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Lietuviais norime ir but...
Toks įspūdis susidaro perskaičius pranešimus 

apie Vasario 16-tosios minėjimus, rengtus šiemet už Lie
tuvos ribų. Ir kur jų nebuvo! Kur tik susitelkęs ir šiek tiek 
įsikūręs būrelis lietuvių - tuoj ten ir gimtasis kraštas prisi
menamas, švenčiamos tautinės šventės - Sibire, Maskvo
je, Ukrainoje, Norvegijoje, Paryžiuje... O ką jau bekalbėti 
apie senuosius ir didžiuosius lietuvių telkinius Vokietijo
je, Anglijoje, Australijoje, Kanadoje, Pietų Amerikoje ir 
JAV-bėse.

V
ISU tuo tik galima džiaugtis. O tai ir pamąstyti 
skatina apie gyvuojančią ir stiprią tautinę jungtį, 
ypač labai akivaizdžiai išsiryškinančią Vasario 16- 
tosios dieną. Po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 

įvairiose pasaulio valstybėse apsigyvenę lietuviai (bent jų 
dauguma), nors ir pasklidę tvirtesnių ekonominių pagrin
dų beieškodami, geresnio gyvenimo vizijas bekurdami - 
galima tvirtinti, kad tautinio sąmoningumo į nieką nėra 
išmainę ir reikalui esant jį viešai pademonstruoja. Jei tau
tinė šventė suburia, jei jaučiama pareiga ją švęsti ir nepri
klausomybės paskelbimą minėti, atsiminti ir gerbti - nėra 
abejonės, kad įgimtas tautybės pradas dar gyvas ir neabe
jotinas. Belieka jį ne tik saugoti, bet dar labiau ryškinti ir 
juo didžiuotis. Lietuvoje leidžiamas “XXI amžius” š.m. 
sausio 19 d. laidoje rašo, kad “filosofas Vytautas Radžvi- 
las, vienas iš nedaugelio tos profesijos ir pašaukimo žmo
nių, drįso priminti apie patriotizmą, tėvynės meilę, pa
siaukojimą jai - priminė dalykus šventus kiekvienam nor
maliam žmogui”. Ir nuostabu, ir liūdna. Laisvoje tėvynėje 
kalbėti apie patriotizmą jau net drąsos reikia. Kur eina
me? Žinoma, dramatizuoti to gal ir nereikėtų. Drausti gal 
niekas formaliai ir nedraudžia, bet pasirodyti patriotu 
turbūt būtų rizikuojama prarasti populiarumą, kuris ta
pęs šių dienų dievaičiu. Geriau būti kokiu “plačių pažiūrų 
žmogumi”, jei ne kosmopolitu. Modernių laikų vėjams 
pučiant ne vienam taip ir norisi kaip nors prisitaikyti, kam 
nors įtikti, nebūti išsišokėliu, juo labiau atsilikėliu. Dau
geliu atvejų darytina viskas, kas nekenkia karjerai, užima
mai vietai, nepykdo darbdavio. Ir užtat galimas dalykas, 
kad gyvendami užsienyje tėvynainiai savo tautinės raiškos 
atžvilgiu jaučiasi laisvesni.

S
VARSTANT patriotizmo klausimus, rūpestį kelia 
tautinis auklėjimas Lietuvoje. Vyksta jis ten ar ne? 
Išeivija žiūri iš tolo, gal ne viską mato ir supranta. 
Su tuo galima sutikti. Galima būtų ir visaip vertinti aiški

nimus, kad pokario išeiviai, užsikonservavę ir toje specifi
nėje glūdumoje tūnoję penkiasdešimt metų, nebesupran
ta tėvynėje vykstančių naujų politinių bei visuomeninių 
pokyčių - jei ne pačių tėvynėje gyvenančių ir dar nesenų 
žmonių skelbiamos įžvalgos tautinio auklėjimo klausimu 
daug kuo sutampančios su išeiviškomis. Kad kažkas ne 
taip, kad ženklai rodo nusigręžimą nuo tokio auklėjimo ir 
užmojus jį pakeisti kuo kitu, vargu ar būtų tikslu ir teisin
ga viską suversti sovietmečio paveldui. Mat prisimintina, 
kad sovietmečiu lietuviams teko sunkiai kovoti su rusini
mu, atlaikyti tą milžinišką, suktą ir užmaskuotą Maskvos 
spaudimą skelbiant niekuo nepagrįstas giminystes bei 
brolystes su didžiąja rusų tauta. Kaip matėme, spaudimu 
ne kažin kas buvo laimėta. Lietuvių tauta išlaikė savitu
mą, ir atrodo, kad tauta prieš rusiškąjį okupantą buvo 
daug daugiau nusistačiusi negu prieš komunistinę siste
mą. Veiksmas iššaukė atoveiksmį, naudingą tautos vieny
bei išlaikyti. Po nepriklausomybės paskelbimo, prasidėjus 
laisvam savarankiškam gyvenimui spaudimas kalbama 
prasme išnyko. Laisvėje tautiškumui reikštis - sąlygos 
puikiausios. Žinoma, jomis ir pasinaudojama, ir negalima 
būtų teigti, kad išorė prasta. Tačiau argi to ir užtektų? 
Turbūt visi sutiktų, kad patriotizmas nėra vien tik išorės 
demonstravimas. Reikia gilumos, kurią turėtų pajusti au
gantis jaunimas. Naujoji karta turėtų užaugti subrendu
siais, sąmoningais savo tautos nariais. Lietuvybė neturėtų 
būti nustumta į antrąjį ar trečiąjį planą. Tai labai svarbu, 
nes stokojant patriotizmo ir pati laisvė bei nepriklauso
mybė nublanksta, gyvybiniai reikalai išsidėsto miglotais ir 
klaidinančiais įvaizdžiais. Tenka laukti ir tikėtis, kad tas 
opus tautinio auklėjimo klausimas pajudės teisinga link
me. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Pasiruošimas Kvebeko konferencijai
Amerikos valstybių organi

zacija (OAS=Organization of 
American States), apimanti vi
sas Šiaurės ir Pietų Amerikos 
bei Karibų salų valstybes, išsky
rus Kubą, balandžio 20-22 die
nomis Kvebeko mieste rengia 
konferenciją aptarti bendradar
biavimo, laisvos prekybos ir ki
lus bendrus reikalus. Buvo lau
kiama 34 valstybių vadų bei juos 
lydinčių atstovų, iš viso apie 
9000 dalyvių, ir apie 3000 žinia- 
sklaidos atstovų. Bet šalia tos 
konferencijos balandžio 17-21 
organizavosi ir jos kritikai -Va
karų pusrutulio socialinė sąjun
ga, - planavę sulaukti bent 10, 
000 seminarams, pasitarimams 
ir apie 30,000 taikių bei karin
gai nusiteikusių dalyvių šešta
dienio didžiajai demonstracijai. 
Konferencijos šeimininkai suor
ganizavo ir trečią grupę, apie 
6,000 miesto, provincijos bei 
raitosios (RCMP) policijos, ku
riai pagelbėti iš anksto aptvėrė 
visą Kvebeko senamiestį aukšta 

vielų tinklo ir cemento tvora. 
Apie 3000 kareivių netolimoje 
kariuomenės bazėje laikomi pa
rengtyje ir vienas kalėjimas pa
ruoštas suimtiems protestuoto
jams talpinti. Mat visos anksty
vesnės konferencijos aptarti 
laisvos pasaulinio masto preky
bos idėją (pvz. Seattle, WA, 
Davos, Šveicarijoj, Vankuvery, 
BC, Prahoje, Čekijoj) susilaukė 
nemažų protesto grupių, kurios, 
norėdamos atkreipti pasaulio 
žiniasklaidos dėmesį, triukšmin
gai demonstruodavo.

Ši konferencija šaukiama 
aptarti klausimams susijusiems 
su planuojama viso vakarinio 
žemės pusrutulio laisvos preky
bos zona, arba FTAA (Free 
Trade Area of the Americas), 
kuri visiškai išsivystytų 2005 
metų pradžioje. FTAA aprėptų 
34 valstybes, pradedant su įta
kingiausia, turtingiausia ir stip
riausia pasaulyje - JAV ir bai
giant su betvarkiu elgetynu Hai- 

(Nukclta į 6-tą psl.)

Lietuvos sostinė Vilnius, gausiai lankoma išeivių ypač vasaros metu Nuotr. R. Puterio

Lietuvių žydų dialogo belaukiant
Tuo klausimu Lietuvoje vyrauja fanatizmas ir abejingumas, su kuriais reikia kovoti

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

VDU V. Kavolio tarpdis
ciplininių studijų centras suren
gė konferenciją “Viešumos ai
dai: masinė kultūra, politika, 
identitetas”. Sekcijoje “Žinia- 
sklaida, politika, viešoji nuomo
nė” vienas VDU sociologijos 
magistrantas skaitė pranešimą 
“Žydų stereotipas laikraštyje ‘Į 
Laisvę’ 1941-1943 metais”. Ten
ka pasidžiaugti, kad akademinė
je aplinkoje jau imamasi rimtai 
svarstyti temas, kurios visuome
niškai yra nebūtinai lengvos ar 
patogios, tačiau kurias privalu 
analizuoti, norint lietuviams 
identifikuotis su šiuolaikinės Eu
ropos kultūrine tradicija ir Va
karų pasaulio humanistinėmis 
vertybėmis.

Lietuvių ir žydų santykiai 
per daugiau kaip 600 metų, kai 
šios dvi tautos apsigyveno viena 
šalia kitos, o taip pat įvairiais 
laikotarpiais prasiveržęs antise
mitizmas, yra labai rimtos te
mos, kurios pastaruoju metu vis 
dažniau iškyla į visuomenės gy
venimo paviršių. Teismo bylos, 
kuriose nagrinėjami su holo
kausto problematika susiję įvy
kiai ir atskirų asmenų įsipainio
jimo į juos laipsnis, politikų ir 
mitingų oratorių kalbos nuo 
“bačkos”, nevengiant įvairiausių 
pareiškimų antisemitizmo te
momis, pagaliau net ir neapgal
voti politiniai sprendimai, są
moningai ar nesąmoningai dir
ginantys jautrius ir iki galo ne
aptartus lietuvių ir žydų tautų 
santykius, - aiškiai liudija, kad 
problemų šioje srityje yra žy
miai daugiau, negu visuomeni

Lietuvos kariuomenėje yra ir moterų, dėvinčių uniformą

nio ryžto imtis šių klausimų iš 
esmės.

Šio straipsnio tema - nėra 
konferencijoje skaityto praneši
mo pristatymas platesnei audi
torijai ar jo vieša analizė. Grei
čiau priešingai - pranešimas 
akademinėje aplinkoję buvo 
priežastis imtis temos, kuri jau 
seniai visuomeniškai yra pri
brendusi, tačiau visuomeninėse 
diskusijose dažftiausiai ribojasi 
kažkodėl tik “troleibusiniais” 
ginčais ar “drąsiais” gatvės poli
tikų pareiškimais.

Kai rimti Lietuvos istorikai 
ir žurnalistai šia tema iš esmės 
tyli (išeivijos spaudoje šia tema 
rašoma kur kas daugiau), o pa
sauliui apie lietuvių ir žydų 
santykius aiškina V. Šustauskas, 
sunku tikėtis kitokios išvados, 
negu ta, kurią padarė Švedijos 
žurnalistas Ingvaras Lundinas, 
knygos “Baltijos žydai: iškeldi
nimas iš gyvenamųjų vietų, kan
kinimai, sunaikinimas” auto
rius: “Antisemitizmo problema 
pokomunistinėse šalyse jaudina 
Vakarus”. Neseniai visitą Lietu
voje baigęs švedų žurnalistas, 
lankęsis Tarptautinėje komisijo
je nacių ir sovietinių okupacinių 
režimų nusikaltimams Lietuvoje 
tirti, Lietuvos žydų bendruome
nėje, kitose Vilniaus ir Kauno 
institucijose, ketina pateikti Šve
dijos spaudai straipsnių apie an
tisemitizmo apraiškas Lietuvoje.

Mūsų kaimynams lenkams 
holokausto problema irgi yra 
aktuali. Tik skirtingai nuo lietu
vių, lenkai apie tai labai daug 
rašo, viešai svarsto. Pastaruoju 
metu Lenkijoje įsisiūbavo dis

kusija dėl holokausto, ryšium su 
žydų mokslininko Tomo Grosso 
knyga apie žydų pogromą 1941 
metais nedideliame miestelyje 
netoli Lomžos. Knyga, išversta į 
anglų kalbą, pristatyta Niujorke. 
Lenkijoje esama kur kas giles
nio šios problematikos suprati
mo, didesnės nuomonių įvairo
vės, istorikai ir žurnalistai nesi
bijo rimtai diskutuoti, atviromis 
akimis žvelgti į antisemitizmo 
reiškinį ir holokausto tragediją 
drauge nevengdami svarstyti ir 
aplinkybių, privedusių prie šios 

•katastrofos: pasireiškusių tauti
nio uždarumo, rasinės ir sociali
nės neapykantos kurstymo for
mų, taip pat ir dalies žydų 
bendruomenės kolaboravimo su 
komunistais klausimo. Savo 
ruožtu, kai kurie lenkų politikai 
įspėja, kad vienpusiška žodinė 
agresija provokuoja sukelti anti
semitizmo bangą. Lenkų politi
kas ir profesoriaus Ryszard Bugaj 
yra pastebėjęs, kad holokausto 
temos perdėtas kėlimas, drauge 
su reikalavimais atstatyti prieš 
karą žydų turėtą nuosavybę, gali 
liūdnai baigtis tiek žydams, tiek 
lenkams.

Lietuvoje, deja, problemos 
jau kyla, o ateityje jų gali būti 
dar daugiau ne dėl perdėto šios 
temos kėlimo, bet dėl visuome
ninio nepajėgumo įvertinti šios 
problematikos mastą, įsijungti į 
jos svarstymą ir tinkamai priimti 
šį sudėtingą kultūrinį^ socialinį 
ir politinį iššūkį. V. Šustausko 
interviu Švedijos televizijai iškė
lė ne vien pavienį lietuviško an
tisemitizmo atvejį. Jis atskleidė 
kur kas platesnį reiškinį, kuris 
patraukė Vakarų Europos men
taliteto žmogų ne tuo, kad būtų 
vertas dėmesio pats savyje, bet 
tuo, kad, nepaisant bauginančio 
išsiskyrimo iš europinio kultūri
nio konteksto, vis dėlto randa 
pakankamai atramos narystės 
Europos sąjungoje įsipareigoji
mus besirengiančioje prisiimti 
Lietuvos visuomenėje.

Dabar jau gal ir ne taip 
svarbu ką ir kokiais žodžiais, su
kėlusiais tarptautinį skandalą 
Lietuvos seimo narys pasakė 
Švedijos televizijai. Kur kas 
svarbiau yra tai, kad žmogus, 
kurio antisemitinius pareiški
mus pasmerkė Kauno miesto 
savivaldybės taryba specialiu 
pareiškimu dar 1997 metais, 
didele balsų persvara tapo iš
rinktas į Lietuvos seimą 2000- 
taisiais. Tai jau ne tiek seimo 
nario, kiek Lietuvos visuomenės 
problema, kuri pasitikėjo žmo
gumi, apie kurį Kauno miesto 
tarybos nariai 1997 m. rugsėjo 
29 d. be kita ko teigė: “Mes ne
galime pritarti Kauno miesto 
tarybos nario Vytauto Šustaus
ko kurstytojiškiems pareiški
mams prieš žydų tautą, raginan
tiems atleisti iš darbo valstybi-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidentas Japonijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus lankėsi Japonijoje 
balandžio 8-13 d.d. Oficialus vi
zitas surengtas dešimtaisiais 
Lietuvos ir Japonijos diplomati
nių santykių atkūrimo metais. 
Prezidentas susitiko su Japoni
jos imperatoriumi Akihito, mi- 
nisteriu pirmininku Hiroaki Fu- 
jii bei kitais verslo organizacijų 
ir parlamento atstovais. V. 
Adamkus dalyvavo verslo semi
naruose Tokijuje ir Osakoje, 
aplankė įvairias institucijas ir 
buvo apdovanotas Taikos stul
pu, kuris įteikiamas labai gar
bingiems svečiams. Susitikimuo
se daugiausia dėmesio buvo 
skirta bendradarbiavimui verslo 
ir kultūros srityse. Pristatyta 
Lietuvos ekonominė bei investi
cinė būklė, pakviesta apsilankyti 
Japonijos vyriausybės delega
cija.

Vizitas Estijoje
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Rolandas Paksas balan
džio 12-13 d.d. oficialiu vizitu 
lankėsi Estijos Taline, kur susi
tiko su Estijos parlamento pir
mininku Toom Savi ir ministe- 
riu pirmininku Mart Laar. R. 
Paksas pagyrė Estijos pažangą 
ruošiantis narystei Europos są
jungoje (ji jau užbaigus 18 dery
binių skyrių) ir pasiūlė Estijai 
surengti tarptautinę konferenci
ją ir pasidalinti savo patirtimi 
šioje srityje. Estijos vyriausybės 
vadovas Lietuvą vertino pažan
giausia įstojimo į ŠAS (NATO) 
atžvilgiu.

Kaip rašo ELTA/LGTIC, 
ministerial pirmininkai aptarė 
ekonominių santykių plėtros ga
limybes. Estijos investicijos Lie
tuvoje sudaro vos 7% visų in
vesticijų, o Lietuva dar mažiau 
yra investavusi Estijoje. Taip 
pat buvo kalbėta apie būtinybę 
gerinti abipusį susisiekimą tarp 
Vilniaus ir Talino, ypač geležin
kelių transportu. R. Paksas taip 
pat susitiko su Estijos preziden
tu Lennart Meri.

Prezidentas Karaliaučiuje
Oficialaus vizito Rusijoje 

pabaigoje kovo 31 d. Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
susitiko su Karaliaučiaus srities 
gubernatoriumi Vladimiru Je- 
gorovu. Kaip rašo ELTA/LG- 
TIC, pokalbyje jie aptarė toles
nio bendradarbiavimo perspek
tyvas, pažymėdami, kad Lietu
vos ir Rusijos srities santykiai 
ypatingos reikšmės įgauna Lie
tuvos įsijungimo į ŠAS ir Euro
pos sąjungą aplinkybėse.

Karaliaučiaus srities gyven
tojams Lietuva yra vienintelis 
sausumos tranzitinis kelias į 
Rusijos teritoriją. Šią sritį Lie
tuvą sieja ir ekonominiai bei 
kultūriniai ryšiai. Karaliaučiaus 
srityje įsteigta apie 400 bendrų 
Lietuvos-Rusijos įmonių, yra 
nemaža vietinių lietuvių bend
ruomenė. V. Adamkus Kara
liaučiuje dalyvavo Lietuvos ir 
Rusijos verslininkų susitikime, 

Šiame numeryje
Lietuviais norime ir būt...

Naujoji karta turėtų užaugti sąmoningais savo tautos nariais
Lietuvių žydų dialogo belaukiant

Pasmerktas 1997 m., į Lietuvos seimą išrinktas 2000-taisiais
Žodis besiteiraujančiai išeivijai

Pasitraukę į šešėlį, su širdgėla stebi, kaip daug kas griaunama
Keistas lenkų projektas

Kokias teises asmeniui suteikia lenko kortelė?
Smerkiantis baisas iš Izraelio

Jam Lietuva yra “šėtoniško blogio” kraštas
Lietuvaitės triumfas Niujorke

Metropolitan parūpino Domingui vertą partnerę
Čikagos lietuvių opera

Per 44 sezonus įvairiose operose dainavo 110 solistų
Nervinės įtampos pasekmės

Normalus, aktyvus gyvenimas nuo nervinės įtampos mus apsaugo

susitiko su lietuvių bendruome
nės atstovais ir Karaliaučiaus 
valstybinio universiteto dėstyto
jais bei studentais.

Atsistatydino ministeris
Balandžio 2 d. sveikatos ap

saugos ministerio Vinso Janušo
nio prašymą atleisti jį iš pareigų 
patenkino ministeris pirminin
kas Rolandas Paksas. Jis atsi
sakęs pareigų dėl šeimyninių ir 
asmeninių priežasčių, rašo EL
TA/LGTIC. R. Paksas siūlė mi
nisterio pareigas laikinai eiti so
cialinės apsaugos ir darbo mi- 
nisterei Vilijai Blinkevičiūtei. 
Prezidentas Valdas Adamkus 
šiuos potvarkius patvirtino.

V. Janušonio teigimu spau
dai, prieš užimdamas ministerio 
pareigas, jis jau žinojo ir buvo 
pranešęs valdžiai, jog pareigose 
liksiąs tik iki Velykų arba rug
pjūčio mėnesio. Jis paneigė, kad 
jo apsisprendimas susijęs su Vy
riausiosios tarnybinės etikos ko
misijos (VTEK) tyrimu, ar jis 
nenusižengė Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybės tar
nyboje įstatymui. Jis grįžta va
dovauti Klaipėdos miesto ligo
ninei, kurioje dirbo 19 metų. 
Tai trečiasis ministeris, atsista
tydinęs iš R. Pakso vyriausybės 
nuo praėjusių metų rudens.

Priėmė azartinius lošimus
Lietuvos seimas balandžio 

12 d. priėmė įvairiai vertinamą 
Azartinių lošimų įstatymą. Už jį 
balsavo 72 seimo nariai, prieš - 
22, susilaikė - 12 parlamentarų, 
rašo ELTA/LGTIC. Įstatyme 
nustatyta azartinių lošimų orga
nizavimo sąlygos ir tvarka, nu
matyti reikalavimai leidimams, 
įrenginiams, valstybinė priežiū
ra bei kontrolė.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) vadovas Vytau
tas Landsbergis kreipėsi į Lietu
vos prezidentą Valdą Adamkų, 
prašydamas vetuoti šį įstatymą. 
Tą patį darė devyni įvairioms 
frakcijoms atstovaujantys seimo 
nariai. Konservatorių frakcijos 
seniūno Andriaus Kubiliaus ir 
kitų nuomone, įstatymas yra at
virai korupcinis. Apgailestauta, 
kad valdančiosios daugumos 
buvo atmestas siūlymas atlikti 
tyrimą, ar nepablogės krimino
geninė padėtis Lietuvoje.

