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Kur darbo didvyriai?
Sakoma, kad lenkas už tėvynę gali lengvai mirti, 

bet tėvynės gerovei dirbti negali. Kaip toli nuo viso šito 
esame mes? Psichologams gal būtų įdomu tai patyrinėti. 
Eiliniai žmonės paprastai kalba apie tai, ką mato.

N
UOSTABŲ ryžtą, nuskambėjusį per visą pasaulį, 
parodė lietuviai prie Vilniaus televizijos bokšto ir 
seimo (tuomet Aukščiausiosios tarybos) rūmuo
se. Veržiantis į laisvę didvyriškumas pareikalavo gyvybių, 

o seimo rūmai lengvai galėjo virsti antraisiais Pilėnais. 
Tam buvo pasiruošta, apie tai atvirai kalbėta. Ir jeigu tai 
būtų įvykę, šiandien tauta, laisva ar vėl pavergta, didžiuo
tųsi naujųjų laikų didvyriais, poetai kurtų apie juos dainas 
ir legendas. Įtemptų įvykių raida betgi pasisuko kita link
me - tauta išsikovojo laisvę. Lietuva susilaukė pasaulinio 
nepriklausomybės pripažinimo - atsivėrė nauji keliai, dar 
neaiškūs ir neišbandyti. Tautos priekyje atsistoję turėjo 
jausti tą patį ryžtą ir tą pačią vienybę, kuri juos jungė sei
mo rūmų apgulties metu. Deja, nieko panašaus nebebu
vo. Užėjo kenksmingo byrėjimo laikotarpis - jeigu jau 
laisvė, tai kodėl nepasinaudoti, kol valdžia bejėgė, pasi
metusi ir nebevieninga. O trijų hektarų reformos tapo 
stačiai pajuokos objektu, pilietybės įstatymas įžeidė kartu 
dėl tėvynės laisvės kovojusią išeiviją. Valstybėje atsirado 
daugiau kritikuojančių negu dirbančių, išskyrus tuos, ku
rie pamatė progą padirbėti grynai savo naudai, kol atsiras 
tvarka, susidrausmins visuomenė, rimtai savo pareigas 
pradės atlikti policija. Nedaug ką pakeitė rinkimai vieni, 
rinkimai kiti. Tik sklido kalbos, kad valdžion patekę žmo
nės arba nesugeba dirbti tokio darbo, arba tyčia kenkia 
laukdami didžiojo kaimyno pagalbos. Greičiausiai, būta ir 
vieno, ir kito. O prapliupusios partijos kaip įmanydamos 
šiaušėsi viena prieš kitą, naująjį gyvenimo būdą sūdyda- 
mos, kartindamos, kad skonis prastėtų.

M
IRTI už tėvynę šiuo metu niekam nereikia. Ir 
duok Dieve, kad nereikėtų, nors žuvusieji ger
biami amžinos atminties vainikais. Gyvybės au
kų sudėta daug. Lietuvai šiandien reikėtų ir ateityje rei

kės ne mirties, bet darbo didvyrių, kurie aukotųsi kurda
mi gyvenimo gerovę visiems piliečiams, be jokių pašalinių 
išskaičiavimų stiprintų nepriklausomybės pamatus, gy
ventų ne vien tik sau, bet ir tautai, kurios ateitis priklau
sys nuo to, kas ir kaip šiandien daroma. Žinoma, tas lyg ir 
savaime suprantama, ir kaži ar bereikėtų apie tai kalbėti. 
Bet rūpestis paprastai neduoda ramybės. Daugumai lietu
vių rūpi tautos ateitis, ne visiems vis tiek, kas bus po jų 
mirties. Kad tik stropiu ir įtemptu darbu galima pasiekti 
geresnių rezultatų, atrodo, turėtų būti visiems aišku. 
Valstybės vadovavimo darbuose kažkas lyg kitaip. Vis 
daugiau ir daugiau pasigirsta balsų, kad valstybės vadovai 
pirmenybę teikia ne prisiimtiems įsipareigojimams ir iš to 
kylantiems rezultatams, bet reprezentacijai, savo išorei ir 
populiarumui išlaikyti. Rodos, taip sutartinai visi ir žen
gia ta linkme, kad tuo išvaizdingumu, “vakarietiškos” elg
senos stiliumi neatsiliktų nuo Amerikos visai nepaisyda
mi, kiek tas valstybės iždui kainuoja. O vertėtų giliau pa
nagrinėti, ar sekamas modelis iš tikrųjų yra idealas? Kal
bant apie tėvynės darbo didvyrius tenka susimąstyti. Kur 
jie? O jeigu jų dar nėra, ar stengiamasi, kad jų būtų? O 
gal tokių ir nereikia? Gal užtenka pranašysčių, kad per 
keliolika metų Lietuva bus panaši į Daniją. Ar to reikėtų 
- klausimas kitas. Netrūksta betgi nuomonių, kad Lietuva 
per keliolika metų turėtų būti panaši į LIETUVĄ. Savita, 
sustiprėjusi savo ūkiniais pamatais, išlaikiusi savo kultūrą 
ir tradicijas, išmokusi bandradarbiauti su kitais kraštais, 
ne aklai pamėgdžiojanti, gerbianti darbą ir dorovę. č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kvebeke vėl ramu
Vakarų pusrutulio vadovai 

