLIRhEJE VEIKLOJE
Pasaulio lietuvių bendruo

menės valdyba stengiasi sudaryti 
tikslų sąrašą išeivijoje veikiančių 
laikraščių, radijo programų, in
terneto adresų bei svetainių, tau
tinių ansamblių bei veiklos - or
ganizacijų adresų. Informaciją 
siųsti PLB adresu: 14911 - 127th 
St., Lemont, IL 60439-7417, USA. 
Tel. 630 257-8217; faksas 630 257- 
5612; e-paštas - plbvaldyba@aol.- 
com

Vysk Motiejaus Valančiaus 
200 m. gimimo sukaktį švenčiant, 
PLB valdyba įsteigė dvi stipendi
jas užsienyje gyvenantiems lietu
vių kilmės studentams už mokslo 
darbus, susijusius su vysk. Motie
jumi Valančiumi, jo darbais, idė
jomis ir laikmečiu. Siūloma 
$3,000 stipendija už disertaciją ir 
$1,000 už studiją (mokslo rašinį) 
stengiantis plačiau atskleisti Va
lančiaus skelbtas krikščionišką
sias, humanistines ir tautines idė
jas, jo iškeltas moralines vertybes.

PLB taip pat skelbia $1,000 
premiją, atvirą visiems, už origi
nalų kūrinį apie Motiejų Valan
čių, jo kūrybą bei skelbtas idėjas. 
Kūrinys galėtų būti vaizdinio 
meno ar rašyto žodžio, plakatų - 
reklamų serija, elektroninis pus
lapis, CD-ROM, kompaktinė 
plokštelė, vaizdajuostė, muzikos, 
teatro ar kitas koks originalus 
darbas, susietas su M. Valančiaus 
raštais, jo apysakų inscenizavimu, 
posakiais, jo kalbos žodynu ir 
pan. Apie šį konkursą daugiau 
informacijų teikia PLB vicepirmi
ninkė kultūros reikalams Laima 
Žliobienė, 1500 Lake Shore Dr. 
South, Barrington, IL 60010, 
USA; e-paštas - lzlioba@hot- 
mail.com arba Gabrielius Žem
kalnis, PLB atstovybė Lietuvoje, 
Gedimino pr. 53, LF seimo III 
rūmai, Vilnius 2002; e-paštas - 
plbav@rc.lrs.lt.

Vilniuje, Aktorių namuose . 
š.m. kovo 16 d. įvyko Šveicarijoje 
gyvenančio kroatų rašytojo pran
ciškono prof. kun. Šimun Šito 
Čorič knygos “Klausyk, Iride!” 
sutiktuvės. Renginyje dalyvavo 
pats knygos autorius, knygą išlei
dusios “Tyto Albos” leidyklos di
rektorė L. Varanavičienė, Lietu
vos PEN pirmininkas A. Samala- 
vičius, knygos vertėja V. Kelerie- 
nė ir kiti literatai bei aktorius P. 
Venslovas, įspūdingai paskaitęs 
kelias knygos noveles. Knyga - tai 
poetinis, dokumentinis karo 
Kroatijoje (1991-1995) dienoraš
tis, išverstas į dešimtį didžiausių 
pasaulio kalbų. Leidinyje skaity
tojams pateikiamas krikščioniškas 
žmogaus požiūris į kenčiančią ir 
kankinamą tautą, mėginantis ap
rėpti ir surasti moralinę atsvarą 
serbų okupacijos parblokštai kro
atų tautai ir valstybei, meno kalba 
pasauliui paliudyti faktų žiauru
mą. Knyga bus platinama knygy
nuose, su ja turės galimybę susi
pažinti Vilniaus ir kitų universite
tų studentai. J.K.

Medžio drožėjai - žemaičiai 
iš viso pasaulio kviečiami į Tel
šius, kur š.m. birželio 9 d. vyks 
dailės diena. Tokią pirmą Žemai
tijos istorijoje šventę rengia Lie
tuvos tautodailininkų sąjungos 
Telšių skyrius kartu su Telšių kul
tūros centru. Vyks paroda, išvy
kos po kraštą, paskaitos, vakaro
nė. Apie dalyvavimą prašoma 
pranešti iki š.m. balandžio 30 d. 
Sigitai Dacienei, tel. 370-94- 
52486, faksas 370-94-52067. Pra
nešimas gautas iš Elės Kakanaus- 
kienės.

Vydūno (Vilhelmo Storastos) 
133-ąsias gimimo metines minint, 
Klaipėdos universitete š.m. kovo 
22 d. buvo surengta mokslinė 
konferencija su chorinės muzikos 
koncertu bei studentų diskusijo
mis. Kaip ELTA rašo, Klaipėdos 
universiteto Sveikatos mokslų fa
kulteto dekanas prof. Alg. Kirku- 
tis aiškino, jog Vydūnas pirmasis 
moksliškai įrodęs tiesioginį ryšį 
tarp žmogaus dorovės ir sveika
tos, ir dėl to jį galima laikyti vienu 
iš šiuolaikinės psichosomatinės 
medicinos pradininkų pasaulyje. 
Vydūno sukurta sveikatos filoso
fija bei sveikos gyvensenos ideo
logija veda į artimesnį jo pažini
mą. Tačiau Vydūnas - filosofas, 
pedagogas, rašytojas, dramatur
gas, muzikas bei visuomenės vei
kėjas kol kas dar nesąs tinkamai 
įvertintas. Vydūno gimtadienis 
buvo dar paminėtas jo vardo mu
ziejuje Kintuose, kur moksleiviai 
skaitė sukaktuvininko rašinius, 
buvo surengta išvyka į Rambyno 
kalną.

Dail. Filomena Linčiūtė-Vai- 
tiekūnienė š.m. kovo 15 d. suren
gė savo darbų parodą “Trijų kul
tūrų pėdsakais”. Dalininkė pernai 
rudenį keliavusi po Turkiją, su
manė piešiniais ir tapyba pavaiz
duoti šią kultūrų ir civilizacijų 
kryžkelę, graikų, romėnų, krikš
čionių ir musulmonų kultūrų pali
kimą. Keliasdešimt spalvotų na
tūrinių piešinių apibendrino savo 
įspūdžius trijose didelio formato 
kompozicijose “Antikos griūtis”, 
“Gęstaučios šventovės” ir “Mina
retų mirgesys”. Dailininkė, pažįs
tama kaip teatro, kino, televizijos 
kostiumų kūrėja, švenčių apipavi
dalintoja, dailės kalba prabyla 
apie savo kelionių įspūdžius. 
Kaip ELTA rašo, panašias paro
das jau buvo surengusi po kelio
nių Indijoje, Norvegijoje ir kitur. 
Paroda apie Turkiją veikė iki š.m. 
balandžio 6 d. Lankytojai galėjo 
susipažinti su to krašto kultūra, o 
Turkijos ambasados Vilniuje pir
moji sekretorė L Tuluktoraman 
mano, kad ambasada po ilgesnės 
pertraukos galės vėl organizuoti 
kultūrinius renginius.