ELTOS žiniomis, balandžio 
17 d. Lietuvos seimo priimtame 
Azartinių lošimų mokesčio įsta
tyme numatyta, jog lošimų na
mai nuo bendrų gautų pajamų 
turės mokėti valstybei 15% mo
kestį. Įstatymas turėtų įsigalioti 
nuo š.m. liepos 1 d. Seimo biu
džeto ir finansų komitetas pra
nešė, kad 50% lėšų, gautų iš lo
šimo mokesčio, bus skiriama 
mokyklų kompiuterizavimui, o 
kiti 50% bus panaudoti kitoms 
išlaidoms.

Lankėsi Kazachstano 
prezidentas

Lietuvoje balandžio 4-6 d.d. 
lankėsi Kazachstano preziden- 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Nukankintus kunigus prisimenant

Žodis besiteiraujančiai išeivijai
Iš Lietuvos gauto laiško, paaiškinančio esamą 

dabartinę būklę

JERONIMAS ŠALČIUNAS

Marijampolėje kovo 17-ąją 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
kunigų seminarijoje įvyko rengi
nys, skirtas paminėti Budavonės 
miško (Vilkaviškio raj.) tragedi
jai. Ten 1941 m. birželio 22-os- 
ios ankstų rytą besitraukiantieji 
įtūžę raudonarmiečiai žiauriai 
nukankino ištikimai Dievui ir 
Tėvynei tarnavusius kunigus - 
V. Balsį, J. Dabrilą, J. Petriką. 
Minėjimo iniciatyvos ėmėsi klie
rikai su vadovybe ir kunigo J. 
Dabrilos vaikaičiu J. Šidlausku.

Saliukėje laukia rektorius 
kun. dr. K. Žemaitis, vicerekto- 
rius kun. M. Puidokas, auklėti
niai. Visi jau spėję susipažinti su 
ant lininiu rankšluosčiu užtiesto 
pulto padėtomis tų kunigų padi
dintomis nuotraukomis ir bio
grafiniais įrašais apačioje.

Pristatęs svečius, šeštakursis 
R. Baltrušaitis taria įžanginį žo
dį. Vyrų choro grupė uždainuo
ja “Eina garsas nuo Malburgo”. 
Ir toliau tarp pasisakymų skam
bės J. Maironio, Pr. Vaičaičio, 
kun. K. Žitkaus posmai iš “Vai 
lėkite, dainos” knygelės, kurią 
paruošė ir išleido kun. dr. J. 
Dabrila 1936 m. Tai “Aš prisi
menu namelį”, “Du broliukai 
kunigai”, “Gražių dainelių” ir kt.

Vedantysis, priminęs nužu
dytųjų kunigų uolumą, patrio
tizmą, pasiaukojantį tarnavimą 
Aukščiausiajam, nušviečia kun. 
J. Pėtrikos gyvenimą. Pirmojo 
pasaulinio karo metu ėjęs kape
liono pareigas lietuvių pabėgė
lių gimnazijoje Voroneže, šis 
kunigas grįžta į Lietuvą ir pluša 
pastoracijos baruose.

Apie profesorių kun. dr. J. 
Dabrilą plačiai kalba klierikas 
M. Martinaitis. Baigus kunigų 
seminariją 1927 m. Gižuose - 

»«*“• 1^1 1^1 *** -
“Nukankintieji kovoja drauge su 

mumis... Jie stiprina mūsų gre
tas ... Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą.” ARKIV. M. REINYS

Vladimiro kalėjime 

Kryžių kalne prie Šiaulių dabar statoma didelių ir meniškų kryžių
Nuotr. V. Kapočiaus

Kauno universitetas. Po metų - 
primicijos. Studijos labai pra
turtina pasaulėžiūrą, paskatina 
fotografijai ir kino menui. Pas
kui mokslai Olandijoje bei Itali
joje, filosofijos-teologijos licen
ciato ir daktaro laipsniai. Po to 
- Vilkaviškio gimnazijos kape
lionas, auklėtojas, švenčių ir bū
relių, stovyklų, Eucharistijos bi
čiulių organizatorius. 1936 m. - 
jau Vilkaviškio kunigų semina
rijos profesorius.

Kunigo V. Balsio kelias, 
vingiavęs nuo klieriko 1922 m. 
Zypliuose, trumapi per Kauno 
universitetą, ketverių metų vi
karavimą K. Naumiestyje, atve
da klebonauti į nuošalius Lan
keliškius. Čia - vaisingas ben
dravimas su parapijiečiais, rūpi
nimasis pavasarininkais, paskai
tininkų kvietimas savišvietai, 
kultūringi pasilinksminimai su 
liaudies dainomis, rateliais.

Pro ašaras apie baisų birželį 
bei dar 3-jose aplinkinėse pradi
nėse mokyklose tikybą dėsčiusį 
savo mylimą kleboną V. Balsį 
pasisako buvusi lankeliškietė M. 
Vekerotienė. Ji - regėjusi siau
bingai sumaitotus trijų kunigų 
kūnus ant kraujais paplūdusių 
kluono durų, sekančią dieną 
pašarvotus gimtojoje šventovė
je, po to laikinai palaidotus 
šventoriuje.

Auditorija atidžiai klausosi 
veiklaus patrioto K. Janulaičio 
iš Vilkaviškio milžiniškų pastan
gų, įveikiant net pažįstamų pa
reigūnų baimę ir ateistų truk
dymus Atgimimo pricaušryjc - 
atstatytas paminklas Budavonė
je, surinkta gausi atsiminimų 
medžiaga, per vargus išleista 
knygytė apie kunigų liūdną auką.

Šio straipsnio autorius skai
to savo eilėraštį “Budavonės 
kankiniams”.

Tokį pat renginį seminaristai 
pakartojo P. Kriaučiūno bibliote
koje kovo 30-ąją. Šv. Mišios žū
ties miške birželio 23 d., 12 vai.

Lietuvos prezidentūros rūmai su valstybiniais ženklais, rodančiais šio pastato paskirtį Nuotr. R. Puterio

SPAUDOS BALSAI

Grūto parkas užsienio žiniasklaidoje
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. balandžio 6-8 d. 
laidoje rašo: “Lietuvos pietuose 
netoli Druskininkų sekmadienį 
miško parke buvo atidarytas ko
munizmo vadų paminklų muzie
jus. Tai pirmas toks muziejus 
buvusios Sovietų Sąjungos kraš
te. 200-tų hektarų plote yra per 
60 Lenino, Markso, Dzeržins
kio, komunarų ir pan. pamink
lų. Jie yra buvę sovietų paliki
mai, surinkti įvairiuose Lietuvos 
miestuose. (...) Per pastaruo
sius kelerius metus Lietuvoje 
buvo diskutuojama, ar reikia 
komunizmo vadų paminklams 
grąžinti ‘gyvybę’, ar juos tiesiog 
sunaikinti. Diskusijos neaplen
kė netgi Lietuvos seimo. (...) 
Parkas yra labai populiarus. 
Dar prieš oficialų atidarymą jį 
aplankė 100,000 asmenų. Paro
dą apžiūrėjo jau per 40 užsienio 
žurnalistų.

Užsienio žurnalistų tarpe 
buvo ir Toronto ‘National Post’ 
korespondentas, kuris šio laik
raščio š.m. balandžio 3 d. laido
je tarp kitko rašo: ‘Šis parkas jo 
oponentams kelia nerimą. 
Įsivaizduokite, kad jūsų krašte 
vieną dieną ateina ginkluoti ka
gėbistai, muša jūsų kaimyną, iš-

Lietuvių žydų dialogo...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nėse institucijose dirbančius žy
dus, kitiems nepasitikėjimą žy
dų tauta sėjamiems teiginiams 
ir atsiribojame nuo jų. Mes tiki
me, kad žydų ir lietuvių tautos, 
patyrusios didžiules kančias ir 
sunkius istorijos išmėginimus, 
turi pakankamai savitvardos ir 
istorinės išminties, kad nesiduo
tų manipuliuojamos atsakomy
bės stokojančių asmenų Šukiais 
bei visuomenę klaidinančiais 
pareiškimais, o panašūs ragini
mai - nesutrukdys tolesniam 
abiejų tautų dialogui”.

Straipsnio pradžioje VDU 
sociologijos magistranto darbą 
prisiminiau neveltui. Jis analiza
vo žydo stereotipą, pavaizduotą 
okupanto kontroliuotame laik
raštyje, leistame sąlygomis žūt
būtinio karo, nukreipto ne tik 
prieš demokratinio pasaulio 
valstybes, bet ir prieš žydų tautą 
kaip tokią nepaisant kurioje 
valstybėje ji begyventų. Vien 
antraštės - “Taip žydas viešpa
tavo”, “Apvalyti lietuvių tautą 
nuo grybo”, “Žydai sutvarkyti” 
- liudija kraują stingdančią ano 
meto visuomeninio gyvenimo 
atmosferą ir nedviprasmišką pra
nešimo subjekto “stereotipą”.

Tada betgi vyko karas, tą 
vienintelį laikraštį kontroliavo 
nacių karo cenzūra, gestapinin
kai jį dažnai naudojo kaip tribū
ną sau, drauge mėginę užsi- 
glausti už lietuvių pečių ir likti 
nepastebėti. Bet koks “gesta
pas” kontroliuoja visuomenės 
veikėjus šiandien nepriklauso
moje Lietuvoje? Kas verčia kai 
kuriuos lietuviškus laikraščius 
skelbti antisemitinius straips
nius, kurie nieko kito, kaip tik 
lietuvių visuomenės žioplumą 
parodo? Žioplumą raštininkų, 
kurie taip primityviai supranta 
pasaulio raidos reiškinius, žiop
lumą redaktorių, kurie nepa
jėgia susidoroti su jiems tenkan
čiais profesinės kompetencijos 
išbandymais, žioplumą skaityto
jų, kurie tokią rašliavą graibsto, 
ja tiki ir pritaria paikiems popu
listų svaičiojimams apie “pasau
linį žydų sąmokslą”. Juk toli to 
ieškoti nereikia. Užtenka prisi
minti Kaune “populiarius” mi- 

prievartauja jūsų seserį, jūsų 
motiną, nužudo jūsų brolius’, 
sako Leonas Kerosierius, vienas 
šios parodos kritikų. ‘Ir ar dabar 
kas nors stato tiems žudikams, 
tiems prievartautojams, pa
minklus? Joks kraštas nestatė 
tironams paminklų. Ar yra pa
minklai Hitleriui ar Gebelsui?’

Parko savininkas Malinaus
kas atmeta kritiką sakydamas, 
kad parkas yra daugiau moko
mojo negu nostalginio po
būdžio. Atrodo, kad lankytojai 
su tuo sutinka. ‘Aš esu paten
kinta, kad statulos nebuvo su
naikintos, tuo būdu niekas pra
eities neužginčys,’ pasakė lanky
toja Roma Ankevičienė.”

Grūto parkas buvo rodomas 
per JAV ir Kanados TV, apra
šytas “Time” žurnale ir kitur. 
Atrodo, kad jis bus pelningas.

Patobulintas šautuvas
Maskvos dienraštis “Kom

mersant” š.m. kovo 7 d. laidoje 
rašo: “Šiomis dienomis Ruklos 
kariškame poligone Vytauto Di
džiojo vardo šaulių (jėgerių) ba
talionas demonstravo Lietuvos 
respublikos Krašto apsaugos 
ministerijos vadovybei sumo
dernintą automatinį šautuvą 

tingus ir juose kilotus plakatus, 
vaizduojančius V. Landsbergį 
su geltona Dovydo žvaigžde...

Antisemitizmas yra rimta 
problema kiekvienai visuome
nei, o ypač lietuvių, kuri iki šiol 
iš esmės dar nė nepradėjo to 
reiškinio giliau svarstyti, nei ieš
koti priemonių jam apriboti. O 
los priemonės iš tikrųjų yra ga
na aiškios, tik nelabai lengvai 
pasiekiamos - didesnis visuo
menės kultūrinis išprusimas ir 
brandesnė pilietinė raiška. Tai 
procesas, reikalaujantis laiko, 
kantrybės, išminties ir atkaklu
mo. Ir tik nuo pilietinės visuo
menės brandos priklausys, kiek 
ta visuomenė suras vidinių jėgų 
pati pasipriešinti, viena vertus, 
jausminių ir nepakančių jėgų 
aktyvumui, o antra vertus, - 
inertiškam tos pačios visuome
nės pavienių asmenų uždarumui 
ir abejingumui. Niekas kitas iš 
šalies mums čia nepadės.

Lietuvos žurnalistų sąjun
gos prezidiumo pareiškimas tuo 
klausimu praėjusių metų spalio 
pabaigoje yra vienintelis teisin
gas visuomeninio atoveiksmio į 
šio pobūdžio iššūkius kelias ir 
viltingas pilietinės visuomenės 
formavimosi ženklas:

“Pastaruoju metu kai kurios 
visuomenės informavimo prie
monės išplatino trumparegiškų 
svaičiojimų ir neatsakingų verti
nimų žydų tautos atžvilgiu. Ab
straktūs, nuasmeninti kaltinimai 
tiek žydams, tiek lietuviams už 
tikrus ar tariamus nusikaltimus 
negali būti racionalaus dialogo 
pagrindas tarp tautų, kurias jun
gia daugiau kaip šešių šimtų 
metų bendro gyvenimo Lietuvo
je istorija. Tai neskatina susi
pratimo, bet didina nepasitikėji
mą ir griauna besimezgantį 
dialogo tarp lietuvių ir žydų tau
tų galimybę. Neužgydyta istori
nė lietuvių ir žydų santykių žaiz
da verčia pasimokyti: tautoms 
graso fanatizmas, pavieniam 
žmogui - abejingumas. ‘Fana
tizmas ir abejingumas vienas ki
tą maitina’, - sako Nobelio tai
kos premijos laureatas Elijas 
Wieselis. - Su abiem turime 
kovoti. Ir tai svarbiausia istori
jos pamoka”.

M14. (...) ‘Prisišaudymo’ iškil
mėje dalyvavo gynybos žinybos 
viršininkas Linas Linkevičius ir 
vyriausias Lietuvos ginkluotų 
pajėgų vadas brigados generolas 
Jonas Kronkaitis. Kaip tik šio 
sumoderninto šautuvo ‘krikšto 
tėvu’ tapo generolas Kronkaitis. 
Jam teko naudoti M14 tais me
tais, kai jis buvo JAV ekspedici
nio korpuso karininku Vietna
me. Išėjęs į pensiją ir pastoviai 
apsigyvenęs Lietuvoje Kronkai
tis ragino Lietuvos kariuomenę 
priimti šį pasenusį modelį, kurio 
Amerikos kariškiai atsisakė 
prieš 30 metų. Atsargos genero
lo raginimas buvo išklausytas: 
1999 m. JAV perleido Lietuvai 
kaipo ‘humanitarinę pagalbą’ 
40,000 šių šautuvų, tačiau ligi 
šio laiko jie buvo Lietuvos ka
riuomenės sandėliuose.

Tačiau dabar paaiškėjo, kad 
per tą laiką šauliai kartu su pro
jektuotojais ir Kauno ‘Pergalės 
koncerno’ ginklų žinovai nesė
dėjo rankas susidėję - jie pritai
kė M14 dabartiniams reikalavi
mams. Jie pritaikė šautuvams 
optinius taikiklius ir naktinio 
šaudymo prietaisus. Pagal pul
kininko Jurgaičio tvirtinimus, 
M14 yra penkis kartus pigesnis 
negu dabar naudojami rusiški 
analogai ir juos viršija savo tech
niškomis charakteristikomis”.
Punsko sargybinė - problema 

nr.l
Lietuvos lenkų dienraštis 

“Kurier Wilenski” š.m. kovo 17 
d. laidoje rašo, kad Lietuvos sei
mo pirmininko A. Paulausko 
Varšuvdje lankymosi metu buvo 
priminta ir Punsko lenkų pasie
nio kariuomenės sargybinės 
problema: “Paulauskas pokal
biuose su Lenkijos seimo frakci
jų atstovais prašė atsižvelgti į 
Lenkijos lietuvių pasiūlymą ne
plūsti Punsko valsčiuje įsteigtos 
sargybinės, bet perkelti ją tru
putį toliau. Seimo frakcijų at
stovai manė, kad šis dalykas jau 
išspręstas, bet kai Paulauskas 
užtikrino apie jo aktualumą, pa
žadėjo paspartinti problemos iš
sprendimą. (...) Punsko gyven
tojai tvirtina, kad sveikatos 
centre neteisėtai sargybinė buvo 
patalpinta, kadangi pastato 
sklypas buvo įgytas visuomenės 
lėšomis. Piliečių teisių gynėjui 
prašant šį reikalą nagrinėjo 
Balstogės administracinis teis
mas, vienok kai buvo konstatuo
ta, kad Lenkijos tautinių mažu
mų teisės nebuvo laužomos, ieš
kinys buvo atmestas. (...) Šį 
klausimą aptarė Lietuvos ir 
Lenkijos prezidentai bei min. 
pirmininkai, ne kartą apie tai 
buvo kalbama abiejų valstybių 
parlamentų bendruose posė
džiuose, bet problema ir toliau 
nėra išspręsta”.

Landsbergio laimėjimas
Lietuvos lenkų savaitraštis 

“Nasza Gazeta” š.m. kovo 15-21 
d. laidoje rašo: “Konservatorių 
partijos vadovas susilaukė geros 
žinios. Ekspertizės duomenys 
parodė, kad Landsbergio para
šas po sutartimi, pagal kurią ta
riamai buvo jam paskolinta 
400,000 litų, buvo suklastotas. 
Abejotinos reputacijos verteivai 
Jonui Urkai, kuris buvo šio 
skandalo iniciatoriumi, gręsia 
dideli nemalonumai. J. Urka 
prasitarė, kad meluoti jį prikal
bėjo Audrius Butkevičius”.

Įdomu kaip į tai reaguos 
Lietuvos “purvasklaida”. J. B.

Nagrinėdami Lietuvos rei
kalus, gretindami neseną praeitį 
ir dabartį, jūs - išeivija - turėtu
mėte visados atsižvelgti į vieną 
labai reikšmingą mūsų buvusio 
gyvenimo aplinkybę. Kaip žino
te, tarybiniais laikais pas mus 
buvo tik viena partija, kuri 
kontroliavo visas gyvenimo sri
tis. Ji norėjo, kad ir šalies eko
nomika vystytųsi kiek įmanoma 
spartesniais tempais, o tam rei
kėjo prie vadovavimo ūkiui pri
traukti gabiausius žmones.

O kaip partija jiems vado
vaus ir jų darbą kontroliuos, jei
gu jie jai nepriklausys? Mat par
tijos nurodymai, pageidavimai, 
reikalavimai ūkiui buvo perduo
dami per jos struktūras, dažnai 
- uždaruose susirinkimuose, 
konferencijose šalia ten spren
džiamų vidinių partinių reikalų. 
Kaip tomis sąlygomis įtakoti ne
partinius? Dėl to į partiją buvo 
siekiama be kokių nors ypatingų 
idėjinių reikalavimų įtraukti vi
sus perspektyviuosius specialis
tus. Taip joje atsidūrė dešimtys 
tūkstančių savo srities specialis
tų. Jie Lietuvą visose gyvenimo 
srityse ištempė į vieną iš pirmų
jų, o daugelyje sričių ir į pirmąją 
vietą tuometinėje Tarybų Są
jungoje.

Prasidėjus Atgimimui, kei
čiantis aplinkybėms, kai kurie iš 
jų - gal sumaniausi ir lanksčiau- 
si - laiku suprato, kurlink kryps
ta gyvenimas, ir stengėsi prisi
taikyti prie naujų sąlygų. Dėl to 
jie tapo ir naujaisiais bankinin
kais, ir stambiais akcininkais, ir 
privatizuoto turto savininkais, ir 
politikais, tam sumaniai pasi
naudodami veikiančiais įstaty
mais, nevengdami stoti į naują
sias partijas (tame tarpe į kon
servatorių, krikščionių demok
ratų). O tie “nesusitepusieji”, 
kurie trispalvėmis apsikaišę, mi
tinguodami laukė iš dangaus 
nukrisiančių keptų karvelių, li
ko su trupiniais ir šiandieną 
šaukia apie “prichvatizavimą” 
(iš rusiško žodžio, reiškiančio 
“pagriebti”), apie komunistų 
prasibrovimą į valdžią ir t.t.

Žinoma, tuo pačiu metu 
gudrūs .ar gerai atlyginamų 
juristų konsultuojami tikrieji 
nusikaltėliai taip pat pasinaudo
jo privatizavimo ir politine su
maištimi. Bet pirmųjų ir šių 
veiklos negalima sutapatinti ir 
suplakti į vieną vietą! Pažiūrė
kite, kaip dažnai šiandieną ir 
Vakarų pasaulyje prieš turtin
guosius, net prieš valstybių va
dovus, iškeliami kaltinimai, dėl 
jų neva neteisėto praturtėjimo. 
Būna ir tiesos, bet daug kas ir 
neįrodoma.

Lietuvoje po nepriklauso
mybės atstatymo absoliučiai 
daugumai į valdžią nesibrovusių 
patyrusių specialistų - buvusių 
partinių buvo ir tebėra neįma
noma kritikuoti naujų kraštui 
pražūtingų sprendimų, nes to
kie kritikai rėksmingų naujųjų 
patriotų apšaukiami siekiančiais 
trukdyti, apšaukiami komunis
tais, Rytų, Ivanų pakalikais ir 

MIELAM GIMINAIČIUI

AtA
inž. ZIGMUI RIMŠAI

mirus, jo žmoną RAMUTĘ, sūnų KOSTĄ ir jo žmoną 
KRISTINĄ, seserį dr. JADVYGĄ RIMŠAITĘ nuošir
džiai užjaučiame -

Pola, Kostas Juodviršis

PAD ĖKA

AtA
BRONIUS MOLIS

mirė 2001 m. kovo 30 d. Palaidotas balandžio 2 d.
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.
Esame dėkingi kun. Augustinui Simanavičiui, 

OFM, už maldas koplyčioje, Prisikėlimo parapijos kuni
gams už atnašautas gedulines Mišias. Ačiū D. Radikienei 
už gražų giedojimą ir vargonavimą Mišių metu.