išsiskirstė balandžio 22, Kvebe
ke pasirašę konferencijos nuta
rimų dokumentą, kuriame ža
dėjo palaikyti demokratiją savo 
valdose (nedaryti karinių per
versmų, stengtis nerinkti į val
džią tokių, kurie nepatinka 
JAV, kaip Čilės Allende) ir 
ruoštis laisvos rinkos įgyvendi
nimui 2005 metais. Nors preky
bą su JAV stengiasi palaikyti ir 
plėsti visi, bet kai kurie vadovai 
nebuvo patenkinti konferenci
jos nutarimais, galimu JAV įta
kos augimu, kuris užgožtų ma
žųjų valstybių gyvenimo būdą 
bei kultūrą. Pagal bendro vi
daus produkto statistiką JAV 
viršija visus su $12.4 trilijono 
(Brazilija $1.1 trilijono, Kanada 
$879 bilijonų, Meksika $637 bi
lijonų, Argentina $413 bilijonų, 
visos 29 kitos valstybės $1.57 
trilijono). Bet šiuo metu Brazili
ja pirmauja Pietų ir Vidurio 
Amerikoje ir nenori lengvai 
prarasti šios garbingos vietos. 
Venezuelos prezidentas Hugo 
Chavez nepasitiki demokratija 
(“Kai kurie išrinktieji jaučiasi 
gavę neginčyjamą teisę apvogti, 
apgauti bei sunaikinti kitus”), 
Karibų salos nenori panaikinti 

importo muitų, nes tai jų svar
bus pajamų šaltinis. Kolumbija 
ir Peru labiausiai suinteresuotos 
tęsimu JAV karinės paramos 
(oficialiai) kovai prieš narkoti
kų augintojus ir prekybininkus, 
bet tie ginklai, atrodo, labiau 
reikalingi išlaikyti vadovams jų 
sostuose. Kanada neįstengė 
perkalbėti JAV, kad greičiau 
sutvarkytų bulvių ir medienos 
importo trukdymus. Žodžiu, 
daug kas turėjo šalutinių intere
sų. Labiausiai entuziastiški lais
vos prekybos sutartimi (FTAA, 
Free Trade Area of the Ameri
cas), atrodo, yra JAV ir Meksi
ka bei jų vadovai, du kaubojai 
(ranchers) draugai, Fox ir Bush.

Išsiskirstė ir protestuoto
jai, patyrę ašarinių dujų, van
dens “patrankų” srovės bei 
plastikinių kulkų. Šį sykį pipirų 
(kaip Vankuveryje) negavo. Su
sirėmimuose su policija buvo 
apie 100 sužeistų abiejose tvo
ros pusėse, 403 aktyvesni de
monstrantai buvo suimti. Tai
kioje demonstracijoje dalyvavo 
apie 25,000, ir televizija juos ro
dė vos 2-3 minutes, tuo tarpu 
apie 1,500 agresyvių demonst
rantų, kurie vertė 3 metrų aukš-

(Nukelta į 6-tą psl.)