Kompozitoriaus Konrado 
Kavecko, prieš penkerius metus 
iškeliavusio amžinybėn, prisimi
nimas surengtas S. Vainiūno 
namuose š.m. kovo 15 d. Kaip 
ELTA pranešė, vakarą rengė 
Lietuvos muzikų rėmimo fon
das. Apie K. Kavecko gyvenimą 
ir veiklą kalbėjo muzikologas 
Vaclovas Juodpusis, labai gerai 
įvertinęs velionį kaip puikų ir 
patrauklų dirigentą, dainų šven
čių organizatorių, lietuvių kul
tūros puoselėtoją ir nešėją į už
sienį. K. Kavecko kolega prof. 
S. Vainiūnas rašęs, kad turbūt 
Lietuvoje nerasime nė vieno 
dainos mylėtojo, kuris nebūtų 
dainavęs K. Kavecko harmoni
zuotų liaudies dainų. Šia proga 
prisimintina, kad Konradas Ka- 
veckas gimė 1905 m. spalio 21 
d. Tirkšliuose, Mažeikių apskr. 
Baigė “Aušros” gimnaziją Kau
ne; toliau mokėsi Valstybinėje 
muzikos konservatorijoje, baigė 
J. Naujalio vargonų klasę. Kurį 
laiką mokytojavo gimnazijose. 
Muzikos studijas gilino Paryžiu
je. Grįžęs tėvynėn, buvo paskir
tas VDU studentų choro vado
vu, kuriuo išbuvo iki sovietinės 
okupacijos. Kaip muzikas ir 
chorų vadovas reiškėsi visą savo 
gyvenimą, daug rašė spaudoje 
muzikos klausimais. Snk.

mailto:lzlioba@hot-mail.com
mailto:plbav@rc.lrs.lt
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pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAIKOOPERATYVAS

3 Resurrection Rcl., 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. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

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

3.30% 
3.35% 
3.70%
3.80%
4.00%
4.25% 
4.60% 
3.35%
3.85%
3.95%
4.10% 
4.75% 
4.80%

3.30%
4.10%
4.20%
4.35%
4.95%
5.00%
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 .

5.95%
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. (416) 763-5677

RUBY REAL ESTATE ltd. ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

REAL ESTATE BROKER
27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas Tel. 416 240-0594
* Komisas 3%%

(ji '-’‘Z ♦TorontoReal 27 John Street, Toronto,
it Estate Board

narys
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
Victor Rudinskas, Broker 

Tel.: 416 249-7829
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

L.eF*AGE 
ii ii linui i ii i i iii iii

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
KINGS WAY-QUEENS WAY, 
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.

Metinėje Kaziuko mugėje, surengtoje Toronto-Mississaugos skautų bei skaučių Anapilio salėje
Nuotr. D. Sondos

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

užsienyje, už C$200 išbuvę už
sienyje 2 dienas ir už C$750 po 
7 dienų kelionės. Skaičiuojąnt 
laiką praleistą užsienyje, užskai
toma grįžimo, bet ne išvykimo 
diena. Po 2 ar 7 dienų kelionės 
asmenys virš 19 metų (gyveną 
Albertos, Manitobos bei Kvebe
ko provincijose, sulaukę 18 me
tų) taip pat gali parsivežti neap- 
muituojamų alkoholio bei taba
ko produktų: 1.5 1 vyno, ar 1.14 
1 alkoholio, ar 8.5 1 alaus; 200 
cigarečių, 50 cigarų ir 200 g ta
bako.

Popiežius Jonas-Paulius II 
per Verbų sekmadienio iškil
mes Vatikane, šv. Petro aikštė
je, iškilmingai įteikė Kanados 
jaunimo delegacijai simbolinį 
kryžių, kad pargabentų į Toron
tą ir pastatytų kitais metais 
įvyksiančio Pasaulio katalikų 
jaunimo sąskrydžio metu.

Lucien Bouchard, 62 metų, 
buvęs Kvebeko premjeras, pra
nešė, kad jis grįžta praktikuoti 
teisę Montrealio firmoje Da
vies, Ward, Phillips & Vineberg. 
Jis sausio mėnesį atsistatydino 
iš premjero pareigų, nes “ne
įstengė įkūnyti savo partijos 
svajonės įsteigti nepriklausomą 
Kvebeką”. Politikoje L. Bou
chard išbuvo 16 metų nuo 1985 
metų, kai buvo paskirtas Kana
dos ambasadoriumi Prancūzijai. 
Prieš tai jis dirbo advokatu Chi
coutimi (Kvebeke).

Jaunimo tarpe per didelio 
svorio ir nutukimo problema 
pasireiškia dar aštriau. Viena 
Kanados studija palygina 1981 
metų duomenis su 1996 metais. 
Berniukų tarpe per sunkių skai
čius pakilo nuo 15 iki 42% (nu
tukusių nuo 4 iki net 28%), 
mergaičių nuo 14 iki 32% (nu
tukusių nuo 5 iki 16%) septyne- 
rių metų amžiaus grupėje; per 
sunkių trylikamečių berniukų 
nuo 15 iki 22% (nutukusių nuo 
5 iki 11%), mergaičių nuo 15 iki 
14% (nutukusių nuo 4 iki 7%). 
Kaltinama netikusi dieta, per 
mažai judėjimo, per daug sėdi
ma prie TV ir kompiuteriu.

Kvebeko liberalai džiaugia
si pridėtinių rinkimų laimėjimu 
Montrealio Mercier apygardoje 
užpildyti provincijos parlamen
te tuščią vietą pasitraukus Kve
beko partijos nariui, ministeriui 
Robert Perrault. Ši apygarda
25 metus palaikė Kvebeko par
tiją, bet šį sykį liberalė Nathalie 
Rochefort nurungė Kvebeko 
partijos kandidatą Claudel 
Toussaint.

StatsCan duomenys rodo, 
kad moterų nutukimo nuošim
tis didėja palaipsniui su amžiu
mi: 20-24 metų amžiaus būna

Skautų veikla
• LSS tarybos akivaizdinis po

sėdis šaukiamas 2001 m. balandžio 
21-22 d.d. Lemonte, Pasaulio lietu
vių centre. Vadovams iš tolimesnių 
vietovių siūloma atvykti penktadie
nio vakare, nes posėdžiai prasidės 
šeštadienį 12 vai. Apsistojantys 
viešbučiuose apie tai iš anksto pra
neša. Suvažiavimo programa plati 
ir labai svarbi. Be tarybos narių, 
kviečiami visi LSS nariai dalyvauti
stebėtojų teisėmis. Suvažiavimą 
šaukia LSS tarybos pirmininkė v.s.
B. Banaitienė. F.M.