Dėkojame karsto nešėjams, lankiusiems velionį 
koplyčioje, palydėjusiems į kapines, aukojusiems skautų 
fondui ir šalpai, užprašytas Mišias, gėles, pareiškusiems 
užuojautą žodžiu ir raštu. Ačiū ponioms už pyragus, B. 
Stanulienei už skaniai pagamintą maistą, M. Povilaitienei 
ir D. Keršienei už aukų rinkimą.

Liūdesy likę - žmona Elena sūnus Albertas, broliai - 
Jonas ir Petras, sesuo Agota su šeimomis

panašiai. Dėl to tokie specialis
tai, dažnai jau garbingo am
žiaus, bet turintys didelę ūkinio 
vadovavimo patirtį, numoja į 
viską ranka ir, pasitraukę į šešė
lį, su širdgėla stebi, kaip daug 
kas, ką jie tiek metų kūrė, griau
nama be jokios perspektyvos, 
kuo griaunamą pakeis.

Iš dalies dėl to šiandieną 
tiek bedarbių, tiek nusivylusių, 
tiek bėgančių iš Lietuvos, tiek 
savižudžių... Ir šiomis netek
tims galo nematyti. Kai kas reiš
kia viltį, kad viskas pasikeis, kai 
senuosius pakeis nepriklauso
mybės metais išaugusi naujoji 
karta. Bet kai gabiausieji už ge
resnes gyvenimo bei kūrybos są
lygas parsiduoda Vakarams ar 
Užatlantei ir iš Lietuvos išva
žiuoja, ar pasilikusieji Tėvynėje 
pajėgs ją atgaivinti ir nors priar
tėti prie iš dalies ir mūsų naujų
jų išeivių triūso dėka vis labiau 
nuo Lietuvos savo gerovės lygiu 
atitolstančių šalių?

Vertindami mūsų gyvenimą, 
jo sunkumus, nepamirškite, kad 
Jūs gyvenate šalyje, kuriai pagal 
žmonių gyvenimo lygį statistika 
kasmet skiria pirmą-antrą vietą 
pasaulyje, o mums - tik pen
kiasdešimtą. Nepamirškite, kad 
Šiaurės Amerikos teritorijos 
daugiau nei šimtą metų nesiau
bė karai, revoliucijos, socialiniai 
eksperimentai ir jos šalys galėjo 
pastoviai žengti pirmyn, o Lie
tuva ilgus šimtmečius buvo ir 
šiandieną tebėra tarp Rytų ir 
Vakarų girnapusių griaunama, 
deginama, žudoma. Jeigu Jus 
priglaudusi šalis savo dabartinę 
gerovę sukūrė beveik netrukdo
ma per šimtą ar daugiau metų, 
tikėtis, kad mes esamomis geo
politinėmis sąlygomis tokią ar 
artimą jai gerovę sukursime per 
dešimtmetį - utopija. Tačiau 
mums to norėti nėra nuodėmė, 
o jums iš mūsų to reikalauti - 
mirtina nuodėmė.

Aleksandra ir Kostas

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tas Nursultanas Nazarbajevas. 
Svečias kalbėdamas seime pažy
mėjo, jog Kazachstano ir Lietu
vos dvišaliai santykiai daugiau
sia rišasi su prekybos ir ekono
mikos plėtra, o geriausios per
spektyvos yra tranzito ir tran
sporto srityse.

Kaip rašo ELTA/LGTIC, 
susitikime su seimo pirmininku 
Artūru Paulausku buvo aptarti 
pramonės, žemės ūkio plėtoji
mo klausimai, didėjantis krovi
nių tranzitas per Klaipėdos 
uostą. Balandžio 5 d. svečias pa
sirašė bendrą draugiškų santy
kių plėtros ir stiprinimo pareiš
kimą su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi. Taip pat bu
vo pasirašyta tarpvyriausybinė 
sutartis dėl bendradarbiavimo 
kovojant su mokesčių įstatymų 
pažeidimais bei sutartys aplin
kos apsaugos, muitinių bei Ak
tau ir Klaipėdos uostų bendra
darbiavimo srityse. RSJ

mailto:tevzib@pathconi.com
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Kunigas Jonas Domininkas Grigaitis, OP.

Bernardinų (pranciškonų) šventovės vidus Vilniuje. Sovietmečiu joje 
buvo įrengtas sandėlis. Dabar ji atnaujinama

Keistas lenkų projektas
Numatyta Lietuvos lenkams Varšuvos valdžios išduodama 

lenko kortelė, prilygstanti Lenkijos pilietybei

• E. GEČIAUSKAS

Generaliniame konsulate 
Vilniuje buvo pristatytas lenko 
kortelės dokumento projektas. 
Manoma, kad š.m. gegužės ar 
birželio mėnesiais bus priimtas 
įstatymas dėl lenko kortelės, ku
ri įsigalios po pusės metų pa
tvirtinus Lenkijos seimui, sena
tui ir prezidentui.

Pretendentas į lenko korte
tę turės įrodyti, kad jis pats arba 
vienas iš tėvų, ar vienas iš sene-
lių praeityje turėjo Lenkijos pi
lietybę. Kitas atvejis: asmuo 
deklaruos lenko tautybę, įrody
damas, kad jis pats arba vienas 
iš tėvų, arba vienas iš senelių 
deklaravo lenko tautybę ar kitu 
būdu demonstravo ryšį su len
kiškumu (?) arba buvo laikomi 
lenkais (?).

Generalinis Lenkijos kon
sulas M. Jackievič ir vicekonsu
las V. Muliaryk dar paaiškino, 
kad Vilniaus ir Vilniaus krašto 
gyventojai, čia gyvenę prieš karą 
turi teisę į lenko kortelę. Pro
jekte sakoma, kad tai bus “mo
ralinė kompensacija už Lenkijos 
pilietybės netekimą.

Taigi visų pirma lenko kor
telė sumanyta gyventojams va
dinamųjų “kresų”, t.y. prieškari
nės imperialistinės Lenkijos 
okupuotos rytinės dalies, kuri 
nėra lenkų etninė žemė. Tai sa
votiškas pretenzijų į šias žemes 
ir jų gyventojus pareiškimas.

Stebina nuostata, jei as
mens vienas iš keturių senelių 
buvo Lenkijos pilietis arba dek
laravo (kur?) ar demonstravo 
(kaip?) lenkiškumą, arba buvo 
laikomas lenku (kas laikė?), tai 
tas asmuo jau turi teisę į lenko 
kortelę. Okupuotoje Rytų Lie
tuvoje lietuviai prievarta buvo 
rašomi lenkais ir negalėjo rašy
tis lietuviais.

Kokias teises asmeniui su
teikia lenko kortelė?

Asmuo, turintis lenko kor
telę trijų mėnesių gyvenimo 
Lenkijos teritorijoje įgyja teisę 

Kalvarijų turgavietėje Vilniuje prekiaujama įvairiais daiktais Nuotr. V. Kapočiaus

nuolat apsigyventi Lenkijoje. 
Jam numatomas nemokamas 
gydymas. Įvažiavimo viza bus iš
duodama nereikalaujant turėti 
lėšų, bus nemokama. Lenko 
kortelė užtikrina daugkartinį 
įvažiavimą į Lenkiją. Ji prilygi
nama vizai, leidžiančiai nuolat 
gyventi Lenkijoje. Asmenų, tu
rinčių lenko kortelę vaikai įgyja 
vienodas teises j mokslą ir sti-
pendijas, kaip ir Lenkijos pilie
čiai. Asmenys su lenko kortele, 
turintys leidimą gyventi, galės
dirbti Lenkijoje, gauti bedarbio 
pašalpą bei kitas socialines ga
rantijas, įsigyti nekilnojamą tur
tą, užsiimti ūkine veikla.

Šį dokumentą išduos Lenki
jos konsulai.

Lenko kortelė suteikia pa
našias garantijas, kaip ir Lenki
jos respublikos pilietybė. Neat
sitiktinai Lenkija atsisakė pasi
rašyti kartu su Lietuvos ir Len
kijos sutartimi deklaraciją dėl 
1920-1939 metais Lenkijos įvyk
dytos Vilniaus ir Pietryčių Lie
tuvos okupacijos. Deklaracijoje 
buvo ketinta įvardinti ir teisiškai 
įvertinti šią okupaciją.

Reikalavimas Lietuvos len
kų pavardes rašyti lenkiškais 
rašmenimis, lenko kortelės įve
dimas, kai panašių pretenzijų 
neturi jokia kita kaimyninė vals
tybė, gal pagaliau atkreips Lie
tuvos valdžios dėmesį į šias ir 
daugelį kitų Lenkijos manipu
liacijų, kurios silpnina Lietuvos 
valstybingumą ir padės suvokti, 
kad pagaliau reikia imtis atsa
komųjų veiksmų.

Siūlome asmenims, priėmu- 
siems lenko kortelės dokumen
tus, atimti Lietuvos respublikos 
pilietybę.

Prašytume išaiškinti, ar turi 
teisę kita valstybė išduoti mūsų 
valstybės piliečiams panašius 
dokumentus, ar tai nepažeidžia 
Lietuvos valstybės interesų, ne
komplikuoja padėties Lietuvoje 
tarp piliečių, turinčių svetimos 
valstybės privilegijas ir jų netu
rinčių.

EGLĖ INTAITĖ

Tarpukaryje į Lietuvą iš 
JAV atvykę lietuvių kilmės ku
nigai, domininkonai su V. Pau
liuku, OP, priešakyje, nuspren
dė pasilikti gimtinėje Lietuvoje 
ir pasišvęsti Dievo žodžio tar
nystei. Šiauliuose, einantį domi
ninkonų procesijoje balta suta
na kun. Pauliuką, OP, sustabdė 
paauglio ranka. “Priimkite ma
ne į savo ordiną. Noriu visą gy
venimą būti su domininkonais”. 
Su ašaromis akyse prašė liesas, 
pailgo veidelio paauglys. Šalia 
stovėjusi mama tik pavirtino sū
naus pasiryžimą. Taip šiaulietis 
J. Grigaitis atsidūrė Raseiniuo
se, kur domininkonų iniciatyva 
buvo vėl atgaivintos domininko
nų vienuolyno tradicijos, šalia 
šventovės esančiuose pastatuose.

Druskininkuose gyvenanti 
Janina Jackevičiūtė, pirmojo 
Raseinių apskrities burmistro 
Boleslovo Jackevičiaus duktė 
gerai prisimena tas nepakarto
jamas akimirkas, kai vienuoliai 
domininkonai ateidavo j mieste
lio gimnaziją. “Tai būdavo vi
siems gimnazistams tikra šven
tė. Domininkonai atnešdavo 
knygelių, dovanų, užimdavo 
moksleivius nuotabiais pasako
jimais iš ordino gyvenimo, - pa
sakoja Raseiniuose 1924 m. gi
musi druskininkietė. Negaliu 
tiksliai prisiminti vardų ir pavar
džių, bet namažai Raseinių 
moksleivių, sužavėti kilniomis 
šv. Domininko idėjomis, pasuko 
kartu su kunigu Pauliuku ir 
Žvirbliu. Kiek prisimenu, Žiū
raitis, Rutkauskas, mano gimi
naitis Paulius Gailius tapo šio

Lietuvoje skriaudžiamos
lietuviškos

Lietuvos pietrytinėje dalyje, 
kurioje nuo seniausių laikų gy
venę lietuviai kentė ilgalaikį nu
tautinimą, iki šiol nėra pakan
kamai lietuviškų mokyklų. Kad 
būtų reali dėstomosios kalbos 
pasirinkimo galimybė, visur ša
lia kitakalbių mokyklų turi būti 
valstybinės kalbos mokykla. Ka
žin ar yra kita valstybė, kuriai 
nerūpi kaip savivaldybės, seniū
nijos, lenkiškos visuomeninės 
organizacijos, kai kurie LR sei
mo nariai, netgi kunigai prieši
nasi mokyklų valstybine kalba 
steigimui, persekioja, atleidžia 
iš darbo, grasina tėvams, supra- 
tusiems, kad atėjo laikas mokyti 
vaikus mokyklose valstybine 
kalba.

Steigti lietuviškas mokyklas 
trukdo atvirai priešiškai Lietu
vos valstybės interesams dirban
čios Vilniaus ir Šalčininkų ra
jonų savivaldybės, jų seniūnijos. 
Lietuviškos klasės buvo privers
tos pasitraukti į žymiai bloges
nes patalpas. Sumažėjus moki
nių skaičiui lenkiškose ir rusiš
kose mokyklose, pustuščių mo
kyklų patalpos nebuvo perskirs
tytos, į jas nebuvo įleisti lietuviš
kų mokyklų moksleiviai.

Vaikai, kurie mokosi mo
kyklose valstybine kalba, daž
niausiai neturi sporto salių, o 
šalia esanti lenkiška mokykla 
neįsileidžia (pvz. Turgeliuose). 
Lenkiškų mokyklų mokymo ka
binetai žymiai geriau įrengti, 

pamokslininkų ordino nariais. 
O kunigą J. D. Grigaitį, (g. 1914 
m.) pamačiusį TV ekrane atpa
žinau, kai iš Vatikano kardinolo 
regalijas gavęs grįžo Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas A. J. 
Bačkis. Kun. Grigaitis, OP, ne
pasikeitė - toks pat energingas 
ir visada maloniai besišypsantis.

Šiandiena kun. Jonas Do
mininkas Grigaitis, OP, sulau
kęs 87 metų amžiaus, tebėra ri
kiuotėje, tebeskleidžia Kristaus 
Evangelijos šviesą įvairiomis są
lygomis tarp tikinčiųjų ir neti
kinčiųjų.

Straipsnyje minėti raseiniš
kiai kunigai domininkonai yra 
mirę JAV. Žiūraitis palaidotas 
Vašingtone, Rutkauskas - Šv. 
Kazimiero kapinėse Čikagoje, 
P. Gailius - Ocean Springs, Mi
ssissippi. Visi išliko domininko
nais ir atšventė 50 kunigystės 
metines.

Kun. Jonas Domininkas Grigaitis, 
OP, ir Pijus Virginijus Eglinas, OP

mokyklos 
kompiuterizuoti, jų moksleiviai 
vežami į ekskursijas, stovyklas 
Lenkijoje ir 1.1.

Tėvų prašymai atidaryti lie
tuviškas klases pagal esamą 
tvarką patenka į lenkiškų mo
kyklų vadovų rankas ir dingsta 
arba prašymus parašę tėvai pri
verčiami atsisakyti savo norų. 
Šią prievartą vykdo lenkiškų 
mokyklų mokytojai, seniūnijų 
atstovai, minėtų rajonų švietimo 
skyriai ir eilę metų minėti ir kiti 
nusikalstami veiksmai nesustab
domi, minėtų organizacijų pa
reigūnai nebaudžiami ignoruoja 
Valstybinės kalbos įstatymą pa
žeidžia LR konstituciją, kitus 
įstatymus.

Reikalaujame:
1. Švietimą laikyti valstybi

niu prioritetu ir, pakeitus Švieti
mo įstatymą, visas mokyklas 
perduoti Švietimo ir mokslo mi
nisterijai su steigėjo funkcijomis.

2. Pritariame Pedagogikos 
instituto siūlymui kitakalbėse 
Lietuvos mokyklose pagrindi
nius dalykus dėstyti valstybine 
kalba. Nuo ateinančių mokslo 
metų pereiti prie mokymo vals
tybine kalba šių dalykų: krašto 
pažinimo, istorijos, geografijos, 
lietuvių literatūros, visuomenės 
mokslo.

E. Gečiauskas, 
“Vilnijos” draugijos 

suvažiavimo pirmininkas

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

Lietuvos kariai Tėvynės sargyboje Nuotr. H. Paulausko

Smerkiantis balsas iš Izraelio
Lietuvos žydų sąjungos Izraelyje pirmininko balsas apie praeities įvykius Lietuvoje

“TŽ” redakciją pasiekė Lie
tuvos žydų sąjungos Izraelyje 
metraštis “Gachelet” (2000 m. 
kovo mėnesio angliškoji laida). 
Tai periodinis leidinys, 60-80 
psl., redaguojamas Rachel Le
vin. Jame atsispindi visa minė
tos organizacijos veikla, ypač jos 
požiūris į okupuotą ir dabartinę 
Lietuvą, jos žydų likimą. Tuo 
klausimu daugiausia rašo sąjun
gos pirmininkas adv. Joseph A. 
Melamed.

Jis yra gimęs Kaune; pri
klausė sionistų sąjūdžiui. Vokie
čių okupacijos metais beveik vi
sa jo šeima buvo sunaikinta. 
Jam pačiam pavyko pabėgti iš 
Kauno geto ir įsijungti į sovieti
nių partizanų grupę “Mirtis vo
kiečių okupantams”. 1944 m. 
sionistų grupė “Habricha” pa
bėgo iš Lietuvos ir pasiekė Izra
elį, kur ir dabar gyvena bei va
dovauja Lietuvos žydų veiklai.

J. A. Melamed redaguoja 
trimėnesinį žiniaraštį “News 
Bulletins” 4-12 psl. ir periodinį 
leidinį 150 psl. “Lithuania, Cri
me a. Punishment”, pasirodantį 
kas dveji metai. Naujausioje jo 
laidoje (1999 m. sausis) jis rašo 
apie lietuvius, žudžiusius žydus. 
Tokių lietuvių pavardės esą ži
nomos - iki šiol jų surinkta 11, 
000. Manoma, kad jų bus apie 
23,000.

Dar neatnaujintas Vilniaus gatvelės grindinys Nuotr. R. Gaižučio

J. A. Melamed yra taip pat 
autorius leidinio “Lithuania, 
Land of Blood”, pradėti leisti 
praėjusiais metais. Tai papildas 
aukščiau minėto leidinio, skirtas 
aktualijoms žydų santykių su 
Lietuva ir ten besireiškiančiam 
antisemitizmui.

J. A. Melamed, kaip Lietu
vos žydų sąjungos Izraelyje pir
mininkas, žiauriausiai pasisako 
apie Lietuvą savo kreipimesi į 
sąjungos narius minėtame “Ga
chelet” metraštyje. Jam Lietuva 
yra “šėtoniško blogio” kraštas 
(“satanic evil known as Lithua
nia”). Esą naciai okupuotuose 
kraštuose, padedami vietinių 
koloborantų, sunaikino trečdalį 
žydų tautos. Prie lokių priklau
so lietuviai: “Galbūt uoliausi tų 
žudynių dalyviai buvo lietuviai, 
kurie išžudė 96% Lietuvos žydų 
ir dar šimtus tūkstančių žydų 
Sov. Sąjungoje, Lenkijoje ir ki
tuose kraštuose. Tai jie padarė 
per savo< gėdingus batalionus, 
suformuotus Laikinosios vyriau
sybės po vokiečių invazijos 
1941.”

J. A. Melamed kaltina visą 
Lietuvą, visus jos žmones: “Lie
tuva yra valstybė, kurios pilie
čiai noriai dalyvavo mūsų tau
tiečių naikinime”. Negana to, 
Lietuva ir dabar (neigianti savo 
kaltę, skleidžianti “mitą”, kad 

žydai buvę patys kalti, nes bend
radarbiavę su KGB, naikinusia 
lietuvių tautą, įrėmusią į Sibirą. 
Jis išreiškia viltį, kad ateis lai
kas, kai Lietuva bus priversta 
pripažinti savo kaltę.

J. A. Melamed neigiamai 
pasisako ir apie Lietuvos prezi
dento sudarytą tarptautinio po
būdžio komisiją abiejų okupaci
jų žudynėms tirti. Esą kai Prezi
dentūra per amerikiečius krei
pėsi į Izraelio užsienio reikalų 
ministeriją, kad “Yad Vashem” 
paskirtų du savo stebėtojus į 
Lietuvos komisijos posėdžius, J. 
A. Melamed pasisakė prieš tokį 
paskyrimą, nes toji komisija, 
esanti priedanga Lietuvos kaltei 
užtušuoti. Vietoj to jis siūlęs 
“Yad Vashem” įstaigai sudaryti 
savo tarptautinę komisiją Lietu
vos žydų naikinimui tirti. Ši 
įstaiga betgi nepakluso ir pasky
rė du stebėtojus - dr. Yitzak 
Arad ir prof. Dov Levin. Jie da
lyvavę viename komisijos posė
dyje, bet buvę nepatenkinti, nes 
negalėję turėti įtakos į jos 
darbus.

Kaip matyti iš “Gachelet” 
tekstų, J. A. Melamed kaltina 
visą Lietuvą ir jos tautą. Visur 
jis kalba apie lietuvius daugis
kaitoje. Niekur neužsimena 
apie lietuvių žydų gelbėtojus. Jo 
kaltinimai yra labai vienašališki, 
perdėti. Tai nėra teisininko pa
sisakymas, bet prokuroro, kal
bančio Lietuvos žydų sąjungos 
Izraelyje vardu.

Deja, toks kalbėjimas neve
da į dialogą, priešingai - kursto 
abipusę neapykantą, aptemdo 
visą sudėtingą problemą, apsun
kina jos sprendimą. Tai kraštu
tinio pobūdžio balsas, kuriam, 
kaip girdėti iš kitų šaltinių, ne
pritaria kitos žydų grupės bei 
pavieniai asmenys. Inf.

***■
Įvairios žinios

“Neue Zūrcher Zeitung” š.m. 
kovo 19 d. laidoje rašo apie tris 
dienas trukusį Latvijos ir Lietu
vos vadovų susitikimą. Latvijos 
prezidentė Vaira Vike-Freiberga, 
oficialiu vizitu atvykusi į Vilnių, 
pasimatyme su Lietuvos prezi
dentu Valdu Adamkui aptarė 
abiems kraštams rūpimus klausi
mus, kurių vienas iš svarbiausių - 
pastangos jungtis į Europos są
jungą. Tuo reikalu abu sutarę, 
kad bendrą pareiškimą dėl įsijun
gimo į Europos s-gą turėtų pa
ruošti ne tik trys Baltijos valsty
bės, bet ir kitos Rytų ir Vidurio 
Europos šalys, ketinančios jungtis 
į ŠAS(NATO). Tai būtų naudin
giau negu tai darytų kiekvienas 
kraštas atskirai. Tačiau jei ir vie
na kuri Baltijos valstybė būtų pir
ma pakviesta į sąjungą, būtų ge
riau ir likusioms kitoms.

