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NEMIRTINGUMAS IR
KŪNO PRISIKĖLIMAS
Senasis Testamentas žmogų
laiko Dievo kūriniu, sukurtu iš
žemės molio. Žodis, įvardijantis
vyrą ir moterį, yra 'adam; o žo
dis, ženklinantis rusvą molį yra
’adama(h). Ši žodžių sąsaja yra
labai reikšminga, nes išsako
žmogaus santykį su rusva žeme.
Žmogus - vyras ir moteris - rus
vi molinukai, žemės vaikai; tra
pūs ir dužius, kaip ir rusvas mo
lis. Tik gyvybės alsavimu iš Die
vo šie molinukai yra orūs ir di
dingi. Taigi, anot kūrimo pasa
kojimo, žmogus nėra sudėtinė
būtybė, sudėta iš kūno ir sielos,
bet vientisas Dievo alsavimu su
dvasintas kūnas. Kūnas ir siela
Senajame Testamente nesuprie
šinami.
Graikai suvokė žmogų kaip
įsikūnijusią sielą, o hebrajai lai
kė žmogų sudvasintu kūnu.
Graikas sakė “Aš turiu kūną. Aš
turiu sielą”, o hebrajus - “Aš
esu kūnas. Aš esu gyvastis”.
Graikai rėmėsi bei brangino
protą ir kosmosą laikė amžinu,
ne sukurtu. O žmogų jie skirstė
į dvi dalis - materiją ir dvasią.
Kūnas - materija, būdamas su
dėtas iš dalių, sudyla ir miršta, o
siela - dvasia, būdama vientisa,
nedyla ir nemiršta, nes yra am
žina. Mirtimi siela išsivaduoja iš
kūno varžtų - kalėjimo - ir grįž
ta į amžiną sielų pasaulį. Taigi,
graikai kalbėjo apie amžinos
sielos nemirtingumą.
Hebrajai išganymo viltį išsa
kė kūno prisikėlimu. VIII šimt
mečio pranašas Izaijas Dievo
vardu kalba:

Tavo mirusieji gyvens, kūnai
jų prisikels, nes tavo rasa - rasa
švytinti šviesa, todėl ir šešėlių
šalis mirusiuosius atiduos. Pa
buskite ir šaukite iš džiaugsmo vi
si, kurie gulite dulkėse (Iz 26,19).
Danielio knyga - apokalip
sė - II š. prieš Krislų apreiškia:
Užeis metas tokių vargų, ko
kių dar niekad nėra buvę nuo to
laiko, kai atsirado tautos. Bet
anuo metu tavo tauta bus išgel
bėta, - visi, kurie yra rasti įrašyti
knygoje. Daugelis miegančiųjų
žemės dulkėse atsibus - kai kurie
amžinajam gyvenimui, kiti gėdai

5

ir amžinajai negarbei. Išmintin
gieji švytės dangaus skliauto spin
desiu, o vedusieji daugelį į teisu
mą bus tarsi žvaigždės per amžių
amžius (Dan 12,1-3).
Makabėjų knyga iš II prieškristinio šimtmečio aprašo sankirtį tarp graikų ir judėjų ryšium
su tikėjimu į kūno prisikėlimą:
Būdamas arti mirties (vie
nas iš septynių brolių kankinių)
tarė:
Aš pasirinkau mirtį nuo
žmonių rankos su viltimi, duota
Dievo, kad jis mane sugrąžins į
gyvenimą. Betgi tau (kankinto
jui) prisikėlimo naujajam gyveni
mui nebus (2 Mak 7,14).
Išganymo viltis Šventajame
Rašte siejama su kūniškumu kūno prisikėlimu. Sielos nemir
tingumo sąvoka yra svetima Se
nojo Testamento tikėjimo krai
čiui. Dievo Knygos nuostata:
žmogaus prigimtis - kūniška ir
mirtinga. Dievas, prikeldamas
Jėzų iš mirties, atkūrė žmogų,
duodamas atnaujintą gyvenimą:
"... kas yra Kristuje, tas yra
naujas kūrinys. Kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja” (2
Kor 5,17).
JĖZAUS PRISIKĖLIMO
TIKROVĖ
Jėzaus prisikėlimas iš mir
ties skyrėsi nuo visų kitų Dievo
Knygoje minimų sugrąžinimų į
gyvenimą. Naujajame Testa
mente Lozorius, Jairo dukrelė
ir Najino našlės sūnus aprašomi
kaip sugrąžinti į kasdienišką gy
venimą. Nėra jokios nuorodos,
kad jie buvo apgaubti aureole;
jie ilgainiui vėl mirė. Bet Jėzus
nugali mirtį ir grįžta, žėrintis
garbe ir galybe, nemirtingas. Jė
zaus prisikėlimas buvo svarbiau
sias Dievo įėjimas į žmonijos is
toriją ir žmogaus gyvenimą, žy
miausias stebuklas.
Trys vyrai mirė ant kryžiaus
Romos imperijos okupuotoje
Palestinoje krikščioniškosios eros
ketvirto dešimtmečio pradžioje.
Nukryžiavimai buvo palyginti
rutina. Be abejonės, romėnai
laikė visus tris tvarkos drumstė
jais, pavojingais “Pax Romana”
ramybei. Tačiau virš vieno jų
galvos, romėnai, matyt, žvelgda
mi į jį su pašaipa ir panieka, pri
tvirtino lentelę su įrašu “Jėzus
Nazarietis, žydų Karalius”. Jei
gu galėtume sugrįžti į Kalvariją
to Didžiojo Penktadienio po
pietę, tai ir būtų visa, ką galėtu
me matyti: tris nukryžiuojamus
vyrus. Betgi vienas iš trijų - tas,
kurį vadina “Žydų karaliumi”,
nebus amžinai mirties prarytas.
Netrukus po šio vyro mirties, jo
artimiausi sekėjai įsitikino, kad
jis tikrai buvo prisikėlęs iš nu
mirusių ir iš tikrųjų gyveno tarp
jų nauju būdu ir veiksmingiau
negu prieš mirtį. Jėzaus moki
niai, patyrę jo kūnišką prisikėli
mą, suvokė jo gyvenimą ir mirtį
naujoje šviesoje, suprato išsa
miau jo žodžius ir darbus. Nau
jojo Testamento skelbimas visa
dos buvo Jėzaus prisikėlimo
skelbimas:
Izraelio vyrai (ir moterys)!
Klausykitės, ką pasakysiu (apaš
talas Petras kalba pirmųjų Sek
minių dieną): Jėzų Nazarietį,
Dievo jums patvirtintą galingais
darbais, stebuklais ir ženklais,
kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp
jūsų, kaip patys žinote; taigi tą
vyrą Dievo valios sprendimu bei
numatymu išduotą, jūs nedorėlių
ranka nužudėte, prikaldami prie
kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išva
duodamas iš mirties kankynės,
nes buvo neįmanoma, kad jis lik
tų mirties grobis (Apd 2,22-24).
Apaštalas Paulius yra net
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Tikiu į kūno
prisikėlimą...
PREL. ANTANAS RUBŠYS,
Manhattan College
“Labai anksti pirmąją savai
tės dieną (Marija Magdalietė,
Marija Jokūbo motina, ir Salo
me) išėjo ir, saulei tekant, atėjo
prie (Jėzaus) kapo. Jos kalbė
josi tarp savęs: ‘Kas mums nuri
tins akmenį nuo kapo angos’. O
buvo jis labai didelis. Bet,
pažvelgusios iš arčiau, pamatė,
kad akmuo nuristas. Įėjusios į
kapą, išvydo dešinėje sėdintį
jaunuolį baltais drabužiais ir nu
stėro. Bet jis joms tarė: ‘Nenusi
gąskite! Jūs ieškote nukryžiuo
tojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisi
kėlė, jo čia nebėra. Štai vieta,
kur jį buvo paguldę. Eikite ir
pasakykite jo mokiniams ir Pet
rui’ (...) Jos išėjo ir skubiai nu
bėgo nuo kapo, nes jas buvo pa
gavęs drebulys ir sąmyšis” (Mk
16,2-7-8).
“Jis prisikėlė!” Tuščias ka
pas, o akmuo buvo labai didelis!
Drebulys ir sąmyšis! Liūdna išti
kimųjų moterų kelionė baigiasi
drebuliu ir sąmyšiu - staigmena:
Jis prisikėlė! Du žodžiai ir fak
tas, viršijantis bet kokias žmo
gaus jėgas: Jis prisikėlė! Šie du
žodžiai apima epochinę laiko ir
istorijos takoskyrą, nes “Dievui
nėra negalimų dalykų” (Lk 1,37).

CANADA

Iš kančios išdygsta
džiaugsmas
MIELI BROLIAI, SESĖS,
Kasdienybė su savo buiti
niais rūpesčiais ir viešpatau
jantis sekuliaristinis hedonizmas
neišvengiamai įtakoja mūsų pa
saulėžiūrą, gyvenimo vertybių
pasirinkimą. Todėl Bažnyčia di
delį dėmesį skiria religinių šven
čių pasiruošimui bei prasmin
gam jų šventimui.
Kalėdoms - Dievo sūnaus
įsijungimui į žmonijos istoriją
mes ruošiamės keturių savaičių
Adventu; Velykoms - Kristaus
istoriniam ir mūsų busimajam
prisikėlimui 40 dienų Gavėnia;
Sekminėms - Bažnyčios, krikš
čioniškos bendruomenės, gim
tadieniui 50 dienų laukimu.
Šventės su savo prasmingu
pasiruošimo laikotarpiu mums
teikia progą sustoti aklai bėgus
ir ramiame susikaupime patiks
linti gyvenimo kryptį, perkainoti
kaupiamas vertybes krikščioniš
ko tikėjimo šviesoje.
Kaip pilnas ir prasmingas
bebūtų mūsų gyvenimas, kaip
sąžiningai rūpintumėms savo
šeimos, bendruomenės ir tautos
gerove, kaip dideliu įnašu praturtintumėm žmonijos kultūrą,
- mūsų džiaugsmas negalėtų
būti pilnas, nei laimė tikra, jei
prieš akis stovėtų neišvengiama
mus sunaikinti grasinanti mirtis.
Krikščioniškas tikėjimas skel
bia: kaip į žemę įbertas kviečio
grūdas, perėjęs puvimo procesą,
iškyla gyvastingu želmeniu, tei
kiančiu mums duoną, taip laiki
noji, kūniška mirtis įveda mus į
amžinos laimės ir garbės gyveni
mą. “Aš esu prisikėlimas ir gy
venimas, kas tiki mane, - nors ir
mirtų, bus gyvas ir aš jį prikelsiu
paskutiniąją dieną” (Jn 11,25).
Kristus, Dievo Sūnus, įsikū
nijimo, mirties ir prisikėlimo
paslaptimi tapo ne tik mūsų Iš
ganytojas, bet ir Brolis. “Vi
siems, kurie jį priėmė, jis davė
galią būti Dievo vaikais (Jn
1,12), o jei esame vaikai, tai ir
įpėdiniai. Mes - Dievo įpėdiniai
ir Kristaus bendraįpėdiniai. Su

juo kenčiame, kad su juo būtu
me pagerbti” (Rom 8,17).
Mūsų krikščionių gyvenimo
kelias yra labai panašus į žemiš
kąjį Kristaus kelią. Mes vargsta
me ir kenčiame, esame nesu
prasti ir apžmeižti, esame gun
domi rūpintis vien buitiniais rei
kalais, siekti populiarumo krikš
čioniškų principų ir sąžinės sąskaiton (plg. Mt 4,3-10).
Didžiosios savaitės ir Vely
kų ryto drama kartojasi kiek
vieno mūsų asmeniniame gyve
nime ir žmonijos istorijoje iki
šios dienos. Kartais net atrodo,
kad blogis, melas ir mirtis laimi.
Tačiau dviejų tūkstančių metų
krikščionybės istorija liudija,
kad tai yra normalus ideologi
nės kovos procesas, turįs atovaizdį net gamtoje. Kaip po
kiekvienos šaltos žiemos, apma
rinusios gyvybę, ateina pavasa
ris, taip ir po tariamo krikš
čionybės išstūmimo iš viešojo
gyvenimo, ji grįžta su nauju
gyvastingumu.
“Dvidešimtojo amžiaus is
torija įrodė, kad žmogus be
Dievo yra žvėris, kad sekuliaris
tinis humanizmas yra apgaulė,
kurianti žemėje ne rojų, o karo
lauką. Todėl šių dienų žmonija
pradeda ieškoti naujo tikrumo,
naujos vilties... savo desperacijo
je žmonija gręžiasi į Dievą, darosi
prinokusi dvasiniam atsinaujini
mui” (Newsweek 1992.1.6).
Religiją galima kuriam lai
kui nustumti į užkampį, kuriam
laikui užslopinti sielos ilgesį
dvasinių vertybių, žmogaus troš
kimą amžino gyvenimo. Tačiau
žmogus, sutvertas amžinam gy
venimui, anksčiau ar vėliau,
grįžta prie gyvybės šaltinio Dievo. “Amžinas gyvenimas tai pažinti Tave, vienintelį tikrą
jį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų Mesiją (Jn 11,3).
Džiugaus istorinio Kristaus
ir viltingo mūsų busimojo prisi
kėlimo!
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM,

Velykos, 2002

Buitinė ir religinė šventė
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Marija Magdalietė, Marija, Jokūbo motina, ir Salomė... įėjusios į kapo rūsį,
išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė:
Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazaretiečio. Jis prisikėlė, jo
čia nėra (Mt 16,1,5,6)
Iliustracija dail. Laimučio Ločerio
reiklesnis, rašydamas apie esmi
nę prisikėlimo prasmę ir svarbą
krikščionių tikėjimui: “O jei
Kristus nebuvo prikeltas, tai tuš
čias mūsų skelbimas ir tuščias
jūsų tikėjimas” (1 Kor 15,14).
Dviprasmiškumas, gaubęs Jė
zaus gyvenimą ir mirtį, išnyksta.
Prisikėlimo poveikio jėga visa Jėzaus žodžiai ir darbai, gyveni
mas ir mirtis - paaiškėja. Pirmą
kartą mokiniai žvelgia į Jėzų su
pasitikėjimu ir savikliova. Jo
santykis su Tėvu - Visagaliu pa
aiškėjo dabar labiau negu bet
kada anksčiau. Be abejonės, Jė
zus yra Dievo Kristus - Patepta
sis. Jam dera titulai - Žmogaus
Sūnus, kenčiantis Tarnas, Dievo
Sūnus, Viešpats, Dovydo Sūnus,
Žodis. Jėzus - tikras žmogus,
nes mirė; Jėzus - tikras Dievas,
nes prisikėlė iš numirusių. Die
vui nėra neįmanomų dalykų!
JIS PRISIKĖLĖ, KAD
PRIKELTŲ
Krikščionių tikėjimo ženk
las yra Prisikėlusio gyvenimiš

kas Artumas, be perstojo žadi
nantis alkį tapti amžinu - amži
nybės viltį. Viltis slypi mumyse,
nes ji yra įgimta žmogaus pri
gimties savybė. Žmonės nesi
liauja tikėti ir gyventi viltimi,
net baisios katastrofos būklėje,
dėl to, kad kitaip žmogus negali
elgtis. Tokia yra žmogaus pri
gimtis. Žmonės valo sunaikintų
dangoraižių griuvėsius dėl to,
kad tiki ir gyvena viltimi, lauk
dami “miest(o) su tvirtais pa
matais” (Žyd 11,10). Dažnai
klausi save, ar tik tai, ką matome
yra tikras pasaulis, ir norėtųsi,
regis, jėga veržtis pro jį tarsi per
trapią užuolaidą į už jos slypin
čią tikrovę. Vaikas klausia:
“Kas yra už saulėlydžio?” Tai
yra ir žmogaus galutinis klausi
mas, nes žmogus negali užgožti
savyje jausmo, kad yra ir kitas
pasaulis už mūsų pasaulio, ku
rio ilgisi ir ieško žemės vaikai molinukai. Be šito jausmo, mu
myse Kūrėjo įdiegto, Jėzaus pri
sikėlimo tikrovė nerastų vietos
kur užeiti, lygiai kaip saulė kad

nebūtų naudinga, jeigu žmonės
neturėtų akių.
Gyvenimiška patirtis skati
na ir drąsina mus ilgėtis ir ieš
koti to, kas amžinai tveria. Ti
kėjimo istorija ir gyvenimo pa
tirtis liudija, kad Dievas puose
lėja žmoguje amžinybės - ne
mirtingumo - viltį. Jėzus nesu
kūrė nemirtingumo vilties: jis
atnešė nepalyginamai didesnę
vilties dovaną - kūnišką prisikėli
mą. Žmogaus prigimtis visad
gyveno viltimi, žmonijos nemir
tingumo viltis išlikti buvo stipres
nė negu milijonai mirčių, nes
Dievas be perstojo ją maitino.
Pavasaris yra stebuklas - prisikė
limas po tariamos mirties. Bet
Kristus “sunaikino mirtį ir
nušvietė gyvenimą bei nemirtin
gumą savo Evangelija” (2 Tim
1,10). Prisikėlė, kad prikeltų!
Kristus yra tikrasis mūsų vilties
akstinas bei drąsa ilgėtis ir ieškoti
to, kas amžinai tveria, Kristus
savo Artumu yra <r veiksmingoji
naujojo gyvenimo jėga mumyse.
(Nukelta j 2-rą psl.)

Velykos yra džiaugsminga
pavasario šventė, sklidina nau
jos gyvybės pumpurų, blausių
pirmųjų žiedų, raštuotų ir spal
vingų margučių, iškilmingų li
turginių apeigų. Ši šventė dau
geliui žmonių siejasi ir su malo
niu pasižmonėjimu, sočiomis
vaišėmis ir šventinės atvangos
pramogomis. Buitinė Velykų
švenčių plotmė Lietuvoje vyrau
ja. Ji reikalinga. Ji padeda žmo
gui nusipurtyti kasdienybės dul
kes, atsitolinti nuo nepabaigia
mų darbų, akimirkai stabtelėti
ties gyvybės pergalės prieš mirtį
pažadu.
Tačiau buitinė šventės plot
mė Velykų turinio neišsemia.
Visų sąmoningų krikščionių pa
reiga - siekti, kad daugiau žmo
nių galėtų džiaugtis ne vien bui
tiniu arba regimuoju Velykų
pradu, bet ir galėtų pergyventi
asmeninį persikeitimą laiduo
jantį neregimą dvasinį Velykų
švenčių klodą, Senojo Testa
mento žodžiais tariant, tai būtų
Paschos arba Perėjimo išgyveni
mą, kurį žydai mini kaip išėjimą
iš Egipto nelaisvės į Pažadėtąją
Žemę, ir kurį Kristus - savo
kraujo auka - pripildė naujos
prasmės: Perėjimo iš žmogaus
būtį smelkiančio blogio, nuodė
mės nelaisvės į Kristaus teikia
mą Prisikėlimo ir atsimainymo
laisvę.
Šitas Perėjimo suvokimas ir
jo apmąstymas būtų pats esmin
giausias Velykų švenčių pradas.
Susieti savo gyvenimą, savo as
meninę patirtį ir apsisprendi
mus su Kristaus įvykdytu žygiu,

Jo mirtimi, Prisikėlimu ir gevenimu, būtų tiesioginė žmogaus
atsinaujinimo pastanga, jo as
meninis žygis “senojo” žmogaus
perkeitimo link.
Mūsų tautos dvasinio ir fizi
nio išsilaisvinimo žygis, prasidė
jęs 1990 Kovo 11-ją, turi nema
žai panašumų su žydų išėjimu iš
Egipto nelaisvės. Iš pradžių lais
vės euforija uždegė beveik visus
be išimties, atvedė minias žmo
nių į šventoves, šimtatūkstanti
niais tiražais siūbtelėjo nauja
spauda. Po to buvo stebimas ne
mažiau ryškus atoslūgis.
Tačiau tai vargu ar yra nusi
vylimo ar net pasmerkimo ver
tas reiškinys. Tai labai žmogiška
ir suprantama. Ir senovės žydai,
entuziastingai pasikėlę išeiti iš
Egipto vergovės, patyrę vargo
bei nepriteklių, burbėjo prieš
Mozę, nepaisant Dievo rodomų
ženklų ir stebuklų. Ne visi žmo
nės aukštesnių dalykų ilgisi la
bai sąmoningai, juo labiau - iš
tvermingai jų siekia. Daugeliui
jie yra brangūs tol, kol nereika
lauja asmeninio apsiribojimo ar
aukos. Tokiu būdu dalyvaujan
čiųjų ar norinčiųjų tęsti pradėtą
žygį skaičius, dažniausiai, ma
žėja.
Kaip senovės žydai kelionė
je per Sinajaus dykumas, kad ir
murmėdami, priekaištaudami
vedliams ar kartais net ir nusigręždami nuo savo pirmykščio
apsisprendimo dėl prarastos ta
riamos gerovės vergijoje, lietu
viai vis tiek kantriai eina į savo
Pažadėtąją Žemę pasirinktąja
kryptimi. Gal ne taip entuzias(Nukelta į 2-rą psl.)
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Vytauto Didžiojo universiteto
Kaune įsteigimo 80-mečio sukak
tis paminėta š.m. vasario 8-17 d.d.
Kauno arkikatedroje bazilikoje iš
kilmingai aukotos Mišios, kurias

koncelebravo arkivyskupas S.
Tamkevičius, Telšių vyskupas J.
Boruta, SJ, Vilkaviškio vyskupas
R. Norvilą ir nemažas būrys uni
versiteto dėstytojų - kunigų. Pa
mokslą pasakė Katalikų teologi
jos fakulteto dekanas mons. dr.
V. S. Vaičiūnas, priminęs, kad da
lyvauti išganymo plane intelekti
ne veikla esanti didelė Dievo ma
lonė. Popiet vykusiame minėjime
universiteto rektorius prof. V.
Kaminskas apžvelgė universiteto
nueitą kelią. Arkivyskupas S.
Tamkevičius priminė, kad ne
mažai universiteto auklėtinių yra
tapę ne tik žymiais, bet ir šventais
žmonėmis. Buvo perskaityti aukš
tųjų valdžios pareigūnų sveikini
mai.
Tarptautinė “Caritas” dar
buotojų konferencija moterų pre
kybos klausimams aptarti įvyko
š.m. kovo 14-16 d.d. Vilniuje. Da
lyvavo apie 50 asmenų iš Vokie
tijos, Ukrainos, Rusijos, Gudijos,
Ispanijos ir kitų kraštų. Lietuva
• Kentėjimo išmintis yra gyve
nimo išminties dalis. .. .Tiktai Nu
kryžiuotojo mokykloje galime tikrai
išmokt kentėti, nešioti skausmą kaip
vainiką (Nijolė Sadūnaitė).

pasirinkta šiai konferencijai todėl,
kad maždaug iš tūkstančio su
laikytų merginų 17 nuošimčių tu
rėjo Lietuvos pasus. Nustatyta,
kad padirbtais lietuviškais pasais
per Lietuvą merginos gabenamos
iš Rusijos, Gudijos ir Ukrainos.
Lietuvos “Caritui” vadovaujant
organizuojamas platesnio masto
pasipriešinimas šiai negerovei.
Konferencijos svečius Vilniuje ly
dėjo Lietuvos “Caritas” gen. di
rektorius kun. Robertas Grigas ir
šio užmojo koordinatorė sociali
nių reikalų darbuotoja Kr. Mišinienė.
Kauno arkivyskupas S. Tam
kevičius š.m. vasario 12 d. sureng
toje spaudos konferencijoje ap

žvelgė 2001 metų įvairių įstaigų
veiklą, remdamasis pateikta sta
tistika. Pernai arkivyskupijoje bu
vo apie 506.000 katalikų. Iš jų pa
stoviai pamaldas lankė maždaug
10 nuošimčių. Dėl sumažėjusio
gimstamumo krikštų sumažėjo,
taip pat sumažėjo ir santuokų, pa
laidota 5720 žmonių, apie 600
daugiau negu 2000 metais; tačiau
Sutvirtinimo sakramentą priėmė
beveik dvigubai daugiau nei 2000
m. Tai rodo tikinčiųjų gyvybin
gumą. Šalpos veiklai išleista
421.132 Lt Arkivyskupas priminė
popiežiaus raginimą plačiau nau
doti internetą evangelizacijai. Ap
skritai metai buvę geri.