“Tėviškės žiburių” metiniame spaudos vakare Anapilio salėje. Viršuje - Lietuvos karininkai, stažavęsi 
Kanados kariuomenės bazėje Camp Borden; žemiau - garbės svečiai: Lietuvos ambasadorius dr. R. 
Šidlauskas, A. Šidlauskienė, KLB pirm. A. Vaičiūnas, A. Vaičiūnienė (trūksta nuotraukon nepatekusių gen. 
garbės konsulo inž. H. Lapo, G. Lapienės ir prof. A. Musteikio) Nuotr. B. Tarvydo

Lietuvos
HENRIKAS PAULAUSKAS

Masinės informacijos prie
monių tarpe televizijai tenka 
ypač svarbus vaidmuo vien jau 
dėl to, kad didžioji gyventojų 
dauguma (apie 75%) neįsten
gia nusipirkti arba užsiprenu
meruoti dienraščių. Lietuvoje 
dabar dirba visuomeninė trans
liuotoja “Nacionalinis radijas ir 
televizija”, kuri gauna dotacijas 
iš valstybės biudžeto (šiais me
tais apie 35 milijonus litų), užsi
dirba iš reklamos, garso ir vaiz
do juostų prekybos.

Ši organizacija paveldėjo la
bai didelę ir vertingą televizijos 
technikinę bazę, didelius pasta
tus su devynių aukštų redakcijų 
korpusu, moderniomis studijo
mis, milžiniškas dekoracijų, dra
bužinių, kino ir video juostų ko
lekcijas, visų rūšių remonto 
dirbtuves ir kt. Po 1991 m. sau
sio 13 d. okupantų užpuolimo 
visas šis turtas buvo atnaujintas, 
gauta didelė Vakarų šalių pa
galba.

Ši televizija turi kilnojamas 
transliavimo stotis ir gali vykdyti 
transliacijas iš bet kurios Lietu
vos vietos. Deja, “Nacionalinei 
televizijai” visa įranga priklauso 
tik iki siųstuvų - televizijos an
tenos; Vilniaus televizijos bokš
tas, visi siųstuvai bei retranslia
toriai priklauso ryšininkams ir 
už šias paslaugas tenka brangiai 
mokėti.

Per eilę paskutinių metų 
“Nacionalinė televizija” išgyve
na sunkią finansinę krizę - jos 
skolos dabar siekia 17.5 milijo
no litų. Čia dirba didelis apie 
1150 įvairių sričių specialistų 
kolektyvas.

Vadovauja generalinis di
rektorius, kurį renka 12-kos 
žmonių taryba, sudaryta iš įvai
rių organizacijų bei kūrybinių 
sąjungų atstovų. Per pastaruo
sius dešimt metų jau pasikeitė 
net dešimt generalinių direkto
rių! Yra siūlymų įvesti abonen
tinį visuotinį gyventojų mokestį 
už naudojimąsi televizija, bet nė 
vienas seimas tam nesiryžta - 
žmonės ir taip skursta nuo ne
pakeliamos visokiausių mokes
čiu naštos.

televizijų
Šiomis dienomis televizijos 

vadovybėje vėl krizė - ką tik at
sistatydino generalinis direkto
rius menotyrininkas Vaidotas 
Žukas (gimęs 1956 m.). Valsty
bės revizija rado daug nepateisi
namai padarytų išlaidų, kai ku
rių išpūstų atlyginimų.

Programos
Nepaisant visų vidaus sun

kumų, “Nacionalinė televizija” 
turi didelį autoritetą respubli
koje, jos transliuojamos žinių 
laidos, vakarinė “Panorama” - 
viena iš populiariausių, labiau
siai žiūrimų. Programa prade
dama 6 v.r. ir tęsiasi iki 8 v. 
Popietinė programa prasideda 4 
v.p.p. ir tęsiasi iki vidurnakčio. 
Laidas ruošia atskiros redakci
jos. Daug dėmesio skiriama 
švietėjiškom, dokumentinėm lai
dom, labai vertingos ir aukšto 
meninio lygio yra laidos vai
kams. Pagarsėjo daugelio serijų 
vaidybinis filmas “Giminės” bei 
jo tęsinys, savaitinės laidos apie 
mažus Lietuvos miestelius, lai
dos krepšinio ir automobilizmo 
mėgėjams ir kt.

“Nacionalinė televizija” sie
kia nepriklausyti jokiom politi
nių partijų įtakom, vadovaujasi 
tarptautiniais žurnalistikos ir 
laisvo žodžio principais, kruopš
čiai siekia dorovingumo ir hu
manizmo. Yra grėsmė, kad ban- 
krotuojanti, skolų nepajėgianti 
grąžinti “Nacionalinė televizija” 
gali būti privatizuota, netekti vi
suomeninio transliuotojo statu
so. Tai būtų didelis praradimas 
ir smūgis demokratijai, kultūrai.