Prezidentų pokalbiuose taip
gi aiškintasi Būtingės terminalo 
klausimais, kuriuos dar daugiau 
išjudino trijų tonų alyvos išsilieji
mas Baltijos jūroje, dėl ko kalti
nama Lietuva. Esmėje latviai ma
to nemažą Būtingės konkurenciją 
Ventspilio alyvos uostui. (Infor
maciją atsiuntė LeKro). Snk.

pMMocnwj Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412
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LAISVOJE TEVYNE1E @ LIETUVIAI PASAULYJE
SĄRAŠAS JAV TEISINGUMUI

ELTA/LGTIC skelbia, kad 
Simon Wiesenthal centras perda
vė JAV Teisingumo departamen
tui sąrašą lietuvių, kurie po Ant
rojo pasaulinio karo atvyko į JAV 
ir yra įtariami dėl kolaboravimo 
su naciais. Sąraše yra 31 pavardė. 
Remiantis centro darbuotojų Vil
niuje ir Jeruzalėje surinkta infor
macija, spėjama, kad nurodyti lie
tuviai tarnavo saugumo policijos 
daliniuose, kurie per karą veikė 
Lietuvoje ir Ukrainoje. Sąrašas 
įteiktas Teisingumo departamen
to Specialiųjų tyrimų biurui 
(OSI), tiriančiam JAV gyvenan
čių karo nusikaltėlių bylas.

“PB” TYRIMAI
Pasaulio bankas (PB) paskel

bė savo tyrimų išvadas “Kova su 
korupcija pereinamojo laikotar
pio šalyse”, rašo ELTA/LGTIC. 
Pasaulio banko atstovas Lietuvo
je Joel Hellman jas pateikė Lietu
vos seimui kovo 30 d. Nustatyta, 
jog korupcija Baltijos valstybėse 
atitinka Lotynų Amerikos ir Arti
mųjų Rytų kraštų korupcijos lygį, 
kuris yra daug didesnis, negu 
valstybėse, priklausančiose Euro
pos bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijai. Studijoje rašoma, 
kad naujoje posovietinių kraštų 
santvarkoje nėra tinkamai api
brėžtas privačių ir viešųjų intere
sų atskyrimas. Taip pat studijoje 
yra pateikiami bendri principai, 
padėsiantys kovojant su korupcija.

NAUJAS CENTRAS
Vilniuje kovo 30 d. atidarytas 

moderniai įrengtas Valstybinės 
atominės energetikos saugos ins
pekcijos (VATESI) avarinis cent
ras, praneša BNS/LGTIC. Centro 
įrengimą finansavo Jungtinės ka
ralystės (JK) Prekybos ir pramo
nės departamentas. Tomis lėšo
mis parūpinti kompiuteriai, 
spausdintuvai, fakso aparatai, de
monstracinės priemonės ir biuro 
įranga. Taip pat patobulinta ir 
modernizuota VATESI vietinio 
kompiuterinio tinklo sistema, bei 
įdiegta šiuolaikinė ryšių įranga. 
Modernizavus centrą galima 

.veiksmingiau stebėti ir vertinti 
branduolinių avarijų eigą bei 
teikti siūlymus vyriausybei, pade
dant šalinti avarijų padarinius.

GERONTOLOGIJOS CENTRAS
Lietuvių grįžimo į tėvynę in

formacijos centro (LGTIC) žinio
mis, Vilniuje, Kalvarijų g. 223 
esančiame Gerontologijos ir rea
bilitacijos centre gyvena arti 30 iš 
Vakarų grįžusių lietuvių. Vieno 
ar dviejų kambarių butuose gali 
apsigyventi vienas asmuo arba 
dviese. Kainos nuo $558 iki $1087

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

DFZt/lbY FOUR SEASONS KKr/rintx realty limited

Member Broker, 6'7 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

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

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

GRYBEL1NIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

LAIKYS
BALTIC IXCLLITISC

mėnesiui. Teikiama nuolatinė gy
dytojų priežiūra, galimybės 
mankštintis, patogus susisiekimas 
su miesto centru per 20 minučių. 
Šalia centro - Kalvarijų šventovė, 
naujai įsikūrusi kunigų seminari
ja. Balandžio 14 d. centro vadovy
bė pranešė, jog yra laisva dviejų 
kambarių vieta. Dėl informacijos 
galima teirautis LGTIC, interne
to adresu info@lgitic.lt.

IŠAUGO ŽUVIES EKSPORTAS
Žuvies, jos produktų bei kon

servų eksportas iš Lietuvos per 
pirmuosius tris 2001 m. mėnesius 
išaugo daugiau kaip dvigubai, o 
jų importas per tą patį laikotarpį 
smuko beveik 2 kartus, rašo BNS/ 
LGTIC. Nuo sausio iki kovo iš 
Lietuvos eksportuota 12,000 tonų 
žuvies bei jos gaminių, o pernai 
per tą patį laikotarpį buvo išvežta 
5,900 tonų. Žuvies perdirbimo 
įmonės rado daugiau rinkų, dau
giausia NVS kraštuose. Šiemet 
importuota tik 5,900 tonų žuvies 
ir jos gaminių, pernai - 11.4 tonų.

HUMANITARINĖ PAGALBA

Lietuvos vyriausybė balan
džio 12 d. nutarė paskirti 100,000 
litų iš atsargos fondo pagalbos 
siuntai nukentėjusiems nuo pot
vynių Ukrainoje, rašo ELTA/ 
LGTIC. Leista panaudoti huma
nitarinės pagalbos siuntai vaistus 
ir medicinos pagalbos priemones, 
saugomas Sveikatos apsaugos mi
nisterijos tvarkomame valstybės 
materialinių išteklių atsargos fon
de. Panaudota to fondo dalis tu
rės būti papildyta iki liepos 1 d. 
Kovo mėnesį per potvynį vakari
nėje Ukrainoje žuvo 6 žmonės, 
buvo sugriauta beveik pusantro 
tūkstančio ir užlieta kelios dešim
tys tūkstančių namų, daugiau 
kaip 11,000 gyventojų buvo pri
versti palikti savo namus.

ATSISTATYDINO LRT VEDĖJAS
Lietuvos valstybinio radijo ir 

televizijos (LRT) taryba balan
džio 3 d. priėmė LRT generalinio 
direktoriaus Vaidoto Žuko atsi
statydinimo prašymą, rašo BNS/ 
LGTIC. Kartu su juo atsistaty
dino ir televizijos direktorius Ro
mas Jankauskas bei radijo direk
torė Jūratė Laučiūtė, tačiau jiems 
LRT taryba pavedė laikinai eiti 
savo pareigas. J. Laučiūtė taip pat 
eina generalinio direktoriaus pa
reigas, kol konkurso būdu bus pa
skirtas naujas generalinis direkto
rius. Konkursas turėjo būti pa
skelbtas per 10 dienų nuo atsista
tydinimo. Tarybos pranešimu, V. 
Žukas atsistatydino iš pareigų “iš
siskyrus jo ir Tarybos pažiūroms į 
LRT skolų likvidavimo strategi
ją”. LRT skolos siekia daugiau 
kaip 15 mln. litų. V. Žukas anks
čiau dirbo katalikų radijuje “Ma
žoji studija”, vedė LTV laidą 
“Ties riba”, 1997 m. ketino daly
vauti Lietuvos prezidento rinki
muose, bet atsiėmė savo kandida
tūrą. RSJ

Į BPL Import/Export

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
a Sveikatos priežiūros įrankiai

Š.m. Kovo 11-tą, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 11-ųjų metinių proga, Lietuvos ambasadoje Vašingtone 
naujo LR ambasadoriaus Vygaudo Ušacko iniciatyva, buvo sukviestas JAV lietuviškų organizacijų, užsiimančių 
politine veikla, vadovų susitikimas, kuriame - JAV LB-ės, Amerikos lietuvių tarybos, Lietuvos Vyčių, Amerikos 
lietuvių respublikonų federacijos ir demokratų lygos pirmininkai pasirašė deklaraciją padėti Lietuvai 2002 metais 
būti pakviestai i NATO. Nuotraukoje po pasirašymno: John Mankus - Lietuvos Vyčių pirmininkas, Algimantas 
Gečys - JAV LB-ės krašto valdybos p-kas, Vygaudas Ušackas - LR ambasadorius Vašingtone, Saulius Kuprys - 
Amerikos lietuvių tarybos p-kas ir Jonas Urbonas - Amerikos lietuvių respublikonų federacijos pirmininkas. Už 
demokratų lygą pasirašė Rimas Česonis Nuotr. J. Urbono

Ottawa, Ontario
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO 

PAMALDOS, kurias vedė iš Lietu
vos atvykęs pranciškonas kun. Ge
diminas Numgaudis, įvyko š.m. ko
vo 4 d. St. Elizabeth šventovėje. 
Kartu su juo koncelebravo ir mūsų 
kapelionas kun. dr. V. Skilandžiū- 
nas. Po pamaldų salėje visi maldi
ninkai turėjo gerą progą susipažinti 
su svečiu besivaišinant suneštais 
skanėstais. Svečias dar parodė 
susirinkusiems keletą labai įdomių 
nuotraukų iš savo centrinės 
apštalavimo vietovės. Pasibaigus 
vaišėms Ant. Ramūnas išvežė jį 
savo automobiliu į autobusų stotį 
atgal kelionei į Torontą. Aukos 
misijonieriui buvo renkamos šven
tovėje ir salėje. Surinkta - $457.86 
ir perduota jam. Aukų lape pa
sirašė: kun. V. Skilandžiūnas, R. O. 
Barisai, J. E. Valiuliai, M. Kan- 
dižauskienė, p. Delmotienė, A. Gu- 
džiūnienė, E. Jurgutis, G. Mitalas, 
dr. Ag. Šidlauskaitė, B. Vil- 
činskienė, B. J. Daniai, VI. Pleč
kaitis, S. Danaitienė, V. Priš- 
čepionka, dr. M. Ramūnienė.

PRIEŠVELYKINĖS MĖNESI
NĖS PAMALDOS ir renginys “Lie
tuviškos Velykos” įvyko kovo 25 d. 
St. Elizabeth šventovėje, į kurią su
sirinko nemažas skaičius tėvynai
nių, ypač jaunimo. Mūsų kapelio
nas, perskaitęs Evangeliją apie “Sū
nų palaidūną”, priminė to palygini
mo prasmingumą Gavėnios laiko
tarpiui. Dievas tėvas myli visus savo 
žemės vaikus, ypač beprasmiškai 
klaidžiojančius modernizmo klyst
keliuose. Vaišių metu salėje visi tu
rėjo gerą progą pamatyti apylinkės 
valdybos renginį “Lietuviškos Vely
kos”. Viešnia Birutė Nagienė iš 

Šv. Antano parapijos mokykla Cicero mieste, kur mokėsi kun. dr. 
Arvydas Žygas. Nors dar užrašas yra išskaitomas, tačiau mokykla jau 
seniai nebeveikia, o ir pastatai jau lietuviams nelabai prieinami

Nuotr. Ed. Sulaičio

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informaciios; nrašorn skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

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

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

Montrealio pademonstravo Vil
niaus Verbų pynimą ir velykinių 
kiaušinių marginimą. Dauguma 
žiūrovų entuziastiškai reagavo į 
rengėjų kvietimą sau pasitarnauti, 
ir beveik kiekvienas nusipynė po 
verbą iš atvežtų džiovintų gėlių. Pa
baigoje mūsų pirm. R. Kličienė nu
fotografavo visų grupę su naujomis 
verbomis.

AUKOS TIKINČIAJAI LIE
TUVAI, vysk. P. Baltakiui prašant, 
buvo renkamos pamaldų metu ir 
salėje su aukų lapu. Surinkta - 
$561.50. Aukų lape pasirašė: dr. 
Ag. Šidlauskaitė, kun. V. Skilan
džiūnas, O. R. Barisai, R. Danaity- 
tė, Ant. Ramūnas, A. Savickienė, 
A. Gudžiūnienė, p. Dalmotienė, M. 
Kandižauskienė, V. Radžius, V. 
Priščcpionka, B. Vilčinskienė, VI. 
Plečkaitis, S. Danaitienė, J. Danys.

MIRUSIEJI. A. a. Zigmas Ba
rysas, 93 m., iškeliavo amžinybėn 
š.m. kovo 12 d. Paliko dukrą Regi
ną su vyru ir dviem paaugusiais vai
kais. Rožinio maldos, vadovaujant 
mūsų kapelioniui, buvo sukalbėtos 
“Hulse, Playfair & McGarry” -lai
dotuvių namuose. Visos kitos lai
dotuvių apeigos buvo atliktos 
Montrealyje, Aušros Vartų švento
vėje ir ten palaidotas.

A.a. Kazimieras Barteška, 56 
m., paliko šį pasaulį š.m. kovo 9 d. 
Otavoje, “General Hospital”, po 
trumpos ligos. Velionis darbavosi 
Kanados sostinėje ir kurį laiką bu
vo net KLB Otavos apylinkės val
dybos narys. Jis buvo vedęs ir tu
rėjo du povaikius, o jo motina ir dvi 
seserys su šeimomis gyvena Mont
realyje, todėl ir laidojimo pamaldos 
buvo atlaikytos Aušros Vartų para
pijos šventovėje. Kor.

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Calgary, Alta.
PADĖKA

Reiškiu gilią padėką KLB Kal- 
gario skyriui, kad įvertino mano pa
stangas ir darbą, prieš 25-kis metus 
kuriant Kalgario miesto lituanistinę 
mokyklą. Taip pat nuoširdus ačiū 
KLB krašto valdybos pirmininkui 
A. Vaičiūnui už man įteiktą Švieti
mo medalį, švenčiant Kalgary 83-ją 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę.

Su padėka -
Gražina Noreikienė

Edmonton, Alta.
NUOLATINIAI NAŠLAIČIŲ 

KAIMO “VAIKO TĖVIŠKĖS NA
MAI” rėmėjai aukojo: $300 - Jus
tas Augis; $200 - Kostas Žolpis sa
vo žmonos Danutės penkerių metų 
mirties sukakčiai paminėti. Dosnie
siems edmontoniečiams nuoširdi 
padėka.

KLK M dr-jos centro valdyba

Hamilton, Ont.
AUKOS VAIKŲ DIENOS 

CENTRUI: $50 - E. Kronienė; $30 
- O. Adomauskienė; $20 - R. Plei- 
nienė, B. B. Venclovai, T. Karec- 
kienė; $10 - O. Liučkauskas, A. 
Mačiulaitienė; $5 - J. Krištolaitis; 
$1 - F. Linertas.

Nuoširdus ačiū visiems aukoju
siems - VDC komitetas

KLKM DR-JOS HAMILTO
NO SKYRIAUS narių visuotinis su
sirinkimas įvyko kovo mėn. 25 d. 
parapijos salėje. Dalyvavo gausus 
būrys narių ir skyriaus veiklai pri
jaučiančių moterų. Susirinkimą 
pradėjo skyr. pirm. M. Vaitonienė 
ir pakvietė svečią, kun. Gediminą 
Numgaudį, OFM, sukalbėti maldą. 
Susirinkimui vesti pakviesta E. Kai
rienė, protokolui rašyti - Z. Rickie- 
nė. Praeito susirinkimo protokolą, 
priimtą be pataisų, perskaitė D. 
Garkūnienė. Žodį tarė Centro v- 
bos pirm. B. Biretienė. Be kitų dar
bų, Centro v-ba svarsto ir tariasi su 
skyriais apie draugijos per 50 m. 
nuveiktų darbų apžvalginio leidinė
lio išleidimą.

Kun. G. Numgaudis, OFM, 
papasakojo apie sielovados darbus 
Lietuvoje, ypač jaunimo tarpe, 
gelbstint patekusius į narkomanijos 
liūną. Pranešimus padarė skyr. 
pirm. M. Vaitonienė ir iždininkė E. 
Kybartienė. E. Kairienei pasiūlius, 
susirinkimas pritarė, kad valdyba 
dar vienai kadencijai liktų dirbti. 
Po susirinkimo vyko kuklios vaišės.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
PENSININKŲ KLUBO “ĄŽUO
LAS” visuotinis narių susirinkimas 
parapijos salėje įvyko balandžio 4 
d. Aptarti paskutiniai darbai: tradi
cinis pavasario balius, kuris įvyks 
gegužės 5 d. Jaunimo centre, sezo
no uždarymo visuotinis narių susi- 
rinkimas-gegužinė, kuri įvyks birže
lio 10 d. lietuvių žvejų ir medžioto
jų Giedraičio klube. Klubo narius 
kapinių lankymo dieną į Mississau- 
gą autobusas veš nemokamai. Susi
rinkimui pasibaigus, pokalbiai to
liau vyko besivaišinant kava. D.G.

“Dievas teikia mums meilę, ! 
kad mylėtume tą, kurį

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral į

Home i
Žmonės, kurie atjaučia kitus Į

Sudbury Ontario Į

Brazilija
Sao Paulo mieste, Vila Zelina 

priemiestyje, š.m. kovo 4, Šv. Kazi
miero dieną, atidengtas paminklas 
- bronzinis biustas kun. Benediktui 
Sugintui, pradėjusiam Brazilijoje 
darbuotis prieš 70 metų. Šv. Juoza
po parapijos šventovėje atnašautos 
Mišios, Jaunimo namuose surengti 
šventiniai pietūs. Kun. B. Sugintas 
gimė 1895 m. Skaudvilės valsčiuje, 
baigė Žemaičių kunigų seminariją 
Kaune, kunigu įšventintas 1919 m. 
Vėliau dar studijavo Kauno univer
siteto Teologijos-filosofijos fakulte
te. Darbavosi Lietuvoje įvairiose 
parapijose, ypač rūpindamasis švie
timu ir spaudos platinimu. Jis 1931 
m. išvyko į Braziliją, apsigyveno 
Sao Paulo miesto Vila Zelina prie
miestyje. Čia jis įsteigė lietuvių Šv. 
Juozapo parapiją, pastatydino 
šventovę. Tikybą mokė penkiose 
lietuvių pradžios mokyklose, paren
gęs daugiau kaip 1,000 vaikų Pir
mai komunijai. 1935 m. taip pat 
įsteigė savaitraštį “Garsas”, vėliau 
pavadintą “Šviesa”. Kun. B. Sugin
tas 1937 m. grįžo į Lietuvą, 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją, vėliau į 
JAV-bes, Čikagą. Čia jis su pasi
šventimu darbavosi labdaroje. Po 
70 metų atvykimo į Braziliją iškilus 
kunigas ir visuomenės veikėjas šia
me krašte buvo pagerbtas bronzi
niu biustu (ELTA).
Naujoji Zelandija

Vasario 16-tąją minėjo ir ne
gausūs lietuviai Naujoje Zelandijo
je. Auclando mieste, p. Petraškie- 
nės sode, susirinko 36 tautiečiai ta 
proga pabendrauti ir prisiminti 
Nepriįdausomybės šventę. Tarp da
lyvių buvo keletas atvykusių iš ne
tolimo Hamiltono miesto, vienas 
net iš sostinės Wellingtono. Šiltas ir 
malonus oras prisidėjo prie geros 
nuotaikos. Mat čia yra viduvasaris, 
ir vasario mėnuo yra pats šilčiau
sias. Šiai progai pritaikytą žodį tarė 
Lietuvos garbės konsulas Saulius 
Petraška, primindamas, kad per 
pastaruosius tris šimtmečius Lietu
va buvo nepriklausoma tik 30 metų. 
Po to dalyviai vaišinosi savo suneš
tais valgiais ir gėrimais. S. Petraška 
gimęs Kaune, su mama ir jaunesniu 
broliu atvyko į N. Zelandiją ir ap
sigyveno Aucland mieste. Jis mate
matiką ir kompiuterių mokslus stu
dijavo Auclando ir Wellingtono 
universitituose. Darbavosi kompiu
terių bendrovėje, vėliau tapo Wai
kato universiteto vyresniuoju lek
toriumi kompiuterių srityje. 1979 
m. jis įsteigė savo kompiuterių ben
drovę ir dabar jai tebevadovauja. 
Lietuvos garbės konsulu Naujoje 
Zelandijoje paskirtas prieš 4 metus. 
Visi minėjimo dalyviai buvo dėkin
gi konsului už vaišes, o jo motinai 
p. Petraškienei už nuoširdumą ir 
triūsą rengiant šį susitikimą (“Mū
sų pastogė” 2001 m. 9 nr.).

Britanija
Šv. Kazimiero parapijoje Lon

done lankėsi svečiai iš Lietuvos. 
Telšių vyskupijos sekretorius kun. 
V. Viktoravičius, Klaipėdos Šv. 
Juozapo parapijos klebonas kun. S. 
Damašius, Telšių katedros vikaras 
kun. V. Poškus. Sekmadienį, sausio 
28, kun. S. Damašius ir kun. V. 
Poškus atnašavo 11 vai. Mišias. Po 
jų šventovėje vyko pasikalbėjimas 
religiniais klausimais su tikinčiai
siais. Vakare buvo aukojamos kitos 
Mišios, po kurių parapijos svetai
nėje vyko susitikimas su pamaldų 
dalyviais. Londono lietuvių parapi
ja š.m. balandžio 22 d. iškilmingai 
minės 100-čio sukaktį.

Šeštadienį, sausio 27, Sporto ir 
socialinio klubo salėje vyko jauni
mo maratoninis šokis “Disco”. Su

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
jsikūręs nuosavuose namuose -
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sirinko arti šimtinės jaunų žmonių 
- daugiausia Londono naujųjų lie
tuvių ateivių. Orkestras “Aitvaras” 
grojo nuo 8 vai. vakaro iki 3 vai. 
ryto. Britų-lietuvių pagalbos fondo 
nariai vadovavo sėkmingai loterijai.