Lietuvos kardinolas A. J. BAČKIS, lankydamasis Varšuvoje, susitiko ir su būreliu vietinių lietuvių
“Lituanikos” klube. Dešinėje - Lietuvos ambasadorius DARIUS DEGUTIS su žmona
Nuotr. Ž. Makauskienės

ALELIUJA!
VYTAUTAS ANTANAS
D AM BRAVA

Nuo apyaušrio dundėjo
sunkūs vario būgnai. Jie budino
žmones, kėlė ramiai snaudusį
pavasarį. Jų garsas pasitiko
šventovėn beskubančius: va
žiuojantieji dar greičiau suragi
no arklius, pievų takeliais ar
paupiais traukiantieji - žingsnį
paspartino.
Jau brėško.
Šventovė pilna žmonių.
Daugelis visą naktį čia praleido.
Budėdami ir laukdami. Ten,
prie šoninio altoriaus, stovi uni
formuoti kariai, vaizduodami
Romos sargybinius. Čia pat il
sisi drobulėn suvyniotas Kristus,
o viršuje, gėlėse, skęsta Šven
čiausiasis.
Po plačiai pravertas duris ne
sulaikomai veržiasi žmonių srovė.
Prie altoriaus neramiai sukinėjasi
vaikai, dairydamiesi tai į zakris
tijos duris, tai į vargonus, kurie
atrodo lūš, neišlaikydami choristų
ir visos apylinkės muzikantų,
susinešusių dūdas, klarnetus ir
smuikus, kad tik “visokia dvasia
pagarbintų Viešpatį”.
Suskamba varpelis. Žilagal
vis kunigas, apsisiautęs sniego
baltumo kapa, skuba prie prisi
kėlimo laukiančio Kristaus.
Žmonės siūbteli ton pusėn. Vie
nam paduodama nešti mirtį nu
galėjusio Kristaus statulą, kitam
- kryžius, perjuostas raudona

Gerry Lougheed Sr.

Marguerite Lougheed

stula, trečiam - Velykų žvakė.
Kunigas prisiartina prie al
toriaus, prisikėlimo valanda čia
pat. Po akimirksnio jis, laiky
damas rankose monstranciją,
atsisuka į žmones, ir visa baž
nyčia sugaudžia galinga perga
lės giesme: Linksma diena
mums nušvito.
Aleliuja!
Ši giesmė džiaugsmu tvindo
visų širdis. Šioji pergalės kupina
giesmė, kuri veržiasi giliai iš
žmonių krūtinių, kuri gaudžia
vargonais, skamba trimitais,
verkia smuikais... Procesijai išslinkus šventoriun, ją trenksmingai pasitinka būgnai ir pate
kančios saulės spinduliai. Vely
kinės giesmės ritmui pritaria ir
varpai, aidėdami kloniais. Už
vapinės sproginėja paraku už
taisytos beržo kaladės.
Aleliuja!
Ir niekad, rodos, nejuto se
nasis varpininkas tiek savy jė
gos, kaip šį ankstų rytą. Lyg ją
savo rankose būtų laikęs. Lyg jis
būtų davęs ženklą nubust rytui,
atgimti
pavasariui,
čiulbėti
paukščiams ir visas pievas sau
lės spinduliais nužerti.
Giesmės žodžiais žmonės
guodžiasi ir raminasi. Dažnas
nesupranta, ko jam visu kūnu
eina šiurpas, ko rieda skruostais
ašaros. Ko liūdna ir graudu šio
je pergalės procesijoje? Kiek
vienas tačiau širdy junta, jog tai
ne sielvarto, o džiaugsmo ir vil
ties ašaros.
Ir kai procesija, apėjusi tris
kart aplink šventovę, grįžta
šventovėn, visi nušvitusiais vei
dais klausosi Aušrinės, paskui
Mišių, pamokslo - ir velykinių
giesmių.
Po pamaldų jie pasipila į
šventorių, spausdami pažįsta
mųjų rankas, bučiuodami juos ir
perduodami linkėjimus, kuriuos
byloja širdis, o šypsenas dar la
biau nuskaidrina jau aukštai pa
kilusi saulutė.
Jaunimas, nebetverdamas
smalsumu, skuba prie vežimų,
rausdamiesi šiene suslėptų įvai
riaspalvių margučių ir čia pat,
kalendami į dantis, tikrina, kie
no stipresnis. Vyresnieji tebeklupinėja prie šoninio altoriaus,

atrinkinėdami savo pašventintus
ryšulėlius su velykiniais valgiais.
Po valandėlės vėl visais ke
liais rieda įsismaginę vežimai, o
takais ir keleliais pasišokinė
dami grįžta vaikai. Ir, rodos, jau
iš tolo šviečia sodybos, boluoja
smėliu nubarstyti takeliai, akį
traukia sutaisytos lysvės.
Trobų vidus blizga. Vienoje
kertėje stovi balta lino staltiese
užtiestas stalas, o ant jo velyki
niai valgiai: su tradiciniu paršiu
ku, kumpiu, paukštiena, skaniai
kvepiančiais pyragais ir kitais
skanumynais. Vaikų akys nenuilsta nuo gausybės kiškio dova
nų - margučių.
Pašlakščius švęstu vandeniu
Velykų stalą ir sukalbėjus mal
dą, visi sėda iškilmingų pusry
čių. Po ilgo Gavėnios pasninko
visi valgo, kiek širdis geidžia.
Čia pat prasideda margučių mu
šimas. Ypač raginama neatsilik
ti su kumpiu - žiūrėti, kad tre
čiai dienai liktų tik kaulas, kurį,
nunešus galulaukėn, būtų gali
ma užkasti, kad, gink Dieve,
vasarą ledai javų neišdaužytų.
Po pusryčių prasideda kitos
nesuskaitomos linksmybės. Vie
ni kalena kiaušinius, ieškodami
stipriausio, kiti jais mainikauja,
ritinėja ar plukdo loveliuose ant
ežero. Vėl kiti skuba į kluonus
ar sodus pasisupti įtaisytose sū
pynėse. Lalauninkų būriai eina
per kaimus, su giesmėm ir dai
nom viliodami kiaušinius, merk
dami akį merginom, krėsdami
išdaigas. Pievom ir kloniais
skamba, aidi dainos, muzika ir
juokas.
Į pavakarį atbilda vežimas
su marškomis uždengtu kubilu
vandens. Smalsuolių būriai seka
vežimą, prašydami parodyti, ką
gi jie ten gabena. Tada vežėjai
nuima nuo kubilo marškas ir,
pasėmę kaušą vandens, šiupte
lia. Kiek tada juoko. Žino, kad
daugiausia vandeniu aplietas tu
rės gerą sveikatą, susilauks
Dievo palaimos.
Saulei pasislėpus, dar ilgai
džiūgauja lietuviškasis kaimas, o
senieji kalba apie naują sėją,
naują vasarą ir naują derlių.
Širdyse - ūpas ir nauja viltis Kristus prisikėlė.
Aleliuja!

Tikiu į kūno prisikėlimą.
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Gerry Lougheed Jr.

Colette Blais Lougheed

TIKIU Į KŪNO
PRISIKĖLIMĄ
Kristaus mirtis ant Kryžiaus
ir prisikėlimas sukūrė naują
Sandorą tarp Dievo ir žmonijos,
nes įdiegė į žmogaus gyvenimą
naują buvimą, kuriame Kristus
ir krikščionis dalijasi buvimą
kartu (simbioze). Žmogus mė
gaujasi šiuo nauju gyvenimu ti
kėjimu ir krikštu, įvedančiu
žmogų į Kristų ir jo Bendriją.
Tikėjimas - patirtis, kurios
dėka žmogus atsiveria Kristaus
mirčiai - prisikėlimui; tikėjimo
patirtis - atsidavimas Evangeli
jai, atsakymas į “skelbiamą tikė
jimo žodį” (Rom 10,8). Tikėji
mo vaidmenį paaiškina krikštas,
įkūnijantis žmones į Kristų ir jo
mokinių Bendriją. Krikštu - pa
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Geollrey Lougheed

Lynn Cadieux

Bill McLaughlin

Maurice St. Germain

nardinimu į Kristų - krikščionis
iš tikrųjų yra sutapatinamas su
Kristaus mirtimi, palaidojimu ir
kūnišku prisikėlimu:
Argi nežinote, jog mes visi,
pakrikštytieji Kristuje Jėzuje,
esame pakrikštyti jo mirtyje? Tai
gi krikštu mes esame kartu su juo
palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus
buvo prikeltas iš numirusių Tėvo
šlovinga galia, taip ir mes pradė
tume gyventi atnaujintą gyveni
mą. Jei esame suaugę su jo mir
ties paveikslu, būsime suaugę ir
su prisikėlimu (Rom 6,3-5).
Krikštu - panardinimu į
Kristų - žmogus miršta įžūlu
mui Dievo sąskaita - nuodėmei,
panardinimu į Kristų - žmogus,
sutapatintas su Kristaus prisikė
limu, dalijasi su juo nauju gyve
nimu - Kristaus ir jo Dvasios
šlovingu gyvastingumu.

AtA
VERONIKAI KUBILIENEI
mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos sūnui
ALGIRDUI KYNUI Aitvariečiai

Don Arrowsmith____________ Jacques Farand

Tandra Berard

Catherine Coe

Craig Henry

“Mokykitės iš manęs, nes aš
romus ir nuolankios širdies ir
jūs rasite savo sieloms atgaivą”
(Mt 11,29).
Jėzaus švelnumas ir nusiže
minimas yra ta trauka pašauk
tiems į jo mokyklą! Jėzus yra
ištikimas liudytojas Dievo mei
lės žmonijai. Jo liudijime dieviš
koji tiesa ir dieviškoji meilė yra
glaudžioje vienybėje, giliai pro
gresuojančioje, net iki visiško
susiliejimo tarp žodžio ir veiks
mo, tarp jo darbų ir mokslo. Jė
zus ne tik moko, kad meilė yra
aukščiausias įsakymas, bet ir
pats jį vykdo iki smulkiausių de
talių. Palaiminimai, kuriuos jis
skelbė savo Kalno pamoksle,
buvo įkūnijami visame jo gyve
nime. Jis ne tik mus mokė my
lėti savo priešus, bet ir Pats tai
pilnai įvykdė, ypač savo mirties
valandą ant kryžiaus: “Tėve,
atleisk jiems, nes jie nežino, ką
darą”.
Tačiau tas Kristaus švelnu
mas ir širdies nuolankumas
anaiptol nereiškia silpnumo.
Priešingai, Jo Evangelijos žodis
yra reikalaujantis, įspėjantis:
“Kas neima savo kryžiaus ir ne
seka paskui mane, nevertas ma
nęs. Kas išsaugos savo gyvybę,
praras ją, o kas praranda savo
gyvybę dėl manęs, atras ją”.
Evangeline kalba yra radi
kali, jos reikalavimai yra taip
pat radikalūs. Kristus nesvyruo
damas dažnai primena jų visą
apimtį: “Nemanykite, jog aš
atėjęs nešti žemėn ramybės. Aš
atėjau nešti ne ramybės, o ka
lavijo”. O tai yra Dievo žodis,
dvasinis ginklas Kristaus ranko
se ir lūpose, kylantis iš tikėjimo,
vilties ir meilės arsenalo ir gi
nantis tiesą, gėrį ir grožį šioje
žemiškoje nerimasties arenoje
nuo “klaidinančių dvasių ir de
monų, turinčių sąžinėje įdegintą
nusikaltimo ženklą”. Todėl ir
Gavėnios laikotarpio liturgijoje
raginami visi tikintieji atkreipti
dėmesį j didžiojo pranašo Izaijo
šiuos, dvasinį ‘apsiginklavimą’
stiprinančius žodžius:

Nusiplaukite ir būkite švarūs!
Pašalinkite savo darbų blogį
man iš akių,
liaukitės darę pikta,
mokykitės gera daryti.
Atsidėkite teisingumui,
padėkite engiamajam,
užstokite našlaitį,
ginkite našlės bylą.

Kristus, tardomas ir teisia
mas taip tarė Pilotui: “Aš tam
esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad
liudyčiau tiesą”. Jis ne tik liudi-

Dr. Gina J. Ginčauskaiiė
optometristė
1551 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P1A5
(prie Lietuvių Namų)
Priima pacientus pagal
susitarimą

Tel. 416 532-7115
Susitarus priima
pacientus ir vakarais

ja, bet ir apšviečia žmogaus
veiklos areną, šalindamas min
ties tamsumą, aklumą, paruoš
damas sąžinę tiesai antgamtine
šviesa. Svarbu mums visuomet
stovėti tiesos pusėje: “Kas tik
brangina tiesą, klauso mano
balso”. Mūsų Išganytojas nėra
šiurkštus
ir nepajudinamai
griežtas, bet laikosi tvirtumo ir
nedviprasmiškumo, kviesdamas
gyventi tiesoje.
Kristaus reikalavimai siekia
moralės ir įstatymų sferą. Jis,
kuris yra “ištikimas liudytojas”
dieviškos tiesos, dangiškojo Tė
vo tiesos, savo Kalno pamokslo
pradžioje sako: “Todėl kas pa
žeistų bent vieną iš mažiausių
paliepimų ir taip elgtis mokytų
žmones, tas bus vadinamas ma
žiausiu dangaus karalystėje”.
Kviesdamas atsiversti, Jis
nei kiek nesvyruoja išbarti tuos
miestus, kurie atsisako tikėti:
“Vargas tau, Chorazine! Vargas
tau Betsaida!” Kartu įspėja
kiekvieną: “Jei neatsiversite, vi
si taip pat pražūsite”.
T aigi evangelinis švelnumas
ir nuolankumas eina kartu su
moraliniais įsakymais ir net rim
tais grąsinimais tiems, kurie
priešinasi dvasiniam atgimimui.
Čia nėra jokios priešingybės
tarp vieno ir kito. Kristus gyve
na tiesa, kurią Jis skelbia, ir
meile, kurią Jis įrodė savo gyve
nimu. Ši meilė yra įpareigojanti,
kaip ir tiesa, iš kurios ji kyla.
Kiekvienu atveju Kristaus meilė
pasireiškė visa savo jėga Alyvų
darželyje, Kalvarijos kaine ir ant
Kryžiaus. Jis atliko šį pasiau
kojimą visoje pilnybėje, nes, kaip
Evangelistas sako: “Jis parodė
jiems savo meilę iki galo”.
Tai buvo tokia ištikima
meilė, kad Kristus dieną prieš
mirdamas ant kryžiaus galėjo
sakyti savo Dangiškajam Tėvui;
“Tavo man patikėtus žodžius aš
perdaviau jiems”. Kaip “ištiki
mas liudytojas” Jis atliko savo
misiją, gautą iš Dangiškojo Tė
vo, pačiose Švč. Trejybės pas
lapties galmėse.

Buitinė...
(Atkelta iš 1-mo psl.)
tingai, gal ne taip masiškai ir
efektingai, tačiau palyginti nuo
sekliai, daugelio žmonių pastan
gomis, palaipsniui įtvirtinama
tai, už ką tokią aukštą kainą vi
sų laikų okupacijų nelemtyje su
mokėjo laisvę gynusi Lietuvos
rezistencija.
Velykos primena, kad miru
sieji gyvena, o gyvieji gali tarp
mūsų vaikščioti nužudytomis
sielomis. Pascha arba Perėjimas
velykinių varpų gaudesiu kvie
čia kiekvieną žmogų tapti tiesos
rezistentu šiandien; rezistentu
prieš moralinį pakrikimą; neat
sakingumą, savęs sureikšmini
mą, pervertinimą, politinę ir
ideologinę trumparegystę, o
drauge - tapti kantriu ir ištver
mingu piligrimu, maldingoje ke
lionėje už žmogaus vertės pripa
žinimą, tarpusavio solidarumą ir
artimo meilę.

AtA
VERONIKAI KUBILIENEI
iškeliavus amžinybėn,
jos sūnų ALGIRDĄ KYNĄ, žmoną JANINĄ, vaikaičius
- LINĄ ir RIMANTĄ skausmo valandą užjaučiame ir
liūdime Toronto Lietuvių Namų kultūros komisija

PADĖKA
Nuoširdžią ir gilią padėką norime išreikšti vi
siems, kurie mums padėjo palydėti mūsų brangų vyrą ir
mylimą tėtį

a.a. ALOYZĄ KUOLĄ
į amžinybę: J. Danaičiui už gražius prisiminimo žodžius
po maldų prie karsto, gerbiamam vyskupui Pauliui Balta
kiui, OFM, ir Prisikėlimo parapijos kunigams, aukoju
siems gedulines Mišias ir tarusiems raminančius žodžius;
ačiū D. Viskontienei ir D Radikienei už vargonavimą ir
giedojimą šv. Mišių metu. Dėkojame karsto nešėjams A. Kiaupai, K. Skrupskeliui, T. Skrupskeliui, R. Puteriui,
Aidui ir Augiui Kuolams.
Dėkingi liekame visiems savo mieliems draugams
už pareikštas užuojautas, gėles, užprašytas Mišias ir aukas
labdarai bei už velionies palydėjimą į amžino poilsio
vietą. Ačiū B. Stanulienei už skaniai paruoštus pietus ir
ponioms už suneštus pyragus.

Aldona Kuolienė,
Audronė irAlmis su šeimomis

Politikoje tiesa pridengiama
HENRIKAS KUDREIKIS
Keletas Amerikos žurnalistų
kritiškai atsiliepia apie paskutinę
prezidento Bush kalbą, kurioje jis
Siaurės Korėją, Iraną ir Iraką
pavadino “blogio ašimi”.
Pagal žurnalistus vieną die
ną prezidentas Bush turės savo
žodžius “suvalgyti”. Jis pats save
įvarė į kampą. Jeigu jis greitai
prieš minėtas valstybes nepra
dės karo, bus apšauktas karingu
rėksniu.
Nė vienas ŠAS (NATO) są
jungos narys nepritarė šiai ka
ringai Bush kalbai. Prancūzai ir
vokiečiai iš karto atmetė jo pa
siūlymus. Pietų Korėja sukrėsta.
Nė vienas arabų kraštas (išimtis
Kuveitas) nepritarė. Iranas, ku
ris nesipriešino Afganistano už
puolimui, pareiškė protestą. Ką
jau kalbėti apis Sadamą Hu
seiną.
Kadangi C. Powell jau pa
reiškė, kad prieš Iraną ir Šiau
rės Korėją nekariaus, reiškia
greit ant Irako pradės kristi
bombos, griaus artilerija, mote
rys ir vaikai kris kaip lapai.
Kodėl Bush pasiųs moder
niausią pasaulyje kariuomenę
prieš Iraką? Mat po kelerių me
tų Irakas gali iššauti į Ameriką
tolimo skridimo (ICBM) atomi
nes raketas. Žymus žurnalistas
Charles Reese išvadino prezi
dento pareiškimą aiškia kvailys
te, nes nė viena maža valstybė
nedrįs išauti balistinių raketų be
Amerikos žinios. Amerika per
porą minučių žinos iš kur ši ra
keta iššauta. Po kelių minučių iš
tos valstybės liks tik dulkių ka
muoliai. Vienu žodžiu - valsty
bės savižudybė. Tai Amerika
kiekvienu momentu gali įvykdy
ti iš savo atominių povandeni
nių laivų.
Viena ar dvi raketos nepa
darytų didelio nuostolio, išsky
rus žmonių gyvybes. Tai būtų
lyg šauti į dramblį iš 22 milimet
rų šautuvo. Tai tik suerzintų
dramblį.
Todėl neįmanomas dalykas,
kad kurios nors mažos valstybės
vadas pakiltų ir vestų savo valstybę
bedugnėn. Be to, tarpkontinentinių raketų statyba mažai vals
tybei ekonomiškai neįmanoma.
Amerikiečiai turėtų pagal
voti, kodėl jų vyriausybė savo
gyventojams nepasako tiesos,
kalbėdami apie tarpkontinentinių raketų pavojų. Bet šis realus
pavojus gresia ir iš Rusijos ir
Kinijos. Šios valstybės jau turi
pakankamai priemonių antiraketiniams ginklams sunaikinti.
Rusija, gal dėl to per daug nesi
jaudina, kai Amerika bando pa
sitraukti iš ABM (Antiraketinės

sutarties) sandėrio.
Charles Reese, Patrick Bu
chanan ir eilė kitų žurnalistų ra
šo, kad prezidentas Bush, kalbė
damas apie raketų pavojų iš mi
nėtų valstybių, vis prideda žo
džius “ir mūsų sąjungininkai”.
Pagal tuos žurnalistus, iš Irako
nėra jokio pavojaus Amerikai ir
Europai. Bet Izraeliui - taip.
Šiaurės Korėja nepavojinga
Amerikai, bet Izraelis bijo, kad
Š. Korėja parduos raketas tra
nui ir Irakui. Izraelis tikisi, kad
naivūs amerikiečiai įrengs antiraketinę sistemą ir pasidalins su
Izraeliu.
Tuo tarpu amerikiečiai su
afganų pagalba išvaikė pasenu
siais, Antrojo pasaulinio karo
ginklais aprūpintą talibanų ka
riuomenę. Dabar rengiasi žy
giui, kuris, pagal kai kurių ara
bų valstybių pareiškimus, gali
sukelti pasaulinį karą. Žurnalis
tai mano, kad Amerikai nutrau
kus įvairias blokadas ir karinius
veiksmus (prieš Iraką), galima
būtų su Iranu ir Iraku surasti
bendrą kalbą. Prezidento Bush
kalbos kenkia taikai. Tai lygu
karo paskelbimi. Žurnalistas
Ch. Reese rašo: “Mes nesame
pasaulio dideli dėdės”. Ir jei kiti
su mūsų politika nesutinka ir
nešoka, kaip liepiami, jie nėra
mūsų priešai”.
Amerikos naujų ginklų taik
lumas yra gąsdinantis, bet Ame
rikos armija, laivynas ir aviacija
šiuo metu yra tik pusės stipru
mo, palyginus su 1991 metais.
Tuomet Amerika turėjo pagal
binius dalinius iš Anglijos, Pran
cūzijos, Saudi Arabijos ir kitų
valstybių. Šį kartą visi sąjungi
ninkai staiga dingo. Arabų pa
saulis kasdien Al Jazeera televi
zijoje mato, kaip Izraelio karei
viai žudo palestiniečius. Jame
kyla arši neapykanta Izraelio są
jungininkei Amerikai.
Be to, Amerika tebėra įk
limpusi ir Afganistane. Talibano ir Al Queda daliniai beveik
nestojo kovon, iš tikrųjų, išlaks
tė ir pasislėpė. Tik maža dalis jų
sunaikinta ar paimta nelaisvėn.
Valstybės atstatymui Amerika
pažers bilijonus dolerių. Klausi
mas kyla, ar iš viso Afganistanas
taps taikinga valstybe? Kada
amerikiečių kariuomenė galės iš
Afganistano pasitraukti?
Įklimpus Amerikai Irake, ar
nepajudės milijoninė iki dantų
ginkluota Šiaurės Korėjos ka
riuomenė į Pietus? Kur veda
prezidentas Bush Ameriką?
Visa tai stebi ir Lietuva. Pa
saulinio masto įvykiai jaučiami ir
Vilniuje. Nuo didžiųjų įvykių ei
gos priklauso ir Lietuvos likimas.

SPAUDOS BALSAI

Skatina ištirti žudynes

Lietuvos kardinolas A. J. BAČKIS Varšuvos lietuvių klube “Lituanika”
su jo pirmininke BIRUTE MAKAUSKAITE Nuotr. Ž. Makauskienės

Kaniūkai - kaimas 7 km
nuo Beniakainių prie Šalčios
upės. Tarpkario metais čia vei
kė lietuviška “Ryto” mokykla.
Apie šiame kaime įvykusias žu
dynes S. Buchaveckas 1992 m.
knygoje Šalčios žemė taip rašė:
“1944 m. sausio 29 d. Kaniūkus
apsupo sovietiniai partizanai.
Jie, keršydami už nesutikimą
atiduoti 1943 m. derliaus nužu
dė 35 kaimo gyventojus”.
Šias žudynes praėjusiais
metais prisiminė Kanados lenkų
kongresas ir kreipėsi į lenkų
Tautinės atminties institutą,
prašydamas šį reikalą ištirti.
Kongreso pirmininkė E. Rogacka š.m. vasario 28 d. Toronto
lenkų laikraščio Związkowiec
laidoje šį kreipimąsi pakartojo:
“Jau praėjo metai, kai Kanados
lenkų kongresas kreipėsi į Tau
tinės atminties institutą, prašy
damas pradėti lenkų Kaniūkų
kaimo (dabar Lietuvoje) gyven
tojų žudynių tyrinėjimą. (...)
Kaniūkų žudynės turbūt yra ge
riausiai dokumentuotas buv.
Lenkijos respublikos šiaurės-ry-

IŠ GYDYTOJOS PATIRTIES

Kai studentai skundė profesorius
GIEDRĖ MILUKAI! Ė

Bestudijuojant Kauno Me
dicinos instituto fakultete so
vietmečiu bendrosios biologijos
paskaitas mums skaitė visų stu
dentų mylimas ir didžiai gerbia
mas prof. Tadas Ivanauskas. Jis
tuomet jau buvo sulaukęs gana
garbingo amžiaus, tačiau iš jo
dvelkė neišsenkama energija,
proto galia ir nepalaužiama
dvasios stiprybė.
Buvo profesorių, kurių pa
skaitas studentai praleidinėjo,
todėl reikdavo žymėti lankomu
mą. Prof. T. Ivanausko paskai
tose niekas studentų lankomu
mo netikrindavo, nes didžioji
auditorija būdavo visada pilnu
tėlė! Neatsimenu, kad kas nors
būtų pažeidęs nusistovėjusias jo
paskaitų metu nerašytas dėme
singumo taisykles. Visi studen
tai labai mėgo jo įdomias, turi
ningas biologijos paskaitas.
Pats, apkeliavęs veik visą
pasaulį, labai vaizdžiai mokėjo į
jas įpinti savo paties mokslinių
kelionių įspūdžius, įvairius nuti
kimus. Mums, jauniems, kentusiems nelaisvės maudulį, buvo
tai žvilgsnis anapus sovietinio

IMPORTANT NOTICE TO SENIORS

YOU MAY QUALIFY
FOR ADDITIONAL BENEFITS
Canada's Old Age Security pays benefits
to most people over 65.