Komercinės televizijos
Lietuvoje sėkmingai dirba ir 

turi didelę žiūrovų auditoriją ei
lė komercinių televizijų. Viena 
iš pajėgiausių - “TELE-3”, 
įsteigta dar prof. Liucijos Baš
kauskaitės, kuri atvykusi iš Los 
Angeles, labai sėkmingai darba
vosi Kaune po tragiškųjų 1991 
m. sausio 13 d. įvykių. Dabar 
nemaža šios televizijos akcijų 
dalis priklauso užsieniečiams, 
asmenims ir firmoms.

“TELE-3” rengia įdomias 
žinių laidas, populiari aštrios 
kritikos dienos aktualijų satyri-

dabartis
nė laida “Be tabu”, rimtas so
cialines temas nagrinėja “Lietu
vos ryto” laida su populiariausiu 
TV žurnalistu Henriku Vaitie
kūnu (beje, kaip ir daugelis, iš
augusiu “Nacionalinėje TV”!). 
“TELE-3” orientuojasi į poilsio, 
pramogines laidas, perka naivo
kus užsienio kino serialus.

Visoje Lietuvoje taip pat 
matomos LNK televizijos laidos 
(Laisvas nepriklausomas kana
las). Priklauso jis akcininkams, 
taip pat ir iš užsienio. Stotis sa
vo veiklą pradėjo atkūrus Lietu
vos nepriklausomybę Lapių gy
venvietėje prie Kauno.

Kaip ir kitos TV, išsilaiko iš 
reklamos, daugiausia pasaulinių 
firmų, nes lietuviškas smulkus 
verslas sunkiai įstengia rekla
muotis, gal tik gėrimų, ypač 
alaus, gamintojai tam negaili 
pinigų.

LNK televizijoje garsėja be
ne pati populiariausia iš visų te
levizijų laidų, pramoginė politi
nės satyros laida - “Dviračio ži
nios”, kuri atsiliepia į visas die
nos aktualijas, negailestingai 
pliekia politikų klaidas ir netak
tus, taikliai parodijuoja. Šia lai
dą ruošia pagarsėję pramogų ir 
humoro meistrai Arūnas Va
linskas, Vytautas Šerėnas, Ha
roldas Mackevičius, aktorė Kris
tina Kazlauskaitė ir kt. Jų paro
dijos būna labai aštrios ir negai
lestingos, bet visados taiklios.

Labai populiari yra sutuok
tinių Kudabų ruošiama publicis
tinė laida “Srovės” aktualiais, 
neretai ir skaudžiais mūsų gyve
nimo klausimais.

Viena iš stipresnių komerci
nių televizijų yra BTV - “Balti
jos televizija”, bet paskutiniu 
metu ji atrodo, turi tam tikrų 
kūrybinių ir finansinių sunku
mų. Trečiadieniais vakare per šį 
kanalą yra transliuojama labai 
populiari žurnalisto Vytauto 
Matuliavičiaus autorinė laida, 
per eilę metų pelniusi visus Lie
tuvos žurnalistų konkursinius 
prizus. Čia nagrinėjamos pačios 
opiausios teisėtvarkos ir ekono
mikos problemos, parenkami 
ypač įdomūs pašnekovai.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Metinis prezidento pranešimas
Balandžio 19 d. Lietuvos 

prezidentas Valdas Adamkus 
seime padarė trečiąjį per savo 
kadenciją pranešimą. Jame jis 
apžvelgė dabartinę Lietuvos 
būklę ir politinių procesų vyks
mą, nubrėžė svarbiausius Lietu
vos uždavinius, jos perspektyvą. 
Kaip rašo ELTA/LGTIC, V. 
Adamkus išdėstė Lietuvos vi
daus ir užsienio politikos princi
pus, aptarė mokesčių sistemos 
pertvarką, socialinės ir sveika
tos apsaugos, švietimo, valsty
bės tarnybos bei kaimo re
formas.