A. a. Pranas Mieliauskas, 82 
m. amžiaus, mirė praėjusių metų 
gruodžio 27 d. Leeds vietovėje. Ve
lionis į Angliją atvyko 1947 m. ir 
apsigyveno Leeds mieste. Vedė 
austrų kilmės žmoną. Darbavosi 
Leeds miesto vandentiekio įmonė
je. Mylėjo Lietuvą, rėmė lietuvių 
spaudą, buvo klubo “Vytis” narys. 
Lankė ir rėmė gimines Lietuvoje. 
Turtą jiems taipgi testamentu pali
ko. Laidotuvių apeigas atliko vietos 
katalikų kunigas. Palaikai sudeginti 
ir palaidoti žmonos, mirusios prieš 
10 metų, kapavietėje (“Europos 
lietuvis” 2001 m. 3 nr.).
Lenkija

Punsko lietuvių kultūros na
mų kapela “Klumpė” š.m. vasario 3 
d. dalyvavo Lietuvos televizijos lai
doje kapelų varžybose “Duokim 
garo”. “Aušra” 2001 m. 3 nr. iš
spausdino Sigito Birgelio pokalbį 
su šios kapelos vadovu Jonu Zaka- 
ravičiumi. Iš pradžių varžybų 
“Duokim garo” režisierius nelabai 
norėjo leisti “Klumpei” dalyvauti. 
Pastarosios vadovui pavyko režisie
rių įtikinti, kad Punsko krašto žmo
nės nėra antrarūšiai lietuviai ir kad 
“Klumpė” jau ne kartą yra koncer
tavusi Lietuvoje ir Lenkijoje. Puns
ko kapelai teko varžytis su stiprio
mis kapelomis “Žvangulis” ir 
“Lakštingalėlė”. Varžybos prasidė
jo praėjusių metų spalio 14 d. ir jo
se dalyvavo 80 kapelų. Kapela 
“Klumpė” varžyboms turėjo" pasi
ruošti per dvi savaites. Jos vadovas 
J. Zakaravičius sumanė pasirodyti 
kuo nors iš Punsko krašto tautosa
kos. Pataikė. Iš žiūrovų “Klumpė” 
susilaukė gero įvertinimo, taip pat 
gerų atsiliepimų ir iš muzikantų. 
Visi pastebėjo, kad “Klumpė” išsi
skyrė iš kitų kapelų savo origina
lumu. Pasak “Klumpės” vadovo, 
jiems pasirodymas buvo didelis iš
bandymas, kartu nemažesnis 
džiaugsmas, kad bandymas sėkmin
gai buvo įveiktas.

Kapelos “Klumpė” vadovui te
ko atsakyti ir į žurnalistės klausi
mus. Dėl repertuaro buvo pasiruo
šęs atsakyti, bet jį labai nustebinęs 
klausimas , kaip jis jaučiąsis tarp tų 
lenkų? J. Zakaravičius nesileidęs į 
paaiškinimus, tik pagalvojęs, ar, sa
kysim, toks klausimas būtų kelia
mas vienetui, atvykusiam iš Švedi
jos lietuvių telkinio.-“Klumpė” kar
tu su “Žvanguliu” laimėjo pirmąją 
vietą ir pateko į kitų varžybų tarps
nį, kuris vyks šių metų pavasarį. 
“Klumpė” žada pasirodyti su mažai 
Lietuvoje žinomomis liaudies dai
nomis. J. Zakaravičius gimęs 1961 
m. Žemaitijoje, baigęs Šiaulių pe
dagoginį universitetą ir Klaipėdos 
muzikos konservatoriją. Nuo 1996 
m. yra Punsko muzikos mokyklos 
mokytojas ir vėliau kapelos “Klum
pė” vadovas.

Savivaldžios Suvalkijos 'drau
gija, kaip rašoma laikraštyje “Ga- 
zeta Wspolczesna”, kreipėsi į Len
kijos seimo maršalką, reikalauda
ma, kad dabartinė Palenkės vaiva
dija būtų pavadinta Palenkės-Su- 
valkijos vaivadija. Kreipimesi peti
cijos autoriai nurodo, kad kiti Len
kijos regionai po administracinės 
reformos išsaugojo savo pavadini
mus, o Suvalkijos vardas buvo pa
naikintas. Taip pat kreipimesi pa
brėžiama, jog toks elgesys priešta
rauja Europos sąjungos politikai, 
nes raginama išsaugoti regionų kul
tūrinius bei religinius skirtumus. 
(“Aušra” 2001 m. 1 nr.) J. Andr.

Asmenines nuo.......... 7.80%
nekiln. turto 1 m..........6.65%
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Lietuvaitės triumfas Niujorke
Sėkmingas Violetos Urmana (Urmanavičiūtės) debiutas “Metropolitan” 

operoje “Parsifal”
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W KIII Hil l III VEIKIOJI:
GEDIMINAS KURPIS

Kiekvienais metais pavasa
rėjant “Metropolitan” opera 
paruošia ką nors ypatingo savo 
užsienio klientams, ar tai visą 
Vagnerio Nibelungo žiedą, ar 
žymesnių Europos operų gast
roles. 2000/2001 metų sezone 
buvo pasiūlyta naujovė: per išti
są sezoną galima buvo pasirink
ti vadinamuosius Trios', tris skir
tingas operas, tris vakarus iš ei
lės. Akis užkliuvo už Trio 226: 
Parsifal, Nabucco ir The Gamb
ler, balandžio 2-4. Parsifal daini
ninkų sąraše Urmana, Domingo 
ir kiti. Pagalvojau, juk tai bus 
Violetos debiutas pagrindinėje 
Kundry rolėje su Niujorko 
mėgstamiausiu tenoru Placido 
Domingo. Tuojau užsakiau bi
lietus ir nekantriai laukiau ba
landžio pradžios.

Apie Violetą Urmaną gir
dėjau jau seniai, skaičiau apie 
jos sėkmingus pasirodymus įvai
riuose Europos operų teatruose 
bei festivaliuose. Girdėjau ir jos 
balsą disketėse, kurių vieną įsi
gijau Lietuvoje (dainavo Vag- 
nerį su J. Domarko diriguojamu 
Lietuvos simfoniniu orkestru), 
kitą Toronte (įdainuotas G. 
Mahler veikalas su kanadiečiu 
M. Schade), bet pamatyti ir iš
girsti ją dainuojant operos sce
noje dar nebuvo tekę.

Pagal žiniasklaidos duome
nis mezzosopranas Violeta Ur
mana studijavo fortepijoną ir 
vokalą Lietuvos Muzikos aka
demijoje, po to išvyko į Miun
cheną, dainavo Bavarijos Ope
ros studijoje ir gilino vokalo 
studijas Miuncheno Aukštojoje 
muzikos mokykloje pas prof. J. 
Loible (jis jai ir patarė sutrum
pinti pavardę). Laimėjo kelis 
konkursus, tarp jų pažymėtini 
R. Vagnerio Strasburge ir F. 
Vinas Barcelonoje. 1993/ 94 
metais debiutavo St. Gallene, 
Miunchene, Bayreutho festi
valyje, Lucernoje (princesės 
Eboli vaidmuo G. Verdi Don 
Carlos') ir Milano Teatro alia 
Scala (Frick’os vaidmuo R. 
Vagnerio Die Walkuere, diri
guojant Riccardo Muti). Po to 
sekė įvairūs vaidmenys daugely
je Europos teatrų:' Ženevoje, 
Paryžiuje (Opera-Bastille), Bar
celonoje (Liceu), Vienoje (Sta- 

Garsėjanti lietuvaitė operos solistė VIOLETA URMANA-URMANAVI- 
ČIŪTĖ ir dirigentas JUOZAS DOMARKAS

Gimtinės kvapas
Nuseko, išdžiūvo išbraidžiotos brastos, 
Brydė nuvilnijo, nušėlo rugiuos...
Einu, paieškosiu - sunku bus surasti - 
Vaikystės takelį gimtinės laukuos.

Užaugo, lapoja gimtinėje sodai, 
Nuo laikmečio žingsnių sukniubę žemyn, 
Iš ilgesio smenga pavargusios trobos, 
Dar traukiančios žvilgsnį savu vidumi.

Maži šaltinėliai papieviuose alma, 
Kur vakaro laukiau. Prie viedrodžio jų 
Išpyniau kasas ir basa mažą kaimą 
Apskriejau lyg paukštė vėjelio greičiu.

Lizduos čiauška, spurda parskridę paukšteliai, 
Sūpynėse skamba balseliai vaikų, 
Nugirgžda, nudulka mediniai rateliai - 
Vežimas, pritūpęs skaručių baltų.

Manos tėviškėlės žemele šventoji 
Nuo savo takelių smiltelę nešuos...
Mamos skani duona lig šiolei garuoja... - 
Užmiršti tave šitas kvapas neduos.

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė

atsoper), Amsterdame ir kitur. 
Bet Violeta yra geriausiai žino
ma kaip R. Vagnerio operų at
likėja.

R. Vagnerio operos nėra 
trumpos. Su opera Parsifal, savo 
paskutiniąja, jis darbavosi nuo 
1845 metų, kai jis perskaitė 
XIII š. poeto Wolfram von Es- 
chenbacho epą Parzifal, iki 1882 
metų, kai opera išvydo Bayreu
tho sceną. Niujorko scenoje ji 
truko nuo 6.30 v.v. iki vidurnak
čio. Veiksmas vyksta Ispanijos 
Pirenėjų kalnyne, kur Gralio 
(Gralis tai legendinė taurė, ku
rią Kristus naudojo paskutinės 
vakarienės metu ir į kurią Juo
zapas iš Arimatėjos supylė Kris
taus kraują nuo kryžiaus) rite
riai slaugo savo sužeistą valdovą 
Amfortą. Jį sužeidė ietimi (ku
ria buvo pervertas Kristaus šo
nas ant kryžiaus) raganius 
Klingsor, ir išgydyti valdovo 
žaizdą tegalės nekaltas jaunuo
lis, kurio širdis pilna gailesčio. 
Tas jaunuolis ir bus Parsifal. 
Kundry, metų nepaliesta ilga
amžė moteris, kuri šaipėsi iš 
kenčiančio ant kryžiaus Kris
taus ir dabar ieško išganymo, 
nes Kristaus liūdnas žvilgsnis ją 
persekioja, neduoda ramybės, 
bet ji vis dar tarnauja raganiui 
Klingsor, kuris keršydamas per 
ją mėgina suvedžioti Gralio ri
terius ir pavogti iš jų stebuklin
gąjį Gralį, yra ne iš W. von Es-

Sol. Violeta Urmana- 
Urmanavičiūtė

chenbacho poezijos, bet paties 
Vagnerio sukurtas charakteris.

Pirmas veiksmas prasideda 
(ir baigiasi) tyliai, be plojimų 
dirigentui. Ilga, mįslinga uver
tiūra, lėtai besivystanti, kaip ir 
visa Vagnerio muzika. Pirmame 
veiksme Kundry dainuoja ne
daug. Dainuoja daugiausia rite
ris Gurnemanz, kuris savotiškai 
pristato veikėjus ir aiškina, kas 
dedasi. Antrame veiksme, siun
čiama raganiaus Klingsor, 
Kundry nenoromis išsiruošia 
gundyti nekalto jaunuolio Parsi
fal. Raganius paverčia ją jauna 
gražuole, femme fatale, ir čia 
Violeta pasireiškia visoje savo 
didybėje. Aukšta, gražiai nuau
gusi moteris, puikiai apvaldanti 
savo balsą ar tai dainuodama 
viena, ar duetą su P. Domingo. 
Puiki vaidyba, grakšti laikysena 
scenoje, bet svarbiausia - jos 
nepaprastai gražus, stiprus ir iš
raiškus balsas tiesiog užburia 
žiūrovus. Veiksmo pabaigoje 
publikos plojimai ir jai ir vete
ranui tenorui P. Domingo ilgai 
nesibaigė. O Violeta nusilenk
dama labai gražiai šypsojosi, 
kas lietuvių tarpe reta.

Ir ne aš vienas buvau labai 
sužavėtas. Niujorko muzikos 
kritikas Mike Silverman (Asso
ciated Press) taip ją įvertino: 
“Metropolitan parūpino Do
mingu! vertą partnerę Violetą 
Urmaną, nuostabiai žavią me- 
zzosopraną iš Lietuvos, kuri pa
teikė vieną iš įspūdingiausių 
pastangų kelių metų debiutų. 
Urmana turi reto subtilumo ir 
lygumo balsą, idealų glamonė
jančiai Kundry melodijai vilio
jant Parsifalį. Jinai taip pat 
triumfavo, kur daugelis mezzo- 
sopranų neišgali - pratęstoje 
aukštų gaidų serijoje, išreiš
kiančioje Kundry didėjantį be
viltiškumą, kai pamato, jog jos 
gundymai nebeveikia. Urmanos 
stiprus aukšto balso registras 
leido jai garsiai sušukti neperei
nant į spiegimą”.

Opera baigiasi - sakyčiau, 
amerikietiškai - laimingai. Kund
ry viliojimas atvėrė Parsifalio 
akis, jis atpažino savo misiją: at
gavęs iš raganiaus stebuklingą 
ietį, išgydė valdovą Amfortą, at
gaivino Gralio riterių draugiją 
ir padėjo Kundry rasti išganymą 
bei ramybę. Didinga Vagnerio 
muzika, puikus solistų ir choro 
dainavimas, legendinis turinys 
palieka nepaprastai gilų įspūdį.

Iš viso buvo penki Parsifal 
operos spektakliai, kuriuose vi
suose dainavo Violeta Urmana. 
Šeštadienio, balandžio 7, spek
taklis buvo transliuojamas per 
radiją Texaco šeštadieninių ope
rų serijoje, kurios girdimos be
veik visame pasaulyje. Sekantį 
sezoną “Metropolitan” statys 
tik vieną Vagnerio operą Die 
Meistersinger. Neteko pastebėti, 
ar Violeta sugrįš į Niujorko sce
ną 2001/02 metais. Tačiau jos 
dienotvarkėje visa eilė festivalių 
ir operos vaidmenų: Kundry 
Berlyno Staatsoper ir Londono 
Covent Gardens, Sieglinde (R. 
Vagnerio Die Walkuere) Bay
reutho festivalyje, Eboli (G. 
Verdi Don Carlos) Vienos 
Staatsoper ir San Francisco ir 
1.1.

Trečioje operoje The Gamb
ler, kurią Sergej Prokofiev para
šė 1917 metais pasiremdamas 
to paties vardo F. Dostojevskio 
novele, netikėtai turėjau progos 
išgirsti kitą lietuvį - bosą Vaclo
vą Daunorą. Nedidelis vaid
muo, paskutiniame veiksme 
azartinių žaidimų kazino direk
toriaus, tačiau buvo įdomu iš

girsti veteraną, kurį daugiau 
kaip prieš 30 metų daug kas iš
eivijoje girdėjome. Jo balsas jau 
neturi to jaunystės sodrumo, 
bet scenoje gerai atrodė su 
barzdele, žilais plaukais ir di
rektoriškomis manieromis.
^k^>m^h^x^x^x^x^x^x<7x^h^>x.

Atsiųsta paminėti
Aldona Prašmutaitė, ŽEMAI

ČIŲ VYSKUPAS JUOZAPAS AR
NULPAS GIEDRAITIS. Išleido 
“Diemedžio” leidykla. Vilnius, 2000 
m., 352 psl. Lietuvos istorijos ins
titutas.

Lituanistica, nr. 3,4 (43-44), 
2000 m. Lietuvos mokslų akademi
jos leidinys, 106 psl. ir viršeliai. Re
dagavo D. Mėlynienė ir A. Juškai
tė; spausdino “Mokslo aidai”, A. 
Goštauto 12, 2600 Vilnius. Tiražas 
325 egz.

Maironio paminklas Kauno senamiestyje Nuotr. V. Kapočiaus

Čikagos lietuvių opera
Vienintelė etninės grupės Amerikoje opera stato 

D. Donizetti “Meilės eliksyrą”
EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagos lietuvių opera yra 
vienintelis tokio pobūdžio vie
netas Amerikos etninių grupių 
katile. Dėdės Šamo krašte yra 
geras pusšimtis įvairių didokų 
tautinių bendruomenių, žymiai 
gausesnių negu lietuvių, bet jos 
nesugeba išlaikyti savų operos 
kolektyvų.

Čikagos lietuviai operomis 
susidomėjo 1956-siais, kai čia 
gyvavęs lietuvių vyrų choras pa
siryžo pastatyti G. Verdi “Rigo- 
letto”. Pirmoji lietuvių operos 
premjera įvyko 1957-jų pavasa
rį. Ir taip kiekvieną pavasarį (su 
trimis išimtimis: 1961, 1965, 
1987)_ vis vyksta nauji pastaty
mai. Šiemet švenčiame 45 metų 
sukaktį nuo anos, atmintinos 
operos premjeros. Beje, čia sta
tomos operos yra visada dai
nuojamos lietuvių kalba.

Mano rankose 1975-jų metų 
šio pastatymo programinis leidi
nys. Jame pažymėta, kad tų me
tų solistais^ buvo Algirdas Bra
zis, Gina Čapkauskienė, Stefan 
Wicik (ilgą laiką lietuviams tal
kinęs lenkas), A. Vokietaitis 
(ankstesnės išeivių kartos lietu
vių sūnus) ir Margarita Mom- 
kienė. Du spektaklius tada diri
gavo Vytautas Marijošius, o vie
ną - jaunasis muzikas Alvydas 
Vasaitis, kuris šiuo metu yra 
pagrindinis Čikagos lietuvių ope
ros dirigentas ir meno vadovas.

Antrą kartą “Meilės eliksy
ras” pastatytas 1990 m. Tada 
jau susilaukta didesnės svečių iš 
Lietuvos pagalbos. Čia pasirodė 
Virgilijus Noreika (jis jau anks
čiau čikagiečių operoje kartą 
buvo dainavęs), o taip pat prie 
jo dar prisidėjo Arvydas Mar
kauskas. Tą pastatymą režisavo 
irgi iš Lietuvos atvykęs režisie
rius Eligijus Domarkas, kuris 
šiose pareigose yra ir šių metų 
“Meilės eliksyro” pastatyme.

Š.m. “Meilės eliksyro” solis
tai - visi Lietuvoje gimę ir ten 
išsilavinimą gavę tautiečiai. Visi 
jie (išskyrus Lijaną Kopūstaitę- 
Pauleti, kuri kiek anksčiau atvy
ko į Čikagą ir čia apsigyveno) 
darbuojasi Lietuvoje. Tai pa
grindinio tenoro vaidmens atli
kėjas Edgaras Prudkauskas 
(gim. 1975), baritonas Laimo
nas Pautienius (gim. 1973), Ni
da Grigalavičiūtė (ši Klaipėdoje 
gimusi solistė Čikagos lietuvių 
operoje pasirodo jau antrą kar
tą - ji prieš porą metų gražiai 
užsirekomendavo “Carmen” pa
statyme). Daktaro Dulkamaros 
vaidmenį atliks solistas (gim. 
1951 m. Klaipėdoje) Sigitas Dir
sė. Jau minėta L. Kopūstaitė 
savo dainavimo karjerą buvo 
pradėjusi Lietuvoje ir ją gražiai 
tęsia amerikiečių bei lietuvių 
tarpe Čikagoje.

ČLO kolektyvo siela yra 
choras, kurį sudaro antrosios 
bangos vietiniai lietuviai. Jų 
gretas dabar papildo iš tėvynės 
naujai atvykstamieji.

Tačiau orkestrą reikia sam
dyti iš profesionalų muzikantų, 
grojančių amerikiečių kolekty
vuose. Šiam orkestrui samdyti 
išleidžiama dešimtys tūkstančių 
dolerių, ir tai labai apsunkina 
ČLO biudžetą. Dažnai vienam 
pastatymui prireikia apie 
100,000 dolerių. Tik vieną kartą 

(kai buvo statoma lietuviška 
opera) buvo atvažiavęs orkes
tras iš Lietuvos, tačiau jo kelio
nė irgi pareikalavo maždaug 
tiek pat pinigų.

Didieji ČLO entuziastai
ČLO turi nemažai dainos ir 

muzikos entuziastų, be kurių 
tikrai nebūtų buvę galima taip 
ilgai išsilaikyti. Sunku čia juos 
visus suminėti, nes tokių yra 
šimtai. Bet pasitenkinsime tik 
vienu, kitu iš jų.

Operos reikalus tvarko jos 
valdyba, kuriai ilgus metus va
dovavo Vytautas Radžius, o da
bar - Vaclovas Momkus. Tai 
žmonės, kurie patys ilgus metus 
yra dainavę ar tebedainuoja 
operos chore, o Momkus yra at
likęs ir nemažai mažesniųjų so
linių vaidmenų. Valdybos eilėse 
kiek ilgiau yra reiškęsi: Jurgis 
Vidžiūnas, Jonė Bobinienė, Ro
mas Burneikis ir kt.

ČLO ne eilinį vaidmenį at
lieka ir Kazys Skaisgirys, kuris 
26 metus dainuoja chore (viena
me pastatyme yra dainavęs ir 
trumputį vaidmenį solo). Taip 
pat jis daugelį metų paruošia 
gaidas, o be to, veda įvairią šio 
kolektyvo statistiką.

Pasiteiravus apie šios ope
ros praeitį, iš jo sužinome įdo
mių dalykų, kurie nevisai buvo 
ir šią eilučių autoriui žinomi.

Štai kiek įdomesnė statisti
ka: iki šiol buvo pastatytos 34 
skirtingos operos (dalis iš jų 
buvo kartą ar kelis kartus pa
kartotos). Iš šių operų septynios 
yra parašytos lietuvių kompozi
torių. Per 44 ligšiolinius sezonus 
įvairiose operose dainavo 110 
solistų. Daugiausia spektaklių 
dainavo šie: Algirdas Brazis, Jo
nas Vaznelis, Julius Saurimas, 
Dana Stankaitytė, Stasys Baras, 
Stefan Wicik, Margarita Mom- 
kienė.

Per tą laiką operos chorą 
yra praėję apie 400 choristų. 
Dauguma iš jų dainavo viene
rius ar dvejus metus. Tačiau 
tebėra ir tokių, kurie čia išbuvo 
10 ar daugiau metų. 10 ir 25 
metus išdainavusiems choris
tams yra duodami žymenys (šią 
tradiciją pradėjo ankstesnieji 
operos mecenatai Antanas ir 
Marija Rudžiai 1967 m.). 10 
metų žymenis iki šiol gavo 126, 
o 25 metų - 32 asmenys.