For those who have not already been contacted,
please note the following:

IF you are 65 or over, with low or modest income, you
may be entitled to the Guaranteed Income Supplement (GIS)

IF you are 60 to 64 and are the spouse or common-law
partner of a GIS recipient, you may be entitled
to the Allowance

IF you are 60 to 64 and widowed, you may be entitled

lagerio, nors tik per gamtos lan
gelį, bet vis dėlto kažkas tokio
nepaprastai gaivaus ir įspūdingo.

kaip protesto prieš pavergėjus
sėklą! Brangiausias velykinis
sveikinimas visam gyvenimui!

Sovietinis saugumas vis pla
čiau rezgė verbavimo ir šnipinė
jimo tinklą okupuotuose kraš
tuose. Net pradinių klasių mo
kinukus pionierius traukdavo į
raudonųjų skundikų gretas, o ką
bekalbėti apie studentus... Už
verbuoti studentai šnipinėjo, se
kė ne tik savo bendramokslius
draugus, bet ir atidžiai fiksavo
profesorių, dėstytojų bet kokį
žodžio kryptelėjimą “pavojingon pusėn”.
Sykį prof. T. Ivanausko pa
skaita kaip tik išpuolė antrąją
Velykų dieną. Sausakimša mūsų
kurso studentų auditorija, talpi
nanti gerokai per 200 gydomojo
fakulteto studentų, susirinkusių
į prof. T. Ivanausko paskaitą.
Tylus laukimo šnaresys staiga
nurimsta, nes įeina mūsų profe
sorius.
Tačiau šį kartą jis lyg nesku
ba pradėti skaityti savo paskai
tos, visas kažkoks šventiškas. In
tuityviai visi pajuntame, kad
profesorius tars mums kažką la
bai svarbaus, neįprasto, reikš
mingo.
Visiškoje tyloje jo žvilgsnis
pamažu su tėviška meile slysta
mūsų veidais ir skaidriai mėly
nose akyse įsižiebia tarsi šypsnis, tarsi šiltas padrąsinimas,
persipynęs su valiūkiškom pa
slaptingom ugnelėm.
- Mielieji, - iškilmingoj ty
loj prabyla profesorius T. Iva
nauskas, - sveikinu jus visus su
šventom Velykom!!!
Ir lyg niekur nieko pradeda
skaityti savo paskaitą, dar mums
nespėjus atsitokėti, dar nespėjus
suvokti, ar čia sapnas, ar ištiktų
jų... Pajutome, kad sielose pra
trūksta kažkas užgniaužto, sle
piamo, ir džiugi šventiška banga
visu svaigumu siūbteli į mus!
Baigus skaityti profesoriui
paskaitą, dar kurį laiką nesku
bam skirstytis, nenorime palikti
auditorijos, kuri nuo prof, vely
kinio pasveikinimo tapo tokia
neįprastai iškilminga ir sava. Tą
taip drąsiai su meile mums do
vanotą prof. T. Ivanausko vely
kinį Sveikinimą išsinešam kiek
vienas savo širdyje kaip didžiau
sią dvasios turtą, kaip vėliavą
pasipriešinimo prieš okupantus,

Praėjo daug metų. Tėvynėn
atbangavo laisvės vėjai. Štai vėl
mes susirinkome toj pačioj Kau
no Medicinos instituto didžiojoj
auditorijoj, jau patyrę gydytojai,
gyvenimo šalnų ir audringų ver
petų varstyti. Susirinkom čia iš
visos Lietuvos pažymėti garbin
go savo gydytojo diplomo gavi
mo jubiliejaus.
Daugelio mūsų profesorių,
dėstytojų jau nėra gyvųjų tarpe.
Laikas negailestingai keičia vis
ką. Ne visi ir mes čia susirinkę,
kai kas jau ir iš mūsų anapus
Tylos krantų... Gyvųjų tarpe
taip pat nėra ir mūsų mylimo
prof. T. Ivanausko. Visus miru
sius dėstytojus, profesorius, ko
legas pagerbiam tylos minute...
Po to kalbas sako mūsų ku
ratoriai, dekanai, profesoriai,
kolegos. Pagaliau dar laukia
mūsų ir linksmoji dalis - vaka
rienė restorane.
Štai ir mūsų buvęs dekanas
rėžia kalbą. Gražią, šiltą kalbą,
rodos pražydusią nuo laisvės
vėjų!
- Buvau jūsų dekanas, pa
skirtas tarybinės valdžios, bet
galiu ranką prie širdies pridėjęs
pasakyti - niekam gyvenimo ne
gadinau, stengiausi, kiek galė
damas, aštrias raudonas briau
nas apeiti... Kartą po prof. Ta
do Ivanausko paskaitos ateina
pas mane vienas iš jūsų kurso
studentų (beje, dabar labai toli
karjeros kely pažengęs, žymus
veikėjas, nors mokslo gabumais
anuomet nepasižymėjęs) ir sako:
- Dekane, prof. Ivanauskas
pasveikino paskaitos metu visą
mūsų kursą su šv. Velykom! Tai
baisu... esu pasipiktinęs!
- Pažvelgiau į tą skundų
maišą ir sakaū jam: “Kai tu pats
būsi profesorius Ivanauskas, tai
irgi galėsi visus studentus pa
sveikinti su šv. Velykom”. Skun
dikas, tarsi kuolu per galvą ga
vęs, dar kiek pamindžiukavo ir
išspūdino iš mano kabineto.
Taip, taip, šiandien jis aukštai
iškilęs, bet gi ar jo dvasia tokia
pat pakilusi, kaip ir aukštos pa
reigos, nežinau... O norėtųsi to
palinkėti vardan mūsų laisvės, baigė kalbą buvęs dekanas.

to the Allowance for the survivor

For more information:
0 18oo O-Canada (622-6232)
O

TTY/TDD devices: 1800 465-7735
or visit our Web site: www.hrdc-drhc.gc.ca/isp

Canada's Public Pensions
Improving the quality of life of Canadians for
■
■

■

Human Resources
Development Canada

Dėveloppemont des
resaourcea humalnea Canada

years

Canada

Vaizdas iš Lietuvos nepriklausomybės šventės Čikagos Jaunimo centre
vasario 16 d. vakare. Kairėje - Jaunimo centro tarybos pirm.
VACLOVAS MOMKUS, prie mikrofono JC valdybos pirm. MILDA
ŠATIENĖ
Nuotr. Ed. Šulaičio

tų pakraštyje įvykdytas karo
nusikaltimas, nes keli kaltinin
kai aprašė šiose žudynėse savo
dalyvavimą. Be to, visi žinomi ir
gausūs lenkų, žydų, sovietų, lie
tuvių ir vokiečių šaltiniai patvir
tina, kad įvyko niekuo nepatei
sinamas beginklių civilių gyven
tojų skerdynės. Nužudytų aukų
skaičius siekia mažiausiai 40
asmenų”. Lenkų kongesas krei
piasi į Atminties institutą imtis
tarp kitų ir šių veiksmų: “Suor
ganizuoti tarptautinį šių sker
dynių 60-tų metinių (2004 m.
sausio mėn.) minėjimą ir pasta
tyti šioje vietoje tinkamą, ligi
šiol užmirštai tai tragedijai pa
minklą; atimti Genrikui Zima
nui, kuris šiems veiksmams va
dovavo, Lenkijos Liaudies Res
publikos jam suteiktą Virinti
militari kryžių”.
Lenkų Tautinės atminties
institutas ligi šiol buvo labai už
siėmęs Lenkijos Jedwabne baž
nytkaimyje įvykusiomis žydų
žudynėmis, kurias įvykdė 1941
m. vietos gyventojai lenkai.
Genrikas Zimanas mirė 1985
metais.

Seinijos lietuvių rūpesčiai
Toronto lenkų dienraštis
Gazeta š.m. vasario 12 d. laidoje
rašo: “Užsienio reikalų ministeris W. Cimoszewicz po pokalbio
su Punsko lietuviais nori ieškoti
kitos vietos ginčus keliančiai
šios vietovės užkardai. Ministeris mano, kad postas turi palikti
Punske, ‘užkarda - negali būti
spygliu Punsko visuomenei. Pa
kalbėsiu apie tai su min. Janik
kaip pakeisti šią padėtį’ - pasa
kė lietuviams W. Cimoszewicz.
Ministeris pirmadienį Puns
ke įsipareigojo užsiimti konflik
tu Pasienio apsaugos užkardos,
kuri, nepaisant lietuvių tautinės
mažumos protestų, buvo apgy
vendinta Sveikatos apsaugos
centre. Pats Centras dabar už
ima tame pačiame pastate ma
žesnį plotą. (...) Lietuviai siūlo
užkardai kelias kitas vietoves už
Punsko, su kuriomis praėjusiais
metais
nesutiko
vyriausias
pasienio apsaugos komendan
tas. Cimoszewicz, išklausęs lie
tuvių įrodymų, sutiko perkelti
užkardą į kitą vietą, bet ji turi
palikti bent Punsko pakraščiuo
se”.
Apie Lenkijos lietuvių rei
kalus taip pat rašo Lietuvos ru
sų savaitraštis Litovskij kurier
š.m. vasario 27 d. laidoje: “Pa
gal neoficialius duomenis, Len
kijoje gyvena 15 - 25,000 lietu
vių, kurių didžiausia dalis tel
kiasi Suvalkų trikampyje - Sei
nuose, Punske ir aplinkiniuose
kaimuose. Lenkijos lietuviams
trūksta lietuvių kalbos, Lietuvos

istorijos ir geografijos vadovė
lių. Nėra nei mokymo integraci
jos programos. Lietuviškose
mokyklose nėra lietuvių kalba
egzaminų, nėra nei lietuvių kal
bos egzaminų.
Jau kuris laikas dėl pinigų
stokos nėra užbaigta Punsko
kultūros namų statyba, kuriai
reikia vieno milijono zlotų (1
mln. Litų). Lietuva paskyrė
punskiečiams pusę milijono, o
lenkų valdžia kol kas ribojasi
pažadais”.

Grįžta sovietinės šventės
Toronto lenkų dienraštis
Gazeta š.m. kovo 11 d. laidoje
rašo: “Po penkerių metų per
traukos Moters diena grįžo Lie
tuvon. Vyrai masiškai pirko tą
penktadienį gėles. Lietuvos
Centro sąjunga suorganizavo
Vilniaus gatvėse akciją, kurios
metu jauni centristai išdalijo
moterims 1000 gėlių. Ta proga
buvo suorganizuota daug kon
certų, kurių vienas vyko Lietu
vos seime. Premjeras Algirdas
Brazauskas Moters dienos pro
ga susitiko su moterų visuome
ninių organizacijų atstovėmis.
Taip pat įvyko mokslinė kon
ferencija tema Moters vaidmuo
XXI š. Lietuvoje.
1997 m. tada valdančioji
Lietuvos konservatorių partija
išbraukė kovo 8 d. iš krašte
minėtinų švenčių sąrašo. Kon
servatoriams ši diena siejosi su
girtais vyrais ir nuvytusiomis
tulpėmis. Su tokia nuomone ne
sutiko kairieji, todėl šių metų
pradžioje dabartinė socialde
mokratų koalicija grąžino Lie
tuvoje Moters dieną”.
Nori žemesnio lygio
Tas pats dienraštis š.m. ko
vo 15-17 d. laidoje cituoja seimo
nario
socialdemokrato
A.
Plokszto pasisakymą dėl lietu
vių kalbos mokymo kriterijaus:
“Negali vienodai mokėti lietu
vių kalbą tie, kurie nuo vaikys
tės ją vartoja, šia kalba mokosi
12 metų ir tie, kuriems lietuvių
kalba yra lenkiškose bei rusiš
kose mokyklose tik pamokos
tema’ - tvirtina Plokszto. Jo
manymu kriterijaus suvienodi
nimas brandos egzaminuose
visose mokyklose yra ‘Švietimo
ministerijos kerštas už tai, kad
praėjusiais metais lenkiškų mo
kyklų abiturientai lietuvių kal
bos egzaminus išlaikė žymiai ge
riau negu lietuviškų mokyklų
abiturientai’.
Lenkiškų mokyklų abiturien
tai gaudavo geresnius pažymius iš
lietuvių kalbos todėl, kad iš jų
buvo mažiau reikalaujama. Keista,
kad seimo narys nori mokslo lygį
žeminti.
J.B.

Šiaurės Atlanto sąjunga jau atgyvenusi?
Dabartinės Rusijos pažiūros po teroristinio užpuolimo
Niujorke ir Vašingtone
JUOZAS VITĖNAS
Teroristų pernai įvykdytas
užpuolimas Niujorke ir Vašing
tone sukėlė ne tik Jungtinių
Valstijų susirūpinimą savo sau
gumu. Tai buvo užpuolimas, ku
ris netiesiogiai palietė ir daugelį
kitų valstybių privertė jas apie
tai pagalvoti. Tuo klausimu Vo
kietijos laikraštyje Frankfurter
Allgemeine Zeitung (1.3) pasisa
kė ir Rusijos parlamento užsie
nio reikalų komiteto pirm. Di
mitri Rogosin. Pasak jo, po rug
sėjo 11 dienos yra aišku, kad ir
moderniausia raketinė apsauga
negalėjo sulaikyti savižudžių
nuo Niujorko dangoraižių už
puolimo. Todėl amerikiečių ra
ketų bandymų atidėjimas negali
būti laikomas nuolaida Rusijai.
Tai greičiausiai yra netiesioginis
pripažinimas, kad terorizmo pa
vojus yra žymiai svarbesnis negu
pavojai iš vadinamų “problemi
nių valstybių”, dėl kurių raketi
nės apsaugos įrangos būtinumas
buvo grindžiamas. Dabar, pasak
Rogosino, reikia sustiprinti ma
sinio naikinimo ginklų plitimą,
kuris iš tikro yra nebesukontroiiuojamas. Todėl Rusija ir Va
karai turėtų kartu daryti įtakos
kraštams, kurie yra branduoli
nio klubo neformalūs nariai.
Kovoje su terorizmu Rusi
ja, dalyvaudama antiteroro koa
licijoje, įneša savo didelį patyri
mą. Bendradarbiaudama su Va
karais, Rusija rūpinasi savo in
teresais, ir tai nėra joks komp
romisas, bet praktiškas bendra
darbiavimas su Vakarais bendrų
demokratinių vertybių pagrin
du. Todėl Rusija dabar, kaip ir

anksčiau, pasak Rogosino, laikosi
pažiūros, kad Šiaurės Atlanto są
junga yra atgyvenusi ir tapusi
nebereikšminga organizacija.
Rogosino nuomone, ŠAS
pasirodė nepajėgi pramatyti
XXI šimtmečio naujus pavojus
ir dabar stovi nuošaliai nuo ko
vos su terorizmu. Realios per
spektyvos dėl Rusijos priėmimo
į ŠAS stoka (nors vadovaujantys
Vakarų pareigūnai su malonu
mu kalba apie jos priėmimą) ro
do, kad žemyne tebėra išliku
sios skiriamosios linijos, kurios
iš Vidurio Europos buvo per
keltos prie Rusijos sienos.
Baltijos valstybių priėmimas
į ŠAS, Rogosino nuomone, nė
kiek nesustiprins pačių baltiečių
ir kitų santarvės narių saugumo.
Todėl pasitikėjimas tarp Rusi
jos ir Vakarų galėtų būti sustip
rintas tuo, kad abi pusės yra nu
kentėjusios nuo teroro.
Susidarius naujoms sąly
goms yra būtina sukurti visai
naują tarptautinę organizaciją,
kuri jungtų šalis globaliniu mas
tu teroro, tarptautinės narkoti
kų prekybos ir tarptautinio nu
sikalstamumo akivaizdoje. Tuo
tarpu nėra teisinės veiksmingos
priemonės atsispirti šiems pavo
jams, kurie yra realesni negu
‘probleminių valstybių’ pikta va
lia. Todėl, pasak Rogosino, Ru
sijos ir Vakarų politikai turi tar
tis dėl naujų bendradarbiavimo
formų saugumo klausimais.
Naujos galvosenos tarptau
tinėje politikoje įrodymu būtų
panaikinimas Jackson-Vanik nuo
stato, kuris apriboja aukštosios
(Nukelta į 6-tą psl.)

4 psi.
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Leisk man ištirpti meilės ugnyje,
padidinki tikėjimą, kai stinga.
Tikiu: taip kaip diena šviesi
buvai nuo amžių ir esi!
(Kazys Inčiūra)

® LAISVOJE TEVfflEJE
LĖŠOS GAMTOSAUGAI

Kaip praneša LGTIC, Vil
niaus gamtosaugai šiais metais
skiriama daugiau negu 4 mln. li
tų, kaip numatyta miesto tarybos
patvirtintoje Gamtos apsaugos
fondo 2002 m. sąmatoje. Dau
giausia lėšų ketinama panaudoti
lietaus vandens ir nuotekų valy
mo įrenginių atnaujinimui ir sta
tybai, pavojingoms atliekoms ir
sąvartynams, taip pat Vilniaus se
namiesčio aikštėms ir kitiems žel
diniams tvarkyti. Pusę milijono li
tų numatoma skirti aplinkos terši
mo šaltiniams šalinti. Už šias lė
šas bus parengta visų medicininių
atliekų tvarkymo programa, pa
darytos nekenksmingos švietimo
įstaigose susikaupusios gyvsida
brio lempos, parengtas Kariotiš
kių sąvartyno naudojimo pratęsi
mo ir sutvarkymo projektas. Taip
pat bus vykdomi ir kiti aplinko
saugos projektai pagal Europos
sąjungos reikalavimus.
PASKYRIMAI BENDRIJOMS

LGTIC žiniomis, iš šių metų
valstybės biudžeto Lietuvos reli
ginių bendruomenių ir bendrijų
maldos namams atstatyti ir ki
toms reikmėms numatytų paskirs
tyti 2.87 mln. litų beveik 90% ar
ba 2.57 mln. litų atiteks Lietuvos
vyskupų konferencijai. Tradicinių
religinių bendruomenių ir bendri
jų vadovų susitarimu lėšos skirs
tomos pagal karaimų bendruo
menės pasiūlytą tvarką - religi
nei konfesijai prie pastovios pa
grindinės sumos pridedant kin
tamą dalį, priklausančią nuo ti
kinčiųjų skaičiaus. Pagrindinę
paramos sumą sudaro 10,000 litų.
Lėšos iš valstybės biudžeto bus
panaudojamos okupacijos metais
sunaikintiems ir apleistiems ob
jektams bei institucijoms atkurti.
Vyriausybei pritarus, Senosios
pamario cerkvės Aukščiausiajai
sentikių tarybai bus skirta 50,100
litų, Lietuvos evangelikų liutero
nų bendrijos konsistorijai
34,000 litų, Lietuvos evangelikų
reformatų bendrijos Sinodo kole
gijai - 18,800 litų, Lietuvos graikų
apeigų katalikų bendrijai - 10,700
litų, Karaimų religinei bendruo
menei - 10,200 litų, Žydų religi
nei bendrijai - 14,000, Stačiatikių
bendrijai Lietuvoje - 154,200 litų,
Lietuvos musulmonų sunitų dva
siniam centrui - Muftiatui 14,000 litų.
ŠVARINIMO VAJUS

Vilniaus miesto savivaldybė
pradėjo vajų “Būk žmogus”, skel
bia LGTIC. Visi vilniečiai ragi
nami pasijusti vienos bendruome
nės nariais ir drauge rūpintis savo
miestu. Vajaus metu ypatingas
dėmesys bus skiriamas tvarkai ir
švarai gatvėse, vairavimo ir auto
mobilių statymui. Pastatų savinin
kai ar juos naudojančios bend
rovės kviečiamos nusivalyti fasa
dus, panaikinti apipaišymais nu-

niokotus pastatus. Vilniuje taip
pat skundžiamasi dėl šiukšlinimo,
šunų vedžiojimo be pavadėlių,
triukšmo ir senų automobilių kie
muose. Apie nekultūringą elgesį
Vilniaus mieste, įskaitant girtavi
mą viešose vietose, gyventojai
kviečiami pranešti sostines polici
jai arba savivaldybės Tvarkos pa
laikymo ir priežiūros skyriui. Gy
ventojų pagalbos miesto savival
dybei prireiks imantis tvarkyti
kiemus ir laiptines.
NUGRIAUTI PASTATAI

LGTIC žiniomis, Lietuvoje
išaiškintos 557 savavališkos staty
bos, iš kurių 80 statinių nugriau
ta. Pažeidėjams paskirtos 552 pi
niginės adminsitracinės baudos.
Daug pastatų buvo saugomose te
ritorijose, prie vandens telkinių,
kur, apeinant įstatymus arba išra
dingai pasinaudojant jų sprago
mis, buvo atstatinėjamos bei per
keliamos nuosavybės teisės j že
mę, vykdomos nelegalios staty
bos. Pernai Lietuvoje pastatyti ir
pripažinti
tinkamais
naudoti
12,038 statiniai - 2% daugiau ne
gu 2000 m. Gyvenamųjų namų
bendrojo ploto pastatyta net
15.7% daugiau.
EKSPORTAS DIDESNIS

Kaip rašo LGTIC, Lietuvos
perdirbamosios pramonės įmonės
pernai įvairių pieno gaminių eks
portavo daugiau kaip už 500 mln.
litų. Daugiausia jų eksportuota į
JAV, Olandiją, Rusiją, Latviją,
Uzbekistaną. Pieno gaminių eks
portas viršija importo apimtis
maždaug penkiolika kartų. Lietu
vos agrarinės ekonomikos institu
to duomenimis, 2001 m. lietuviš
kos kilmės žemės ūkio ir maisto
gaminių eksportas, palyginti su
2000 m., padidėjo beveik 1.3 kar
to ir sudarė apie 1.7 bin. litų. Šių
gaminių eksporto augimą nulėmė
stiprėjanti paklausa pieno sekto
riuje. Į Lietuvą 2000 m. impor
tuota daugiausia iš Vokietijos,
Lenkijos, Estijos, Belgijos fer
mentuotų, raugintų pieno gami
nių (309 tonas), 8 tonos sviesto ir
kitų pieno riebalų, 53 tonos sūrių
ir varškės bei 32 tonos grietininių
ir kitų rūšitpvalgomųjų ledų.

SU VELYKŲ proga SVEIKINA

visus savo aktorius, žiūrovus, rėmėjus
bei darbuotojus.
Linkime gerų švenčių!