NIJOLĖ B. BATES
Tol. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 120 milijonų dolerių

5% nutukusių, 25-44 metų jau 
10%, 45-54 metų 14%, o 55-64 
metų net 17%. Vyrų tarpe nu
tukusiųjų daugiau jaunesniame 
amžiuje: 20-24 metų 6%, 25-34 
metų 11%, 35-44 metų 14%, 
45-54 metų 17%, bet 55-64 me
tų nukrinta iki 15%. Daugiausia 
nutukusiųjų gyvena Paatlantės 
provincijose (16-20%), mažiau
sia Br. Kolumbijoje (10%). Pa
lyginus su pasaulio nutukusių 
statistika, JAV turi 22% (61% 
virš normalaus svorio), D. Bri
tanija 16%, bet Australija turi 
9%, Prancūzija 8%, Olandija 
7%.

Toronto miesto taryba, be
ieškodama būdų sumažinti savi- 
valdybiniam biudžetui, nutarė 
neduoti sveikatos tarnybai 
$317,000 reikalingų tęsti resto
ranų ir valgyklų švaros ir higie
nos inspekcijas ir išduoti trijų 
spalvų įvertinimo dokumentus: 
žalią už gerą švarą, geltoną už 
sąlyginį ir raudoną už nepaten
kinamą. Labiausiai kritikuotas 
buvo geltonas. Savininkai skun
dėsi, kad jis atbaido klientus il
gesniam laikui. 2000 metais tik 
40% restoranų praėjo inspekci
ją be kliūčių iš pirmo karto, 
šiais metais padėtis jau buvo žy
miai geresnė ir 74% neturėjo 
vargo su pirma inspekcija. Vie
nas iš miesto tarybos narių, Joe 
Mihevic, teigia, kad inspekcijų 
nutraukimo pasiūlymas įvyko 
ne dėl stokos pinigų, bet dėl 
restoranų savininkų politinio 
spaudimo. Jie neva suradę sau 
palankų tarybos narį biudžeto 
komisijoje. Galutinis biudžeto 
priėmimo balsavimas bus balan
džio mėnesio pabaigoje. Priva
taus nekilnojamo turto savinin
kams vis dar grasinama, kad 
mokesčiai gali padidėti jei jau 
ne originaliai pranašautais 30%, 
tai bent 17%.

Privatumas laikui bėgant 
vis mažinamas, ir vargu ar eili
niai piliečiai galės nuo tų išori
nių įsiveržimų sėkmingai apsi
saugoti. Prieš kurį laiką Kana
dos žiniasklaida paskelbė, kad 
privatūs laiškai iš užsienio, ku
riuose siunčiami įvairūs doku
mentai, būna atplėšiami, doku
mentai nufotografuojami ir ko
pijos perduodamos imigracijos 
departamentui. Dabar vėl pasi
rodė žinutė, kad JAV federaci
nis tyrimų biuras (FBI) vartoja

Sportas
Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS. Marin miestelyje 

(Ispanija) Kauno “Žalgirio” atsar
giniai laimėjo keturių komandų 
jaunimo krepšinio varžybas. Jie 
86:79 įveikė Niagara kolegijos 
(JAV) komandą ir baigmėje 86:79 
įveikė “Barcelona” (Ispanija) jauni
mo komandą. Lietuvos moksleivių 
krepšinio varžybose dėl draudimo 
bendrovės “Preventa” taurės lai
mėtojais tapo Vilniaus Ozo viduri
nės mokyklos merginų ir Joniškio 
M. Slančiausko vidurinės mokyklos 
vaikinų komandos. Laimėtojus 
ADB “Preventa” bendrovė apdova
nojo kelione į Suomiją ir sporto in
ventoriumi 3000 litų vertės.

JOJIMAS: Kliūtinio jojimo 
žiemos čempionatą Kaune laimėjo 
“Nemuno” žirgyno treneris R. Rim
kus. Antras - vilnietis A. Petrovas 
ir trečias - kaunietis Babrauskas.

SUNKIOJI ATLETIKA. Klai
pėdietis sunkiasvoris 18 metų R. 
Pangonis Klaipėdoje vykusiose var
žybose pagerino Lietuvos rekordą, 
svorio grupėje iki 85 kg išstūmęs 
177,5 kg sveriančią štangą.

ŠOKIAI. Kauno sportinių šo
kių klubo “Sūkurys” pora Artūras 
Bižokas ir Edita Daniūtė iškovojo 
pirmąją vietą Tarptautinės sporto 
šokių federacijos įvertinimo varžy
bose standartinių šokių programoje 
Ispanijoje vykusiose pirmenybėse 
“Mallorca Open”. V.P.

kompiuterio programą DSC1000 
(dar žinomą Carnivore vardu) 
tikrinti Interneto tinkle elektro
ninį paštą. Bet tai liečia ir kana
diečių E-paštą, nes dažnai jis 
būna siunčiamas tarptautinio 
tinklo dalimi JAV ribose, o taip 
pat kanadiečiai klientai naudo
jantys JAV bazuotas E-pašto 
paslaugas, kaip Yahoo ar Hot
mail būna kontroliuojami JAV- 
bėse. Taip pat neaišku, ar šia 
programa naudojasi Kanados 
slaptosios tarnybos. FBI sako, 
kad šiuo melu jie seka tik tero
ristų ar nelegalių narkotikų 
pirklių E-paštą, bet paklausus, 
kas būtų, jei Kanada protestuo
tų prieš galimą kanadiečių pri
vatumo įsiveržimą, buvęs JAV 
teisingumo departamento vedė
jas Mark Rausch atsakė: “Klau
simas turėtų būti ne, ar FBI gali 
sekti kanadiečių E-paštą, bet ar 
FBI jau dabar tai daro? O pro
testo atveju, atsakymas būtų 
(seka necenzūrinis išsireiški
mas)”. G.K. .

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. GIG 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
Elektroninis 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 trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p..