Iš viso operas yra dirigavę 
aštuoni dirigentai. Daugiausia 
operų dirigavo: Aleksandras 
Kučiūnas, Vytautas Marijošius, 
Alvydas Vasaitis ir Arūnas Ka
minskas.

Reikėtų neužmiršti neseniai 
gyvųjų eiles palikusio choristo 
Petro Čelkio, kuris iki pat mir
ties dainavo operos chore, jame 
išbuvęs nuo pat įsisteigimo - 44 
metus.

Tokie entuziastai kaip P. 
Čelkis ir visi paminėtieji buvo ir 
yra ČLO ašis, sukanti šio kolek
tyvo veiklą jau 45-jį sezoną. O 
nebe toli ir 50-metis.

Š.m. operos pastatymas 
įvyks balandžio 29 d., 3 v.p.p., 
Morton East High School audi
torijoje (2423 S. Austin Blvd., 
Cicero, IL). Tai bus vienintelis 
spektaklis. Nors salėje yra 2000 
vietų, jų gali pritrūkti. Todėl 
bilietus patariama įsigyti iš 
anksto “Seklyčioje”.

Gervėčių krašto lietuvių kul
tūros ir švietimo centras, pradė
tas statyti 1990 metais, jau baig
tas. Centras įsteigtas Rimdžiū- 
nuose (Gudijoje). Jį sudaro vidu
rinė mokykla su dėstomąja lietu
vių kalba, bendrabutis, sporto sa
lė, gyvenamieji namai ir butai 
mokytojams. Statybos darbus vyk
dė akcinė bendrovė “Ignalinos 
statyba” Lietuvos valstybės lėšo
mis. Kaip ELTA pabrėžia, nauja
sis centras atvers didesnes gali
mybes šio krašto lietuviams, prisi
dės prie Lietuvos ir Gudijos gerų 
kaimyninių santykių plėtojimo.

Violetos Palčinskaitės poezi
jos vakaras įvyko š.m. kovo 1 d. 
Lietuvos ambasadoje, Londone. 
Ta proga buvo atidaryta ir dviejų 
dailininkių Kates Broad ir lietu
vės Paulinos E. Pukytės kūrybos 
paroda. Renginyje dalyvavo apie 
70 britų ir lietuvių, kuriems poetė 
papasakojo, kaip mėgstanti rašyti 
vaikams, paskaitė savo eilėraščių 
lietuvių ir anglų kalbomis. Kaip 
ELTA rašo, P. E. Pukytė su savo 
darbais dalyvavo grupinėse paro
dose daugelyje valstybių. K. 
Broad dalyvavo meninėje-moko- 
mojoje programoje Lietuvoje - 
jos darbai rodyti 11-oje parodų.

Tarptautinės teatro dienos 
proga š.m. kovo 27 d. Vilniaus ro
tušėje ryškiausiems Lietuvos teat
ro kūrėjams buvo įteikti “Kristo
forai”. Kaip ELTA rašo, padėkos 
“Kristoforas” ir 5,000 Lt premija 
už viso gyvenimo kūrybą įteikta 
teatro režisierei Aurelijai Ra
gauskaitei. “Kristoforo” statulė
les ir po 3,000 Lt gavo vaidinimo 
“Otelas” kūrėjai - rež. Eimuntas 
Nekrošius, aktorė Eglė Špokaitė, 
aktorius Vladas Bagdonas (Ote
lo) ir scenografe N. Gultiajeva. 
“Kristoforus” gavo ir kitų vaidini
mų kūrėjai - akt. Eglė Mikuliony- 
tė, dirigentas L. Balčiūnas, choro 
vadovas Č. Radžiūnas, rež. G. 
Varnas, sol. L. Pautienius. Baleto 
“Kristoforu” apdovanota Z. Baikš- 
tytė.

Kultūros centras ir Pasaulio 
lietuvių dainų švenčių fondas at
rinko geriausias mėgėjų meninės 
kūrybos grupes ir jų vadovus. Ge
riausiais pučiamųjų orkestrais 
pripažinti Lietuvos vaikų ir jauni
mo centro orkestras “Vilnius”, 
Plungės kultūros namų ir Rietavo 
meno mokyklos orkestrai. Ge
riausiu vokaliniu ansambliu pri
pažinta grupė “Jazz Land”, vado
vaujama A. Noviko. Lietuvos 
chorų maestro tapo Klaipėdos 
“Aukuro” vadovas R. Varnas. 
Debiutanto titulą laimėjo Pane
vėžio kamerinis mišrus choras 
“Muzika”. Titulą “Tarptautinio 
spindesio žvaigždė” įgijo Vilniaus 
kamerinis mišrus choras “Brevis”. 
Taipgi kaip geriausi atrinkti ir 
Kauno kultūros centro choras 
“Gintaras” ir Klaipėdos Eduardo 
Balsio menų gimnazijos choras 
bei kitų miestų chorai ir meniniai 
vienetai - iš viso 21 grupė. Kaip 
ELTA rašo, visoms joms š.m. 
kovo 24-25 d.d. Vilniuje įteiktos 
“Aukso paukštės” statulėlės. Ta 
proga laureatai ten surengė šešis 
koncertus įvairiose miesto salėse.

Dailininkas Murillo (1618-1682), Verpianti senelė. Del Prado muziejus 
Ispanijoje

“Das Ostpreussenblatt” š.m. 
kovo 3 d. laidoje paskelbė platų, 
dviem nuotraukom iliustruotą 
Vytauto Landsbergio straipsnį 
“Rusiškoji mįslė ir baltietiška tik
rovė”, kuriame istorišku, logišku 
ir realiu pagrįstumu atskleidžia
ma, pabrėžiant, kad mes esame 
nusistatę prieš blogą praeitį ir to
dėl norime išsilaisvinti, mes iške
liame Lietuvos ir Rusijos ateitį, 
ne praeitį. Priminta ir tai, kad 
Rusijos inteligentija rodo Lietu
vos siekių supratimą. Šalia V. 
Landsbergio nuotraukos įdėtas 
trumpas jo gyvenimo ir veiklos 
aprašymas. (Informaciją prisiuntė 
Le Kro).

Juozo Miltinio dramos teat
ras Panevėžyje š.m. kovo 24 d. 
šventė savo veiklos 60 metų jubi
liejų. Teatras įkurtas 1941 m. Pir
moji jo premjera įvyko tų pačių 
metų kovo 15 d. Buvo vaidintas 
N. Pogodino “Sidabro slėnis”. 
Teatras glaudžiai susijęs su rež. 
Juozo Miltiniu, kuris jame su per
traukomis dirbo 40 metų. Jo var
dą itin aukštai iškėlė spektakliai 
“Makbetas”, “Mirties šokis”, 
“Volponė”, “Heda Gabler” ir kt. 
Legendiniu režisieriumi vadina
mas J. Miltinis į pensiją pasitrau
kė 1980 m. Tada aštuonerius me
tus teatrui vadovavo žymusis ak
torius Donatas Banionis, po jo - 
rež. Saulius Varnas. Šiuo metu 
teatrui vadovauja aktorius ir reži
sierius Rimantas Teresas. Kaip 
BNS pranešime rašoma, dabarti
nis vadovas teigia, kad teatre jau
čiamas pagyvėjimas. Jis norėtų, 
kad teatre skambėtų garsiausių 
Lietuvos režisierių vardai. Sten
giamasi tam sudaryti sąlygas. 
Teatre dirba 32 aktoriai. Vienas 
jų - Rimantas Jovas - šiemet ap
dovanotas “Kristoforu” už ge
riausią nepagrindinį vaidmenį A. 
Cagarelio pjesėje “Chanuma”.

Eduardas Viskanta, žymus 
vertėjas, Lietuvos rašytojų bei 
Žurnalistų sąjungų narys, š.m. ko
vo 13 d. šventė savo 99-ąjj gimta
dienį. Ateinančius jo pasveikinti - 
Kauno mero pavaduotoją Gedi
miną Budniką bei kolegas rašyto
jus ir žurnalistus - sukaktuvinin
kas pasitiko deklamuodamas eilė
raštį ape bundantį pavasarį, o vė
liau itališkai išdrožė B. Musolinio 
kalbą. Kaip ELTA rašo, beveik 
šimtmetį išgyvenusio senuko tėvai 
mirė dar nesulaukę vaikaičių. 
Eduardo ilgasis amžius aiškina
mas tuo, kad daugelį metų vasa
ras ir rudenius praleisdavęs Dzū
kijos pušynuose. E. Viskanta kilęs 
iš Išlaudžių kaimo, Marijampolės 
rajono. Dar jaunystėje išmoko ru
sų, italų, prancūzų ir vokiečių kal
bų. Studijavo lituanistiką Kauno 
universitete, dirbo Užsienio rei
kalų ministerijoje sekretoriumi, 
dėstė lietuvių kalbą gimnazijose. 
Karo metu dirbo Valstybinėje lei
dykloje redaktoriumi, už ką vė
liau sovietų buvo kalintas trem
ties lageryje. Stalinui mirus, grįžo 
į Kauną, kur tebegyvena. Sukak
tuvininkas į lietuvų kalbą yra iš
vertęs L. Tolstojaus “Karą ir tai
ką”, taip pat A. Čechovo, V. Hu
go, A. Franco, L. Pirandelo bei 
kitų garsių rašytojų kūrinius. Snk.
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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

SIKELIMO

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...............
180-364 d. term.ind..............
1 metų term. Indėlius.........
2 metų term, indėlius.........
3 metų term, indėlius.........
4 metų term, indėlius.........
5 metų term. Indėlius.........
1 metų GlC-mėn.palūk........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable”.......................
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind. 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą iki......
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................

Duodame asmenines paskolas iki
Įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai INTERAC-PLUS” kortelė

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

3.30%
4.10%
4.20%
4.35%
4.95%
5.00%
2.00%
2.00%
2.00%

2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų .

5.95%
6.60%
6.70%
6.90%
7.00%

6.25%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

$50,000 ir mortgičius iki 75%

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto

JUMS TIKI - KAINUOS
3%%

wl VISO

ADVOKATAS

VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)Victor Rudinskas, Broker 

Tel.: 416 249-7829

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

ROYAL L.e=F»ZKGE 
■Ml 111 lllllll 111111II III

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

Lina Kuliavienė •
2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

Skambinti TEODORUI STANULIU1
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

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

Lauko teniso sezonui prasidėjus, prisimintini 1999 metų dvejeto čempionai 
lietuvių tenisininkų žaidynėse. Iš k. PETRAS TUTLYS (Torontas) ALF. 
BUDININKAS (Hamiltonas), DIANE KRIKŠČIŪNIENĖ (Torontas) ir A. 
J. SCOGIN (Port Credit, Ont.) Nuotr. Eug. Krikščiūno

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ti; paliestų 15% pasaulio gyven
tojų, apie 800 milijonų, su bend
ru vidaus produktu, siekiančiu 
$17 trilijonų. Kad tai prasmin
gai įgyvendintų, reikėtų iki to 
laiko suderinti veiklą įvairiose 
srityse: suvienodinti gamtosau
gos įstatymus, apsaugoti kiek
vienos valstybės kultūrinį pavel
dą, nepriklausomybę, apriboti 
žemės turtų išnaudojimą, inves
ticijų, darbų, žmogaus teisių 
saugumą, ir visų kitų svarbių 
klausimų, kaip žemės ūkio pro
duktų, gėlo vandens atsargų, 
sveikatos tarnybų apsaugojimą. 
FTAA šalininkai žada geresnį 
gyvenimą visiems šios zonos ri
bose, bet kyla klausimas, ką ge
ro NAFTA (Šiaurės Amerikos 
laisvos prekybos zona) praplėti
mas į FTAA duotų Kanadai, 
kurios prekyba su lotynų Ame
rika (įskaitant ir Meksiką) sie
kia vos 1.1%, tuo tarpu 1999 
metais 85.9% Kanados ekspor
to keliavo į JAV (1970 metais 
buvo tik 69.7%).

Kvebeko konferencijos kri
tikai yra suinteresuoti, kas de
dasi konferencijos užkulisiuose, 
kokie slapti susitarimai ten ruo
šiami, ar net jau įgyvendinami. 
Jie nori užtikrinimo, kad laisvos 
prekybos įstatymai būtų apribo
ti gamtosaugos reikalavimais, 
darbininkų gerovės, socialinio 
bei sveikatos aprūpinimo suvar
žymais. Jiems atrodo, kad 
FTAA tarnaus didžiosioms 
tarptautinėms (bet dažniausiai 
iš JAV diriguojamoms) preky
bos bendrovėms, paneigiant ne 
tik žmonių teises, bet galimai ir 
valstybių nepriklausomybes; jų 
nuomone, turčiai pralobs dar 
labiau, tuo tarpu neturtingųjų 
padėtis dar pablogės. Tam pa
remti yra jau ir nemažai faktų. 
Gamtosaugininkų suvažiavime 
Kyoto priimti oro taršos suma
žinimo įsipareigojimai jau JAV 
naujojo prezidento atmesti, nes 
“kenkia JAV ekonomijai”. 
Meksikos darbininkų gerovė 
pablogėjo įgyvendinus NAFTA, 
ne pagerėjo, kaip buvo žadama. 
Medienos ir bulvių eksportas iš 
Kanados į JAV, net ir NAFTA 
komisijai palaikius Kanadą, vis 
dar trukdomas kitų galiūnų: 
JAV kongreso narių, mėginan
čių “apsaugoti” savo balsuotojų

interesus. Taip pat, visus gali
mus prezidento G.W. Bush pa
žadus Kvebeko konferencijoje 
JAV kongresas turi teisę vėliau 
keisti bei atmesti.

NAFTA “Chapter 11” nuo
statai jau dabar teikia daugiau 
teisių bendrovėms, nei valstybės 
valdžiai. Štai tik pora iš dauge
lio pavyzdžių. Kai Kanada 1998 
metais uždraudė vartoti benzi
no priemaišą MTT kaip kenks
mingą sveikatai, ji buvo privers
ta sumokėti JAV bendrovei 
(Ethyl Corp.) $20 milijonų bau
dą ir panaikinti draudimą varto
ti priemaišą Kanadoje. Natūra
lių dujų kaina Toronte pakilo 
nuo 6.6 centų už kubinį metrą 
1998 metais iki 32.2 centų (be
veik 500%), nes labai pakilo jų 
pareikalavimas JAV, tuo pačiu 
ir kaina, bet pagal NAFTA tai
sykles Kanados bendrovės ne
gali kanadiečiams parduoti pi
giau, negu JAV klientams. Rei
kia manyti, kad šis nuostatas, 
taip naudingas tarptautinėms 
bendrovėms, bus įjungtas į 
FTAA taisykles.

Toronto profesionalai “spor
to milijonieriai” šiuo metu lai
kosi visai neblogai. Beisbolo 
Blue Jays balandžio 9 atidarė sa
vo jau 25-tą sezoną “namuose” 
laimėdami prieš Tampa Bay 
(FL) Devil Rays net 8:1 persva
ra. Juos palaikė beveik pilnai iš
parduotas stadionas žiūrovų 
(48,115). Tai jau dvidešimtas 
namų sezono atidarymo laimėji
mas, tik 5 kartus pralaimėta. 
Ledo ritulio Maple Leafs žaidė
jai pabaigė sezoną, užsitarnavę 
teisę dalyvauti posezoninėse 
rungtynėse dėl Stanley taurės. 
Pirmieji susitikimai buvo sėk
mingi. Raptors krepšininkai taip 
pat jau užsitikrino vietą pose- 
zoninėms varžyboms. Paskuti
niu laiku jie pradėjo laimėti 
prieš gana pajėgias komandas ir 
sunku pasakyti kaip toli jie nu
keliaus.

Via Rail traukinys, važiavęs 
iš Halifakso (NS) į Montrealį 
(PQ), prie mažo Stewiacke 
(NS) miestelio patyrė eismo ne
laimę. Dešimt iš 14 traukinio 
vagonų nuvažiavo nuo bėgių ir 
įvažiavo į vietinę pašaro par
duotuvę. Laimei niekas iš joje 
buvusių nebuvo paliesti, o apie

Sportas
“Aušros” žinios
- Klubas į ŠALFASS pirmeny

bes, kurios vyks Čikagoje balandžio 
28-29 d.d., siunčia 10 jaunių, vyrų ir 
moterų krepšinio komandų. Sporti
ninkams ir jų vadovams linkime 
sėkmės.

- “Aušros” klubo tėvų komite
to posėdis įvyks gegužės mėn. 4 d., 
7 v.v. Mildos Marcytės namuose.

Šaudymas
ŠALFASS centro valdybos 

pranešimu, Šiaurės Amerikos lietu
vių stendinio (trap) šaudymo pir
menybės įvyks š.m. gegužės 12 d. 
Giedraičio klubo šaudykloje netoli 
Hamiltono. Tuo reikalu daugiau 
informacijos teikia Kazys Deksnys, 
1257 Royal Dr., Burlington, Ont. 
L7P 2G2. Tel. 905-332-6006; faksas 
905-547-5556; E-paštas: kdeksnys 
@sprint.ca

Žaidynės Toronte
51-sios sukaktuvinės Š. Ameri

kos lietuvių sporto žaidynės įvyks 
š.m. liepos 4-7 d.d. Toronte, Ont. 
Rengia - Toronto PPSK “Aušra”. 
Programoje - jaunių A ir mergaičių 
A krepšinis; vyrų ir moterų tinkli
nis; lauko tenisas, stalo tenisas; 
kėgliavimas ir šachmatai. Papildo
mai dar bus vykdoma nepirmeny- 
bių parodomosios varžybos: jaunių 
berniukų B krepšinio, golfo ir šau
dymo. Liepos 7 d. vyks iškilmingas 
ŠALFASS-gos 50 metų sukakties 
minėjimas. Informacija: Rimas 
Miečius, 54 Burrows Ave., Etobico
ke, Ont. M9B 4W7. Tel. 416-234- 
0878; faksas: 416-234-8506; E-paš- 
tas: rimmerl@sympatico.ca

ŠALFASS centro valdyba

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Perm (Rusija) 

vykusiose Šiaurės Europos krepši
nio lygos (NEBL) baigmės žaidynė
se čempionu tapo “Ural Great” 
(Rusija) klubas, nugalėjęs Kauno 
“Žalgirį” 88:81. Vilniaus “Lietuvos 
rytas” iškovojo trečiąją vietą, su
triuškinęs Maskvos “CSKA” (Rusi
ja) klubą 103:74. Taurę gavę “Ural 
Great” gavo ir 45 tūkstančių JAV 
dolerių čekį. Žalgiriečiams teko 25 
tūkstančiai, “Lietuvos rytui” 20 
tūkstančių ir CSKA - 10 tūkstan
čių. Lietuvos moterų krepšinio A 
lygos čempionatą pirmą kartą lai
mėjo Šilutės “Pamario” krepšinin
kės, baigmėje įveikusios Vilniaus 
krepšinio mokyklos komandą 92: 
83. Trečiąją vietą užėmė Šiaulių 
krepšinio mokykla.

DVIRAČIAI: Lietuvos dvirati
ninkas R. Rumšas, atstovaujantis 
italų komandai “Fassa Bortolo”, 
laimėjo aukšto lygio lenktynes ap
link Baskoniją ir bendroje įskaitoje 
iškilo į ketvirtąją vietą pasaulyje.

ŠAŠKĖS: Šimtalangių šaškių 
Lietuvos aukščiausios lygos čem
pionatą Vilniuje laimėjo tarptauti
nis didmeisteris vilnietis E. Bužins- 
kis. Antrąją vietą laimėjo vilnietis 
A. Domčevas ir trečiąją - vilnietis 
E. Petryla.

VANDENSVIEDIS: Kauno 
“Lituanicos - Dainavos” vandens- 
viedininkai 12-ą kartą iš eilės iško
vojo Lietuvos čempionų aukso me
dalius.

AUTO LENKTYNĖS: E. 
Dapšas dalyvavo Europos žiedinių 
lenktynių čempionato antrojo 
tarpsnio varžybose Brno mieste 
(Čekija). Lietuvis SP klasėje tarp 
16 startavusių užėmė 12-ąją vietą, 
važiuodamas “Honda Integra Ty- 
pe-R” automobiliu. V.P.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 120 milijonų dolerių
MOKAME
3.20% už 30-89 d. term, indėlius 
3.30% už 90-179 d. term, indėlius 
3.35% už 180-364 d. term, indėlius 
3.70% už 1 m. term, indėlius 
3.80% už 2 m. term, indėlius 
4.00% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.60% už 5 m. term, indėlius 
3.35% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.85% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.95% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.10% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.70% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.30% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
4.10% už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
4.20% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.35% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
5.00% už RRSP i RRIF 4 m. term. Ind. 
4.95% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
3.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

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

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

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

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

Įkainoto turto
* riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
* komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net
Elektroninis pačias: parama@total.net

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

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

strg Travel_______
& Services Inc.

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

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

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

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

2455 Cawthra Rd., Unit 20 POST Tel. (905) 281-9665 
1 -888-861 -7944 

(nemokamas)INTERNATIONAL

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4

(priešais Lietuvių Namus) 

416 588-2808

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

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

20 sužeistų keleivių buvo nuga
benti į aplinkines ligonines. Ap
žiūrėjus nelaimės vietą buvo nu
statyta, kad bėgių perjungimo 
iešmas buvo sugadintas; netru
kus buvo suimti keli vietiniai 
jaunuoliai, kurie buvo pastebėti 
kažką kraunant ant geležinkelio 
bėgių. Vienas iš jų buvo apkal
tintas ir laukia teismo. Šioje vie
tovėje jau kuris laikas nuobo
džiaujantieji jaunuoliai pridaro 
nemažai įvairios žalos.