“Kovo pakvaišimas”
Amerikos studentų krepšinio baigmė
Kovo mėnuo - krepšinio se
zono Amerikos vidurinėse ir
aukštosiose mokyklose pabaiga.
Todėl gimnazijose, kolegijose ir
universitetuose vyksta baigmi
nės rungtynės, kurios čia vadi
namos “kovo pakvaišimu” arba
angliškai - “march madness”.
Dabar, kai daugelyje Ame
rikos universitetų ir kolegijų ko
mandų eilėse rungtyniauja ir
nemažai lietuvių, mūsų krepši
nio mėgėjams yra proga “pa
sirgti” už savuosius.
Lietuvius labiausiai domina
Wake Forest universiteto rinkti
nė, kurioje rungtyniauja net du
krepšininkai iš Lietuvos. Tai
Darius Songaila ir Vytas Dane
lius. Pirmasis, kuris yra žaidęs ir
Lietuvos krepšinio rinktinėje,
šiemet baigia universitetą ir yra
daug vilčių, kad bus pakviestas į
NBA lygą. Jeigu taip atsitiktų,
tai Darius būtų pirmasis lietuvis
iš universiteto pakliuvęs tiesiai į
šią prestižinę profesionalų krep
šinio lygą.
Kovo 2 d. Wake Forest
“Demon Deacons” ekipa įveikė
North Carolina State universi
teto krepšininkus 83-71 ir savo
lygoje - “Atlantic Coast” konfe
rencijoje (ACC) užsitikrino tre
čiąją vietą, prieš pradėdama at
rankines varžybas.
Darius Songaila šį kartą per
31 minutę iškovojo 20 taškų ir
atkovojo net 18 kamuolių. Tai
jo asmeninis rekordas per visų 4
metų karjerą šiame universitete.
Iki šiol jis 4 kartus buvo atkovo
jęs 12 kamuolių. Jis pataikė 6

“SAMOGITIA”
meniškai įriša
knygas bei žurnalus

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

“Lenkų kalba yra antroji
kalba Vilniuje ir regione” - tei
gia lenkų žurnalistas savaitraš
tyje Przegląd (2002 m. kovo 11
d. nr.). “Per Lenkijos senato
pirmininko Liongino Pastusiako spaudos konferenciją Lietu
vos seimo rūmuose šeimininkų
atstovas Česlovas Juršėnas pa
siūlė negaišti be reikalo laiko ir
neversti pasisakymų į lietuvių
kalbą, kadangi visi Lietuvos
žurnalistai moka lenkiškai” rašo lenkų žurnalistas, pažymė
damas, kad dar prieš dešimt
metų Vilniuje lietuviai vengė
kalbėti lenkiškai, o dabar, vos
tik pamatę lenkų turistą, sten
giasi pirmi jį užkalbinti len
kiškai.
Laikraštis rašo, kad Lenki
jos senato pirmininkas Vilniuje
buvo užtikrintas, kad jau ne
trukus Lietuvos lenkai savo var
dus ir pavardes galės rašyti pa
gal lenkų geramatikos ir rašy
bos taisykles su visais diakriti
niais ženklais. “Tai tik klausi
mas laiko ir pinigų, kuriuos turi
surasti Lietuva, kad įvestų į
kompiuterius lenkiškas raides
bei galėtų lenkams išduoti nau
jus pasus”.
Lenkijos senato pirminin
kas, - rašo laikraštis, - taip pat
susitarė su Lietuvos politikais,
kad ir toliau bus verčiami visi
vadovėliai XI ir XII lenkiškoms
klasėms. “Jeigu Varšuva primo
kės lėšų skirtumą tarp lietuviš
kų ir lenkiškų vadovėlių leidy
bos, švietimo ministeris A.
Monkevičius pasirengęs atsisa
kyti anksčiau planuotos len
kiškų mokyklų reformos.
Žurnalistas tvirtina, kad
Vilniaus regione gyvenantys
lenkai vis dar turi sunkumų at
gauti savo žemę ir apgailestauja,
kad kol kas nedaug galimybių
susigrąžinti savo dvarus turi tie
lenkai, kurie po II Pasaulio karo
išvyko gyventi į Lenkiją ir ne
sutvarkė Lietuvos pilitybės. Ž.M.
kėjų pora, kuri pasauliniu mas
tu yra aštunta, įveikė antrą vietą
užėmusius Rusijos šokėjus Andriejų Barovskį ir Svetlaną
Pantelejevą. Trečioje vietoje li
ko danų, ketvirtoje - ukrainie
čių, o toliau latvių ir gudų po
ros. Čia taip pat rungėsi atstovai
iš Airijos, Australijos, Čekijos,
Japonijos, Lenkijos, Olandijos,
Prancūzijos, Singapūro, Suomi
jos, Taivano, Vengrijos ir Vo
kietijos.
Beje, tokio pobūdžio pasau
lio taurės šokių varžybose Lie
tuvoje buvo surengtos pirmą
kartą.
E. Šulaitis

“SMALL WEEKS”-A SUCCESSFUL PILOT PROJECT
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DFZMHČ FOUR
SEASONS
REALTY LIMITED

Žmonės, kurie atjaučia kitus

MF'

Darbo tel. 705-445-8500

Ontario

KULNO SKAUSMAI
PĖDOS SKAUSMAI
PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
NAGŲ DEFORMACIJOS IR
GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR
CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

►
►
►
►

Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

m.d.d.ch.

♦ 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.
X HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST.
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W.

TEL 648-9176
TEL 388-3541
TEL 523-7944

Jurgis Jurgutis

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 43 MILIJONUS DOLERIŲ

• All inslirable hours will still be used for eligibility purposes
even if they are not used to calculate your benefit rate;

MOKAME UŽ:

PASKOLAS

• El claimants must continue to report all earnings while
receiving El benefits;

kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 0.75%
santaupas.................................... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 0.75%

Asmenines nuo............. 6.50%
nekiln. turto 1 m............ 4.90%

• Earnings allowed while on claim are still $50 per week or 25%
of your weekly benefit rate (whichever is higher);

INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....................... 1.25%
180 dienų indėlius..................... 1.25%
1 m. term, indėlius..................... 1.60%
2 m. term, indėlius............... . 2.35%
3 m. term, indėlius..................... 3.10%
4 m. term, indėlius..................... 3.35%
5 m. term, indėlius..................... 4.25%
RRSP IrRRIF
(Variable).................................... 1.00%
1 m. ind......................................... 2.35%
2 m. ind......................................... 2.85%
3 m. ind......................................... 3.60%
4 m. ind......................................... 3.85%
5 m. ind......................................... 4.25%

For information on Small Weeks

0 i 800 O-Canada (i 800 622-6232)

1*1

"Talkos" valdyba

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v.

• Employers must continue to remit El premiums on every dollar paid
and complete Records of Employment as usual.

O

“Talkos” lietuvių kredito kooperatyvui

«TAT TT'A?? LIETUVIŲ KREDITO
A
kooperatyvas •
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125

IMPORTANTTHINGS TO REMEMBER:

Namųtei. 705-429-6428

ROBERTAS NEKRAŠAS,

(Esu “Union Gas”
atstovas)

centre

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

When you qualify for El and we calculate your benefit rate, we will,
where possible, ignore the small weeks completely or take only the best
of your small weeks and add them to your regular weeks. This will result in
your benefit payment being higher than you would otherwise have received.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST

Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus

kultūros

š.m. sausio 11 d. buvo paminėta
Sausio 13-toji. Minėjime dalyvavo
Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lie
tuvių kalbos besimokantys moki
niai, mokytojai ir apylinkės lietu
viai. Mišias koplyčioje atnašavo
klebonas kun. L. Nestuikas. Salėje
mokiniai uždegė atminimo žvaku
tes, skaitė liudininkų prisiminimus
apie L. Asanavičiūtę, I. Šimolionį ir
kitus žuvusiuosius, deklamavo H.
Nagio, O. Baliukonytės, J. Marcin
kevičiaus eilėraščius. Vyresnieji
moksleiviai atliko literatūrinę pynę
Jie žuvo už mane, tave, už Lietuvą.
Mokytojos R. Midverienė, N. Rim
kuvienė, D. Narbutaitytė, E. Pareikienė, direktorius St. Papartis, to
mis dienomis dalyvavę prie televizi
jos bokšto ir seimo rūmų, dalijosi
savo įspūdžiais. Į programą įsijungė
Rimdžiūnų moterų ansamblis, pa
giedojęs giesmių. Šventės rengėjos
mokytojos O. Kimsienė, Z. Pareikienė, D. Narbutaitytė, direkto
riaus pavaduotoja Liuda Dymčenko, sukvietę į minėjimą Rimdžiūnų
kaimiečius, džiaugiasi, kad tarp
mokyklos ir žmonių kaskart vyksta
nuoširdesnis
bendradarbiavimas
(Lietuvių godos 2002 m. 1-2 nr.).

Tel. 905 544-7125

Sometimes the amount you earn can vary from one week to another.
For example, one week you may earn $220, the next week *8o.
This lesser week of work can lower your El benefit rate.

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com

Sudbury

lietuviai

Būtina mokėti lietuvių ir anglų kalbas. Dėl sąlygų teirautis:
“Talka” lietuvių kredito kooperatyvas, 830 Main St. East,
Hamilton, Ontario L8M 1L6

Small week of work - earnings of less than $150
Regular week of work - earnings of more than $150

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

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Zelinos

Gudija
Rimdžiūnų

kaip
kiekvienais metais, šventė Kalėdas.
Po Bernelių Mišių buvo švenčia
mos Kūčios. Visi Šv. Juozapo para
pijos lietuviai buvo aprūpinti kalė
daičiais (plotkelėmis). Taipgi kalė
daičiai buvo išsiuntinėti visiems
laikraščio Mūsų Lietuva prenume
ratoriams. Bernelių Mišiose dalyva
vo daug tikinčiųjų, iš jų nemažai
jaunimo. Tik visi pasigedo švento
vėje kalėdinių papuošimų. Po Mi
šių parapijos choras, vadovaujamas
A. Tatarūno, atliko giesmių kon
certą. Vargonais grojo C. Tachetto
ir P. Butrimavičius. D. Braslauskaitė pirmą kartą pasirodė smui
kuodama. Kadangi koncertas vyko
Vila

A. a. Elzė Ratienė, 79 metų
amžiaus, mirė š.m. sausio 3 d. Kan
beroje. Velionė gimė 1922 m. kovo
16 d. Darbėnuose. Baigė Telšių
gimnaziją, studijavo Vytauto Di
džiojo universitete Kaune, humani
tarinių mokslų fakultete. Po karo
studijas tęsė Austrijoje, Innsbrucko
universitete. Čia ji susipažino ir
1945 m. ištekėjo už Stasio Rato
(Rataiskio). Jauna šeima į Australi
ją atvyko 1949 m. ir apsigyveno
Sidnio mieste, vėliau persikėlė į
Perth vietovę, o nuo 1956 m. gyve
no Kanberoje ir darbavosi universi
teto bibliotekoje. Gimnaziste būda
ma pradėjo rašyti į spaudą. Išei
vijoje daugiausia rašė Mūsų pasto
gėje Australijoje ir žurnale Moteris
Kanadoje. Velionė, palydėta šei
mos narių bei artimųjų, palaidota
vasario 1 d., Gungahlin kapinėse.
Jos liūdi vyras Stasys ir du sūnūs su
šeimomis (Mūsų pastogė 2002 m. T
nr.).

reikalingas tarnautojas-ja

....

The Government of Canada has taken an approach to small weeks of work
hat will especially benefit people who work part-time or have temporary work;
is may result in increased El payments to claimants.

K.t/7KIHK

Angelę Šalvaitytę, B.A.,

Brazilija

Australija

raštinės darbui, nepilnam laikui (part-time)

Now a permanent feature of Employment Insurance (El)

(905) 545-8868

Lougheed Funeral
Home

Cicero, IL, lietuviai š. m. vasa

rio 10, sekmadienį, minėjo Vasario
16-tąją. Iškilmės pradėtos Mišiomis, kurias Šv. Antano šventovėje
atnašavo kun. dr. K. Trimakas. Jis
pasakė ir pamokslą pabrėždamas,
kad šiuo metu Lietuvai peršami lyg
pasirinkimai: Babelio bokšto staty
mas, bedvasė globalizacija ir seno
vės lietuvių pagonybė. Babelio
bokšto būklė krašte atsiradusi nes
vadovaujantieji rūpinasi ne krašto
gerove, o savo nauda. Globalizacija
gali privesti prie tautinės tapatybės
praradimo ir ekonominės diktatū
ros. O dėl senovės pagonybės - tai
jau klausimas, ar šiuo laiku lietuvis
galėtų tikėti į Perkūną, Aitvarus,
laumes ir garbinti žalčius. Tai tikė
jimas, neturintis esminės tikros re
ligijos savybės - pripažinti moralinį
blogį ir pasiūlyti būdą iš jo vaduo
tis. Minėjimas, kuriam vadovavo A.
Zailskaitė, vyko Šv. Antano para
pijos salėje. Invokaciją sukalbėjo
kun. dr. K. Trimakas. Paskaitą skai
tė advokatas P. Žumbakis pažymė
damas, kad nėra garantijos dėl ne
priklausomybės išlikimo. Pavojai
graso iš užsienio ir vidaus. Lietuvos
politikų ir žiniasklaidos pastango
mis tautiškumas keičiamas į pilie
tiškumą. Komunistinio nihilizmo
metai padarė Lietuvai daug blogo,
tačiau apie tai nenorima kalbėti. Jis
išvardijo namažai liūdnų vaizdų,
trukdančių kraštui atsigauti. Meni
nės programos dalį atliko jaunas
aktorius A. Paulavičius, neseniai
atvykęs iš Lietuvos ir apsigyvenęs
Amerikoje. Jis ir dainavo, ir dekla
mavo, parodydamas nemenkus sa
vo gabumus, sulaukęs publikos pa
lankaus įvertinimo. Po programos
vyko vaišės. Minėjimą rengė LB
Cicero apylinkės valdyba ir ALTos
Cicero skyrius.

prieš Mišias portugalų kalba, tai
šventovė buvo perpildyta klausy
tojų.
Šių metų pradžioje Sao Paulo
lietuvius aplankė kun. A. Saulaitis,
Jėzuitų Lietuvoje ir Latvijoje pro
vincijolas. Jis į Sao Paulo atvyko
š.m. sausio 11 d. Jį oro uoste
pasitiko kun. P. Rukšys ir V.
Bacevičius. Svečias buvo apsistojęs
Šv. Juozapo parapijos klebonijoje.
Jis sausio 13-17 d.d. dalyvavo
skautų stovykloje, sudomindamas
stovyklautojus įvairia programa ir
užsiėmimais. Visiems patiko prity
ręs skautų vadovas kun. A. Saulai
tis, SJ. Po stovyklos svečias aplankė
daug savo pažįstamų ir susitiko su
lietuvių organizacijų atstovais. Į
Lietuvą atgal išvyko sausio 29 d.
(Mūsų Lietuva 2002 m. 1 nr.).

--------------------- j. Andr.

Petras Brasas

"Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda"

JA Valstybės

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

SKAMBINTI

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

(■■) LIETUVIAI PASAULYJE

Tel. 905 383-9026

BPL Import/Export
• SIUNTINIAI į LIETUVĄ

dvitaškius iš 17 ir 8 baudos me
timus iš 14, o taip pat atliko 4
rezultatyvius perdavimus. Šiose
rungtynėse buvo atsisveikinta su
pavasarį universitetą paliekan
čiais šešiais krepšininkais, jų
tarpe ir Songaila. Jo garbei
prieš rungtynes buvo sugrotas
Lietuvos himnas.
Pirmakursis Vytas Dane
lius, kuris čia aprašytose rungty
nėse žaidė 15 minučių, sumetė 9
taškus ir nemažai prisidėjo prie
savo komandos pergalės. Šio
jauno lietuvio įnašas visose
rungtynėse buvo labai svarbus.
Wake Forest komanda su
dviems lietuviais šiemet pasiro
dė geriausiai nuo tų laikų, kai
joje rungtyniavo dabar vienas
pajėgiausių NBA žaidėjų - Tim
Duncan. Šiemet ji reguliariame
sezone iškovojo 18 pergalių ir
patyrė 11 pralaimėjimų, o žais
dama prieš savos konferencijos
komandas iškovojo 9 pergales iš
16 rungčių.
Kaip Wake Forest universi
teto komanda bepasirodys at
rankinėse varžybose, ji jau užsi
tikrino vietą 64 geriausių ekipų
turnyre, kuriame bus rungiamasi dėl NCAA meisterio titulo.
Čia reikia paminėti ir Pitsburgo rinktinę, kuri taip pat yra
užsitikrinusi galimybę rungty
niauti čia minimame turnyre.
Šioje komandoje gerai reiškiasi
mūsų tautietis Donatas Zavackas.
Lietuvos šokėjams - pasaulio
taurė
Kovo 2 d. Vilniaus sporto
rūmuose pasibaigusiose Pasau
lio šokių taurės varžybose Lie
tuvos šokėjai - vilniečiai And
rius Kandelis ir Eglė Visockaitė
antrus metus iš eilės iškovojo
pergalę. Lietuviai čia aplenkė
18 porų iš tiek pat valstybių ir
laimėjo pirmą vietą.
Lietuvos sportinių šokių šo-

Knygų rišykla

PIRMASIS “CASINO”

Klaipėdoje kovo 1 d. atsidarė
“Nešė Casino” lošimų salė, pir
masis europietiško stiliaus kazino
Lietuvoje. Veiks vienas ruletės ir
trys kortų stalai, prie kurių bus
žaidžiamas pokeris bei “Black
Jack”. Klubas įrengtas Nese vieš
butyje netoli “Žalgirio“ stadiono.
Bendrovei “Nešė” išduotas leidi
mas veikti vienerius metus. Keti
nama atidaryti dar kelis lošimų
automatų salonus, vėliau plėstis į
kitus miestus.
rsj

4b

Lietuvos lenkų
privilegijos

TTY/TDD devices: 1800 465-7735
www.hrdc-drhc.gc.ca/ei
Humin Resources
Development Canada

Dėveloppement des
ressources humalnes Canada

Canada

• Nemokami čekių sąskaitų
apmokėjimai.

• Narių santaupos
apdraustos TALKOS

atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados
valdžios iki $100,000.00

sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ
TINKLALAPIS: www.talka.net

Tėviškės žiburiai
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Lietuvojeyra dauggeroJaunimo
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Čia trumpas žvilgsnis tik į
vieną to gėrio pavyzdį - Gargž
dų ateitininkų kuopą, kurios
globėja yra Kazimiera Sipienė,
o dvasios vadas - kun. klebonas
Antanas Paulauskas. Gargždų
ateitininkai dalyvauja konferen
cijose, akademijose, stovyklose,
atlieka ten programas. Gargž
duose jie gieda šventovėje įvai
rių pamaldų metu, nes turi savo
vokalinį ahsamblį; dalyvauja re
liginių ir tautinių švenčių pro
gramose, bendrauja su plačios
apylinkės ateitininkų kuopomis,
ruošia ir įgyvendina įvairius
projektus, pvz. kad ir “Jaunimą
- bendruomenei”. Jį įgyvendi
nant dalyvavo vietiniuose ir vi
soje Lietuvoje rengtuose rengi
niuose, lankė senelius, našlai
čius.
Jie dažnai lanko specialiuo
se namuose “Naminukas” gyve
nančius vaikus našlaičius bei ne
tekusius tėvų globos. Lanko vai
kus su negalia, senelius ir invali
dus. Su jais pabendrauja, jiems

padainuoja, o švenčių metu nu
neša ir dovanėlių.
Šv. Arkangelo Mykolo atei
tininkų kuopa veikia nuo 1992
m. Šiais metais sukanka dešimt
metų nuo jos įsteigimo. Sukak
tis buvo gražiai paminėta vasa
rio 3 d. Jie pasikvietė ir atvyko
Ateitininkų federacijos dvasios
vadas vysk. Jonas Kauneckas.
Yra daug norinčių tapti kuopos
nariais, bet jie turi išpildyti tam
tikras sąlygas - būti aktyvūs, pa
maldūs, gerai išstudijuoti atei
tininkų veiklos principus. Apie
metus laiko ruoštis įžodžiui.
Čia paminėjau ateitininkus,
bet tokių jaunuolių yra skautuo
se ir kt. jaunimo organizacijose,
tik mes retai, arba visai nieko
apie tą puikųjį jaunimą ir jų glo
bėjus negirdime. Jie tyliai dirba
mylėdami Dievą ir Tėvynę. Mes
dažniausiai girdime tik apie blo
gai besielgiančiuosius, apie var
gą, sunkumus, įvairias bėdas,
nusikaltimus. O taip norėtųsi
daugiau šviesių žinių iš Lietu
vos, nes joje yra tiek daug gerų
žmonių, tiek daug gėrio!

“Kova dėl identiteto. Kodėl Lietuvai nesisekė Klaipėdos krašte tarp 1923 - 1939 m.”
Tokią antrašte Vokietijoje pasirodė Vytauto Žalio knyga (Lueneburg, 1993)
L ADOMAVIČIENĖ

Gargždų ateitininkų kuopos narių būrelis Kryžių kalne su savo kry
žiumi ir vadove-globėja Kazimiera Sipiene (dešinėje)

Nauja opera
Čikagos lietuvių operos kolektyvas rengia
naują premjerą
EDVARDAS ŠULAITIS

Šį pavasarį Čikagos ir apy
linkių lietuviams rengiama nau
ja Čikagos lietuvių operos
premjera. Savo 46-jo veiklos se
zono apvainikavimui šis kolek
tyvas parodys Donizetti popu
liarią operą “Lucia di Lammermoor”.
Premjera rengiama gegužės
12 d. J. Sterling Morton East
High School auditorijoje, 2423
So. Austin Blvd., Cicero, IL, ku
rioje telpa daugiau kaip 2000
žiūrovų.
Operos režisuoti atvyksta
šios šakos specialistas iš Vil
niaus - Eligijus Domarkas. Pa
grindinius vaidmenis dainuos
jauni, bet jau spėję pasižymėti
solistai iš Lietuvos: Irena Zelenkauskaitė, Audrius Rubežius,
Arūnas Malikėnas, Liudas Nor
vaiša ir Jonas Valuckas. Prie jų
prisidės ir Čikagoje gyvenantieji
solistai - Julius Savrimas ir Ge
novaitė Bigenytė.
Orkestrą sudarys profesio-

Čikagos lietuvių operos valdybos
pirm. Vaclovas Momkus, kuris da
bar daug dirba dėl naujos operos
premjeros. Ji įvyks š.m. gegužės 12
d. Morton H.S. auditorijoje, Cicero
mieste
Nuotr. Ed. Šulaiėio

nalai muzikantai amerikiečiai.
Dirigentas ir meninis direkto
rius - Alvydas Vasaitis. Apšvie
timą ir scenos priežiūrą tvarkys
Thomas Rusnak ir Laima Šulaitytė-Day, koncertmeisteris - Manigirdas Motekaitis, choro paruošėja Gitana Snapkauskaitė.
Be šios premjeros operos
solistai iš Lietuvos ir choras da
lyvaus koncerte gegužės 19 d.
Jaunimo centro salėje.
Ši operos premjera pareika
laus daug pinigų, kurių, deja, iš
šių renginių negalima surinkti.
Todėl reikalinga rėmėjų talka.
Tik su ja šis kolektyvas jau gali
gyvuoti 46-siuos metus. Jis yra
vienintelis etninis operos kolek
tyvas Amerikoje. Todėl lietu
viams šioje srityje tikrai yra kuo
pasididžiuoti gerokai didesnių
etnininių grupių tarpe.
Lietuvių operos kolektyvo
pirmininkas - Vaclovas Mom
kus, kiti kolektyvo valdybos
nariai - Jurgis Vidžiūnas, Virgi
nija Savrimienė, Elena Ablingytė, Romas Burneikis, Ramunė
Račkauskienė, Rudolfas Valdukaitis. Iš šių žmonių viena yra
naujai atvykusi į šį kraštą; jų
yra gerokai daugiau ir operos
choro narių eilėse.
Paukojusiems 150 dol. ar
daugiau skiriami du bilietai ne
mokamai. Tie, kurie paaukos
100 dol., gaus nemokamai vieną
bilietą į premjerą. Tuo reikalu
rūpinasi Lietuvių operos valdy
bos pirm. Vaclovas Momkus
(3222 W. 66 Place. Chicago IL,
60628, tel 773 925-6193).

Į šios operos premjerą
bilietai jau pardavinėjami. Juos
galima užsisakyti pas valdybos
pirmininką aukščiau nurodytu
adresu arba kreiptis į “Seklyčią”
(2711 W. 71 St., Chicago, IL
60629). Bilietų kainos - nuo 15
iki 35 dol.).

Iš dešinės: Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas
Juozas Preikšas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas
Audrys Juozas Bačkis, Telšių vyskupas Antanas Vaičius Šiluvoje prie
koplyčios ploja už giesmę Gargždų parapijos ateitininkams

ALERGIJA ui
Kurorte ir pacientai, ir gy
dytojai sukasi neuroziniame, su
trikusios organizmo nervinės re
guliacijos, alergijos, sensibiliza
cijos ir hiposensibilizacijos ap
linkoje. Bet kodėl gi taip esti?
Pasirodo, kad įsisenėjusių
(chroniškų) kūno (somatinių)
susirgimų metu nukenčia ne tik
ligos paliesti organai ar fiziolo
ginės organizmo sistemos, bet ir
aukštoji nervinė veikla: sutrinka
neurodinamika, specialūs regu
liacijos mechanizmai, atsiranda
paradoksinės reakcijos. Šie su
trikimai eina lygiagrečiai su kū
no liga, neretai jie ima net vy
rauti. Dažniausiai tas pasireiš
kia pakitusiu paciento būdu,
irzlumu, nepakantumu, prislėg
tais jausmais, centriniu (dėl ner
vų sistemos pakenkimo) bendru
silpnumu, miego, virškinimo,
kraujotakos sistemos ir kitais
sutrikimais.
Sensibilizacija ir alergija ga
li reikštis ne kaip savistovios li
guistos būsenos ar ligos, bet ima
komplikuoti pagrindinį susirgi
mą, dėl kurio pacientas ir atvy
ko gydytis į kurortą.
Dėl tokių komplikacijų, t.y.
liguistų (patogenezinių) sutriki
mų gydymas tampa sudėtin
gesnis ir mažiau sėkmingas.
Atrodytų, kad bet kuriuo

atveju reikėtų imtis gydyti pa
grindinį susirgimą. Tačiau daž
nai tenka imtis pažeistos neuroreguliacijos procesų ir alergijos
reiškinių tvarkymo.
Stengiantis grąžinti sutriku
sias neuroreguliacines funkcijas,
neurodinamikos procesus į nor
malias vėžes, svarbu sunorminti
bioritmus. Nors ši problema su
dėtinga, tačiau jos tvarkymo
priemonės yra gana paprastos.
Sekant pasaulinės chronobiologų draugijos pirmininko F. Halberg rekomendacija, čia svar
biausia būtų pasiekti, kad orga
nizmui reikalingų medžiagų rei
kiamas kiekis tinkamu laiku pa
tektų į jai skirtą vietą.
Kokios gi yra tos medžia
gos, koks tai laikas ir kur gi ta jų
vieta? Pasirodo, kad visa tai
dažniausiai yra nulemta genetiš
kai. Per daugelį amžių žmogus
įprato valgyti tada, kai išalksta
(t.y., kai jo organizmo audiniai
reikalauja maisto medžiagų),
pailsėti ir išsimiegoti, kai pa
vargsta ir 1.1. Šių, iš pirmo
žvilgsnio tokių nesudėtingų rei
kalavimų laikymasis būtinas ne
tik ligų, tarp jų ir alerginių, gy
dymui, bet ir profilaktikai. Taigi
viskas, atrodo, nesudėtinga. Ta
čiau kasdieniniame gyvenime
tai reikalauja daug ir nemažų
pastangų.