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

WaW k”urBC
[MasterCardl^^a Cirrus

stra Travel
& Services Inc. ,

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į vakarus) 
Ontario, Canada, M6P1A7

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 į 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 Cawthra Rd., Unit 20P® ST Tel. (905)281-9665
1 -888-861 -7944 

(nemokamas)INTERNATI 0 N A L

Kaziuko mugė Anapilyje 2001 m. Toronto “Šatrijos” tunto vyr. skaučių 
paviljonas Nuotr. D. Sondos

❖ siuntinių pristatymas į adresato namus
maisto siuntiniai
pinigų pervedimas

❖ pristatymo patarnavimai (courier service)
❖ komerciniai persiuntimai (commercial shipments)
❖ kelionių patarnavimai

Mes siunčiame siuntinius į
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
KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Nuolatos turiu išparduodamų bilietų. Šiuo metu išvykimui iki balandžio 
pabaigos dar galite nusipirkti kelionę į Lietuvą už 835 dolerius. Išvykimui 
iki vidurio birželio - 945 doleriai. Šitų bilietų nedaug telikę - jei ilgai 
lauksite, jų nebebus! Prie šių puikių kainų prisideda mokesčiai, pri
klausantys nuo pasirinkto maršruto.
Ir nuo vasaros kainų garantuoju nupiginimą. Raskite, nesvarbu kur, sau 
geriausią kainą ir tada kreipkitės į mane asmeniškai - ir nuo tos 
“geriausios” kainos duosiu Jums nuolaidą.
Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
Turiu 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!

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Toronto įstaigoje bunu 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 alsikviečiant 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


KVIETIMAS
Visi užsienio lietuvių tautiniai ansambliai, chorai ir 

šokių grupės, kviečiami dalyvauti
III-čioje PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖJE, 

2002 m. liepos 4-7 d.d., Vilniuje.
Informaciją teikia Darius Polikaitis, 7318 Ticonderoga Rd., 
Downers Grove, IL 60516 USA. Tel. 1-630-241-0074, fax 1- 
630-241-0075, el.p. ldpolikaitis@att.net

^X^K^X^X^H^X^K^W^X^X^X^M^X^X^X^X^H^X^X^H^X^X^X^X^X^

STEPAS ULBINAS, atšventęs šimtąjį gimtadienį 2000 m. balandžio 1 d. 
Niagara Falls, Ont. Nuotraukoje - sukaktuvininko lankytojas K. Merkys 
80 metų jaunesnis. Sukaktuvininkas yra kilęs iš Varėnos. Lietuvoje dar
bavosi saugumo tarnyboje. Kanadon atvyko 1951 m. Aktyviai dalyvavo lie
tuviškoje veikloje, buvo Niagara Falls lietuvių klubo pirmininku, priklausė 
Vilniaus krašto lietuvių sąjungai. Sukakties proga S. Ulbinas sulaukė daug 
sveikinimų ir lankytojų iš Niagara Falls, St. Catharines, Hamiltono ir kitų 
vietovių. Gyvuoki, Stepai, dar ilgai, ilgai! L ŠAJAUKA

<& SKAITYTOJAI PASISAKO

Toronto Maironio mokyklos V ir VI skyrius muzikos pamokos metu
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

Wost Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Tek: 905 271-7171

LAUKIU LANKYIOJŲ
Mes - tai Veisiejų žemės ūkio 

m&kykids moksleiviai. Mūsų mo
kykla įsteigta 1960 m. gražiame 
Dzūkijos miestelyje - Veisiejuose. 
Tai labai senas miestelis, šįmet švęs 
500 metų jubiliejų, minimas visame 
pasaulyje kaip esperanto kalbos 
gimtinė, nuolat lankomas svečių iš 
tolimų kraštų, traukiantis nuosta
biai gražia gamta.

Mūsų mokykla, vadovaujama 
direktoriaus St. Saladinsko, di
džiuojasi galėdama garsinti Veisie
jus Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijo
je, Švedijoje ir kitose šalyse. Mo
kykloje mokoma bendrųjų viduri
nio išsilavinimo ir profesijos daly
kų: ekonomikos, buhalterinės ap
skaitos, statybos, dažymo, gėlių 
komponavimo, turizmo ir kt. Čia 
puikiai galima išmokti vadybos, ko
mercijos ir vadovavimo gudrybių. 
Čia mokomasi namų ūkio meistro, 
miškininko - ūkininko, kalvio, na
mų ūkio ekonomės, biuro - komer
santo specialybės.

Mokykloje geros sąlygos ne tik 
mokytis, bet ir pailsėti. Savo pomė
gius ir gebėjimus galime lavinti et
nografijos, siuvimo, rankdarbių, 
dainuoti estradiniame, sporto, foto 
ir kt. būreliuose. Labai mėgstame 
jodinėti žirgais. Turime net mažytį 
poni.

Jeigu lankytumėtės Lietuvoje, 
maloniai kviečiame į Veisiejus ir 
Veisiejų žemės ūkio mokyklą. Pasi
džiaugtume su Jumis gražuole 
gamta ir parodytume tai, ką mo
kame.

Inga Zagorskaitė, 
Veisiejų žemės ūkio mokyklos 

moksleivių bendruomenės vardu
P.S. Mūsų adresas: Veisiejų 

žemės ūkio mokykla, Kailinių km., 
Veisiejų sen., Lazdijų raj., Lietuva

PAGALBOS IEŠKANT
Nuoširdus ačiū už išspausdintą 

“TŽ” 2000 m. 51-52 nr. žinutę apie 
mane, kurioje aš kreipiausi į JAV 
lietuvius, prašydama pagalbos apsi
gyvenant jų šeimose Louisville 
mieste (Kentucky valstija) laike pa
saulio BMX čempionato, kuris vyks 
2001 m. liepos 24-31 d.d. Aš šiuo 
metu ieškau Lietuvoje rėmėjų, kad

galėčiau nuvykti į pasaulio BMX 
čempionatą.

Man labai malonu, kad atsilie
pė didelis lietuvių sportininkų bi
čiulis Rimas Gedeika. Mes palaiko
me su juo ryšį internetu ir galbūt 
jam pavyks rasti lietuvių šeimą, ku
ri mus priimtų gyveni Louisville 
mieste laike pasaulio BMX čem
pionato. Aš planuoju vykti į varžy
bas su savo treneriu tėčiu A. Rimša.

Vilma Rimšaitė, 
1997 m. pasaulio BMX čempionė 
14 metų mergaičių grupėje. 1999 
m. pasaulio BMX taurės laimėtoja, 
daugiakartinė Pasaulio ir Europos 
BMX čempionatų prizininkė.

ĮSIDĖMĖTINAS STRAIPSNIS
Perskaitęs dr. Jono Kuncos 

straipsnį, išspausdintą “TŽ” š.m. 7 
nr. “Istorijos raida ir Lietuva”, bu
vau maloniai nustebinta. Manau, 
jog tai yra ne vien Lietuvos istori
kams, bet ir eiliniam Lietuvos gy
ventojui logiškas ir gerai supranta
mas Lietuvos istorijos aiškinimas, 
kurio aš iki šiol labai pasigedau.