Dėl užsienio politikos jis 
pabrėžė, kad priimtas Lietuvos 
sprendimas jungtis į euroatlan- 
tines struktūras yra visuotiniai 
pripažįstamas kaip esminis sa
varankiškos valstybės apsispren
dimas. Jo nuomone, visos refor
mos turi remtis trimis pagrindi
niais tikslais: pirmas - išlaisvinti 
žmogaus iniciatyvą, stiprinti jo 
savarankiškumą ir atsakomybę; 
antras - išplėtoti skirtingų vi
suomenės grupių bendradarbia
vimą; trečias - sustiprinti valsty
bę, sukurti joje patikimą de
mokratinę tvarką.

Prezidento teigimu, reikia 
efektyviau spręsti nedarbo ir 
skurdo problemas, užtikrinant 
nuoseklią ūkio plėtrą ir kokybiš
ką bei visiems prieinamą švieti
mą. Skaudžias korupcijos prob
lemas turi išspręsti atviras val
džios ir verslo bendradarbiavi
mas. Jis ragino pereiti nuo že
mės grąžinimo prie žemės re
formos darbų ir efektyviau nau
doti valstybės ir būsimas Euro
pos sąjungos lėšas.

Prezidentas pabrėžė, kad 
intelektualinė kūryba ir žinio
mis grindžiama veikla, ne mate
rialinių vertybių gausinimas ve
da ir ves visuomenę į priekį. Bū
tina pereiti iš strategijų rašymo į 
konkrečius veiksmus. “Lietuvos 
modernizavimas, kartu ir laisvo 
tautos gyvenimo perspektyvos, 
šiandien priklauso nuo švietimo 
ir mokslo plėtotės, nuo valsty
bės investicijų į žmones”. Jo tei
gimu, būtina sukurti valstybinį 
vaikų registrą, visuotinio prieš
mokyklinio ugdymo sistemą, 
vaikams užtikrinti socialines 
mokymosi sąlygas, padaryti 
naudingesnes bendrojo lavini
mo mokyklas, sustiprinti aukš
tojo mokslo sistemą, pasiekti 
efektyvios mokslo, studijų ir 
verslo sąveikos.

V. Adamkus teigė, jog poli
tinę valdžią stiprina sprendimų 
viešumas, o piliečių pasitikėjimą 
ir įtarumą mažina atvira partijų 
veikla. Nuo valdymo reformų 
sėkmės priklausys “ar atsiras 
daugiau teisingumo mūsų gyve
nime”. Baigdamas jis priminė, 
kad “mus jungia ne prievarta ir 
neapykanta, bet laisvė ir iš jos 
kylantys tarpusavio įspareigo- 
jimai”.

Lankėsi senatorių patarėjai
Lietuvoje balandžio 8-10 

d.d. lankėsi penki JAV Senato 
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Mažosios Lietuvos enciklopedija

Siūlymas įtraukti sovietinių laikų žymūnus nepriimtinas

asignavimų komiteto respubli
konų senatorių patarėjai, pra
neša ELTA/LGTIC. Jų vizito 
tikslas buvo susipažinti su Lie
tuvos ginkluotųjų pajėgų plėtra 
bei JAV teikiamos karinės pa
ramos Lietuvai panaudojimu. 
Delegacija lankėsi Ruklos kari
nio mokymo centre bei Regio
niniame oro erdvės stebėjimo 
centre Karmėlavoje. Amerikie
čiai susitiko su Lietuvos parei
gūnais finansų ministerijoje, 
Energetikos kainų komisijoje, 
užsienio reikalų viceministeriu, 
vyriausiuoju Lietuvos įsijungi
mo į ŠAS (NATO) koordinato
riumi Giedriumi Čekuoliu; susi
pažino su Vertybinių popierių 
birža, lankėsi Baltijos-Amerikos 
partnerystės fonde.

JAV Senato asignavimo ko
miteto darbas yra biudžeto lėšų 
detalus paskirstymas. Komitetas 
teikia siūlymus dėl JAV para
mos Lietuvos krašto apsaugai, 
teisėsaugai, humanitarinėms 
sritims. Šiais metais Lietuvai 
buvo skirta apie 7.5 mln. JAV 
dolerių, kurie naudojami Lietu
vos kariuomenės plėtros reik
mėms.