PADĖKA
LN kultūrinės komisijos organizacinis “Versmės” choro koncerto ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja visiems, palaikiusiems mūsų pastangas. Dėkoja
me KLB Hamiltono apylinkei ir jos pirmininkui B. Mačiui už suteiktą pa
galbą ir $840 koncerto pajamas bei “Talkos” kredito kooperatyvui už $250
auką. Taip pat visoms organizacijoms už gautas aukas - KLF ($750); “Na
molio į Tėvynę” išleistuvių komitetui ($500); Tautos fondui ($250); Kredito
kooperatyvui “Parama” ($250); Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvui
($250); KLB Toronto apylinkei ($250); “Vilnius Manor” pensininkų klubui
($200), Esame dėkingi LN valdybai už nemokamą patalpų naudojimą, D.
Garbaliauskienei už puikias gėlių puokštes, įteiktas “Versmei”. Nuoširdus
ačiū rėmėjams G. Kuzmienei ir E. P. Krilavičiams už $100 aukas, T. Kobelskienei ir B.V. Palilioniams už $50 aukas.
Už chorisčių globą dėkojame I.V. Pečiuliams, A. K. Pajaujams, J. A.
Kynams, V. E. Steponams, L. Pocienei, D. A. Artičkoniams, D. Jurevičienei-Levy ir M. Levy, V. Baltrušaitienei. V. Birštonui ir A. Mačiūnienei už
savanorišką vakarienės paruošimą, D. Jurevičienei bei kultūrinės komisijos
nariams už patiekalų suneštinį 70 svečių būriui po koncerto.
Didelis ačiū Kultūrinės komisijos nariui Vidui Monstvilui, suorganiza
vusiam susitikimą įrašų studijoje su žinoma dainininke Allanah Myles.
“Versmės” choras įrašė įvadą šios dainininkės būsimam muzikiniam veika
lui In the Pink.
Dėkojame Anapilio klebonui prel. J. Staškevičiui bei K. Pajaujui už pa
galbą choristes vežant į Hamiltoną ir Niagaros krioklius. Ačiū LN Kultūri
nės komisijos nariams ir visiems už pagalbą globojant ir rūpinantis choristė
mis. Ypatingas ačiū Vidai Baltrušaitienei, kurios nuoširdžių pastangų ir už
sispyrimo dėka turėjome progos susipažinti su “Versmės” lakštingalomis
Kanadoje.
“Versmės” choras kovo 12 d. išvyko iš Toronto į JAV autobusu, kurį
apmokėjome iš gautų aukų bei koncerto pajamų. Mūsų duota $3000 dovana
“Versmei” - tai finansinė sėkmė, kuri tapo įmanoma visų Jūsų, Toronto ir
Hamiltono lietuviai dėka. Choristes gražiomis dovanomis apdovanojo ir
vietiniai “Angeliukų”, “Volungės” bei “Dainos” chorai.
Danguolė Baltrušytė-Sher, iždininkė

“Versmės” choristės iš Lietuvos apžiurėjo Toronto miesto įžymybes
Nuotr. R. Puterio

AtA
BRONEI BALSIENEI
mirus, jos dukrai JŪRATEI BATŪRIENEI ir sū
nui bei visai skautiškai šeimai ir visiems skausme
likusiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir kartu liūdime “Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai,
skautininkų-kių draugovės,
tėvų komitetas ir “Romuvos" valdyba

Šis leidinys yra išplėstas ir
papildytas variantas autoriaus
skaitytos paskaitos moksliniame
kolokvijume, skirtame Klaipė
dos miesto 740-osioms meti
nėms.
Autorius pripažįsta Lietu
vos vyriausybės pozityvų poveikį
į krašto ekonominį ir kultūrinį
augimą. Lietuvos nesėkmę per
15 metų politiškai įjungti Klai
pėdos kraštą jis pagrindžia
dviem veiksniais: seimelio rinki
muose lietuvių sąrašų pralaimė
jimais ir nepaprastu mažu skai
čiumi, apie 20, klaipėdiečių lie
tuvių, pasirinkusių Lietuvos pi
lietybę po 1939 m. Klaipėdos
atplėšimo nuo Lietuvos.
Pirmoji prielaida yra nenu
ginčijamas faktas, kurį autorius
ir toliau knygoje analizuoja. Ta
čiau dėl optavusių už Lietuvą
skaičiaus kieno nors labai su
klysta. Neseniai Vokietijos vals
tybiniame archyve surastas ‘optantų sąrašas’ (Arūnė Arbušauskaitė, Lietuvos optantai,
2001, Klaipėda). Pagal tą auten
tišką sąrašą optacijos pareiškėjų
yra 303, su šeimos nariais - 585
asmenys. Į tą skaičių neįeina tie
klaipėdiškiai, kurie lemtingą pi
lietybės dieną negyveno Klaipė
dos krašte ir nesikreipė į Vo
kietijos konsulatus pilietybės
reikalu. Vokiečiams užėmus
Lietuvą, II Pasaulinio karo me
tu ne vienas optantų skaudžiai
nukentėjo, ypač tie, kurie sovie
tams antrą kartą užimant Lie
tuvą, neturėjo kito kelio kaip tik
trauktis į Vokietiją.
Vytautas Žalys suglaustai

DR. VYTAUTAS MEŠKA
Sveikos gyvensenos taisyk
lių vykdymas nelengvas. Tačiau
ir čia nederėtų perlenkti lazdos
ir visą savo mąstyseną bei
elgseną paskirti avižų dribs
niams, vitaminams, mikroele
mentams, bėgimui ristele ir t.t.
Kurorte prieš alergines ir
autoalergines ligas yra platus
profilaktinių, gydymo ir reabili
tacijos priemonių arsenalas. Tai
minėtas sanatorinis - kurortinis
režimas, racionali, subalansuota
arba dietinė mityba. Ypač efek
tyvios įvairios klimato, gydomos
kūno kultūros, masažo, gėlo ir
mineralinio vandens, gydomojo
purvo, fizio ir psichoterapinės
procedūros.
Bronchinės astmos ir kai
kurių kitų ligų alerginiam kom
ponentui sumažinti sėkmingai
taikoma haloterapija. Šiam tiks
lui panaudojamos kai kuriuose
kurortuose esančios natūralios
druskingos olos, kur specialiai
įrengtuose kabinetuose pacien
tai kasdien išbūna keletą valan
dų. Šiuo metu Lietuvos kuror
tuose (pvz. Birštono kurorto
“Versmės” sanatorijoje) įreng
tos dirbtinės druskingos patal
pos, kurių ore esama jodo, bro
mo, fluoro, kitų medžiagų, ku
rios mažina alergiją.
Palangos pajūris veikia or
ganizmą kaip milžiniškas natū
ralus halogenų inhaliatorius.
Jau vien dėl to šis kurortas taip
gerai tinka organizmo hiposensibilizavimui ir pačių įvairiausių
alerginių ligų gydymui. Minėtos
priemonės taikomos individua
liai ir diferencijuotai, atsižvel
giant visų pirma į paciento am
žių, fiziologinius jo organizmo
ypatumus, psichologinį paciento
tipą (žr. TZ, 1996, 49 nr.), o taip
pat į susirgimo pobūdį, trukmę,
jo formą, stadiją, vyraujančius
klinikinius simptomus.
Organizmo sensibilizacijos,
įvairių alerginių, ypač autoagresinių ligų procese (patogenezėje) nemažą vietą užima orga
nizmo neurovegetacinio reakty
vumo, centrinės vegetacinės
nervų sistemos reguliacinių
funkcijų sutrikimas. Todėl šiais
atvejais padeda įvairios talasoterapinės procedūros (jūros
maudyklės, oro, saulės vonios,
sportiniai žaidimai paplūdimyje
ir pan.), kurios normina orga
nizmo sutrikimus, veikia hiposensibilizuojančiai, grūdina or
ganizmą. Klinikinė patirtis lei
džia tvirtinti, jog keletą vasarų
paeiliui Palangoje praleidę aler
ginėmis ligomis linkę sirgti pa
cientai jau vien tik dėl šio ku
rorto specifinio mikroklimato ir
talaso procedūrų pasijaučia žy
miai geriau, o neretai net ir pa
sveiksta.

apžvelgia, kaip ilgus šimtmečius
po skirtingais pavergėjais gyve
nę ir mažlietuviai, ir didlietuviai
išvystė savitus gyvenimo būdus,
galvosenas. XIX amžiaus tauti
niai sąjūdžiai Europoje, Prūsų
Lietuvoje, priešingai rusų pa
vergtoje Lietuvos dalyje, nesu
žadino jokių politinių aspiracijų.
Prūsų lietuviai tenkinosi petici
jomis dėl gimtosios kalbos ir
kultūrinių laisvių.
Vokietijos karo pralaimėji
mas, antivokiškas nusistatymas
visoje Europoje, pagaliau išjudi
no ir lietuvininkus, subūrė juos
Tilžės aktui, nors jie vis dar bai
minosi dėl suartėjimo su bro
liais lietuviais iš anapus Nemu
no. Prancūzmečio laikotarpyje
Mažosios Lietuvos taryba persi
kėlusi į Klaipėdą, aktyviai kovo
jo dėl lietuvių kalbos, kultūrinių
bei administracinių teisių. Ly
giagrečiai savo tikslų siekė
“Heimatbundas”, remiamas Vo
kietijos. Lietuvių vadovai pakar
totinai kreipėsi į Lietuvos vy
riausybę su prašymu priglausti
Mažąją Lietuvą prie Didžiosios,
paliekant jiems teisę išsaugoti
savo gyvenimo būdą.
Klaipėdos konvencijos ir
statuto priėmimas 1924 m. buvo
didelis diplomatinis laimėjimas
jaunai Lietuvos valstybei. Tai
kartu ir istorinė galimybė per
šimtmečius atskirtas Lietuvos
dalis praktiškai suartinti. Deja,
statutas iš tikrųjų tik galutinai
įtvirtino nesupratimus ir kon
fliktus. Lietuvos valdžios ir vo
kietininkų požiūris į statutą
maždaug sutapo: šis dokumen
tas laikinas ir tik tiek geras, kiek
jis atitinka savo interesus.
Klaipėdiškiai lietuviai tikė
josi, kad jiems bus garantuotos
lygios teisės su vokiečiais, ap
saugotas jų gyvenimo būdas ir
kad valdžia Kaune naudosis jų
paslaugomis. Tačiau taip neįvy
ko. Centro valdžia ne visuomet
pasitikėjo vietiniais, rėmėsi at
vykėliais iš Didžiosios Lietuvos.
Ernesto Galvanausko įspėjimas
nedaryti krašte drastiškų pakei
timų, tartis su vietiniais lietu
viais, skaitytis su jų papročiais
nerado plataus masto atgarsio.
1924-25 m. tikybinis ginčas vo
kietininkų buvo laikomas kata
likybės ekspansija.
Kartu pradėjo atgyti revan
šistinės jėgos Vokietijoj ir suin
tensyvėjo kišimasis į Klaipėdos
krašto reikalus. Vokietijos ge
neralinis konsulatas Klaipėdoje
turėjo apie 50 darbuotojų.
Merkio/Bottcherio bylos re
zultatas Kaune buvo sutiktas
kaip laimėjimas, o krašte - kaip

pralaimėjimas. Dėl ekonominių
sankcijų iš Vokietijos pusės lie
tuvininkai ūkininkai nustojo rin
kos savo kiaulėms, nukentėjo jų
ekonominė gerovė. Tai joks
akstinas balsuoti už lietuvių są
rašus. Gubernatoriaus Navako
su Reisgio direktorija vykdytas
lietuvinimas davė priešingus re
zultatus; potvarkius reikėjo at
šaukti. Neumano/Sasso bylos
taip pat neprisidėjo prie centro
valdžios pozicijų įtvirtinimo
Klaipėdos krašte. Signatarai
procesą sekė, bet labai šaltai
reagavo.
Avykę iš Lietuvos darbinin
kai savo išvaizda ir elgsena Lie
tuvai atstovavo iš labai blogos
pusės. Didlietuviai tarnautojai
taip pat negalėjo konkuruoti su
profesionaliais vokiečių valdi
ninkais, turinčiais ilgametę
praktiką. Visa tai neprisidėjo
prie Lietuvos prestižo stiprini
mo Klaipėdos krašte.
Nuo 1935 m. prasidėjo lyg ir
sušvelnėjimas iš Lietuvos vy
riausybės pusės. Hitlerinės Vo
kietijos politinis terorizavimas
Europoje, kišimasis į kaimyni
nių valstybių vidaus reikalus li
ko nepažabotas. Signatarų nuo
laidžiavimas Trečiajam Reichui
paliko naciams Klaipėdos kraš
te visiškai laisvas rankas. Nuo
1938 m. Lietuvos vyriausybė
sutiko tenkinti kiekvieną Vokie
tijos reikalavimą, tikėdamasi su
laikyti ją nuo drastiškų veiksmų.
Teisingai autorius konsta
tuoja, kad 1939 m. Klaipėdos li
kimo nelėmė Lietuvos vyriausy
bės padarytos klaidos. Jis gana
išsamiai pagrindė lietuvių pra
laimėjimus rinkimuose ir klai
pėdiškių vengimą, įsijungti į
bendrą tautos kamieną. Jo min
tys ir išvedžiojimai vietomis ko
ne identiški su dr. Martyno
Anyso (Kovos dėl Klaipėdos, At
siminimai, Čikaga, 1979).
Gaila, kad į Vytauto Žalio
pranešimo rėmus netilpo nagri
nėjamo laikotarpio pozityvaus
poveikio reiškiniai. O jų būta,
visuomeninėje, kultūrinėje ir
ypač švietimo srityje. 1938 m.
lietuviškose vidurinėse ir aukš
tesnėse mokyklose mokėsi 1348
vaikai (1923 - 54), vokiškose 1852 (1923 - 1696) - (Martyno
Purvino Mokyklų draugijos isto
rija, MLF, 1995). Maždaug pusė
lietuviškų mokyklų mokinių
buvo vietiniai klaipėdiškiai, net
keletas ‘memellanderių’. Protes
tantai ir katalikai mokėsi šalia
vienas kito ir nesibaidė. Įsijung
ti į bendrą tautinį gyvenimą
naujajai mažlietuvių inteligenti
jai tėvynėje nebeliko galimybės.

Šiaurės Atlanto sąjunga jau..
(Atkelta 3-čio psl.)

technologijos eksportą į Rusiją.
Tą patį esą galima pasakyti ir
dėl Rusijos priėmimo į Pasau
linę prekybos organizaciją.
Baigdamas savo straipsnį,
Rogosinas pažymi, kad šiandien
su pilnu pasitikėjimu galima
teigti, jog Rusijos ir Amerikos
dalykiniai kontaktai yra pasiekę
naują mastą bei įgiję naują tu
rinį ir pozityviai atsiliepia į Ru
sijos santykius su Europos kraš
tais. Rusija su skausmu pasiekė
tai, kad žmogaus teisių principai
ir demokratinės vertybės tapo

valstybės pažangos pagrindu.
Šiandien Rusija, pasak Rogosino, laiko save koalicijos
partnere kovoje su tais, kurie
mirtį ir terorą stato aukščiau už
laisvę ir demokratiją. Todėl
šiandien santykiuose tarp Rusi
jos ir Vakarų svarbu yra ne tai,
kaip derybas paversti žaidimu,
kuriame partneris būtų privers
tas daryti nuolaidas ar eiti į
kompromisus, bet tai, kaip rasti
geriausius būdus bendradarbia
vimui tarptautinio terorizmo
akivaizdoje. (Straipsnį atsiuntė
LeKro).

SESERIAI
mirus Lietuvoje,
kun. klebonui KAZIMIERUI KAKNEVIČIUI
gilią užuojautą reiškia Šiluvos Marijos parapijos taryba ir parapijiečiai

AtA
ANTANUI LIAUKUI
mirus,
skaudžios netekties valandą nuoširdžiai užjaučia
me velionies žmoną ELENĄ ir dukrą LILĘ -

Smetonų šeima,

Ottawa, Ont.

MIRUS KLUBO NARIUI

a.a. STEPONUI BILEVIČIUI,
jo žmonai ELENAI, dukrai DANUTEI, sūnui RAI
MONDUI su šeimomis, giminėms, artimiesiems ir drau
gams gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas “Ąžuolas”
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“Mirštančių dievų kerštas”

□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

Naujas Jono Laucės istorinis romanas (“Vaga”, 2002)
HENRIKAS KUDREIKIS

Šių dienų naujomis knygo
mis iš Lietuvos dažnai nusivildavau: suprasdavau atskirus žo
džius, bet ne sakinį, nesupras
davau ką autorius nori pasakyti.
Mano rankose puikiai išleista
nauja 631 puslapio knyga, Be
reikalo bijojau krūvos tarptauti
nių žodžių ir anglicizmų. Žodis
“adekvatus” kas kartą mane su
purto. Šioje naujoje knygoje ra
dau tik du anglicizmus. Ir tie
dažnai vartojami išeivijos (tik
ne Tėviškės žiburių') spaudoje.
Leidėjų prieraše sakoma,
kad šis romanas apie Vytautą
Didįjį, valstybininką ir karvedį,
XV-XVI š. sandūroje kūrusį ir
stiprinusį Lietuvos didžiosios
kunigaikštystės galybę. Per am
žių ūką autorius mėgina įžvelgti
gyvus šios didžiosios ir mįslin
gosios asmenybės bruožus.
Autorius pradeda nuo Tra
kų pilies: “Didinga pilis, apsup
ta storų gynybinių sienų, tvirtais
ir aukštais bokštais žvelgia į
tolius ir akylai stebi, ar neartėja
klastingas priešas, ar ne laikas
skelbti pavojų ir ruoštis kovai”.
Tokie laikai ir tokia padėtis bu
vo apėmusi kasdieninį lietuvių
gyvenimą.
Gamta padūko, padangę
skersai ir išilgai raižė šakoti žai
bai, perkūno trenksmai gąsdino
ne tik žmones, bet ir gyvulius,
žvėris. Tokiu momentu gimsta
busimasis didysis kunigaikštis ir
karo vadas.

“Kunigaikštiene, tavo pir
magimis bus didis ir garsus, nes
apie tai perkūnas paskelbė visai
Lietuvai ir Žemaitijai”, pasilen
kusi prie gimdyvės tarė pribuvė
ja Juta.
Kitą dieną kunigaikštis Kęs
tutis paskubėjo namo iš Kauno
ir, dar nenusėdęs nuo žirgo, su
žinojo kokia laimė jį aplankė.
Knygos lapais slenka Lietu
vos ir Žemaitijos istorija. Su
liūdesiu skaitau, kaip kentėjo
mano protėvių Žemaitija. Iš
šiaurės Livonijos - kalavi
juočiai, nuo Prūsų - vokiečių
kryžiuočiai. Žudė ne tik vyrus,
bet ir moteris, vaikus, kitus ve
dėsi nelaisvėn ir vergijon. Sun
ku skaityti, kai politiniais sume
timais tėvo Kęstučio mylimą že
mę - Žemaitiją Vytautas atida
vė kryžiuočių ordinui. Vėliau tą
klaidą jis atitaisė ir dėl Žemai
tijos kovojo pusę šimtmečio.
Sunkios dienos Lietuvai,
dar sunkesnės Kaunui. Masiškai
riterių puolamam Kaunui Kęs
tutis padėti neturėjo jėgų. Kau
no puolimą stebėjo jaunas Vy
tautas. Jis suprato, kad piliai ir
jos gynėjams atėjo paskutinė va
landa. Vytauto širdį suspaudė
didelis skausmas. Nutarė atker
šyti kryžiuočiams.

Knygoje aprašytos kovos vis
giliau veržiantis į rusų žemes.
Kovoje su Aukso orda Vytautas
paliko 30,000 lietuvių karių am
žiams gulėti rusų žemėje. Čia
kariavo, norėdamas įsistiprinti
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Praėjo...

Liepk ateiti

Praėjo lapkritis
su žvakėm ir calūnais.
Praeis žiema
su savo pusnimis.
Tik nepraeis
tas ŽODIS tapęs kūnu liks visada
tarp mūs ir su mumis.
Ir bus šviesu,
nors dienos ūkanotos,
stebuklas bus
išaušęs rytmetys,
taps gyvybingi
nevaisingi plotai,
prisirps Vynuogės,
pribręs Kvietys...
P. S.
Jei širdies neužsklęsimatrasim
raktą Paslapties...

Liepk man ateiti tiesiai per
bangas - aplinkiniai keliai
nesaugūs.
Liepk man palikti nešulius
pakely - jie apsunkina rankas
ir širdį. Ypatingai abejonių
nešulys gramzdina žingsnius.
Liepk atsinešti tik garsty
čios grūdelį ir naują (nepa
dėvėtą!) vynmaišį.
Liepk man išsinerti iš
savęs - pajusti laisvės skonį.
Liepk! Tai ne įsakymas ar
apibrėžimas - tai sparnai skry
džiui širdies į Širdį - virš
bangų...
Teofilija Žemaitytė,
Marijampolė

Dalis Lietuvos policininkų delegacyos, vasario 23 - kovo 11 d.d. buvu
sios Kanadoje mokymams, aplankė ir KLB Muziejų-archyvą. Viduryje
- vedėja dr. Rasa Mažeikaitė, už jos - policininkus lydėjęs Juozas
Gataveckas

Maskvos prieigose. Vytautas
kovoja dėl Naugarduko, ir lietu
viai kariai atsiduria prie Ilmenio
ežero.
Veržimasis į rusų žemes,
ištekinimas savo dukters Sofijos
už Maskvos kunigaikščio, Algir
do šeima (joje niekas nekalbėjo
lietuviškai), buvo viena iš di
džiausių priežasčių Lietuvos
valstybės riedėjimo bedugnėn.
Taip pat ir Jogailos parsidavi
mas lenkams.
Autorius visą Vytauto gyve
nimą žygiuose ir namuose apra
šo su giliu jausmu.
Skaitau:
Mielas broli, gerbti ir godoti
Lenkiją neturiu už ką. Nekalbėkim
apie senelių ar prosenelių laikus, kai
Lenkija niokojo ir žudė jotvingius,
i atsikvietė į Paprūsę galvažudžius kry
žiuočius, kuije tapo prūsams, lietu
viams ir žemaičiams grėsminga jėga,
praliejusia upes kraujo. Lietuviailenkams barbarai, neišskyrus net ta
vęs. Begėdiškai pasistengė jie prijun
gę Lietuvą prie Lenkijos. Nori, kad
Lietuvos vardas nebūtų minimas
Europoje. Aš jiems ne savarankiškas
valdovas, bet vasalas. Ne veltui len
kai sulipdė unijas ir išreikalavo kelis
ištikimybės Lenkijai raštus, džiaugėsi
mano pralaimėjimu totoriams prie
Vorkslos. Nors, tiesą sakant, galėjai
pasistengti Lietuvą sujungti su Len
kija kaip lygias valstybes. Bet apie tai
gėda kalbėti ir gėda prisiminti. Tai
kaip galiu mylėti ir gerbti Lenkiją,
lieti lietuvių kraują už ją? Savo že
mes teatsikovoja patys lenkai.
Šis pasikalbėjimas tarp Vy
tauto ir Jogailos įvyko prie Mel
no ežero.
Mūšių aprašymuose gal tru
putį trūksta gilumo. Bet gerai
aprašyti mūšį gali tik pats ten
dalyvavęs. Ordino kronikininkai
aprašė mūšius, patys juose ne
dalyvaudavo. Autorius, Antrojo
pasaulinio karo veteranas, pui
kiai aprašė kovas su kulkosvai
džiu MG42.
Truputį tenka pagalvoti
apie skyrių, kuriame aprašytas
šv. Augustinas. Kaip Austrijos
katalikų universiteto studentas
apie šį šventąjį skaičiau kitoje
šviesoje. Bet jis buvo- pašėlęs
savo jaunystėje.
Lenkų bajorija ir kai kurie
dvasiškiai piktai šoko prieš Vy
tauto karūnavimą ir Lietuvos
paskelbimą karalyste. Sudaryta
net didikų komanda, kuri su
Dievo pagalba turi nužudyti Vy
tautą. Šių laikų žudikai pado
resni, nes jie šventvagiškai ne
mini Dievo vardo.
Pagal Lietuvos žymų žoli
ninką, išgydžiusį daug žmonių,
Vytautas buvo apnuodytas ir
jam jis negalėjo padėti.
Prie mirštančiojo kunigaikš
čio lovos vyskupas Motiejus pa
silenkė ir garsiai tarė: “Broli
Kristuje, Vytautai Aleksandre,
kartok mano žodžius: ir jei
negali jų ištarti, tai mintyse In
manus tuas, domine, commendo
animam meant.
Kunigaikštis Zigmantas už
spaudė brolio akis. Daug bajorų
šluostėsi ašaras. Tuoj prie miru
sio pusbrolio atskubėjo ir kara
lius Jogaila.
Autoriaus žodžiais, “vėjas
virto audra, visa savo jėga ir
galia šniokštė, ūžė ir staugė, su
šaknimis vertė šimtamečius me
džius iš skausmo ir sielvarto,
kad mirė tų laikų didžiausias
karvedys ir valstybininkas, kad
pasibaigė Lietuvos galybės lai
kotarpis ir prasidėjo jos nuos
mukis...”