Todėl patarčiau kiekvienam 
tautiečiui susipažinti su dr. Jono 
Kuncos mintimis. Jis mums labai 
padėtų atitinkamai įvertinti Lietu
vos praeitį ir truputį optimiškiau 
žvelgti į mūsų tautos bei valstybės 
ateitį, kuri yra jau 10 metų drums
čiama valdininkų savivaliavimo ir 
korupcijos.

Dr. St. Sereika, Vokietija

DOSNUMAS DŽIUGINA
Kėdainių rajono Šėtos mieste

lyje 1994 m. buvo įsteigti senelių 
globos namai. Juose dabar gyvena 
27 vieniši, sergantys seneliai, ku
riems reikalinga kasdieninė prie
žiūra. Šie metai finansiškai mums 
labai sunkūs. Skaidrėja mintys ne
lengvo laikotarpio sūkuriuose ži
nant, kad yra pasiturinčių žmonių, 
kurie rūpinasi ne vien savimi, kurių 
gyvenimo tikslas - diegti gerumą 
žmonėms. Tariame nuoširdžiausią 
ačiū Alfonsui Pilipavičiui Kanadoje 
už televizorių “Panasonic”, kurį pa- 
dovonojo Šėtos senelių globos na
mams. . .Zita Kapitonoviene,

Šėtos senelių 
globos namų direktorė

Su velniais ir angelais
HUMORESKA

STEPONAS MILTENIS
Niekada ir nemaniau, kad 

Kazys su dvasiomis kokį ryšį tu
rėtų. Nors... Ne kartą pagalvo
jau, kodėl jam sekasi, man ne... 
Abu esame viengungiai, abu be
darbiai... Bet jam visados litai 
kišenėje šlama, o aš galo su galu 
iš bedarbio pašalpos sudurti ne
galiu. Jam nėra tos loterijos, iš 
kurios kokios sumelės neiškištų. 
Kartais ir nemažą... Kartą aš 
net pusę bedarbio pašalpos iš
leidau loterijos bilietams, ir kad 
nors centą būčiau išlošęs...

Štai, kad ir praėjusį kartą... 
Sutikau jį, įsišnekome... Pasiūlė 
sulošti “akį”. Iš nuobodumo... 
Sutikau... Juo labiau, kad ką tik 
buvau atsiėmęs bedarbio pašalpą.

Į “banką” dėjome po pusli
tį. Bet, kai tik “stukas”, Kazys ir 
susišluoja visą “banką”. Nė ne
pajutau, kad man jau dešimkės 
iš pašalpos nebeliko.

- Ne, - sakau, - nebelošiu!
- Tai pabandom “melagį”, - 

neatstoja Kazys.
Sutikau... Vėl už kiekvieną 

“melagį” - puslitis.
Pirmasis sukortavo Kazys. 

Mano kaladėje - net penki kry
žiai. Na, manau, dabar tave pri
čiupsiu. Tardamas “kryžius”, ant 
stalo mestelėjau užverstą būgną.

- Kryžius, - užvertė ant vir-
šaus Kazys kortą.

- Kryžius, - sakau vėl, nors 
ant viršaus dedu čirvą.

- Kryžius, - vėl sako Kazys.
Užteks, galvoju, meluoti - 

Kazys gali patikrinti. Pradedu 
ant viršaus dėlioti vien tik kry
žius. Bet Kazys netikrina ir tik 
tūrina: “kryžius”... Kai išmečiau 
paskutinį kryžių, ir Kazys ant 
viršaus, tardamas “kryžius”, pa
dėjo kortą, pamaniau: “Seniai 
tu, rupūže, tų kryžių nebeturi!” 
Ėmiau ir atverčiau... Ir ką ma
note? Tikrai, kryžius... Vadinasi, 
Kazys iki galo melavo...

Vėl kortuojam iš naujo... Šį 
kartą Kazys nutveria mane me
luojant. Vėl ir vėl kortuojame... 
Ir vis Kazys laimi... Taip ir an
tra dešimkė man iš kišenės iš
lėkė.

Trenkiau kortas į stalą ir 
surikau:

- Gana! Nebelošiu!

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

O Kazys kuo ramiausiai:
- Na, nesijaudink, kad man 

nelabasis padeda išlošti... Ne
reikia man tų tavo pinigų, savų 
turiu... Bet išloštų negrąžinsiu. 
Verčiau pabėgėsiu “pilstuko”. 
Išgersime... Kartėlį nuplausime...

Kazys pažadą įvykdė. Net 
tris puslitrius atnešė. Sulindome 
parke po krūmais ir kliukiname. 
Krūtinė kaista, smilkiniuose 
svaigsta...

Buteliai ištuštėjo. O taip 
dar norėtųsi to “kaifo”! Juo la
biau, kad tos bedarbio pašalpos 
dar liko... Pasiūliau nueiti į ka
vinę, po šimtgramį paimti...

Kiek šimtgramių buvo, ne
pamenu. Pajutau, kad kavinėje 
viskas sukasi ratu. Ir Kazį tai 
matau, tai vėl nematau... Ga
liausiai žiūriu: priešais mane sė
di veidu lyg ir Kazys, bet su ra
gais ir uodega.

- Ak, tu, velnio išpera! - 
užrikau ir tvojau tam nelabajam 
antausį.

Norėjau dar tvoti, bet mano 
rankas kažkas tvirtai užlaužė už 
nugaros. Pakėliau galvą ir ma
tau: du velniai policininko uni
formomis mane laiko. Išsigan
dau ne juokais ir ėmiau šaukti:

- Visagali Dieve! Išvaduok 
mane iš tų velnių žabangų ir 
atitolink tuos šėtonus!

Daugiau nieko nepamenu. 
Pro miegus išgirdau tik švelnų 
moterišką balsą:

- Na, Petraiti, prabusk! 
Kaip jautiesi?

Jaučiu: rankos, kojos tirps
ta, akių vokai lyg klijais sulipin
ti. Vargais negalais praplėšiau 
juos. Žiūriu: prie manęs stovi 
du balti sparnuoti angelai.

- Ačiū, Gerasis Dieve! - nė 
nepajutau, kaip ištariau. - Išvada
vai mane iš tų velnių žabangų...

- Tai vis dar su anuo pasau
liu kalbi, Petraiti? - moterišku 
balsu sako vienas angelas. - 
Bet, sanitare, atrišk tu jį nuo lo
vos. Gal nebesidaužys?

Tik dabar pamačiau, kad 
angelai - ne angelai... Be spar
nų, tik su baltais chalatais...

- Kas man? - sunerimau.
Alkoholinė psichozė, - sako 

man. - Išgydysim. Tik teks ligo
ninėje pagulėti.

- Ilgam? - dar labiau sune
rimau.