Sean McCarthy, beveik 
dvejų metų berniukas, neseniai 
netoli savo namų prie Otavos 
įkrito į upelį, kur šaltame van
denyje išbuvo daugiau kaip 10 
minučių. Pagaliau ugniagesiai jį 
surado ir ištraukė visai sušalusį, 
be jokių gyvybės žymių. Gydyto
jams ligoninėje truko dvi su pu
se valandos, kol atstatė širdies 
plakimą ir jį atgaivino. Tai jau 
antras toks nuostabus įvykis su 
mažais vaikais Kanadoje šią žie
mą, ir abu pasibaigė laimingai. 
Gydytojai užtikrino, kad ir šis 
vaikas pasveiks be smegenų ar 
kitų kūno dalių ilgalaikio suža
lojimo. G.K.

v u ii_ ii ri r~u J~n j~uj~liri ■

• Nuobodžiausia tiesa (deja, tie. 
sa!) yra tai, kad tas, kam viskas yra 
nuobodu, pats yra nuobodus. — J. 
GIRNIUS.

<• siuntinių pristatymas į adresato namus 
maisto siuntiniai

❖ pinigų pervedimas
pristatymo patarnavimai (courier service)

••• komerciniai persiuntimai (commercial shipments)
❖ kelionių patarnavimai

Mes siunčiame siuntinius į
BALTIJOS VALSTYBES, RUSIJA, UKRAINA 

BEI KITAS EUROPOS VALSTYBES
Darbo vai. nuo pirmadienio Iki šeštadienio 9 V.r. — 6 V.V.

ALGIS @
MEDELIS ,

MH-lilSyrenaj

133 Roncesvalles Avė.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800
KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Nuolatos turiu išparduodamų bilietų. Šiuo metu išvykimui iki balandžio 
pabaigos dar galite nusipirkti kelionę į Lietuvą UŽ835 dolerius. Išvykimui 
iki vidurio birželio - 945 doleriai. Sitų bilietų nedaug telikę - jei ilgai 
lauksite, jų nebebus! Prie šių puikių kainų prisideda mokesčiai, pri
klausantys nuo pasirinkto maršruto.
Ir nuo vasaros kainų garantuoju nupiginimą. Raskite, nesvarbu kur, sau 
geriausią kainą ir tada kreipkitės j mane asmeniškai - ir nuo tos 
“geriausios” kainos duosiu Jums nuolaidą.
Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
Tūriu bilietų. galiojančių vienerius metus!
Keliones į šiltus kraštus pas mane irgi gausite už geresnę kainą - 
pasiieškokite Jums tinkamiausią, nesvarbu kur, ir tada skambinkite 
tik man asmeniškai - gausite pigiau!

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

Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

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

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

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

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

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

mailto:rimmerl@sympatico.ca
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net


PADĖKA
BRANGI MAMYTĖ IR SENELĖ

AtA
DELFINĄ ZULONIENĖ

iškeliavo į amžinybę 2001 m. kovo 22 d. Palaidota
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississauga, Ont.
Nuoširdžiai dėkoju Prisikėlimo parapijos kuni

gams: klebonui Augustinui Simanavičiui, OFM, Juozapui 
Žukauskui, OFM, Anapilio parapijos klebonui prel. Jonui 
Staškevičiui už aukotas gedulines Mišias ir palydėjimą j 
amžino poilsio vietą, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už 
maldas prie karsto koplyčioje.

Dėkoju Danguolei Radtkienei už giedojimą ir 
vargonavimą Mišių metu, karsto nešėjams, visiems atsi
lankiusiems koplyčioje ir velionę palydėjusiems į kapines. 
Nuoširdus ačiū visiems už pareikštas užuojautas asme
niškai, raštu ir spaudoje, už užprašytas Mišias, gražias 
gėles, aukas “Kovai su vėžiu” ir džiova sergantiems vai
kučiams bei tremtiniams Lietuvoje. Dėkoju Monikai Po- 
vilaitienei už aukų rinkimą; B. Stanulienei už paruoštus 
pietus ir ponioms už suneštus pyragus.

Nuliūdęs sūnus Raimondas

Dalis Toronto Maironio mokyklos moksleivių

Nervinės įtampos pasekmės
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^1 juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Irto.

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.: 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Skaitytojai pasisako
PERŠOKUS 8-TĄ SLENKSTĮ

Peršokau savojo gyvenimo aš
tuntą slenkstį, išsinešdamas iš Ne
priklausomos Lietuvos mokyklos 
įdiegtą pareigos jausmą Tėvynei, 
meilę knygai ir spaudai, kuri lydėjo 
per visus ilgus metus svetur klajo
jant.

Didžiai vertindamas “Tėviškės 
žiburių” savaitraščio įnašą mūsų lie
tuviškame gyvenime ir tą džiaugsmą, 
kurį teikė lankydami kas mielą sa
vaitę, siunčiu 1,000 dol paramą.

Su dėkingumu,
Stasys J. Dalius, 
Hamilton, Ont.

Red. Sveikiname savo mielą 
bendradarbį, peržengusį aštuntąjį 
slenkstį ir dėkojame už jo auką bei 
nuolatinę talką “Tėviškės žibu
riams”.

UŽMIRŠTOS GIESMĖS?
Keistai skamba Stasio Prakapo 

skundas “Skaitytojai pasisako” sky
riuje (“TŽ” nr. 15), kad. išeivijos 
šventovėse negirdįs “Pulkim ant 
kelių” ir “Prieš Tavo altorių” gies
mių. Įdomu, kurias šventoves jis 
lanko ir kokiu pagrindu savo skun
dą taip apibendrina? Kadangi sek
madieninėse Mišiose būnu tik tri
jose lietuviškose šventovėse, tai tik 
apie jas tegaliu rašyti. Jo minimas 
giesmes aš girdžiu Lietuvos kanki
nių šventovėje Anapilyje, Gerojo 
Ganytojo šventovėje Wasaga 
Beach mieste ir Šv. Kazimiero 
šventovėje Delhi mieste. Jei p. Pra
kapo lankomoje šventovėje tos 
giesmės negiedamos, tai tegul taip 
ir rašo, bet tegul savo apibendrini
mu neprimeta tos “tiesos” visoms 
lietuviškoms išeivijos šventovėms.

Prel. Jonas Staškevičius
<^p<^p r^priįp <^?<^p <^?<^p r^pr^p Kįpe^p r^p^įp r^pr^p r'

Naujas “Laisvės kovą archyvo” numeris
KAZYS BLAŽEVIČIUS

Lietuvos knygynuose pasi
rodė 28-tas “Laisvės kovų ar- 

:*chyvo” numeris,, skirtas Kėdai
nių krašto partizanų kovoms. 
Žurnalo sudarytojas - Donatas 
Kvedaras.

“Šios knygos puslapiuose 
noriu sugrįžti į praeitį, į tą neto
limos mūsų istorijos laikotarpį,
- rašo knygos autorius, - kurį 
savo krauju rašė partizanai - 
mano broliai, draugai, kai
mynai. Aprašyti tai, ką dar prisi
menu, ką papasakojo tėvai, kai
mynai, artimieji, ką radau parti
zanų dokumentuose ir buvusia
me KGB archyve”.

Knygoje aprašomos partiza
nų kovos, vykusios 1944-1954 
m. Kėdainių krašte: Pernaravos, 
Josvainių, Krakių, Dotnuvos, 
Grinkiškio, Gudžiūnų ir Vosy
liškio buvusių valsčių ribose.

Ypač daug dėmesio auto
rius skiria KGB agentų, išda
vikų, skundikų, informatorių 
niekšiškam darbui išryškinti. 
“Partizanai ir ryšininkai žinojo,
- rašo autorius, - kad buvo 
agentų ir informatorių, bet kad 
jų buvo tiek daug ir net įterptų į 
partizanų būrius, jie, matyt, ne
įsivaizdavo. (...) Išdavikais, 
skundikais tapdavo artimi kai
mynai, partizanų rėmėjai, ryši
ninkai, buvę idėjos draugai, net 
broliai partizanai”.

Kaip bebūtų skaudu, tačiau 
tenka pripažinti, kad išdavystės 
paspartino partizaninio . pasi
priešinimo palaužimą, pražudė 
ne tik šimtus Tėvynės gynėjų, 
bet ir daugybę dorų ginkluotoje 
kovoje nedalyvavusių žmonių. 
Tikrą ir labai skaudžią tiesą 
apie netolimą praeitį privalo ži
noti mokyklinis jaunimas, kad, 
esant reikalui, nepadarytų tokių 
lemtingų ir nepataisomų klaidų.

Išdavystės nebuvo išimtis ir 
Kėdainių krašto partizanų ko
vose. Štai ilga eilė agentų - in-

LED AS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

formatorių pavardžių: Balikas, 
Neužmirštuolė, Steponas, Kal
vis, Nevėžis, Audra, Gintaras, 
Žukas, Liepa, Čestnyj ir kt. Da
lis jų - buvę partizanai, dalis 
infiltruotų į partizaninį sąjūdį, 
dalis niekšų kelią pasirinkusių, 
dalis - priverstų, dalis judo dar
bą dirbusių aktyviai, dalis - at
mestinai. Tačiau visi jie partiza
niniam sąjūdžiui padarė didžiu
lių nuostolių, padėjo okupan
tams nuslopinti laisvės kovą.

Čekistų duomenimis, 1946 
m. sausio mėnesį Kėdainių rajo
ne buvo 505 agentai - informa
toriai! Daugelio jų pavardės ži
nomos, nemažai - sulaukė pel
nyto partizanų atpildo, daug jų 
šiandien dreba laukdami teis
mo. Tik gaila, kad mūsų Temi
dė ne tik akla, bet ir kurčia.

Knygoje - penki skyriai. 
Pirmame aprašomos Kėdainių 
krašto partizanų kautynės Pušy- 
nės miške, Valatkaičių pelkėje, 
Labūnavos kautynės, žudynės 
Ruseinių kaime, pateikiami Po
vilo Ligeikos ir Liongino Meš- 
kausko-Sakalo atsiminimai.

Antrame - biografijų sky
riuje pateiktos išsamios apybrai
žos apie Birutės būrio vadą An
taną Kvedarą ir Prisikėlimo 
apygardos vadą Juozą Paliūną- 
Rytą.

Trečias skyrius skirtas Kė
dainių krašto KGB agentams, 
informatoriams, skundikams ir 
kitoms visuomenės atplaišoms:

Ketvirtas skyrius - autobio
grafinis. Jame knygos autorius 
rius aprašo savo gyvenimą gim
tinėje, vokiečių okupacijos me
tais, ryšius su partizanais bolše
vikinės okupacijos metais ir gy
venimą kalėjimuose bei lage
riuose.

Penktame skyriuje pateiktas 
pluoštas Stasės Kisielytės-Šur- 
nienės (Raseinių Magdės) trem
ties eilėraščių.

Taip norėtųs pabusti iš miego, 
Užmiršt sapnų, taip baisiai 

sapnuotą.
Nežinot, kad jaunystė prabėgo, 
Kad negrįš, nes ji mirė už grotų.

(...)
Belieka padėkoti autoriui 

už nuoširdžiai parašytą labai 
reikalingą knygą ir Lietuvos po
litinių kalinių ir tremtinių sąjun
gai, kad ji jau išleido 28 tomus, 
skirtus laisvės kovotojų žygiams 
įamžinti.

DR. VYTAUTAS MEŠKA

Visiškai ramūs, bejausmiai, 
apbsoliučiai atsipalaidavę mes 
nebūname net miegodami. Bet 
to ir nereikia, toks “narkozinis” 
atsipalaidavimas organizmui 
būtų tik žalingas. Pavyzdžiui, 
apalpus organizmas iš tikrųjų 
gerai “atsipalaiduoja”, bet kuo 
tai gali pasibaigti, taip pat ži
nome.

Šia prasme atliekami ir spe
cialūs tyrimai. Tam tikslui žmo
gus patalpinamas į kamerą, ku
rioje yra jauki aplinka, palaiko
ma tinkama temperatūra bei ki
tos sąlygos. Maistą ir gėrimą 
tiksliai nustatytomis valandomis 
paduoda tam tikras įrenginys. 
Joks garsas pro kameros sienas 
į vidų nepatenka. Malonus akiai 
apšvietimas palaikomas ištisą 
parą.

Praleidus tokioje aplinkoje 
kelias savaites, atsiranda vidinė 
(endogeninė) nervinė įtampa, 
bloga nuotaika, irzlumas, neri
mas, baimė, netgi agresyvumas, 
pablogėja miegas, išnyksta ape
titas, sutrinka kraujotakos, virš
kinimo sistemos ir kai kurios ki
tos funkcijos. Tačiau tai ekspe
rimentinių sąlygų padaras. Nor
malus, aktyvus gyvenimas, 
bendravimas su žmonėmis, kny
gos, radijas, televizija nuo to
kios “izoliacinės” nervinės įtam
pos mus apsaugo.

Deja, kartais ne tik apsau
go, bet ir suteikia tokį informa
cijos srautą, kuris netelpa į mū
sų “kompiuterio” - smegenų ir 
dvasinio pasaulio apimtį. O kur 
dar nepriteklių, gyvenimo sun
kumų, nuolatinio skubėjimo, 
psichologinių konfliktų - su ki
tais ir su savimi (t.y. konfliktų 
tarp sąmonės ir pasąmonės, 
proto ir instinktų) sukeliama 
įtampa? Tad štai kuo ta civiliza
cija (tik jokių būdu ne kultūra!) 
mums atsimoka. Beje, vis dėlto 
dažniausiai nervinę įtampą su
kelia tokia situacija, kai viena 
sąlyga neigia kitą, pavyzdžiui,

reikalavimas 100 km atstumą 
nuvažiuoti per vieną valandą, 
bet nevažiuoti greičiau kaip 50 
km per valandą.

Tačiau neigiamos nervinės 
įtampos pasekmės tuo dar toli 
gražu nesibaigia. Jau XX a. 
penktame dešimtmetyje, JAV 
mokslininkės psichiatrės F. H. 
Dunbar duomenimis, nuolatinė 
nervinė įtampa sutrikdo nervinę 
reguliaciją, sukelia psichosoma
tines (psichines kūno) ligas, 
kaip pvz. skrandžio ir dvylika
pirštės žarnos opą, arterinę hi- 
pertensiją (kraujo spaudimo pa
didėjimą), širdies vainikinių ar
terijų susiaurėjimą (koronarinę 
ligą), alergines ligas. Pasak 
mokslininkės, šių ligų specifiką 
lemia asmenybės struktūra.

Kito JAV mokslininko F. 
Alexanderio duomenimis, kūno 
ligų profilis priklauso nuo nervi
nės įtampos specifikos: pavyz
džiui, sulaikytas įtūžimas, pri
slėgtas priešiškumas, agresyvios 
tendencijos sukelia aukšto krau
jospūdžio ligą, artritą, migreną, 
cukraligę, skydliaukės funkcijos 
padidėjimą; nerealizuotas vi
suotinio pripažinimo siekimas, 
nepakankamas aplinkinių dė
mesys - bronchinę astmą, opinį 
storojo žarnyno uždegimą, ke
penų, tulžies pūslės ir latakų 
ligas.

Kad susirgus reikia gydytis, 
abejonių nekyla. Čia visų pirma 
reikalingi vaistai, įvairūs psicho
terapijos, o taip pat kurortinės 
medicinos metodai.

Ar nėra jokių galimybių mi
nėtai nervinei įtampai išvengti? 
Taip, aišku, yra. Jos gali būti iš
orinės ir vidinės. Išorinės būtų 
racionalus aplinkos pakeitimas. 
Bet ši galimybė yra daugiau teo
rinė. Vadinasi, liekame mes pa
tys. Apie galimybę išsiugdyti 
nervinei įtampai imunitetą esu 
rašęs gana išsamiai (žr. “TŽ” 
1996 m., nr. 33-37), todėl čia 
norėčiau tik pabrėžti, kad pa
grindinis dalykas yra tikėjimo, 
tiesos, sąžiningumo, gėrio, hu
manizmo ir vidinio pasaulio 
harmonijos ugdymas. Jeigu tai 
sugebėsime išsiugdyti, nervinę 
įtampą sukeliančias priežastis 
bei situacijas vertinsime kaip 
smulkmenas, ir jos kokios nors 
rimtesnės įtakos mums tikrai 
neturės. Tačiau, jeigu nervinė 
įtampa jau atsirado, jeigu junta
me jos įkyrius simptomus, į tai 
nereikėtų žiūrėti lengvabūdiš
kai, esą pailsėjus, susitvarkius 
aplinkybėms, savaime viskas 
praeis, bet kreiptis į psichoneu- 
rologą, kadangi kuo daugiau įsi
tvirtina - įsisenėja psichopato
loginiai kompleksai, tuo mažes
nė galimybė jų atsikratyti.

Lietuvių koncertai Ispanijoje
Šių metų Didžiąją savaitę 

Valstybinis Vilniaus kvartetas 
(Audronė Vaisiūnaitė, Artūras 
Šilalė, Girdutis Jakaitis ir Au
gustinas Vasiliauskas) davė Is
panijoje penkis religinės muzi
kos koncertus. Kvartetas atliko 
Joseph Haydn’o “Septynis pas
kutiniuosius Išganytojo žodžius 
nuo kryžiaus” (septynios sona
tos, opus 51). Programos metu 
buvo naudoti Vytauto A. 
Dambravos “Septynių žodžių” 
knygos ispaniškosios versijos 
tekstai.

Lietuvos ambasados organi-

zuotam Lietuvos muzikų pasiro
dymui noriai talkino provincijos 
miestų - Carrion de Cespedes ir 
Cobena - savivaldybės, o Mad
ride - Marija Virgen Madre, 
San Ginęs ir San Vicente Ferrer 
parapijų šventovių rektoriai. 
Dienraštis religiniame “Alfa ir 
Omega” skyriuje išspausdino 
Lietuvos ambasadoriaus straips
nį: “Kryžiaus kančia”.

Lietuvos muzikų specialus 
pasirodymas susilaukė ne tiktai 
daugelio dalyvių pilnose miesto 
centro šventovėse, bet ir viešo 
palankaus įvertinimo.

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DR. STASYS DUBICKAS
d/wu gydytojas

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking1')

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

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

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

Fax 416 236-1809

Venezueloje yra Šv. Kazimiero miestelis (40 km nuo Caracas). 
Nuotraukoje matyti įrašas ir sveikinimas keleiviams

Ispanijoje, kur nemažas lie
tuvių skaičius figūruoja nusikal
tusių asmenų sąrašuose, Vil
niaus kvarteto sėkmingas kon
certų ciklas buvo svarbus pozi
tyviam Lietuvos įvaizdžiui išlai
kyti.

Madrido arkivyskupijos kul
tūros paveldo direktorius mons. 
San Vicente Ferrer dėkojo Lie
tuvos ambasadai už šią katali
kiškos lietuvių tautos iniciatyvą 
ir už padarytą religinį įnašą į 
Didžiosios savaitės liturgiją, už
tikrindamas Valstybinį Vilniaus 
kvartetą, jog jis visuomet bus 
maloniai laukiamas. Šie šilti 
sentimentai buvo kartojami visų 
ir visur. Amb.inf.

• Viltis maitina mane, kaip ir 
pusę pasaulio. Visą gyvenimą ji bu
vo mano kaimynė. Ir kas bejos bū
tą buvę iš manęs? (Beethovenas)

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

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.

4134 Durnas St. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai j Vilnių. 

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Destination Real Estate Inc.
Kęstutis (Ken) Raudys b.a.

Associate Broker
Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 

(416) 231-2367 namų 
E-mail: kraudys@idirect.com

NIJOLĖ B. BATES

Kai jus pirksite arba parduosite namus per Kęstutį Raudį, jūs galėsite 
gauti kelionę nemokamai naudodami “Air Miles reward miles”.

Tel. (416) 763-5 161
Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601 0
*Galioja kai kurie apribojimai.
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Far 1 parcel
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TORONTO
Anapilio žinios

- Balandžio 22, praeitą sekma
dienį, Lietuvos kankinių šventovėje 
9.30 v.r. Mišių metu Pirmąją Ko
muniją priėmė Daiva Andrulytė, 
Tomas Botyrius, Ųaina Cers, Brigi
ta Braslauskaitė, Paulius Braslaus- 
kas, įneša Grey, Povilas Grigutis, 
Viltė Grigutytė, Magdė Kuzminski, 
Elenytė Olekaitė, Kostas Paulius, 
Daiva Ramanauskaitė, Indrė Ra
manauskaitė, Rūta Rėkutė, Audra 
Stončiutė ir Tomas Trussow. Vai
kučius paruošė Janina Dzemionie- 
nė. Iškilmėse giedojo “Angeliukų” 
choras.

- Ateinantį sekmadienį, balan
džio 29, Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje Mišias aukos kun. Pijus 
Šarpnickas, OFM.

- Tikinčiajai Lietuvai aukos 
parapijoje priimamos ištisą Velykų 
laikotarpį. Vokelių toms aukoms 
padėta prie visų šventovės durų.

- Balandžio 29, sekmadienį, 
tuoj po 11 v.r. Mišių Anapilio salė
je bus pavasarinis jaunųjų talentų 
koncertas. Norintieji programoje 
dalyvauti ar gauti daugiau informa
cijos, prašomi skambinti Vidai Paš- 
kuvienei tel. 416-695-7036 arba Ju
lijai Tumelytei tel. 905-615-8681.

- Gegužės 12, šeštadienį, para
pijos administracinė sekcija kviečia 
savanorius į Anapilio aplinkos pa
vasarinio apvalymo talką nuo 1 vai. 
po pietų; Talkininkai prašomi atsi
vežti savo įrankius. Šiuo reikalu 
prašome kreiptis į sekcijos pirmi
ninką Viktorą Narušį tel. 905-277- 
1128.

- Motinos dienos pietūs Ana
pilyje bus gegužės 13, sekmadienį, 
po 11 v.r. Mišių.

- Parapijos gegužinė numato
ma birželio 10, sekmadienį, po 11 
v.r. Mišių Lietuvos kankinių šven
tovės aikštėje.

- Anapilyje veikia lietuvių 
sporto klubas. Pirmadieniais 7 v.v. 
- tinklinis, antradieniais - šachma
tai. Steigiasi stalo teniso ir krepši
nio sekcijos. Registruotis pas Praną 
Vilkelį tel. 905-279-1867.

- Anapilio knygyne gauta isto
rijos žurnalo “Laivės kovų archy
vas” nr. 29, romanas “Naujakuriai” 
ir naujų muzikos garsajuosčių.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 29: 9.30 v.r. už Romą ir kun. 
Joną Patašius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagoje (sekmadienį) 3 v.p.p. už 
a.a. Bronių Vitkų; Delhi (šeštadie
nį) 3 v.p.p. už a.a. Vladą Vindašių.