Du

Lietuvos

menininkai,

Audrius Gražys ir Tadas Gutaus
kas, buvo pakviesti dalyvauti Šve
dijos žiemos šventėje Lulea vieto
vėje, kuri vyko š. m. vasario 27 kovo 3 d.d. Kas dveji metai apie
30 menininkų iš viso pasaulio su
sirenka tame Švedijos šiaurės
miestelyje kūrybinei stovyklai, ku
rios metu žiūrovams stebint ku
riamos sniego ir ledo skulptūros.
Norintieji žiemos šventėje daly
vauti menininkai iš anksto turi at
siųsti pasiūlymus su skulptūrų es
kizais, ir juos atrenka bienalės ju
ry komisija. Paprastai apie 20,000
žiūrovų susirenka į šventę stebėti,
kaip po atviru dangumi per kelias
intensyvaus darbo valandas iš
įvairaus dydžio sniego ar ledo lui
tų gimsta skulptūros.
Lietuvos

Sveikinimo atvirukas, sukurtas A. Abromaitienės

Visuotinė lietuvių enciklopedija
Pirmasis jos tomas. Tai didelis žinijos lobynas. Deja, yra
ir trūkumų, liečiančių ypač Mažąją Lietuvą
VILIUS PĖTERAITIS

Dar 2001 m. pabaigoje išėjo
ir skaitytojus pasiekė viso pa
saulio kraštų, žmonių ir įvykių
žinių lobynas, Visuotinės lietuvių
enciklopedijos I tomas, A-Ar.
799 p., 10,000 tiražu, Vilniuje,
išleistas Mokslo ir enciklopedijų
leidybos instituto. Tai iliustruo
tas, mokslinis, informacinis
leidinys apie visatą, pasaulį ir
Lietuvą. Pateikiama naujausių
duomenų iš visų mokslo bei gy
venimo sričių, iš jų istorijos, ap
rašoma valstybės, žymiausios is
torinės asmenybės ir amžinin
kai. Penktadalis enciklopedijos
skiriama Lietuvai ir lituanisti
kai. Spausdino spaustuvė “Spin
dulys” Kaune.
Enciklopedija rengta 70
mokslinių redaktorių, kuriems
talkininkavo 300 bendradarbių.
Visų redaktorių ir rengėjų var
du pateikiamos įvadinės mintys:
“Per pastaruosius dešimt
mečius pasaulis smarkiai pasi
keitė. Lemtingų pokyčių įvyko
politikoje
ir
geopolitikoje,
moksle ir vos ne visose žmonijos
gyvenimo srityse. Lietuva atkū
rė savo valstybės nepriklauso
mybę ir siekia integruotis į Eu
ropos Sąjungą, tarptautines or
ganizacijas. Lietuvos visuome
nei būtina pateikti informaciją
apie reikšmingiausius pasaulio
civilizacijos ir kultūros įvykius
bei reiškinius, iškilius asmenis,
įvairių sričių mokslo laimėji
mus. Reikia ne tik užpildyti
didelę informacinės literatūros
spragą, bet ir pateikti būtiniau
sių žinių apie tai, kas dar visai
neseniai buvo nutylėta ar iškrai
pyta, t.y. sovietinės okupacijos
metais (ypač nepriklausomos
tarpukario Lietuvos laimėjimai,
Bažnyčios istorija, pasiprieši
nimas sovietų režimui, išeivijos
gyvenimas ir kita)”.
Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos institutas numato išleisti
20 tomų Visuotinę lietuvių en
ciklopediją, apimančią 115,000
straipsnių (78% dalykinių ir 22% biogramų), iš jų - 12% su
iliustracijomis. Enciklopedijoje
bus aprašyta visos gyvenimo
sritys ir mokslo laimėjimai.

Lituanistika sudarys 25% visų
straipsnių ir iliustracijų.
Norėtume, kad paskutiniai
Visuotinės lietuvių enciklopedi
jos tomai išeitų minint Lietuvos
valstybės vardo tūkstantmetį.
Daug vietos skirta valsty
bėms: Afganistanui - 7 p., Airi
jai - 10 p., Albanijai - 7 p., Alžerijai - 9 p., Angolai - 4 p., Ar
gentinai - 13 p., bet Anglijai tik
3 p., net mažiau nei Angolai.
Afrika aprašoma 26 puslapiuo
se. Iš Lietuvos miestų plačiau
aprašyti: Alytus - 7 p., Anykš
čiai - 3 p. Antrajam pasauli
niam karui tenka 10 p., tiek pat
skiriama
ir
architektūrai.
Straipsniai įvairių sričių žinovų
profesionaliai parengti.
Yra ir trūkumų. Prusoje ir
Mažojoje Lietuvoje per tūkstan
čius metų tekanti Alna, praside
danti Prūsos aukštumoje Visuo
tinėje lietuvių enciklopedijoje
(kaip ir Lietuvių tarybinėje en
ciklopedijoje) teka Lenkijoje ir
Rusijos Federacijos Kaliningra
do srityje ir prasideda Mozūrijos aukštumoje. Jei Pirmosios
nepriklausomybės metais ir vė
liau išeivijoje lietuvių enciklo
pedijoje Alna pateikiama kaip
Mažosios Lietuvos upė, tai ko
dėl atkurtoje nepriklausomoje
Lietuvoje stengiamasi kraštą susvetiminti, suslavinti? Alna savo
kilme ir reikšme ne slaviška
(lenkiška ar rusiška), o baltiška
(lietuviška). Pasigendu taip pat
ir mažesnių upių, kaip Agilos,
Agnytės, Akmenos, Ameitos,
Argos ir kt. Taip pat nėra baž
nytkaimių, kaip Argininkai, Alnava, Apušvangis ir kt. Nerasta
vietos ar neturėta duomenų
apie mažlietuvį botaniką prof. J.
Abromaitį, tyrusį kopų augme
niją ir Mažosios Lietuvos florą.
Neaišku, kodėl pirmasis misio
nierius Prūsijoje - Adalbertas nepriklausomos Lietuvos litua
nistų A. Salio ir kitų kirčiuoja
mas Adalbertas, bet sovietiniais
laikais ir dabartinėje Visuotinė
je lietuvių enciklopedijoje jis
kirčiuojamas Adalbertas: Kažin
kodėl?
Nors ir yra trūkumų, bet
enciklopedijos vertė lieka ne
įkainojama.

dailės

muziejui

Australijoje gyvenanti visuome
nės ir kultūros veikėja dr. Geno
vaitė Kazokienė padovanojo įdo
mų ir egzotišką rinkinį: apie 100
Australijos ir Okeanijos srities
vietinių tautų meno kūrinių, ku
riuos mecenatė surinko per dau
gelį metų savo ekspedicijų į Nau
jąją Gvinėją, Naująją Zelandiją,
Indoneziją, Tailandą, Kiniją bei
Tibetą. Rinkinyje protėvių dvasių
skulptūriniai atvaizdai, ritualinės
kaukės, papuošalai, šilkmedžio
pluošto dekoruotos skiautės, ko
koso riešuto raižiniai. G. Kazo
kienė jau anksčiau yra dovanojusi
per 300 Australijos lietuvių daili
ninkų kūrinių, 670 Australijos ir
Okeanijos tautų meno radinių.
Kaune gimusi, G. Kazokienė Sid
nio universitete įsigijo magistrės
laipsnį už studiją apie M. K. Čiur
lionį; po to 6 metus studijavo
Tasmanijos universitete, apgynė
disertaciją Lietuviai dailininkai
Australijoje 1950-1990 metais ir
gavo filosofijos daktaratą. Aust
ralijoje ji surengė apie 20 lietuvių
dailininkų parodų, propagavo lie
tuvių liaudies meną; 1997 m. ap
dovanota DLK Gedimino ordinu.
Naujausioji G. Kazokienės dova
na bus rodoma Klaipėdos pa
veikslų galerijoje iki 2004 metų.
Valstybinės filharmonijos Di
džiojoje salėje š. m. vasario 2 d.
įvyko dviejų dalių koncertas, ku
riame buvo atliekami Richard
Strauss (1864-1949) ir Gustav
Mahler (1860-1911) kūriniai. Lie
tuvos valstybinis simfoninis or
kestras, vadovaujamas Juozo Do
marko, atliko R. Strauss’o simfo
ninę poemą Don Juan. Šį kūrinį
kompozitorius parašė savo jau
nystėje pagal to paties vardo N.
Lenau eilėraštį. Pasak muzikolo
gų, šis kūrinys yra pilnas gyvybės
ir polėkio, siužetas tiksliai atkar
toja eilėraštį, o maskarado sceno
je atsiskleidžia kompozitoriaus
polifonijos ir orkestruotės meist
riškas apvaldymas. Antroje kon
certo pusėje skambėjo šešių dalių
G. Mahler simfonija kantata Das
■Lied von der Erde (Daina apie že
mę), kurią muzikos kritikai laiko
vienu įstabiausių kompozitoriaus
veikalu. Kantatoje panaudoti
VIII ir IX š. kinų poetų eilėraščių
laisvi vertimai. Kartu su valstybi
niu orkestru ją atliko du solistai:
tenoras Algirdas Janutas ir mezzosopranas Antra Bigača, Lat
vijos valstybinės operos solistė..

Lietuvos valstybinėje UNES
CO komisijoje š. m. sausio-vasa
rio mėn. veikė Vilniaus universi
teto Herbariumo senųjų botani
nių piešinių paroda. Parodoje se
niausi Lietuvoje XIX-XX š. pra
džios herbaro piešiniai, atlikti

pieštuku ir akvarele. Iki šiol šie
įdomūs piešiniai buvo naudojami
tik kaip mokomoji priemonė jau
niesiems botanikams, Vilniaus
universiteto studentams ir visuo
menei buvo retai prieinami. Vil
niaus Herbariume yra saugoma
112 senųjų piešinių, kurių 8 da
tuojami 1823 metais, kiti priski
riami XX š. pradžiai. Piešiniuose
kruopščiai ir su detalėmis turtin
gu ir realistišku braižu užfiksuota
per 280 augalų rūšių, tarp kurių
yra jau išnykusių arba įrašytų į
Raudonąją knygą, kurion įtrau
kiamos nykstančiųjų augalų bei
gyvūnų rūšys. Piešinių autoriai
nežinomi, tačiau yra duomenų,
kad jau XIX š. Stepono Batoro
universiteto ir dabartinio Vil
niaus universiteto herbare darba
vosi garsūs užsienio valstybių
mokslininkai ir gamtos tyrinėto
jai. Spėjama, kad jie juos ir piešė.
Parodą rėmė Jungtinių Tautų
Plėtros programa, rengė Vilniaus
universiteto Gamtos mokslų fa
kultetas, Herbariumas, botanikos
sodas ir menotyrininkė Rasa
Gečaitė.
Fortepijono muzikos festiva
lis Klasika, skirtas Šopeno (Fry-

deryk Chopin, 1810-1849) muzi
kos palikimui minėti, vyko vasa
rio 18-25 d. d. keturiose Vilniaus
salėse: Valstybinėje filharmonijo
je, Muzikos akademijoje, Rotušė
je ir Paveikslų galerijoje. Festiva
lyje mėginant sugretinti romanti
nę muziką su romantine poezija,
buvo įterpta ir Adomo Mickevi
čiaus (1798-1855) poezijos. Viso
buvo surengta dešimt koncertų.
Atlikėjai daugiausia jauni muzi
kai: lenkų pianistas, M. K Čiur
lionio konkurso laureatas, Jan
Krzysztof Broja, kylanti žvaigždė
iš Japonijos Yurie Miura, iš Rusi
jos Polina Osetinskaja, savo kon
certus pradėjusi Vilniaus Muzi
kos akademijoje, taip pat iš Rusi
jos Sergej Markin ir Galina Av
donina; lietuvių pianistai Lukas
Geniušas, Guoda Gedvilaitė,
Aleksandra Žvirblytė, muzikos
studentai Sonata Alšauskaitė,
Edvinas Minkštimas ir Vytis Šakūras, daug gabių Valstybinės M.
K. Čiurlionio menų mokyklos,
Kauno J. Naujalio muzikos gim
nazijos ir A. Kačanausko muzikos
mokyklos mokinių. Be jaunųjų at
likėjų, Maskvos konservatorijos
profesorė Vera Gornostajeva ve
dė meistriškumo pamoką, “Skalvijos” kino teatre buvo rodomi
lenkų režisierių filmai apie Šope
ną ir A. Mickevičių. Festivalio
rengėjaiMuzikos akademija, įstai
ga “Kristupo festivalis”, Lenkų
institutas Vilniuje ir kino teatras
“Skalvija”.
.
GK>

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Atsiųsta paminėti

Lietuvos policininkų pagerbime Toronto Prisikėlimo parapijoje š.m. kovo 7 d. Iš k.: Lietuvos ambasadorius
Kanadai Rimantas Šidlauskas, p. Fantino, Kauno policijos vyr. komisaras Algirdas Kaminskas, Toronto
policijos viršininkas Chief Julian Fantino, Prisikėlimo par. klebonas kun. Aug. Simanavičius, OFM,
teisininkė dr. Ligija Kaminskienė iš Vilniaus

VYSKUPO IGNOTO JOKŪ
BO MASALSKIO KAUNO DEKA
NATO VIZITACIJA 1782 m. Lietu

proga. Jų autoriai: V. Žilinskaitė, S.
Atamukas, S. Sužiedėlis, A. Senn.

vos istorijos šaltiniai VI tomas.
Sudarė ir parengė Vytautas Jogėla.
Redaktorė - J. Kardelytė. Lietuvių
katalikų mokslo akademija, Lietu
vos istorijos institutas. Leidėjas Katalikų akademija (A. Jakšto 9,
Vilnius). Vilnius, 2001 m., 944 psl.
Tiražas - 500 egz. lietuvių ir lenkų
kalbomis.
L1TUANUS, The Lithuanian
Quarterly, Volume 47:2(2001).
Editor - Violeta Kelertas. Admi
nistration - Lituanus, Arvydas Ta
mulis, 47 West Polk Street, Suite
100-300, Chicago, IL 60605-2000,
USA. Šiame numeryje vertingi
straipsniai apie holokaustą 60-čio

PRIESPAUDOS METAIS SKLEI
DĘS TIESĄ (apie kun. Česlovą Ka
valiauską). Sudarė Antanas Moze

ris. Redaktorius - Stasys Stungurys.
Viršelio dailininkė - Vaida Juozapaitytė. Spausdino AB spaustuvė
“Spindulys” (Gedimino g. 10, Kau
nas 3000). Vilnius, 2002 m., 184 psl.
Liongino Baliukevičiaus-partizano Dzūko DIENORAŠTIS 1948

m. birželio 23 d.-1949 m. birželio 6
d. Parengė Algis Kašėta. Dailinin
kas - Romas Dubonis. Leidėjas Lietuvos gyventoju genocido ir re
zistencijos tyrimo centras (Didžioji
g. 17-1, LT-2001 Vilnius). Vilnius,
2002 m., 188 psl.

ANDRIUS MAMONTOVAS, atliksiąs Hamleto vaidmenį Šekspyro
veikale š.m. balandžio 16-19 d.d. Toronto Harbourfront Centre. Teatro
“Meno fortas” režisierius Eimuntas Nekrošius yra laimėjęs įvairias
premijas tarptautiniuose festivaliuose

8 Dsl.
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SIKELIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414
FAX: 416 532-4816
Anapilyje telefonas: 905 566-0006
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9
v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term, ind....................... 1.10%
180-364 d. term.ind..................... 1.10%
1 metų term, indėlius................. 1.15%
2 metų term, indėlius................. 1.90%
3 metų term, indėlius.................2.60%
4 metų term, indėlius.................3.20%
5 metų term, indėlius.................3.55%
1 metų GlC-mėn.palūk............... 1.25%
1 metų GlC-met. palūk............. 1.55%
2 metų GlC-met. palūk.............. 2.50%
3 metų GlC-met. palūk............... 2.95%
4 metų GlC-met. palūk............... 3.55%
5 metų GlC-met. palūk............... 4.25%
RRSP, RRIFirOHOSP
“Variable".........................
1.00%
RRSP irRRIF-1 m.term.lnd.
1.80%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd.
2.75%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd
3.20%
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd
3.80%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd
4.50%
Taupomąją sąskaitą iki......
1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk...
1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki...
1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk...................... 1.25%

Asmenines paskolas
nuo.................... 4.75%

Sutarties paskolas
nuo............................. 4.75%
Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų
3.35%
2 metų
4.45%
3 metų
4.75%
4 metų
5.55%
5 metų
5.75%
Su keičiamu
nuošimčiu
1,2, 3 metų .

3.75%

Duodame komercinius
mortgičius

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75%
įkainoto turto vertės. 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

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE

ltd.

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto
JUMS TIK
W KAINUOS

VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

3’/2%

27 John Street, Toronto,
Ontario M9N 1J4

IŠ VISO

+GST

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

Victor Rudinskas, Broker
Te!.: 416 249-7829

Galvojat parduoti ar pirkti
nuosavybę?
Mielai atsiųsiu į Jūsų
namus informacines
knygutes be jokių Jūsų
įsipareigojimų
SKAMBINKITE

TEODORUI

STANULIUI,ba
Associate Broker

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616;
namų 416-231-4937

Kanados įvykiai
Kautynės Afganistano kalnuose
Kanados kariai kovėsi dėl
svarbios rytinio Afganistano
kalnų aukštumos. Šūviai ir spro
gimai girdėjosi apie pusantros
valandos, kol vieta, kur stipriai
priešinosi Al-Qaeda teroristai,
buvo prieinama. Puolime daly
vavo daugiausia Kanados karių,
padedami amerikiečių. Buvo
žuvusių teroristų, bet jungtinės
pajėgos nuostolių neturėjo.
Kautynės prasidėjo kanadiečių
žvalgams ir JAV sraigtaspar
niams pastebėjus įtvirtintus
bunkerius ir olas. Norint nutil
dyti priešų ugnį, buvo panaudo
ti prieštankiniai ginklai, mino
svaidžiai ir vėliau sunkūs bei
lengvieji kulkosvaidžiai, o į olas
teko įmesti skeveldrinių granatų
bei kitų sprogmenų. Kariai turė
jo kautis 2500 metrų aukštumo
je. Spėjama, kad iš apsupimo ne
mažai teroristų išspruko į Pakis
taną. Šios, Harpūno vardu pava
dintos, kautynės buvo didesnių
karinių veiksmų Anakonda da
lis. Rasti ginklai ir šaudmenys
buvo vietoje sunaikinti. Giminių
pranešimu, Osama bin Laden
yra sveikas ir gyvas, bet yra ne
pagaunamas, nes moka slėptis.

Mažėja Kanados gyventojų
prieaugis. Paskutiniai duomenys

rodo, kad Kanadoje gimstamu
mas sumažėjo ir nuo 1996 metų
apsistojo tik apie 4%. Auga se
nesnių žmonių skaičius. Panaši
būklė yra ir Europoje. Įdomu,
kad Kanadoje gyventojų prieau
gis mažesnis negu JAV. Didžiu
mą prieaugio sudaro imigrantai.
Dabar Kanada turi apie 30 mili
jonų gyventojų. Daugelis valsty
bių stengiasi pritraukti nagingų,
apmokytų, tinkamų pramonei
imigrantų. Tokių ir Kanada ieš
ko. Imigrantai, tapę vartotojais,
stiprina ekonomiją. Jie perka
namus, baldus, apyvokos reik
menis, automobilius. Geri spe
cialistai gali dirbti tyrimų srityje,
tobulinti technologiją ir gamybą.
1998 m. imigrantų dauguma bu
vo iš Kinijos, Pakistano, HongKongo, Taivano, Irano, P. Ko
rėjos, Rusijos ir kitų kraštų.
Kanados astronautas S.
MacLean vėl skris į erdvę ir val

dys čia pagamintą vadinamąją
17 metrų ilgumo automatinę
“ranką”. Šiam 47 metų fizikui
tai bus antras skrydis. “Ranka”
bus naudojama tarptautinėje
erdvės stotyje. Keturi erdvėlai
vio įgulos vyrai turės atlikti la
bai sudėtingą uždavinį. Skrydis
numatomas 2003 metais baland
žio mėnesį ir truks 10 dienų.
Policijos tarnautojai nesau

ROCK OF EUROPE INC
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS
AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS
PROFESIONALUS PATARNAVIMAS
RAŠTIŠKA GARANTIJA

gūs, nes per didelė laisvė kalėji
muose, pasitikėjimas nusikaltė
liais jiems neatlikus visos baus
mės ir juos paleidžiant, sudaro
policijai pavojų. Kanados polici
jos tarnautojų sąjungos pirmi
ninkas G. Obst apie tai sakė

stra Travel______
& Services Inc.
1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į vakarus)
Ontario, Canada, M6P 1A7
LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus 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.

• Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus, skauto vyčio įžodį davęs
1946 m. vasario 15-tos naktį, š.m.
kovo 5 d. Prezidentūroje buvo ap
dovanotas Geležinio vilko ordinu.
Iškilmėje dalyvavo nemažas būrelis
skautų-čių vadovų iš JAV, Kana
dos, Anglijos bei Lietuvos, ir kvies
tų svečių. Ordiną įteikė LSS tary
bos pirmijos pirm. v.s. Birutė Ba
naitienė. Prezidentas, priėmęs ap
dovanojimą, tarp kitko pasakė:
“Man šis apdovanojimas reikšmin
gas tuo, kad patvirtino tą kelią, kurį
pasirinkau labai seniai. Prieš duo
dant skauto vyčio įžodį, Pranas Pa
kalniškis mums pasakė, kad nuo to

Dėmesio! Organizuojama kelionė į Lietuvą rugpjūčio 26 - rugsėjo 10 d.d.
Tel: 416 538-1748 1-866-566-1366 (nemokamas) FAX: 416 538-4390

MARGUTIS

4134 Dundas St. West. Toronto, ON. M8X 1X3
Fax: (416) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416) 233-4001

Statistikai paskelbus, kad

sausio ir vasario mėnesiais ga
myboje buvo sukurta neįprastai
daug darbo vietų, ekonomistai
teigia, kad ekonominis nuosmu
kis beveik pasibaigęs. Deja, be
darbių yra apie 7.9%, nors vasa
rio mėnesį atsirado apie 62,000
naujų darbo vietų. Gal labiau
siai pasisekė Ontario provinci
jai, kur bedarbių skaičius, paly
ginus su sausio mėnesiu, nukri
to iki 6.9%. Po rugsėjo 11 die
nos įvykių “Air Canada” jau pa
šaukė atgal į darbą atleistų tar
nautojų - tai irgi rodo, kad eko
nomija pamažu atsigauna. Tą
patvirtina ir finansų ministeris
P. Martin. Br. St.

Skautų veikla

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD
(Į PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z 2X3
____

“vyriausiam policininkui” L.
Mac Aulay. Turėtų būti pakeiti
mų, kad būtų apsaugotos polici
ninkų gyvybės. Nuo gruodžio
mėnesio Kanadoje buvo pašauti
keturi policininkai, iš jų du mir
tinai.
130 Policijos darbuotojų są
jungos narių klausėsi L. Mac
Aulay kalbos apie kovą su tero
rizmu, bet nedaug ką pasakė
apie sąjungos pasiūlymus. Pa
reiškė užjaučiąs mirusių ir su
žeistų policininkų šeimas, kad
policininkai turį teisę išreikšti
savo pageidavimus ir pasiūly
mus, bet jiems nebūtinai prita
ria. Kiekvienas apsivilkęs polici
ninko uniformą gali tikėtis būti
nusikaltėlių taikiniu. Sąjungos
pirmininkas G. Obst nurodė į
pataisos darbuotojų pastangas
įvesti žudikus atgal į bendruo
menę, kurios tik nusikaltėlius
lepina. Policija susiduria su vis
labiau žiauresniais ir nieko ne
bijančiais kriminalistais. Polici
ninkai pateikė L. Mac Aulay
nemažai klausimų, bet gautus
atsakymus jie vertino kaip be
reikšmius.
Sudegė šeši vaikai mažoje
Britų Kolumbijos saloje, Quatsino, kur gyvena apie 80 žmo
nių. Žuvo 4 broliukai ir 2 sesu
tės, kurių amžius - tarp 2 ir 11
metų. Kadangi gaisro priežastis
policijai atrodė įtartina, ir no
rint nustatyti įvykio priežastį,
buvo tiriama gaisravietė. Vaikų
tėvas J. Handel, persipjaudamas
kaklą bandęs nusižudyti, šiuo
metu yra ligoninėje. Jo žmona
buvo iš namų pabėgusi ir naktį
praleido pas draugus. Kaimynai
tvirtino, kad jų šeimoje nesan
taikos nesą pastebėję. J. Handel
buvo religingas, inteligentiškas
ir kaimynų mėgstamas. Kai jis
parsivežė namo žmoną, tai abu
rado degančius namus. Žmona
ėmė klykti ir šaukė: “Ką tu pa
darei su vaikais!” Policija nori
ištirti, ar vaikai prieš gaisrą bu
vo dar gyvi. Pelenuose buvo ras
tas ilgavamzdis šautuvas. Han
del jau apkaltintas žmogžu
dyste.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416)

763-5 161

Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

vakaro lieki skautu visam gyveni
mui”. Prezidentas prašė vadovus
eiti į Lietuvos mokyklas ir kviesti
jaunimą į skautų eiles. Sesės v.s. B.
Banaitienė ir v.s. L. Kiliulienė pre
zidentui ir jo patarėjui Remigijui
Gaškai įteikė LSS švarkus. Vyko
vaišės su dainomis ir nuotraukų da
rymu. Vakare šių iškilmių dalyviai
R. ir B. Narušių bute pabendravo
priėmime, kuriame dalyvavo prezi
dentas su žmona Alma ir Lietuvos
kariuomenės vadas fil. Jonas Kronkaitis su žmona.
Lietuvos prezidento apdovano
jimo proga, v.s. fil. R. Penčylienės
pastangomis, buvo suorganizuota
išvyka į Lietuvą ir kelionės joje. Bu
vo aplankytos žymesnės Lietuvos
vietovės, pagerbti žuvusieji už tėvy
nės laisvę, pasidomėta muziejais,
meno galerijomis, pasimelsta Šv.
Kazimiero šventovėje, kur Mišias
aukojo v.s. fil. kun. A. Saulaitis, SJ.
Kryžių kalne pastatytas LSS kry
žius, padėtas vainikas. Pašventino
Šiaulių vyskupas Eug. Bartulis, pa
laiminęs kelionės dalyvius, vykstan
čius į Šiluvą. (Pasinaudota v.s. A.
Namikienės spaudai išsiuntinėta in
formacija).