- Mažiausiai tris savaites. 
Gal mėnesį? Gal ir daugiau...

- Bet, - gailiai išstenėjau, - 
aš kas mėnesį turiu Darbo bir
žoje registruotis...

- Nesijaudink, Petraiti, - 
guodžia mane. - Darbo biržai 
pranešime...

To dar betrūko!... Ko gero ir 
bedarbio pašalpą nutrauks... Tai 
prisidirbau!... Vadinasi, tuos ne
labuosius tikrai buvau prisišau
kęs. “Velnio lašelių” dėka...

ORTODONTAS
(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 {'parking")

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

Į v a i r i o
Opera Mississauga savo se

zoną sėkmingai pradėjo su Bizet 
“Carmen” š.m. kovo 17, 20, 22, 24 
dienomis? Gegužės 4, 8, 10, 12 die
nomis operos mėgėjams pateikia
ma Donizetti “Lucia di Lammer- 
moor”; liepos 14, 17,19, 21 dieno
mis G. Verdi “Rigoletto”. Bilietų 
kainos nuo $18 iki $94. Užsisakyti 
bilietus galima kreipiantis į “Living 
Arts Centre Box Office”, tel. 905 
306-6000 arba 1-888-805-8888.

Pilietiškumo pažymėjimui gau
ti nusipelniusių asmenų pavardės 
siūlomos iki š.m. gegužės 18 d., 
praneša Parkdale-High Park rajo
no parlamentarė Sarmite Bulte. 
Premija, įsteigta 1987 m., skiria
ma kasmet 20 kanadiečių, kurie 
pasižymėjo savo veikla stengiantis 
padėti naujai atvykusiems į Kana
dą pritapti naujame krašte. Infor-

s žinios
macija teikiama interneto tinkla- 
lapyje www.cic.gc.ca, arba krei
piantis į Pilietybės ir imigracijos 
“Integration Branch” įstaigą tele
fonu 613 957-9313.

Rekordų agentūra “Factum” 
š.m. balandžio 7 d. užregistravo 
naują Lietuvos rekordą - didžiau
sią iškeptą kiaušinienę Kaune. 
Kaip BNS skelbia, gaminiui pri
reikė 748 kiaušinių. Ruošiant jį 
panaudota 3 kg lašinių, 2.5 kg 
svogūnų, daugiau kaip pusė kilo
gramo druskos ir pusė kilogramo 
žalumos. Kiaušinienė kepta 1.5 
metro skersmens keptuvėje, sve
riančioje 102 kg. Kepėjai R. Žu
kauskas ir M. Gavelis kiaušinienę 
iškepė per 14 minučių. Ankstesnis 
rekordas 1999 metų, kai kiauši
nienė buvo kepta iš 717 kiaušinių.

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

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

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

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

erdviose patalpose.

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 
paslaugas Hamiltono lietuvių bendruomenei.

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

Andrew W. Swan 
Direktorius

MARGUTIS
PYSANKA-WiM. Inc.

4134 Duriaas 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
*GaHoja kai kurie apribojimai,

i $f"į00* $/>00* :
For 1 parcel

(KUH "Coupon valid only al "Margutis-Pysanka" head office. BEU OFF

mailto:ldpolikaitis@att.net
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.cic.gc.ca
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TORONTO^ ugi Tėviškės žiburių
Anapilio žinios

- Šv. Velykų proga geriausius 
linkėjimus mūsų parapijai atsiuntė 
vysk. Paulius Baltakis, vysk. Juozas 
Preikšas, vysk. Juozas Matulaitis, 
vysk. Juozas Žemaitis ir klierikas 
diak. Vytautas Staškevičius.

- Didžiosios savaitės liturgi
nius giedojimus atliko sol. Rimas 
Paulionis, liturginius skaitymus - 
Arūnas Parancevičius, Arvydas Jo- 
nušonis, Taras Chornomaz, Anelė 
Pajaujienė ir Vytautas Pečiulis. Ve
lykų dienos liturginius skaitymus 
atliko - Valdas Žukauskas ir Jani
na Dziemionienė. Velykų šventę 
praturtino 7 v.r. - Jono Govėdo va
dovaujamas parapijos choras ir sol. 
Rimas Paulionis; 9.30 v.r. - Nijolės 
Benotienės vadovaujamas “Ange
liukų” choras. Iškilmėm altorius 
bei Kristaus kapą gėlėmis papuošė 
Anelė ir Kazimieras Pajaujai.

- Tikinčiajai Lietuvai aukos 
parapijoje priimamos dar ištisą Ve
lykų laikotarpį. Vokelių toms au
koms padėta prie visų šventovės 
durų.

- Vaikučių Pirmoji Komunija 
bus balandžio 22, ateinantį sekma
dienį, 9.30 v.r. Mišių metu. Pirma
jam Atgailos sakramento priėmi
mui mūsų mažieji renkasi ba
landžio 19, šį ketvirtadienį, 6 v.v. 
Lietuvos kankinių šventovėje.
- Balandžio 29, sekmadienį, tuoj 
po 11 v.r. Mišių Anapilio salėje bus 
pavasarinis Jaunųjų talentų koncer
tas. Norintieji programoje dalyvau
ti ar gauti daugiau informacijos, 
prašomi skambinti Vidai Paškuvie- 
nei tel. 416 695-7036 arba Julijai 
Tumelytei tel. 905 615-8681.

- Mišios balandžio 22, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Ireną Juške
vičienę (metinės); 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 3 v.p.p. už a.a. Vincą Ig
natavičių; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje balandžio 21, šeštadienį, 
3 v.p.p. už a.a. Benediktą Stonkų.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, 9.30 v. ryto pa

maldų metu bus renkamos specia
lios aukos evangelikų jaunimo sto
vyklai Lietuvoje paremti. Tam rei
kalui prieš pamaldas bus išdalinti 
specialūs vokeliai.

- Tarybos posėdis įvyks gegu
žės 1 d., 7.30 v.v. Šturmų namuose, 
Mississaugoje.

Muziejaus-archyvo žinios
- A. a. Zigmo Rimšos atmini

mui muziejui-archyvui aukojo: 
$100 - D. ir V. Dargiai, dr. J. Rim
šaitė; $20 - B. ir P. Sapliai, G. Mei- 
luvienė, J. Balsienė, E. Senkuvienė. 
Aukas rinko B. Matulaitienė ir M. 
Povilaitienė.