Transporto sutartys
Balandžio 24 d. Briuselyje 

buvo pasirašyta Lietuvos ir Bel
gijos sutartis dėl oro susisieki
mo bei Lietuvos, Belgijos ir 
Liuksemburgo sutartis dėl jūrų 
transporto, praneša BNS/LG- 
TIC. Sutartis pasirašė Lietuvos 
susisiekimo ministeris Dailis 
Barakauskas. Susitikime su Bel
gijos transporto ministere Isa
belle Durant buvo aptartos 
bendradarbiavimo galimybės 
Lietuvai stojant į Europos są
jungą, Belgijos patirtis ir pirmu
mai šioje srityje. D. Barakaus
kas taip pat susitiko su Europos 
komisijos pareigūnais, su ku
riais buvo aptarti derybų dėl 
stojimo į ES klausimai transpor
to politikos skyriuje, jūrų ir 
aviacijos saugos klausimas, ry
šiai su Karaliaučiaus sritimi. Iš 
Briuselio ministeris vyko į Ka
zachstaną dalyvauti transporto 
ir muitinių vadovų pasitarime.

Pralenkė prezidentą
Lietuvos krikščionių de

mokratų sąjungos pirmininkas 
Kazys Bobelis populiariausių 
politikų sąraše pralenkė prezi
dentą Valdą Adamkų ir pirmą 
kartą užėmė antrąją vietą, skel
bia BNS/LGTIC. Apklausos 
duomenimis, K. Bobelio popu
liarumas pakilo 3 punktais kovo 
mėnesį, ir dabar jį remia 57% 
apklaustųjų. Pirmoje vietoje 
esančiu LSDP vadovu, buvusiu 
prezidentu Algirdu Brazausku 
pasitiki 72%. Trečią vietą užima 
prezidentas Valdas Adamkus, 
kurį palaiko 55%.

Nusmuko naujosios politi
kos koalicijos vado, ministerio 
pirmininko Rolando Pakso ir 
seimo pirmininko Artūro Pau
lausko populiarumas - atitinka
mai 9 ir 11 punktų. Ministeriu 
pirmininku pasitiki 51% ap
klaustųjų, A. Paulausku - 45%.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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9 RELIGINIAME GTMME
Iš įvairių Kaišiadorių vysku

pijos parapijų susidarė 15 sava- 
norių grupė, kuri ruošiama dirbti 
socialinės pagalbos, slaugos, kata
likiškų vienetų organizavimo sri
tyse. “Caritas” iniciatyva pirmasis 
savanorių mokymo seminaras 
“Žmonių tarpusavio santykių psi
chologija” įvyko š.m. kovo 17 d. 
Seminaruose dėstys psichologai, 
medikai, darbo specialistai, dvasi
ninkai.

Kaišiadoryse sielovados cent
re š.m. kovo 20 d. buvo švenčiama 
kunigų diena. Vysk. J. Kauneckas 
kunigams skaitė pranešimą 
“Žmonių dvasinės žaizdos ir Susi
taikinimo sakramentas”. Pabrėž
ta, kad kunigai turi jausti laiko 
pulsą, būti maldos žmonėmis. 
Konferencijos pabaigoje Mišiose, 
koncelebruotose vysk. J. Matulai
čio, svečio vyskupo J. Kaunecko 
ir kunigų, paminėtos vysk. M. Va
lančiaus 200-osios gimimo meti
nės.

Klaipėdos apskrities tikybos 
mokytojams seminarą “Atskleis
kime vaikams psalmes” š.m. kovo 
16-17 d.d. vedė viešnia iš Rein- 
becko Rita Marija Lutter. Aiškin
ta, kaip diegti religijos žinias per 
gyvenimo patirtį. Seminaras buvo 
naudingas ir Klaipėdos universi
teto Pedagogikos fakulteto religi
nio ugdymo specializacijos stu
dentėms.

Klaipėdos Šv. Juozapo Dar
bininko parapijoje įsteigtas ir 
pradėjo veikti Maltos ordino sky
rius, kuriam vadovauja Loreta 
Šiaučiūnaitė, numačiusi rūpintis 
vargstančiais, pagelbėti daugia
vaikėms šeimoms. Organizacija 
bendradarbiaus su Dvasinės pa
galbos jaunimo centro “Gailestin
gumo darbų” grupės savanoriais.