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS
for 1 parcel
* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono,
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

| Sporto žinios |

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Ieško rėmėjų
Žymusis Kauno “Žalgirio” ir
Lietuvos rinktinės krepšinio trene
ris a.a. Vytautas Bimba š.m. sausio
24 d. būtų šventęs savo 75-tąjį gim
tadienį. Šiai sukakčiai, o taip pat ir
Lietuvos krepšinio 80-mečiui pami
nėti ruošiama knyga “Vytautas
Bimba krepšinio ir pedagoginės
veiklos verpetuose”. Knygos apim
tis - 300 psl. ir jos išleidimas kai
nuos apie 40,000 Lt. Leidiniu rūpi
nasi velionies duktė Fausta Paukš
tienė, kviesdama visus šį užmojį fi
nansiškai paremti. Aukas reikėtų
siųsti Jonės Bobinienės adresu:
2409 Kenilworth Ave., Bervyn, IL,
60402; tel. 708-749-8447. A.a. V.
Bimba mirė praeitų metų spalio
mėnesį nebegalėdamas pabaigti
minimo leidinio paruošimo. Šį dar
bą tęsia Vilniaus universiteto dar
buotojas Remigijus Naužemys.
E.Š (inf.)

Laimėjo Hamiltonas
ŠALFASS-gos vyrų krepšinio
pirmenybės įvyko kovo 23-24 d.d.
Klyvlande, OH. I vietą ir aukso me
dalį gavo Hamiltono “Kovas”; II
vietą - Klyvlando “Žaibas” ir III
vietą - Čikagos “Lituanica”. Ha
miltono “Kovo” komandoje žaidė:
A. Šeštokas, J. Butkus, R. Butkevi
čius, R. Sysak, R. Duliūnas, K. Kal
vaitis, R. Lianga. Toronto “Aušra”
pirmenybėse nedalyvavo. Linas J.

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių
MOKAME
1.10%
1.10%
1.10%
1.15%
1.90%
2.60%
3.20%
3.55%
1.25%
1.55%
2.50%
2.95%
3.55%
3.90%
1.00%
1.80%
2.75%
3.20%
3.80%
4.50%
1.00%
1.00%
1.25%
1.00%

S
p
A
U Atliekame visus paruošimo
S ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

U TEL. (416) 252-6741
66 Mlmico Avė. Toronto Ont.
Savininkas Jurgis Kuliešius

už 30-89 d.
term, indėlius
už 90-179 d. term, indėlius
už 180-364 d. term, indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 2 m. term, indėlius
už 3 m. term, indėlius
už 4 m. term, indėlius
už 5 m. term, indėlius
už 1 m. GIC mėn. palūk.
už 1 m. GIC invest, pažym.
už 2 m. GIC invest, pažym.
už 3 m. GIC invest, pažym.
už 4 m. GIC invest, pažym.
už 5 m. GIC invest, pažym.
už RRSP ind. (var. rate)
už RRSP 1 m. term. ind.
už RRSP 2 m. term. ind.
už RRSP 3 m. term. Ind.
už RRSP 4 m. term. Ind.
už RRSP 5 m. term. ind.
už OHOSP (variable rate)
kasd. palūkanų čekių sąsk.
už JAV dolerių 1 metų GIC
už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

už asmenines paskolas
nuo............................... 4.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu
(fixed rate)
1 metų........................ 3.50%
2 metų........................ 4.90%
3 metų........................ 5.20%
4 metų........................ 5.85%
5 metų........................ 6.00%
- su keičiamu
nuošimčiu................... 3.75%

DUODAME
• asmenines paskolas
• 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)

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Pirmose R. Saportos taurės varžybų ketvirtbaigmės rungtynėse Jeruzalėje Vilniaus
“Lietuvos ryto” krepšininkai 90:88
įveikė vietos “Hopoel” komandą.
LEDO ŠOKIAI: Atrodo, kad
čiuožime ir toliau vyksta šališkas
teisėjavimas. Nagano (Japonija) vy
kusiame pasaulio čiuožimo čem
pionate kovo 22 d. lietuviai M.
Drobiazko ir P. Vanagas vėl buvo
nuskriausti. Po privalomų’ šokių ir
originaliosios programos buvusi
trečioje vietoje, Lietuvos pora po
laisvojo šokio buvo nustumta į ket
virtąją vietą. Čempionais tapo
olimpiniai vicečempionai rusai I.
Lobačiova ir I. Averbuch, antra bu
vo Kanados pora S. Bourne ir V.
Kraatz ir treti Izraelio ledo šokėjai
G. Chait ir S. Šachanovski. Tuoj po
varžybų Lietuvos čiuožimo federa
cija (LČF) įteikė protestą Tarptau
tinei čiuožimo sąjungai (ĮSU), kurį
pasirašė ųp tik LČT vadovai, bet ir
19 iš 28 pasaulio čempionate daly
vavusių porų. Įdomiausia kad pro
testą pasirašė ir naujieji pasaulio
čempionai rusai. Deja, protestas
ĮSU buvo atmestas. Kas stebėjo
pirmenybes, galėjo aiškiai matyti
lietuvių šokėjų puikiai be klaidų at
liktą programą, tuo tarpu Izraelio
ledo šokėjai net neįstengė čiuožti
pagal muziką. Deja, Izraelio, Rusi
jos, Ukrainos, Italijos, Vengrijos
teisėjai Izraelio ledo šokėjams pa
skyrė aukštesnes vietas. Lietuviams
aukštesnes vietas skyrė JAV, Angli
jos, Prancūzijos ir Vokietijos teisė
jai. Lietuva savo teisėjo neturėjo.
(Apie tai plačiai rašė National Post
kovo 25 d. laidoje ir kiti Kanados
dienraščiai.) Nagano varžybose da
lyvavo ir kaunietė Gintarė Vistrecovaitė ir tarp 40 čiuožėjų užėmė
25- ąją vietą.
TAUTINĖ OLIMPIADA: Ke
turių miestų sporto arenose vyks
Lietuvos tautinės olimpiados kovos
26- ose sporto šakų varžybose. Dau
guma jų vyks birželio 27-30 d.d.
Šiauliuose.
SUKAKTIS: 2002.03.22 suka
ko 80 metų, kai Kaune buvo įkurta
Lietuvos sporto lyga (LSL) ir gyva
vo ligi 1932 metų. LSL 1924 metais
buvo pakviesta ir dalyvavo VIII-ose
olimpinėse žaidynėse Paryžiuje.
DVIRAČIAI: Lietuvos dvirati
ninkė D. Žiliūtė trečiajame pasau
lio moterų dviračių taurės varžybų
tarpsnyje ketvirtose lenktynėse
“Primavera Rosa” (Italija) - užėmė
antrąją vietą. Pasaulio čempionė R.
Polikevičiūtė ir vicečempione E.
Pučinskaitė užėmė atitinkamai 17ąją ir 22-ąją vietas.
STALO TENISAS: Daugiakartinė Lietuvos čempionė R. Garkauskaitė-Būdienė papildė savo
trofėjų kolekciją dar vienu apdova
nojimu - Berlyno “3B” (Vokietija)
komanda, kuriai ji atstovauja. Lai
mėjo aukšto lygio Europos stalo te
niso sąjungos (E l i U) rengiamas
“Nancy Evens Cup” varžybas.
ĮVERTINIMAS: Tarptautinės
dviratininkų sąjungos naujoje įver
tinimo lentelėje E. Pučinskaitė iš
saugojo 5-ąją vietą, R. Polikevičiū
tė išliko 8-ta ir D. Žiliūtė 14-ta.
Valstybinių rinktinių įvertinimo
lentelėje Lietuva išliko antra. Pir
mauja Vokietija. V.P.

IMAME

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: info@parama.ca

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:
Plrmad., 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 stw., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

DR. STASYS DUBICKAS
dantų gyd^ojas

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.

1111111111111111111111
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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

Tei.

416 762-8255

fax

416 762-8853

KELIONĖS į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Šiuo metu 2002 m. keliones į Lietuvą dar galite užsisakyti 2001
m. kainomis!
Naudokitės proga, skambinkite man asmeniškai!
Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo
data!
Turiu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Jei žiemą skrendate atostogų i šiltuosius kraštus - pas mane
pirksite už geresnę kainą. Jūsų pasirinktoji vietovė turi
išparduodamų laisvų vietų-ašjas Jums gausiu! Teiraukitės!

Nuo kovo 19 d. Toronto įstaigoje būsiu antradieniais tarp 11 ir 17 vai.
Atvažiuoti Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu!
Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

ALGIS
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

Įueen iSyrenaĮ

ALGIS ir STEFA MEDELIAI

@

Tel. 416 531-4800
MEDELIS CONSULTING

45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7

Tel. 1-905-666-9086

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.

JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM I 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

Tėviškės žiburiai•

9) SKAITYTOJAI PASISAKO
AŠTUONIASDEŠIMTMETIS

Ačiū už Tėviškės žiburių nume
rį, kuriame radau porą nuotraukų
iš mano aštuoniasdešimtmečio iš
kilmių. Jas organizavo mano kole
gos. Kaip visada, tokios iškilmės
primena nekrologus. Aš pats į visa
tai žiūriu “sub specie aeternitatis”,
prisimindamas Ekleziasto žodžius:
“Vanitas vanitatum et omnia vanitas”. Žinoma, maloniau, kai tave
pagiria, o ne apspjaudo. Tačiau gy
venimas privertė užsiauginti storą
kailį.
Kol kas dar dėstau universite
te, šį tą rašinėju. Dar ir vieną kitą
formulę sulipdau. Turiu ir visuo- ,
meninių pareigų. Kol kojos laiko ir
galva dirba, nenoriu sėdėti prie pe
čiaus nieko neveikdamas.
J. Kubilius, Vilnius
NUTAUTĖJIMAS

Argentinoje, nebeturint savos
parapijos, nei spaudos, nutautėji
mas žengia dideliais žingsniais. Namuose kalbama ispaniškai, lietuviš
kų dvasios vadovų jaučiamas dide
lis nepriteklius. Vos vienas kitas
pasenęs tautietis dar kalba ir rašo
lietuviškai. Dėl nepaprastai didelės
krizės Argentinoje, bedarbystės,
bankuose esančių sutaupų “konfis
kavimu” ne vieną jaunuolį privertė
palikti Argentiną ir ieškoti geresnio
gyvenimo svetur. Tas viskas irgi at
siliepė neigiamai į lietuvių organi
zacijas, kurios kasmet silpnėja. Dėl
to reikia skatinti dirbti Lietuvai
tuos, kurie dar tą darbą dirba, pa
dėti jiems spauda ir lėšomis.
Romualdas Jospaitis, Argentina
LEIDINYS APIE DUSETAS

Dusetos yra valsčiaus miestelis
Zarasų rajone ant Sartų ežero
kranto. Jos žinomos tuo, kad nuo
seno ant to ežero žiemomis vyksta
didelės arklių lenktynės.
Rašytoja Leokadija Malcienė
baigia rašyti knygą Dusetos. Joje
apžvelgia Dusetų krašto apylinkes
ir Sartų regioninį parką, istorinę
miestelio raidą nuo 1530 m., šven
tovių istoriją (jų 3), didikų Radvilų
ir grafų Flaterių darbus, jų likimus.
Mokyklas nuo XVI š., verslus, ama
tus ir 1.1. Jeigu valsčiaus miestelio
istorija siekia arti 500 metų, tai įdo
mybių yra. Tai įnašas į lietuvių kul
tūrinį aruodą.
Knygos išleidimui rašytoja
kreipiasi į užsienio lietuvius pagal
bos. Keleto ar keliolikos valandų
uždarbio auka nebūtų didelis nuo
stolis, kai autorė tam reikalui paau-
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JUOZAS (JOSEPH)

kojo ne valandas, bet metus ar dau
giau. Taigi lietuviai, gerbiantys savo
tautą, turėtų į tai atkreipti dėmesį.
Autorė prašo su auka siųsti sa
vo nuotrauką ir trumpą gyvenimo ir
veiklos aprašymą. Nori parodyti
knygos leidimo rėmėjus. Tam skir
tas knygos skyrius. Autorės adre
sas: Leokadija Malcienė, Vilniaus
2-5, 4792 Dusetos, Zarasų raj., Li
thuania.
I. Šajauka,
St. Catharines, Ont.

416 769-1616, namų - 416 769-3577

LIETUVIAI ARGENTINOJE

Nemokamas namų įvertinimas

psl. 9

NORKUS

Re/max West įstaigoje
ilgiausiai dirbantis agentas
♦ 25 meta! namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.
West Realty Ino.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.

Esu nuolatinis Jūsų laikraščio
skaitytojas, nes sužinau ne tik apie
lietuvių bendrijų veiklą, bet kartu
randu labai aktualias žinias iš mūsų
brangios Tėvynės Lietuvos gyveni
mo, jos laimėjimus, problemas,
apie meninių sambūrių pasirody
mus išeivijoje.
Argentinos lietuviai dar turi
savo keturias draugijas: “Nemuno” Vaikučiai iš Mississaugos apylinkių - choro “Gintarėliai” nariai atlieka dainų programą Vasario 16-tosios
draugija, įsteigta 1909 metais Beris- minėjime Delhi Šv. Kazimiero parapijos salėje vadovaujant Deimantei Grigutienei ir akompanuojant Editai
so mieste; Lietuvių susivienijimas, Morkūnienei. Jie atliko dalį programos ir Kovo 11-sios minėjime Toronte, Prisikėlimo parapijoje š.m.
įsteigtas 1914 metais; Lietuvių kovo 17 d.
Nuotr. I. Ross
centras - 1926 m. Buenos Aires
Nauja seimo sesija
mieste;
“Mindaugo”
draugija,
įsteigta 1931 metais Berisse.
Kovo 7 d. baigėsi vasario 28
Tėvai marijonai 1942 m. pa
d. prasidėjusi seimo neeilinė se
teigiamą jos įvertinimą.
Lankėsi Ukrainos premjeras
statė Aušros Vartų lietuvių švento
sija, o kovo 10 prasidėjo eilinė,
Pastarajame
vyriausybės
vę, kur iki šiol dar laikomos lietu
Ukrainos ministeris pirmi
pavasario sesija, kuri baigsis bir
viškos pamaldos, palydint su lietu
darbas pagirtas už stabilumą,
ninkas Anatolijus Kinachas lan
želio 30 d., kaip numatyta Kons
višku choru kiekvieno mėnesio pir kėsi Lietuvoje kovo 19 d. Kaip
biudžeto įstatymo vykdymą,
titucijoje. Pasibaigusioje sesijoje
mą sekmadienį. Aušros Vartų pa
BVP augimo greitį. Opozicijos
praneša
LGTIC,
susitikime
su
seimas
padarė pirmą žingsnį rapijoje yra atšvenčiamos ir visos
atstovai kritikavo vyriausybę,
prezidentu
Valdu
Adamkumi
priimta
Konstitucijos 47-ojo
patriotinės šventės, kurias organi
kad vangiai priimami sprendi
pastarais pažymėjo, kad Lietuva
straipsnio pataisa, kuria siekia
zuoja Argentinos lietuvių organiza
mai dėl ilgalaikės valstybės rai
palaiko Ukrainos apsisprendi
ma suteikti teisę Lietuvos juri
cijų ir spaudos taryba (ALOST).
dos, ekonomikos augimo, ne
mą
2007
m.
tapti
Europos
są

diniams asmenims, savivaldy
Šiuo metu Argentina išgyvena
darbo mažėjimo ir už švietimo
didelę ekonominę ir politinę krizę, jungos nepilnateise nare bei
bėms ir užsieniečiams nuosavy
bei sveikatos apsaugos sistemos
kuri prilaiko taip pat mūsų bendrą
pritaria jos bendradarbiavimui
bėn įsigyti žemės ūkio paskirties
reformas, rašo LGTIC.
gyvenimą, turime sumažinti kelio su ŠAS (NATO).
žemę, rašo LGTIC. Pirmajame
Socialdemokratai ir socialli
nes, spaudos skaitytojų skaičių bei
Ukrainos premjeras patvir
balsavime pataisą parėmė val
kitus planus - keliones į užsienį.
beralai
teigiamai vertino vyriau
tino, jog Ukraina remia Lietu
dančiosios ir opozicinės frakci
Tačiau stengiamės išlaikyti kultūri vos siekį tapti Europos sąjungos
sybės sprendimus dėl socialinių
jos. Po trijų mėnesių bus antra
nę veiklą draugijose ir mūsų religi
problemų, mokesčių krūvio ma
ir ŠAS nare. Buvo aptarti dviša
sis balsavimas. Pavasario sesijo
nį veikimą mūsų vienintelėje lietu
žinimo
mažiau pasiturintiems^, je parlamentarai turės suderinti
lio
bendradarbiavimo
klausi

vių parapijoje Avellanedoje.
bei sudarytų sąlygų ekonomikos
Konstitucijos pataisą lydinčius
Šiemet rugpjūčio mėnesį Auš mai, pažymėta, kad Lietuvos ir
augimui, svarbių objektų privati
dokumentus.
ros Vartų lietuvių parapija galės Ukrainos prekybos apimtys au
zavimo ir pertvarkos programų.
paminėti savo 60 metų veiklos su ga, tačiau galimybės nėra pa
Nepakankama plėtra
Opozicija pasigedo “giles
kaktį. Argentinos lietuvių pastora kankamai išnaudojamos.
Finansų specialistų teigimu,
nio požiūrio į Lietuvos žmonių
cijai man tenka vadovauti, nes pri
dabartinis Lietuvos bankų ir fi
padėtį”, strateginio planavimo
Pritarta veiklos ataskaitai
klausau marijonų vienuolijai, kuri
nansų sistemos plėtros lygis yra
principų diegimo. Konservato
rūpinasi lietuvių religiniu aprūpi
Kovo 19 d. Lietuvos seimas
nepatenkinamas
ne tik tarp išsi
rių
frakcijos
seniūno
Andriaus
nimu.
priėmė ministerio pirmininko
Dar išleidžiame laikraštėlį Algirdo Brazausko vyriausybės
vysčiusios rinkos ekonomikos
Kubiliaus teigimu, ekonomika
“Laiką”, kuris kas mėnesį aplanko 2001 m. veiklos ataskaitą. Val
kraštų, bet ir pereinamosios
auga, nes 2000 m. buvo sutvar
skaitytojus. Ekonominė krizė pri
ekonomikos valstybių, praneša
kyta
valstybės
finansų
sistema,
o
vertė sumažinti šio laikraščio apim dančioji dauguma 54 balsais
LGTIC. Atliktas tyrimas rodo,
biudžeto vykdymą lėmė pasi
prieš
41
atmetė
opozicijos
pa

tį: perduodame tik pačias reikalin
kad
Lietuvoje bankų suteiktų
rinkti
mažesni
negu
dabar
yra
giausias žinias iš Argentinos lietu rengtą rezoliucijos projektą, ku
paskolų
kiekis sudaro 13%
BVP
augimo
rodikliai.
Jo
nuo

riame ataskaita vertinama nepa
vių ir Lietuvos gyvenimo.
bendrojo
vidaus
produkto
mone,
vyriausybės
veiklos
ata

tenkinamai. Opozicija nedalyva
Kun. Aug. Steigvilas, MIC,
(BVP), Lenkijoje - 32%, Latvi
skaita, kaip dokumentas “yra
Rosario vo balsavime, priėmusiame tik
joje - 23%, Estijoje - 40%, Sin
blogesnė už pačią Vyriausybės
gapūre - 80%. Pagal bankų tur
veiklą”, o “apskritai vienas di

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, d.s„ m. s
115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 (I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Savaitė Lietuvoje

Escapades™
v

"Viking Escapades™" yra pati
puikiausia keliavimo patirtis.
Skriskite tiesioginiu "Finnair"
skrydžiu į modernų ir madingą
Helsinkį, kuris jus sužavės savo
vaizdais ir istorinėmis vietomis.
Pamatysite Stokholmo turtingą
istorinę kultūrą ir patirsite įdomias
vakarines pramogas. Nepaprastoje
"Viking Line" laivo kelionėje
pamatysite gražiuosius šių miestų
salynus. Kainoje įskaitytas
grįžimas į Helsinkį, nakvynės
viešbutyje keturioms naktims ir
dviejų parų grįžimas
"Viking Line" laivu.

1,395.00

džiausių ne tik A. Brazausko,
bet ir kitų Vyriausybių trūkumų
yra nesugebėjimas kalbėti vi
suomenei suprantama kalba.”
Privatizuotas bankas
Vokietijos bankas “Nord/LB” kovo 19 d. pasirašė su
Valstybės turto fondu privatiza
vimo sutartį, kuria perėmė Lie
tuvos žemės ūkio banką (LŽUB). Tai trečiasis pagal dydį
komercinis bankas Lietuvoje, ir
paskutinis komercinis bankas,
kurį valdė valstybė. “Nord/LB”
pervedė 71 mln. litų į vyriausy
bės sąskaitą už 76.01% LŽŪB
akcijų.
Kovo 25 d. visuotiniame
LŽUB akcininkų susirinkime
bus išrinkta nauja banko taryba,
kuri paskirs naują banko valdy
bą. “Nord/LB” užėmė 10-ąją
vietą tarp Vokietijos bankų, 33ąją vietą Europoje ir 60-ąją vie
tą pasaulyje pagal 1999 metais
turėtą turtą.

to ir BVP santykį Lietuva nusi
leidžia net Rusijai - atitinkamai
32% ir 34%.
“Kadangi Lietuva yra ma
žos ir atviros ekonomikos vals
tybė, joje įmanoma sukurti
skaidrią, efektyvią, prižiūrimą ir
lanksčią bankų ir finansų siste
mą.” Tačiau žinovai baiminasi,
kad dėl palyginti seklios vidaus
rinkos valstybėje gali išaugti
koncentracijos problema, didi
nanti riziką vieno iš rinkos daly
vių žlugimo atveju. Valstybės
tvarkymo uždavinys - surasti
aukso vidurį ir nustatyti tokius
įėjimo į rinką ir veiklos joje rei
kalavimus, kurie neužkirstų ke
lio užsienio bankų skvarbai į
kraštą, bet ir nebūtų pernelyg li
beralūs ir nesudarytų sąlygų
veikti abejotino pastovumo ins
titucijoms. Tikimasi, kad įvairių
finansų rinkos sričių plėtros ne
lygumus švelnins Lietuvos įsi
jungimas į ES ir jos priežiūros
standartų perėmimas.
RSJ

šypsokimės.
+ mokesčiai

Užsisakyti vietas arba daugiau
sužinoti galite skambinant
mums arba kelionių agentui.
Skambinkit šiandien!

Telefonas 1 877 668-6155.

VIKING LINE
SCANDIC

L. STANKEVIČIUS

(Tęsinys)

- Kas būna naujo laikraš
tyje?
- Data.
Kas yra geras draugas?
- Tas, kuris atidžiai klauso
si, kai jūs nieko nesakot.

- Iš ko galima atskirti rusą?
- Iš jo auksinių dantų.
- Kodėl pomidoras yra rau
donas?
- Kadangi jis turi aukštą
kraujo spaudimą.
- Kai tu padedi žmogui var-

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING 8t
APPLIANCES
Skambinti

♦Kaina vienam asmeniui nakvojant dviese. Kaina galioja tik išskridimui birželio 11, 18, 25, liepos 2, 9, 16, 23, rug
pjūčio 6 ir 13. "Finnair'' tiesioginius skrydžius, "Viking Line" laivo keliones ir viešbučių kambarius galima užsisakyti
atskirai. Pasiteiraukite ir apie kitas vietoves, keliones ir maršrutus. Skambinkite šiandien!
Ontario Reg. tt 3150865, 50009320

R. Jareckui

ge, ar gali būti tikras, kad jis ta
ve atsimins?
- Žinoma, kai vėl bus bė
doje.