- Muziejaus-archyvo lankymo 
valandos sekmadieniais nuo 10.30 
v.r. iki 6 v.v.; pirmadieniais nuo 1 
v.p.p. iki 8 v.v. Muziejaus tel. 905 
566-8755.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: po $100 - V. S. Aušrotai ($820), 
S. Ceponienė ($110). Slaugos namų 
komitetas dėkoja visiems už para
mą. Slaugos namams aukos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W. Toronto, 
Ont. M6P 1A6. Slaugos namų elek
troninis paštas: http://members.pla- 
neteer.com/~litn/

A. a. Erikai Onai Sakevičie- 
nei mirus, užjausdami jos vyrą 
Vincą ir vaikus, R. J. Pleiniai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $30.

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
kultūros centrui $100 aukojo 
M. Povilaitienė (a.a. dr. Bro
niaus Povilaičio ir Juozo Luko
ševičiaus atminimui).

A. a. Delfinos Zulonienės 
šviesiam atminimui pagerbti V.

■ S. Aušrotai tremtinių vaikaičių 
mokyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje aukojo $25.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pirmos Velykos naujoje 

šventovėje buvo iškilmingai atšvęs
tos Velykų ryto Prisikėlimo Mišio
se, kurias koncelebravo visi parapi
jos kunigai, giedojo jungtinis para
pijos ir “Volungės” choras. Dėkoja
me choristams, D. Viskontienei, D. 
Radikienei, A. Radtkei, R. Radžiū
naitei, A. Karkaitei už giedojimus 
didžiosios savaitės ir Velykų apei
gose; V. Siminkevičicnei už altorių 
papuošimą gėlėmis, P. Skrupskui 
už palmių paruošimą Verbų sek
madieniui ir visiems bet kokiu būdu 
prisidėjusiems prie Velykų švenčių.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Juozas Balaišis su Rasa Matu- 
šaityte.

- Metinis parapijos susirinki
mas įvyks birželio 10 d., 12 v. para
pijos salėj.

- Lietuvoje mirė a.a. Klemen
sas Gataveckas, torontiečių Juozo 
ir Izidoriaus Gataveckų brolis, a.a. 
Norbertas Jakubauskas, Elenos 
Žolpienės brolis ir a.a. Adolsinija 
Sakalauskienė, Nijolės Jonaitienės 
teta; Australijoj mirė Antanina 
Kalvaitienė, E. Ginčauskienės sesuo.

- “Kretingos” stovyklų tvarka: 
lietuviškai kalbantiems liepos 8-21 
d.d., lietuvių kilmės vaikams, lietu
viškai nekalbantiems liepos 22 - 
rugpjūčio 4 d.d. Šeimų su vaikais 
stovykla rugpjūčio 5-11 d.d. Šios 
stovyklos reikalus tvarko ir žinias 
teikia V. ir L. Zubrickai r- 416-767- 
9066. Stovyklavietės vadovybės 
bendras posėdis su vadovais įvyks 
balandžio 30 d. parapijos patal
pose.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 22, 8 v.r. už a.a. Zenoną Ku
činską; 9.15 v.r. už Rimą Strimaitį; 
10.30 v.r. už a.a. Antaną Smailį ir 
Manglicų šeimos mirusius, už a.a. 
Joną ir Karoliną Priščepionkas, už 
a.a. Reginą Hillenbrand bei Anta
ną ir Joną Murauskus.

“Tėviškės žiburių” darbuo
tojai, negalėdami kiekvienam at
skirai padėkoti už velykinius 
sveikinimus, dėkoja visiems- 
oms, kurie mus prisiminė šių 
prasmingų švenčių metu, linkėjo 
ir toliau sėkmingai dirbti. Ne
mažai sveikinimų susilaukta iš 
tėvynės, su kuria “TŽ” savait
raštis palaiko nuolatinius ryšius.

KLB Toronto apylinkės val
dyba praneša, kad š.m. balan
džio 22 ir 29, sekmadieniais, bus 
renkamas solidarumo mokestis 
visose parapijose, Lietuvių Na
muose ir “Vilniaus rūmuose”. 
Dalis tautiečių yra pavedę “Pa
ramos” ir Prisikėlimo kredito ko
operatyvams šį mokestį išimti iš 
jų sąskaitų. Jei kas norėtų šį 
mokėjimo būdą pakeisti, prašom 
susisiekti su kooperatyvais. Inf.

Romuva Ine. metinis susi
rinkimas įvyks š.m. balandžio 
24, antradienį, 7 v.v. Toronto 
Lietuvių Namuose. Kviečiame 
visus narius dalyvauti.

Romuvos valdyba
Anglų kalbos pamokas su

augusiems nemokamai siūlo 
Kanados pilietybės ir imigraci
jos departamentas. Registracija 
Peel ir Halton rajonuose vyksta 
dabar. Kai kuriuose “Language 
Instruction for Newcomers” 
(LING) centruose pamokų me
tu prižiūrimi vaikai; negalin
tiems atvykti į pamokas yra ne
akivaizdinio mokymosi galimy
bė. Mississaugoje skambinti 905 
270-6000, Bramptonc - 905 793- 
6700, Maltone - 905 677-0007, 
Oakville-Burlington - 905 875- 
3851. Internete tinklalapio adre
sas www.lincpeelhalton.com.

Keltuvo vajui $50 aukojo A. 
L Rekščiai.

Anapilio vaikų darželio auklėtiniai su savo mokytoja Loreta Dauginiene 
(stovi kairėje), aplankę “Halloween” proga “Tėviškės žiburių” administra
ciją. Administratorės - Aušra Trussow (dešinėje) ir Valentina Baliūnienė 
(kairėje) - vaikučių tarpe

2001 m. balandžio 21, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Visus dalyvauti kviečia - “Tėviškės žiburių” leidėjai

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
PRANEŠA, KAD

38 metinis narty susirinkimas
įvyks 2001 m. balandžio 22, sekmadienį, 3 v.p.p.
Anapilio parapijos salėje, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario
Dalyvaujančių registracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti banko knygelę

Į SUSIRINKIMĄ NARIAI GALĖS NUVYKTI IR SUGRĮŽTI AUTOBUSU:

/ ANAPILĮ - 1.30 val.p.p. nuo “Vilniaus rūmų” (1700 Bloor St.W., Toronto) ir
2.00 val.p.p. nuo naujos Prisikėlimo parapijos šventovės 

(Bloor St.W. ir Resurrection Rd., Etobicoke)
IŠ ANAPILIO - autobusas išvažiuos pasibaigus susirinkimui ir vaišėms

Jeigu norite pasinaudoti autobusu, būtinai rezervuokite sau vietą pranešdami 
kooperatyvui (tel. 416-532-3400) ne vėliau balandžio 18 d.

VALDYBA

Kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS

45 METŲ SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ

'~į)o malūno sparnais
2001m. gegužės 26, šeštadienį, 6 v.v., Anapilio salėje

PROGRAMOJE - visos “Gintaro” šokėjų grupės, kaimo kapela ir “Angeliukų” choras, 
vad. N. Benotienės. Bilietai platinami sekmadieniais parapijose 
arba pas J. Vingelienę tel. 416233-8108. Įėjimas $10.