Maironio mokyklos žinios
- “Paramos” kredito koopera

tyvo vedėjas Linas Zubrickas ba
landžio 21 d. lankėsi jaunesniųjų 
darželyje, aštuntame skyriuje ir 
O AC klasėse. Dėkojame Linui, ku
ris dabar jau visas klases baigė 
aplankyti.

- Šį šeštadienį, balandžio 28 
vyks Tarptautinis kalbų simpoziu
mas “Don Bosco” mokyklos patal
pose. Jame dalyvaus lituanistinių 
kursų moksleiviai, vadovaujami ve
dėjos Nijolės Benotienės. Simpo
ziumo proga bus išleistas dalyvau
jančių tautų žymiausios kūrybos 
pavyzdžių rinkinys.

- Gegužės 12 d. abu darželiai 
kviečia mamytes į Motinos dienos 
minėjimą.

- Gegužės 19 d. ’dėl Karalienės 
Viktorijos savaitgalio nebus pamokų.

- Mokyklos bei aukštesniųjų Ii- • 
tuanistinių kursų užbaigimas įvyks 
birželio 1, penktadienį, 6.30 v.v., 
Anapilio didžiojoje salėje. Bilietus 
platina B. Batraks.

- Dėkojame “Tėviškės žibu
rių” redakcijai, leidusiai pasinaudo
ti patalpomis ruošiant metraštį.

- Nuoširdi padėka KLKM dr-jos 
Anapilio skyriui, paaukojusiam mo
kyklai $300.

- Gytis Šernas, Mažosios Lie
tuvos fondo pirmininkas, mokyklai 
paaukojo naujai išleistos Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos pirmąjį to
mą. Knygą įteikė Irena Šernaitė- 
Meiklejohn. Nuoširdus ačiū. Živilė

Tikinčiajai Lietuvai aukojo: 
$50 - V. Ottienė, A. Vaišvi
lienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pradedant gegužės mėnesiu 

kasdienės Mišios bus aukojamos 
parapijos šventovėje 8 v.r. ir 7 v.v. 
Gegužės mėnesį po vakarinių Mi
šių bus skaitoma Marijos litanija ir 
giedamos Marijos garbei giesmės.

- Automobilius sekmadieniais 
jau galima statyti ir parapijos auto- 
aikštėje.

- Lietuvių pranciškonų provin
cijolas kun. Benediktas Jurčys, 
OFM, praeitą sekmadienį lankėsi 
naujoje parapijos šventovėje. Po to 
su kitais pranciškonais dalyvavo 
Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
klebono kun. Juvenalio Liaubos, 
OFM, išleistuvėse. Nauju Aušros 
Vartų parapijos klebonu yra paskir
tas kun. Juozapas Žukauskas, 
OFM.

- Balandžio 21 d. palaidotas 
a.a. Vytautas Stukas, 83 m. Paliko 
sūnų Rimą su šeima, dukrą Audrą 
ir brolį Juozą.

- Katalikiška radijo valanda 
anglų kalba girdima sekmadieniais 
nuo 9 v.v. iki 10 v.v. AM 530 banga.

- Pirmos Komunijos iškilmės 
vyks sekmadienį, gegužės 6, o Su
tvirtinimo Sakramento iškilmės bus 
per Sekmines, birželio 3 d., 10.30 
v.r. Mišių metu.

- Naujų pastatų pašventinimas 
numatomas spalio 15 d. su įvairiais 
religiniais bei muzikiniais rengi
niais.

- Jaunimas, kuris groja instru
mentais ir norėtų prisidėti prie sek
madienių liturgijos, yra prašomas 
paskambinti D. Viskontienei tel. 
416-762-8098.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 29: 8 v.r. už a.a. Kazimierą Žu
kauską; 9.15 v.r. už parapijiečius; 
10.30 v.r. už a.a. Leoną ir Petronėlę 
Ulbas, už a.a. Vladą Dainorą, už 
Mažeikių gimnazijos mirusius mo
kytojus ir mokinius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Šeštadienį, balandžio 28, 8 

vai. v. kabelinės televizijos “History 
television” kanale bus rodomas fil
mas apie aktorę Eleną Kudabienę 
ir Kanados lietuvius. Šiam doku
mentiniam filmui mūsų archyvas 
parūpino daug nuotraukų. Progra
mos pavadinimas yra “The Other 
Side of the Curtain”, serijoje “A 
Scattering of Seeds”.

- “Humber Regional” ligoni
nės reabilitacijos skyriaus darbuo
tojai muziejui aukojo $50 a.a. Zig
manto Rimšos atminimui.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 9.30 v. 

ryto. Su Šv. Komunija - kiekvieną 
pirmą mėnesio sekmadienį.

- Gegužės 1, antradienį, 7.30 
v.v. parapijos tarybos posėdis.

- Šeštadienį gegužės 5, 9 v. ry
to kviečiame į talką pavasario dar
bams - šventovės ir aplinkos su
tvarkymui.

- Moterų draugijos “bazaras” 
namatytas gegužės 26 d., 7 v. ryto.

Lietuvių Namų žinios
- Balandžio 22 d. Lietuvių Na

muose įvyko tradiciniai Atvelykio 
pietūs, kuriuose dalyvavo daugiau 
kaip 330 svečių. Programoje skam
bėjo pianistės I. Beresnevičienės ir 
smuikininkės A. Šarpytės atliekami 
kūriniai pritariant jauniesiems atli
kėjams. LN pirmininkas E. Stepo
nas dėkoja LN moterų būreliui, 
kuris darbu ir organizavimu prisi
dėjo prie šios popietės.

- LN valdybos posėdis įvyks 
balandžio 26 d., 7 v.v.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. 

M. Statulevičienės atminimui $100 
aukojo I. A. Žemaičiai. Slaugos na
mų komitetas dėkoja už aukas. Jos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
adresu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6. Slaugos 
namų elektroninis paštas: http//- 
members.planeteer.com/~litn/.

Anapilio jaunimo choro “Angeliukai” programoje “Easter Around the World” Toronto rotušėje su renginio 
organizatorėmis - Ineke Limbertie (kairėje) ir Aleida Limbertie - “Community Folk Art Council” valdybos 
narėmis. Kairėje stovi N. Benotienė, dešinėje - R. Stravinskienė

ffl MONTREAL
Aušros Vartų parapijoje ba

landžio pradžioje trijų dienų prieš- 
velykinį susikaupimą vedė naujasis 
klebonas kun. Ričardas Birbilas. Jo 
išmąstyti neilgi pamokslai patiko 
klausytojams, kurių ypač savaitgalį 
susirinko nemažas būrys. Didžiąją 
savaitę besimeldžiančiųjų šventovė
je irgi netrūko.

Velykų sekmadienį Prisikėli
mo pamaldose jų buvo pilna šven
tovė. Seniai tiek žmonių bebuvo. 
Ypatingai daug jaunimo ir jaunų 
tėvų, kurie atsinešė ir savo kūdi
kius, bemiegančius specialiuose 
krepšiuose. Procesija šventovės vi
duje, šv. Mišios praėjo įspūdingai. 
Choras giedojo šventei pritaikytas 
giesmes. Giedojimą papildė ir solis
tės Ginos Čapkauskienės dvi gies
mės.

Po pamaldų beveik visi ėjo į 
parapijos salę susitikti su giminė
mis bei pažįstamais ir pasisveikinti

Velykų proga. Čia parapijos taryba 
buvo paruošusi užkandžių, pyragų, 
kavos ir vyno.

Nedidelis “Rūtos” klubo bū
relis balandžio 4 d. važiavo į klevų 
miškus pasižiūrėti, kaip gaminamas 
klevų sirupas. Gaila, kad prieš porą 
dienų gamyba sustojo ir nebeteko 
visos eigos pamatyti Visi tik pa
stebėjom, kad dabar sulą renka ne
be kibirais, bet iš klevų specialiais 
vamzdžiais sulą ištraukia tiesiai į 
garinimo krosnies kubilą. Prieš tai 
dar perleidžia per centrifūgą, kuri 
atskiria gryną vandenį ir likusį 30 
nuošimčių skystį garina, kol gauna
si sirupas. Taip sutaupomas kuras, 
bet sirupo kaina, atrodo, pasilieka 
ta pati. “Rūtos” nariai vienoje siru
po darykloje papietavo ir palei be- 
išsiliejančią Chateauguay upę grįžo 
namo. Diena pasitaikė labai graži, 
ir visi keleiviai išvyka liko paten
kinti. B.S.

Toronto Maironio mokyklos jaunesniųjų vaikų darželis, kuriame dirba 
mokytojos - Janina Dzemionienė ir Juljįa Tumelytė
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Iš Lietuvos ambasados Va
šingtone gautas sveikinimas, 
skirtas “Tėviškės žiburiams”. 
“Mielieji tautiečiai, Nuoširdžiai 
sveikinu Jus su artėjančia prisi
kėlimo ir atsinaujinimo švente - 
Šventomis Velykomis. Tegul 
Velykų rytas pasitinka Jus ir Jū
sų šeimas saule, dangaus žydry
ne, žiedų lietumi, spalvingais 
margučiais, stipria sveikata, 
dvasios ramybe, meile ir Dievo 
palaima. Nuoširdžiai Jūsų, Am
basadorius Vygaudas Ušackas, 
Lietuvos ambasados Vašingto
ne darbuotojų vardu”.

Velykų švenčių proga “TŽ” 
redakcijoje gautas iš Lietuvos 
sveikinimas iš “Vaiko tėviškės 
namų”, pasirašytas jų globotinių 
ir vadovybės - monsinjoro V. 
Kazlausko, M. Juršėno, A. 
Strumskytės. Sveikinimo tekste 
sakoma: “Vaiko tėviškės namų 
gyventojai Kaune ir Marijampo
lėje su dideliu dėkingumu Vely
kų maldoje prisimena visus savo 
rėmėjus ir globėjus...” Prie šių 
eilučių pridėtas prašymas: 
“Mums reikia jūsų pagalbos! 
Nuoširdžiai dėkojame”. Adre
sas: “Vaiko tėviškės namai, 
Druskininkų 4-1, LT3000 
Kaunas, Lithuania. Banko sąs
kaita: Lithuanian Savings Bank, 
Vilnius, SWIFT TAUP LT 2X. 
Account no. 60104/946006095.

Rima Pavilonytė, burnos hi- 
gienistė-dėstytoja, dėkoja dr. S. 
Janušoniui, dirbančiam Bramp
ton, Ont., ir jo artimiesiems 
Silvijai ir Gediminui, kurie Pa
nevėžio medicinos mokyklos 
dantų higienos studentams ir 
dėstytojams padovanojo stoma
tologinių instrumentų už $564. 
Paramos gavėjai šią padėką 
prašė paskelbti “TŽ”.

Kanados lietuvių bendruo
menės valdyba sutiko išduoti 
oficialius pakvitavimus už 2001 
metais aukojusiems Mažosios 
Lietuvos fondui ne mažiau kaip 
$20. Kvitai, kurie, pridėjus prie 
Kanados metinių valstybinių 
mokesčių apyskaitų, atitinkamai 
sumažins pajamų mokestį, bus 
išsiunčiami vieną kartą per me
tus pagal Kanados vyriausybės 
nustatytas gaires ir datas.

Čekius prašome ir toliau ra
šyti Mažosios Lietuvos fondo 
vardu bei siųsti MLF iždininkei 
I. Adomavičienei, 250 Scarlett 
Rd. #1212, Toronto, Ont. M6N 
4X5, arba auką pervesti į s-tą 
nr. 8032 “Paramoje”.

MLF valdyba
Kanados lietuvių žurnalistų 

sąjunga kartu su Lietuvos ne
priklausomybės signatarų klubu 
spaudai rengia papildomą kny
gos “A. Gurevičiaus sąrašai” 
laidą. Pastarojoje bus straips
nių, paaiškinančių dezinforma
ciją apie Lietuvos ir lietuvių 
vaidmenį žydų holokauste. 
Spausdinamas ir rašytojo J. Mi
kelinsko tuo klausimu parašytas 
platus rašinys. Knyga leidžiama 
lietuvių ir anglų kalbomis 3000 
egz. tiražu. Bus išsiuntinėta am
basadoms, pasiuntinybėms, bib
liotekoms bei kt. St. Prakapas

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $100 - L. Balaišis, V. 
Montvilas; $50 - V. Lapaitienė.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

(m Qnos 'Birutės Yįustaiticnės
W PIEŠINIŲ PARODA
M KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE ANAPILYJE

ATIDARYMAS

Bilietai: suaugusiems - $16; nuo 7-12 metų - $8; 
iki 6 metų - nemokamai.

Bilietus galima įsigyti sekmadieniais po pamaldų Anapilyje
arba kreiptis i Zitą tel. 905 608-7 753 ar Romą
tel. 905-829-3280 , .,j Rengia - Anapilio /aunu šeimų sekcija

balandžio 28, šeštadienį, 2 vai. po pietų

0 f Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 

Un oliuos diwL&L pigiuose 
š.m. gegužės 13, sekmadienį, 12.30 v.p.p., 

Anapilio didžiojoje salėje

“Tėviškės žiburių” spaudos 
vakaras praeitą šeštadienį, ba
landžio 21 gražiai papuošton di- 
džiojon Anapilio salėn sutraukė 
daugiau kaip pustrečio šimto 
dalyvių iš Toronto, Mississau- 
gos ir kitų vietovių. Svečių tarpe 
matėm Lietuvos ambasadorių 
R. Šidlauską ir ponią, Lietuvos 
gen. garbės konsulą H. Lapą ir 
ponią, “TŽ” bendradarbį prof.
A. Musteikį iš Buffalo, NY, ki
tus bendradarbius, talkininkus 
bei rėmėjus, KLB vadovus ir 
darbuotojus, taipgi ir Lietuvos 
karininkus iš “Camp Borden”.

Vakarą pradėjo ir rengėjų 
vardu susirinkusius pasveikino, 
vėliau svečius pristatė ir loteri
jai talkino KLKK dr-jos “Žibu
riai” valdybos pirmininkė ir 
“TŽ” redaktorė R. Sakalaitė- 
Jonaitienė. Koncertinę dalį atli
ko smuikininkas Atis Bankas ir 
pianistė Ilona Damašiūtė-Be- 
resnevičienė, groję L. van Beet- 
hoveno, R. Schumanno ir V. 
Klovos kūrinius, juos perpinant
B. Brazdžionio, V. Mačernio, 
FI. Nagio poezijos posmais, ku
riuos skaitė Vaida Kuprevičiū- 
tė-Petrauskienė. Invokaciją prieš 
J. Gurklienės ir talkininkių pa
ruoštą šiltą vakarienę skaitė vy
riausiasis “TŽ” redaktorius prel. 
dr. Pr. Gaida. Vakaras baigtas 
mažąja ir didžiąja loterijomis, 
kurioms vadovavo “TŽ” admi
nistratorė Aušra Trussow ir Ma
rius Rusinas. Renginys užtruko 
apie keturias valandas. Dl.

A. a. dr. Broniaus Povilai
čio, a.a. Juozo Lukoševičiaus ir 
a.a. Stasės Lukošienės atmini
mui Monika Povilaitienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

A. a. Vytautui Stukui mirus, 
užjausdami liūdinčią šeimą - 
dukrą Audrą, sūnų Rimą, brolį 
Juozą - ir visus giminaičius vė
žiu ir džiova sergantiems vaiku
čiams ir tremtiniams Lietuvoje 
aukojo: $50 - J. Stukas, A. R. 
Stukai; $25 - D. M. Jonikai; $20
- A. Bumbulis, S. Paškauskienė, 
P. Dalinda, J. S. Miškiniai; $10
- L. Kybartienė. Aukas priėmė 
D.K. ir M.P.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas ieško tarnau
tojoms) nepilnam laikui, įvai
riomis darbo valandomis per 
savaitę. Reikia laisvai kalbėti ir 
rašyti lietuviškai bei angliškai, o 
taip pat turėti savo susisiekimo 
priemonę. Žinias apie save siųs
ti vedėjos vardu iki gegužės 4 d. 
Tiktai išrinktieji kandidatai bus 
pakviesti pokalbiui. SKLB.

PARDUODU 1997 m. automobilį 
Honda C, 2 durų, su oro vėsinimu, 
43,000 km, su rankiniu bėgių per
jungimu. Tel. 416-767-8616 po 6 v.v.

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Aukojo T. žiburiams 
$1,000 - G. Kuzmienė; $300 - Ana
pilio moterų būrelis; $105 - E. Spu- 
das; $100 - J. Bakis, J. Lapavičius; 
$62 - J. Kairiūnaitė; $55 - T. Ka
minskas; $50 - E. Stepaitis, dr. A. 
Pacevičius, S. Grizickas, K. A. Ra- 
tavičiai; $25 - J. Kisell; $22 - Z. 
Čečkauskas; $20 - A. Tušas, T. E. 
Janeliūnas; $17 - A. Steponavičie
nė, E. Gocentas; $12 - V. Jasinevi- 
čienė; $11 - E. Bačinskas; $10 - E. 
Petrus, I. Šatras, S. Vashkys; $7 - 
V. Radžius, S. Vashkys, I. Vadaus- 
kienė, P. Druskis, R. Mureika; $6 - 
J. Bukšaitis; $5 - D. Balsienė; $2 - 
V. Birštonas, A. V. Smailys.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60 - J. Girdauskas; $57 - V. In- 
dris; $55 - V. Brazys, V. Baleiša, E. 
Krikščiūnas, P. Pekarskas, A. Če
pėnas, Tėvai Jėzuitai (Klyvlandas), 
P. Kanopa, R. L. Underiai, R. V. 
Šiaučiuliai, R. Bulovas, A. Bar
kauskas, A. Ruginis, J. Kairiūnaitė,
A. Žiobakas, J. Lapavičius, kun. V. 
Kriščiunevičius, A. Gončius, A. V. 
Smailys, P. Pranckevičius, V. Kny- 
vaitė, J. Vaškas, L. Mockus, J. Bub
nys, dr. E. R. Birgiolas, J. Lėveris, 
V. Jasinevičienė.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$120 - A. Usvaltas; $100 - J. 
Driaunevičius, I. Mačiulytė-Guil- 
ford; $82 - V. Daunoras (Anglija); 
$75 - A. Saplys; $70 - J. Sakalaus
kas; $67 - A. Bireta, P. Martišius, 
L. Kirkilis; $66 - E. Bartminas; $65 
- V. Urbaitis, J. Bakis, I. Aleknevi- 
čius, G. Kuzmienė, P. Paškevičius,
B. Blekys, V. Bigauskas, V. Biršto
nas, C. Pakštienė, dr. A. D. Dick
son, V. Balsys, L. Mačikūnas, A. 
Šmulkštienė, O. Yurka, T. E. Jane
liūnas, dr. A. Pacevičius, E. A. Gin- 
čauskas, V. Jokūbaitis.

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

Lietuvė, besidominti Kana
dos lietuvių bendruomenės gy
venimu, kultūra, papročiais, no
rėtų susirašinėti su Kanados lie
tuviais bei užmegzti ryšius. 
Rašyti adresu: Laimutė Jurkšai- 
tienė, Šešupės 8, 4482 Kudirkos 
Naumiestis, Lithuania.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

>TEV1SKES ŽIBURIAI
**7"^ THE LIGHTS OF HOMELAND

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

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

(JAV-se amerikietiškais)

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

Adresas......................................................................................

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

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ galima 
kreiptis į Canada Post Customer 
Service skambinant tel. 1-800- 
267-1177. Duokite savo adresą ir 
pašto kodą, kurie bus registruo
jami kompiuteryje. “TŽ” tarnau
tojai paruošia laikraščius siunti
mui pagal Kanados pašto nuro
dymus, ir jų vykdymas keletą 
kartų buvo tikrinamas pašto at
stovų. Laikraščiai pasiekia pašto 
įstaigą antradieniais, ne vėliau 
10 v.r. (Leidėjai)

LIETUVOS KARO AKADEMIJA 
nori gauti V. Statkaus “Lietuvos 
ginkluotosios pajėgos 1918-1940 
m.” Pranešti S. Janušoniui tel. 
905-354-4757. Pasiųsiu ar apmokė
siu pasiuntimo išlaidas.

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.

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.

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

Y f* S JE IV O S
Senukai

Kalbasi du senukai:
- Mano sūnus prieš kelis me

tus išvažiavo į Ameriką laimės ieš
koti.

- Na ir kaip jis ten verčiasi?
- Kiek žinau, neblogai. Nese

niai valdžia už jo galvą tūkstantį 
dolerių paskyrė.

Atsargus vaikas
- Dėduk, ar dar turi dantų?
- Nebeturiu, vaikeli, jau visi iš

krito.
- Tada palaikyk mano riešutus.

Išmoko
Mokykloje mokytojas klausia 

naują mokinį:
- Kaip pats vadiniesi?
- Jonukas Ralys.
Mokytojas jį pataiso:
- Kai kalbi su mokytoju, turi 

pridėti žodį “ponas”.
Mokinys linkteli galvą, kad su

prato, ir taria:
- Ponas Jonukas Ralys.

IŠNUOMOJAME kabiną visai va- 
sarai Vasagoje, 21 - 49 gatvėje j 
šiaurę. Arti paplūdimys. Skambinti 
tel. Toronte 416 622-5266, Vasago
je 705 429-4120.

Neužmirškime spaudos
Rašant testamentą kyla klau

simas, kam palikti savo santaupas. 
Neužmirština, kad tarp įvairių fon
dų, lietuviškų institucijų bei orga
nizacijų yra jau 50 metų sulaukę 
“Tėviškės žiburiai” - plačios apim
ties savaitraštis. Iškeliauja tautie
čiai j anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir to
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui, 
jie reikalingi vis didesnės paramos, 
ypač nuolat kylant paruošimo ir 
spausdinimo išlaidoms. Testamen
tinis palikimas “Tėviškės žibu
riams” bus prasminga parama ir 
visai lietuviškai veiklai. Adresas: 
“Tėviškės žiburiai”, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont., L5C 
1T3, Canada. “TŽ” leidėjai

members.planeteer.com/%7Elitn/