- Mano žmona visiškai ma
nęs nesupranta. Ką turėčiau da
ryti?
- Džiaukis! Bus blogiau, kai
ji tave supras.
- Kaip vaiką atitraukti nuo
televizoriaus ekrano, kai rodo
mos merginos, šokančios striptizą?
- Sakykite jam: “Eik gulti,
matai ir šokėjos jau rengiasi
gulti”.
- Ar yra žmonių, kurie dir
ba be atlyginimo?
-Taip, vagys.
- Kuri kvailiausia žuvis?
- Sardinė: jinai užsidaro
metalinėje dėžutėje ir palieka
rakčiuką išorėje.

Tel. 416-370-3539
arba 416-825-3328

- Ar yra žmonių, kurie su
laukę 70 metų neturi žilų
plaukų?
-Taip, plikagalviai.

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

(Bus daugiau)

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas
2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

ORTODONTRS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA,

D.D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200
(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

ALGIS S. PACEVICIUS PACE, b.sc., llb.
PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.
(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

416 236-3060
Fax 416 236-1809

PATYRĘS
NUOSAVYBIŲ
PARDAVĖJAS
netoli naujos
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS
Prašau skambinti šiandien

ANTANAS
GENYS

tel

416 236-6000

pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)
▲ Gaminame paminklus, bronzines
plokštes, atminimo lenteles.
▲ Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal klientų pageidavimus.
▲ Patarnaujame lietuviams daugiau
kaip 20 metų.
▲ Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

Skambinti tel.

416 769-0674

Adresas: 349 Weston Road
(tarp Eglinton ir St. Clair),

Toronto, Ontario M6N 3P7

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

KLF kapitalas daugiau kaip 3.0 milijonai - tai Kanados lietuvių įna
šas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) skirstomas lie
tuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei jaunimo organiza
cijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų prieglaudoms, tremtinių
reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą
per savo aukas bei testamentus.
Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.
Informaciją teikia administratorius L. Baziliauskas tel. 905 279-8226.

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!

REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
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TO RO M T
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

- Didžiosios savaitės pamaldų
tvarka: D. ketvirtadienį - 7 v.v. Švč.
Sakramento įsteigimo Mišios, kurių
metu liturginius giedojimus atliks
Rimas Paulionis; D. penktadienį 3 v.p.p. Kristaus kančios ir mirties
pamaldos, giedojimus atliks Rimas
Paulionis ir Deimantės Grigutienės
vadovaujami “Gintarėliai”; D. šeš
tadienį - 7 v.v. Kristaus prisikėlimo
pamaldos (romėniškomis apeigo
mis), kurių metu liturginius giedoji
mus atliks Rimas Paulionis ir
Deimantės Grigutienės vadovauja
mi “Gintarėliai”; Velykų rytų - 7
vai. Kristaus prisikėlimas (lietuviš
komis apeigomis), liturginius gie
dojimus atliks Rimas Paulionis ir
Jono Govėdo vadovaujamas para
pijos choras; 9.30 v.r. Velykų Mišios, kurių metu giedos Lilijos
Turūtaitės vadovaujami “Angeliu
kai”. Velykų dieną 11 v.r. Mišių
nebus.
- Anapilio autobusėlis veš
maldininkus nuo Islington požemi
nių traukinių stoties D. ketvirta
dienį - 6.30 v.v.; D. penktadienį 2.30 v.p.p.; D. šeštadienį - 6.30 v.v.;
Velykų dieną - 9 v.r. Atgal į pože
minių traukinių stotį atvežtuosius
maldininkus autobusėlis parveš po
tos dienos pamaldų.
- Tikinčiajai Lietuvai aukos
priimamos per visą Gavėnios ir
Velykų laikotarpį.
- Pasaulio jaunimo dienoms,
kurios vyks liepos 22-28 Toronte,
registruotis gali visi tarp 16 ir 35 m.
asmenys. Registracijos lapai yra pa
dėti prie visų šventovės durų. Pas
kutinė registracijos diena - gegužės
8. Užpildytus lapus su čekiais gali
ma perduoti Kristinai Baliūnaitei
arba parapijos kunigams.
- Paramos prašo vaikučių sa
vaitraštis Kregždutė. Redakcijos ad
resas: J. Biliūno gatvė 20 - 15,
LT4930 Anykščiai, Lietuva. Auko
jamiems per mūsų parapiją išduo
dami nuo valstybinių mokesčių
atleidimo pažymėjimai.
- Reikia paramos kun. A.
Lipniūno jaunimo kultūros centrui,
kuris rūpinasi Panevėžio vyskupijos
jaunimo katalikiškąja veikla. Taip
pat Panevėžio vyskupija prašo pa
ramos vysk. K. Paltaroko vidurinei
mokyklai Panevėžyje. Aukos pri
imamos per mūsų parapiją.
- Mišios kovo 31, Velykų sek
madienį: 7 v.r. Kristaus prisikėlimo
pamaldos (lietuviškomis apeigo
mis); 9.30 v.r. už a.a. Praną Augaitį;
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Zigmą ir
Raimundą Laurinavičius; Delhi Šv.
Kazimiero šventovėje kovo 30, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Mečislovą
Norkų.

- Parapijoje dirbantys pranciš
konai ir parapijos taryba šv. Velykų
proga sveikina visus parapijiečius ir
Toronto bei apylinkių lietuvius.
- Gavėnios susikaupimas, kurį
vedė kun. Benediktas Jurčys, OFM,
baigėsi Verbų sekmadienio pa
mokslais. Per 10.30 v. Mišias giedo
jo “Volungės” choras.
- “Septyni Kristaus žodžiai”,
T. Dubois muzikinį veikalą, prieš
Didžiojo penktadienio 3 v.p.p. pa
maldas atliks parapijos choras, pa
pildytas “Volungės” giesmininkų ir
kitų, su solistais J. Vašku, A. Radt
ke ir I. Viskontaite, akompanuo
jant muz. J. Govėdui.
- Didįjį ketvirtadienį j>o 7 v.v.
Mišių bus procesija su Švenčiau
siuoju ir Jo pagarbinimu iki 9 v.v.
Didžiojo penktadienio apeigos bus
3 v.p.p. su Žodžio liturgija, maldo
mis, Kryžiaus pagarbinimu ir Ko
munija. Budėjimas prie Kristaus
karsto iki 5 v.v. Didžiojo šeštadie
nio apeigos su Žodžio liturgija, ug
nies ir vandens šventinimu prasidės
7.30 v.v. Velykų dieną Prisikėlimo
Mišios 7.30 v.r., kitos Mišios 9.15
v.r., 10.30 v.r. ir 12 v.r.
- Sriubos vakaronė įvyks ba
landžio 21 d., 4 v.p.p. parapijos sa
lėj. Bilietus platina V. Taseckas
sekmadieniais parapijoj, kitu laiku
iš savo namų 905 824-4461.
- KLKM dr-jps parapijos sky
riaus naujos valdybos rinkimai
įvyks susirinkime balandžio 14 d.,
po 12 v.r. Mišių parapijos salėj. A.
Dalindienė tęs pokalbį maistingu
mo tema.
- Pirmai Komunijai ir sutvirti
nimo sakramentui pasiruošimo pa
mokos vyksta sekmadieniais įprasta
tvarka.
- Pakvitavimai už 2001 metų
aukas parapijai buvo išsiųsti paštu
kovo 20 d. Jei kas jų negavo, pra
šom pranešti parapijos raštinei.
- Mišios Velykų dieną, kovo
31: 7.30 v.r. už parapijiečius ir pa
rapijoj dirbusius ir mirusius kuni
gus; 9.15 v.r. už a.a. Mariją Leikūnienę; 10.30 v.r. už a.a. Balį Radze
vičių, už a.a. Pijų Jurkšaitį, už a.a.
Marytę Statulevičienę; 12 v.r. už
a.a. Delfiną Zulonienę; 1 v.p.p. lat
vių Mišios už a.a. Janis Atmats.

Išganytojo parapijos žinios
- Didžiojo penktadienio pa
maldos su Šv. Komunija 11.15 v.
ryto. Velykų ryto pamaldos su Šv.
Komunija 11.15 v.

Lietuvių Namų žinios
- Kovo 24 d. Lietuvių Namų
svetainėje pietavo 186 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN Moterų būrelio narė A.
Skilandžiūnienė. Svečių knygoje
pasirašė - A. V. Stoškai iš Klyvlando, Ohio, R. I. Pargauskaitės iš St.
Louis, Missouri, P. T. Pargauskai iš
Otterville, Ont.
- LN valdybos posėdis kovo
27, 7 v.v.
- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima ne tik skaniai papie
tauti, bet ir pasiskaityti naujausių
žinių iš Lietuvos dienraščių, pasi
žiūrėti Lietuvos televizijos laidų,
pasinaudoti interneto svetaine. Visi
laukiami.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko
jo: $500 - J. Rovas ($4,683); $300 V. Paulionis ($1,340); $250 - A.
Lemezys ($2,220); $200 - L. Bakys;
po $100 - J. Trevuta, V. Gudaitis;
(2,820), J. Linkunaitis ($500), P. I.
Žemaičiai ($1,820), $75 - T. Stanulis ($2,658), $50 - A. Zalagėnas
($850). Slaugos namų k-tas dėkoja
visiems aukotojams. Aukos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos
namai, 1573 Bloor St.W. Toronto,
Ont. M6P 1A6.
- “Labdaros” slaugos namų
administratoriai jau pradėjo pasi
kalbėjimus su kandidatuojančiais
tarnautojais. Ypač reikalingos lie
tuviškai kalbančios, diplomuotos ar
turinčios patirtį gailestingos seserys
bei kiti tarnautojai. Darbo prašy
mus prašome siųsti raštu: Mrs.
Joan Ciupek, c/o Lietuvių Namai,
1573 Bloor St. W. Toronto, Ont.
M6P 1A6 arba faksuoti 416-2335519. Reikia lietuviškai kalbančių
tarnautojų, todėl į tą darbą norintys
įsijungti kviečiami įteikti prašymus.
Yra galimybių kai kuriems darbams
pasiruošti specialiuose kursuose.
- Lėšų telkimo vakaronės loteri
jai aukojo P. Kravecas (ne Kraveckas
kaip išspausdinta TŽ 10 nr.)

Maironio mokyklos žinios
- KLB krašto valdyba parėmė
Toronto Maironio mokyklą $3,000
auka. Albina Mašalienė aukojo
$200 Algio Puterio fondui. Aukoto
jams reiškiame nuoširdžia padėką.
- Kovo 30 d. nebus pamokų,
nes Velykų savaitgalis.
- A. Biškevičienė (Velykų bo
butė) aplankė mokyklą kovo 23 d.
ir išdalino mokiniams šokoladinių
margučių. Ačiū jai. Darželiukai ri
deno margučius, kiti skyriai užsi
iminėjo įvairiais velykiniais darbe
liais.
- Abiturientų tėvai aptarė iš
kilmingą mokyklos užbaigimą, įvyk
siantį gegužės 24 d. Jurgis Kulie
šius, naujasis tėvų komiteto pirmi
ninkas, vedė diskusijas.
Živilė
Elena Narbutytė užsakė Tė
viškės žiburius Užpalių bibliote
kai ir gavo padėką, kurioje nu
rodoma, kad visi Užpalių gy
ventojai gali pasiskaityti TZ;
išreiškiama viltis, jog “mūsų
Lietuva stos šalia pažangiausių
valstybių”.

“Eesti Elu” (Estų gyveni
mas) š.m. kovo 20 d. laidoje įsi
dėjo H. Oja nuotrauką, kurioje Lietuvos gen. garbės konsulas
Kanadai Haris Lapas su Lietu

vos karininkais. Angliškoje šio
laikraščio dalyje aprašomas Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos gynybos
ministerių susitikimas, kuriame
tartasi ŠAS-gos (NATO) reika
lais.
Sudbury apylinkės lietuviai
Tikinčiajai lietuvai suauk’ojo
$450. Stambesnes sumas aukojo:

$100 - P. M. Venskai; $90 - L.
Kulnys; $60 - A. Rukšys; $50 S. Petrėnienė; $40 - V. Stepšys.

2002 m. balandžio 6, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!
DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir
mažojoje (su įėjimo bilietais).

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS

“DAINAVOS” vyrų vienetas,
vadovaujamas Dariaus Polikaičio.

Šokiams gros “Major Music” orkestras

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo velykiniai pietūs su

vynu įvyks balandžio 3 d., 12.30
v.p.p. III-čio aukšto menėje. Be
kitų valgių, bus tortai, beržo
šakos, “babkos” ir kava. Įėjimas
asmeniui: $13. Bilietus platina
T. Kobelskienė, 416 760-8003,
A. Dobienė, 416 769-7550 ir S.
Kuzmickas, 416 769-1351.
Vasaros laikas prasideda
sekmadienį, balandžio 7. Laik
rodžių rodykles galima pasukti
viena valanda pirmyn šeštadie
nio vakare, balandžio 6.
Atsisveikinti su dr. Irena
Degutiene, Lietuvos seimo nare,
susirinko nemažas būrelis tau
tiečių Prisikėlimo parapijos ka
vinėje kovo 20 d., 8 vai. vak.
Susirinkimą pradėjo Tėvynės sgos Kanadoje pirm. Eug.
Cuplinskas, pakviesdamas vieš
nią tarti žodį.
Dr. L Degutienė konkre
čiais pavyzdžiais paryškino kai
riųjų bei dešiniųjų politinę veik
lą, įvairius vingius ruošiantis
prezidento rinkimams, pabrėžė
būtinumą laisvintis iš komunis
tinio paveldo - vis dar labai įta
kingų nomenklatūrinių sluoks
nių, kvietė visus aktyviau jungtis
į politinį gyvenimą, nes Lietuvos
nepriklausomybė priklausys nuo
to, kuria kryptimi pasuksime.
Po pašnekesio kalbėtoja išsa
miai atsakinėjo į klausimus.
Jauki vakaronė baigta dovanė
lių pasikeitimais ir gražiai pa
ruoštomis vaišėmis, kurių metu
buvo proga visiems pratęsti po
kalbius rūpimais klausimais. Šią
išleistuvių vakaronę surengė Tė
vynės s-gos Toronto židinys, susi
laukęs ir aukų savo veiklai. Dlv.
KLB Toronto apylinkės val
dyba dėkoja visiems, kurie akty
viai talkino rengiant Vasario 16tosios minėjimą. Ačiū “Para
mos” bei Prisikėlimo parapijos
kredito kooperatyvų valdyboms,
suteikusioms finansinę paramą,
Anapilio administracijai bei
klebonui prel. J. Staškevičiui ir
daugejiui kitų. Dėkojame po
nioms, kurios iškepė gardžius
pyragus. Primename, kad balan
džio 14 ir 21 dienomis vyks KLB
Toronto apylinkės solidarumo
įnašo rinkimas.
V.R.
A. a. Stefos Šakienės atmi
nimui, užjausdama jos sūnų Ge
diminą su šeima bei a.a. Euge
nijos Čepienės atminimui, už
jausdama jos dukras su šeimo
mis Kovai su vėžio liga Lietuvoje
Pranciška Radzevičiūtė-Klimienė aukojo $60.
M.P.
A.a. Antanui Liaukui mirus,
užjausdama jo žmoną Eleną,
dukrą Liliją ir visus artimuosius,
Danutė Trečiokienė Tėviškės ži
buriams aukojo $25.

Išeivijos lietuvių klierikų
studijų fondui $50 aukojo E.

Ališauskienė (a.a. Prano Ali
šausko atminimui).

PASIVAIŠINSITE skania J. Gurklienės pagaminta
vakariene. Baras veiks nuo 6 v.v.

VAKARO PRADŽIA - 6.00 v.v.,
Meninės programos pradžia - 6.30 v.v.

Maloniai kviečiame jus dalyvauti

^Oef^fciniuose pietuose
2002 m. balandžio 7, sekmadienį, 1 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namų
Karaliaus Mindaugo menėje (1573 Bloor St.

W., Toronto)

ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA
Įdomi programa ir Velykų senelė su dovanėlėmis

Programoje: vaikučių choras “Gintarėliai”, vad. muz.
D. Grigutienės ir jaunųjų smuikininkų ansamblis, vad.
muz. A. Šarpytės, koncertmeisterė Edita Morkūnienė
Bilietus galite įsigyti iš anksto LN raštinėje arba
sekmadienio popietėse. Įėjimas: suaugusiems - $25,
vaikams 6-12 m. - $8, vaikams iki 5 m. nemokamai
Toronto Lietuvių Namų moterų būrelis ir Lietuvių Namai

Žvėrienos vakarienė su vynu ir
loterija. Programoje vyrų choras
“ARAS”, muzika V. POVILONIO.

šeštadienį,

_____________ ,
Pakvietimai: J. Šimkus tel. 416 2319425, LN sekmadienio popietėse,

Toronto
Lietuvių
Namuose

pas narius ir prie įėjimo. Kaina $25.

(1573 Bloor St.W.)

A. a. Zigmo Rimšos 1 metų
mirties atminimui žmona Ra
mutė Rimšienė Tėviškės žibu
riams aukojo $500. Savaitraščio
leidėjai dėkoja už tokią stambią
paramą lietuviškai spaudai.
A.a. Marijos Karasiejienės
3 metų mirties prisiminimui pa

gerbti, vaikai Stasė, Juozas, Ge
novaitė su šeimomis Tėviškės ži
buriams aukojo $50.
A. a. Valerijai Stankevičie
nei mirus, užjausdami dukrą
Daną, sūnus Rimą ir Algį, sese
ris Romą Lapinienę, Bronę Bunienę bei jų šeimas, R. L.

Kunnapuu Tėviškės žiburiams
aukojo $40.
A. a. Antano Liaukaus at
minimui Vladas ir Regina Bart
ninkai Tėviškės žiburiams au
kojo $20.
Sporto klubui “Anapilis”
aukojo: $200 - N.N.; $20 - S.
Krašauskas.

Gautas laiškas iš Lietuvos,
kuriame jo autorius rašo apie

užsienio lietuvių labdarą, siun
čiamą “Tremtinių namams”
Vilniuje (Meškeriotojų g. 22230). Esą labdarą, taip adresuo
tą, pasidalina įstaigos vadovybė,
o ten gyveną buvę tremtiniai
nieko negauna. Dėl to siunčiant
labdarą pinigais ar daiktais, rei
kia adresuoti ten gyvenančio as
mens vardu.
Atitaisymas. TŽ 10 nr. pa
skelbta, kad S. M. Petrylos
Tremtinių vaikaičių mokyklai
aukojo $800. Turi būti $300.

~

.

Aukojo TŽ
$1,000 - J. G. Kuzmienė; $500 - A.
Aukštikalnis; $102 - E. Spudas; $70
- L. Murauskas; $60 - H. Butkevi
čius, P. Paškevičius; $51 - D. Bendikas; $50 - A. Medelis, V. Jankai
tis, P. Z. Augaitis, A. Valienė, B.
Tamoliūnas, A. Žemaitis, T. Enskaitis, J. Budnikienė; $40 - A. Pažerūnas; $30 - A. Pusdešris; $27 L. Zubrickas; $25 - M. Bušinskas;
$22 - V. Krasauskas; $20 - Z. Čečkauskas, E. Grybaitis, P. Kalpokas;
$17 - D. Žukauskas; $10 - P. Dran
ginis, J. Baliukas; $5 - A. Špakauskas; $2 - V. Žebertavičius.
Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:

$57 - J. Genys, A. Rimkus, R. Bu
lovas, B. Čižikas, S. Kiršinąs; $55 B. Niedvaras, J. Popikaitis, A. Žiobakas, R. Celejewski, K. Astravas,
J. Staškus, I. Aleknevičius, G. Dra
gūnas, P. Šostakas, L. Hirsch, dr.
G. Skrinskas, P. Paškevičius, dr. A.
Balčiūnas, S. Danaitis, A. Danaitis,
A. Vitkevičius, dr. B. Vidugiris, P.
Gurklys, H. Žitikas, K. Kudirka, S.
Kliorikaitis, P. Razgaitis, J. Vieraitis, A. L Savickas, E. Schachow, V.
Karnilavičius, P. Kanopa, G. Siru
tis, V. Danyla, A. Dapkus, J. Kuli
kauskas.

Visus dalyvauti kviečia -

“Tėviškės žiburių” leidėjai

MONTREAL?^
Didžiosios savaitės pamaldų
tvarka Aušros Vartų šventovėje:
kovo 28 d. - Didįjį ketvirtadienį 6
v.v., kovo 29 d. - Didįjį penktadienį
6 v.v., kovo 30 d. - Didįjį šeštadienį
5 v.p.p ir kovo 31 d. - Velykų dieną
Prisikėlimo pamaldos 7 v.r.
Kun. Paulius Mališka lankėsi
Montrealyje. Kovo 17 d., 11 vai.
Aušros Vartų šventovėje aukojo šv.
Mišias, asistuojamas klebono kun.
Ričardo Birbilo. Kun. Paulius, bu
vęs montrealietis, darbuojasi Brazi
lijoje.
Regina Piečaitienė, vykdžiusi
Lietuvos kredito unijų steigimo
projektą, dabar “Developpement
international Desjardins” yra siun

čiama į Ruandą. Šioje Afrikos vals
tybėje ji per penkias savaites tirs
galimybes įsteigti naują nedidelę fi
nansų instituciją, kuri remtų smul
kaus ir vidutinio verslo finansavi
mą. Toks smulkus kreditavimas vi
same pasaulyje padeda vietos gy
ventojams plėsti ir tobulinti savo
pragyvenimo šaltinius ir tuo būdu
išbristi iš neturto. B.S.
Visuotinė absoliucija- įvyko
Šv. Kazimiero šventovėje kovo 17,
sekmadienį. Dalyvavo gana daug
abiejų lietuvių parapijų tikinčiųjų.
Po pamaldų salėje vyko vaišės su
vynu. Tai buvo lyg abiejų parapijų
didžiulė šventė. K. A.

Vasario 16-tosios iškilmės rengėjai Montrealyje: KLB Montrealio
apylinkės valdybos pirm. Arūnas Staškevičius su šeimininkėmis Anele Keršiene ir Terese Mickiene
Nuotr. A. J. Mickaus

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

LITAS
Tel.: 766-5827

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

FAX: 766-1349

Matininkas

TOMAS A. SENKUS,

b.sc..o.ls.,o.li.p

ONTARIO LAND SURVEYOR
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

$100 - A. Saplys, A. Bireta, J. E.
Mačiulis; $75 - A. Burbulevičius, L.
Matulevičienė, V. Platt; $70 - A.
Kernius; $65 - R. Puteris, E. Bumeisteris, K Juzumas, V. Jakubaitis, A.
Povilauskas, R. Sirutis, E. Delkus, L.
Mačikūnas, K Dubauskas.
Garbės prenumeratą už dvejus
metus atsiuntė: K. Grunys, A. Mi-

Montrealio lietuvių
kredito unija

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

Garbės prenumeratą atsiuntė:

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

JEI ŽADATE keisti seną automo
bilį (trade-in), paskambinkit tel.
416 233-1961.

• Taip pat, kaip ir ankstyvame
amžiuje, gėrimas senatvėje dažnai
yra paslėpta savižudybės forma (A.
Comfort).

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
• ATLIEKAME: staliaus, dažymo,
elektros, vandentiekio, susikabinusią
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus

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.

PLB atstovas Lietuvoje GABRIELIUS ŽEMKALNIS, lankydamasis
Toronte, aplankė ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleivius su jų
vedėja NIJOLE BENOTIENE
Nuotr. D. Garbaliauskienės

vakarienė su vynu).

k ’
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Paremkite “Tėviškės žiburius” au
ka, rėmėjo ar garbės prenumerata,
testamentiniu palikimu. Iš anksto
dėkingi“TŽ” leidėjai

IEŠKOME vidutinio amžiaus pa
galbininkės (gali turėti darbą
kitur, pilnu ar nepilnu laiku) vy
resnei moteriai nesunkiems dar
bams. Už tai duodame atskirą
kambarį ir prausyklą, o virtuve da
lintis, Bloor /Keele rajone. Tel. 905
294-9602.

STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite
iš anksto šiokiadieniais “TŽ” administra
cijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio
ir Prisikėlimo parapijose po pamaldų
sekmadieniais.
BILIETO KAINA - $30 asmeniui (koncertas ir

LAIDOTUVIŲ NAMAI

• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.
Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisingumo
ministerijos (Ministry of the
Attorney General).

Genovaitė Bijūnas, Ph.D.

tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479
Adresas: 106 Meadowbank Road,
Etobicoke, Ontario M9B 5C9

GARANTUOJAME GERĄ
DARBO KOKYBĘ
Skambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI
tel. (905) 848-9628
nešiojamas (416) 560-0122

TORONTE
ETOBICOKE
ir
MISSISSAUGOJE