“Gintaro” tėvų komitetas

Toronto Maironio mokykla ir 
Aukštesnieji lituanistiniai kursai 

maloniai kviečia Jus dalyvauti

IŠKILMINGAME 2000-2001 MOKSLO 
METŲ UŽBAIGIMO AKTE,

kuris įvyks birželio 1, penktadienį, 6.30 v.v.,
Anapilio didžiojoje salėje

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

Qncs TSiuutčs (sjustattiancis
PIEŠINIŲ PARODA

KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE ANAPILYJE

ATIDARYMAS
balandžio 28, šeštadienį, 2 vai. po pietų

J
A.a. Delfinos Zulonienės at

minimui, užjausdami jos sūnų 
Raimondą, vaikaitį Kevin, Ko
vai su vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikučiams ir tremtiniams 
aukojo: $50 - dr. J. Rimšaitė, dr.
S. ir E. Čepai, P. Ročys; $30 - I. 
Ignaitienė; $25 - dr. C. ir J. Kū
rai, A. Ledienė, A. P. Žuliai, B.
T. Stanuliai; $20 - M. Povilaitie
nė, Z. Stančikienė, V. V. Paškai, 
N. Nielsen su šeima, A. L. Če
pai, V. L. Zubrickai, F. Mačiu
lienė, L Pran su mama; $10 - M. 
Obelienienė, L. Matulevičienė, 
R. CelejeWska, E. Girėnienė. 
Aukas surinko B. Matulaitienė 
ir M. Povilaitienė.

A.a. Gertai Zigmantavičiū- 
tei mirus, užjausdami sūnus Mi
chael ir Robert, motiną Leono
rą, Kovai su vėžio liga sergan
tiems našlaičiams ir tremtiniams 
aukojo: $20 - Jean Dupuis, Be
linda Nixon, Bob St. Pierre; $10
- R. Bekerienė; $5 - Z. Čižikienė, 
G. Devids, A. Smailienė. M.P.

Kauno arkivyskupijos vai
kų dienos centrams $100 auko
jo A. S. Zimnickai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - M. Rupkal; $20
- K. Jukna.
IEŠKAU pirkti gerai išlaikytą var
totą automobilį. Skambinti Vincui 
tel. 905 857-7550.

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

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

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• 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

MENINĘ PROGRAMĄ 
atliks pianistė 

ILONA BERESNEVIČIENĖ 
ir smuikininkas 
ATIS BANKAS

Bilietai užsakomi “TŽ” administracijoje 
tel. 905 275-4672.

BILIETO KAINA - $25 asmeniui 
(koncertas ir vakarienė su vynu).

Pradžia - 5.00 valandą vakaro, 
meninės programos - 5.30 v.v.

B MONTREAL
Pianistai Rokas ir Sonata Zu

bovai balandžio 6 d. pasiekė Dorval 
oro ostą. Jie atvyko iš Lietuvos į šį 
žemyną dviem savaitėm su pa- 
skaita-koncertu. Pirmiausia balan
džio 8 d. Montrealio Aušros Vartų 
parapijos salėje pasirodė su savo 
programa “Čiurlionis. Kelias link 
garsovaizdžių”. Koncerto rengėjas 
- KLB Montrealio apylinkės val
dyba, kurios pirmininkas Arūnas 
Staškevičius supažindino apie šim
tinę atvykusių į šį renginį su sve
čiais.

Pianistas Rokas yra gimęs 
Kaune, kur baigė Lietuvos valstybi
nę konservatoriją. Po daugelio kon
certų įvairiuose Europos miestuose 
ir kelių laimėjimų konkursuose 
1990 metais Čikagos De Paul uni
versitete įgijo muzikos magistro 
laipsnį. Jo repertuare ypatingą vie
tą užima Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio kūryba.

Šios dienos programa buvo pa
ruošta 1999 metais, artėjant M. K 
Čiurlionio 125 metų gimimo sukak
čiai, ir parodyta daugelyje JAV 
miestų. R. Zubovas yra kruopščiai 
išstudijavęs M. K. Čiurlionio kūry
bą, kuri pradžią gavusi iš senovės 
lietuviškų dainų, liaudies meninin
kų kūrybos ir gražios Lietuvos gam
tos. Ypatingai buvo pabrėžtas Čiur
lionio kūrybos ryšys tarp dailės kū
rinių ir muzikos. Tik kai kurie pa
veikslai priskirtini filosofinėms, psi
chologinėms temoms.

Roko žmona Sonata, irgi garsi 
pianistė, šiuo kartu Roko paskaitą 
su muzikiniais įtarpais iliustravo 
ryškiomis padidintomis skaidrėmis. 
Aplamai buvo jaučiamas nuostabiai 
jautrus Roko įsijautimas į didžiojo 
menininko kūrybą. Paskaitai-kon- 
certui pasibaigus, Arūnas dėkojo 
svečiui, ir ta proga buvo įteikta 
puokštė gėlių. Taip pat dėkojo Lie
tuvos ambasadoriui Kanadai Ri
mantui Šidlauskui, kurio sumany
mas buvo pasikviesti pianistus, ir 
“Litui” - už finansinę paramą. 
Dail. Petras Ibianskas Sonatai įtei
kė savo dar “šiltą” nedidelį Mont
realio vaizdelį. Vaišių metu Sonata 
Zubovienė platino kompaktines 
ploškteles.

Ambasadorius R. Šidlauskas 
abu Zubovus išsivežė į Otavą. Šį 
kartą Zubovai jau su kitokia pro
grama pasirodys Otavoje, Čikagoje, 
Vašingtone, Urbanoje ir Klyvlande. 
Po dviejų savaičių grįš į Lietuvą, kur 
Rokas eina aukštas pareigas Lie
tuvos valstybinėje filharmonijoje.

Monika ir Vytautas A. Jonynai 
išsikelia į Otavą, arčiau ten gyve
nančio sūnaus. Balandžio 7 d. mo
kytojai ir bičiuliai jiems suruošė 
jaukias išleistuves. Monika yra dės
čiusi lietuvių kalbą Montrealio li
tuanistinėje mokykloje bei aukštes
niuose kursuose. Vytauto literatū
ros kritikos straipsnius dažnai skai
tome spaudoje. B.S.

ADAM0NIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7
TEL: (514) 722-3545 fax: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Paramos skyrius
2975 Bloor St.W. 416 207-9239 • 1573 Bloor St.W. 416 532-1149

http://members.pla-neteer.com/%7Elitn/
http://www.lincpeelhalton.com