Vokietijos katalikų paramą 
vargstančioms šeimoms Lietuvoje 
vykdant, š.m. kovo 13-20 d.d. 
Kaune ir Biržuose lankėsi Sv. 
Margaritos parapijos klebonas 
kun. Uwe Nachtwey iš Lengeri- 
cho. Jo per Tris Karalius pradėtas 
vajus paremti Lietuvos ir Brazi
lijos vargstančius rado nemažą 
pritarimą. Į aukų rinkimą įsijungė 
ne tik evangelikai, bet ir Vokieti
joje apsigyvenę musulmonai. Į 
Lietuvos “Caritas” projekto są
skaitą “Vaiko orumas” pervesta 
15,000 markių. Svečias Kaune ap
lankė dvi pagal šį projektą pa
remtas šeimas.

Lietuvos “Caritas” projektas 
“Vaiko orumas” pradėjo veikti 
1999 m. gavus paramos per Vati
kaną iš jubiliejinių “100 Šv.Tėvo 
projektų”. Šio projekto koordina
torė - socialinio darbo magistrė 
Aušra Budėjienė. Globojamos el
getaujančios šeimos, kurioms tei
kiama materialinė bei socialinė 
pagalba. Per dvejus metus globos 
susilaukė Kaune 182 šeimos, Pa
nevėžyje - 18, Šiauliuose - 11, 
Telšiuose - 7.

Lietuvos kariuomenės kape
lionams konferencija buvo su
rengta š.m. kovo 26-29 d.d. Kraš
to apsaugos ministerijoje. Rengi
nio organizatoriai buvo JAV ka
riuomenėje 20 metų dirbantis 
mons. Joseph Supa, kun. V. Pate
na ir psichologijos dr. B. Smere- 
kovska iš Čekijos. Renginiu pasi
džiaugė pirmą dieną konferenci-

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 

joje dalyvavęs Lietuvos kariuome
nės vyskupas Eug. Bartulis. Posė
džiuose apžvelgtos kariuomenės 
kapelionų tarnybos tapatybės gai
rės. Susipažinta su JAV, Vokieti
jos, Čekijos kariuomenių kapelio
nų darbais, keliamais specialiais 
reikalavimais, kurių vienas yra, 
kad kapelionai būtų fiziškai sveiki 
ir emociškai pastovūs, drausmingi 
ir 1.1. Kapelionas negalįs dirbti 
parapijoje ir kartu kariuomenėje. 
Konferencijos dalyviai buvo ragi
nami aktyviau dalyvauti kariška
me gyvenime, daugiau laiko pra
leisti su kariais. Vyriausias Lietu
vos kariuomenės kapelionas kun. 
Juozas Gražulis padėkojo prane
šėjams labai gerai įvertindamas jų 
patirtį. Šiuo metu Lietuvoje yra 
14 kariuomenės kapelionų, kurie 
tikisi panašių susitikimų dažniau.

“Aušros” muziejaus rūmuo
se, Šiauliuose š.m. kovo 30 d. bu
vo atidaryta Kryžiaus kalno šven
tovės projektinių darbų paroda, 
kurio lankytojai matė 23 kon
kursą laimėjusius projektus, prieš 
tai rodytus Vilniuje. Konkursui 
buvo pateikta 30 darbų, kurie tu
rėjo atitikti meninius bei prakti
nius reikalavimus. Pirmąją vietą 
laimėjo kauniečių architektų gru
pė, antrąją - vilniečiai. Konkursą 
laimėjusių projekte šventovė nu
matyta statyti prie vadinamojo pi
ligrimų kelio, dešiniajame Kulpės 
upelio krante, už miškelio. Paro
dos atidarymo metu vysk. Eug. 
Bartulis pasidžiaugė projektais ir 
pareiškė, kad Kryžių kalno šven
tovė nesanti vien lik Šiaulių, bet 
visos Lietuvos projektas. Taipgi 
pažymėjo, kad ji nesiekia konku
ruoti su pernai iškilmingai pa
šventintu pranciškonų vienuoly
nu. Visose garsiose vietose stovi 
šventovės ir vienuolynai, kurių 
reikia atvykstantiems maldinin
kams.

Lietuvos valstybiniame mu
ziejuje š.m. kovo 29 d. vykusiame 
kultūros istorijos vakare “Bažny
čia ir valstybė” paminėti žymieji 
Lietuvos vyskupai - M. Valan
čiaus 200 metų gimimo sukaktis, 
pal. Jurgio Matulaičio 130-osios 
gimimo metinės, arkivyskupo J. 
Steponavičiaus gimimo 90-osios 
ir mirties 10-osios metinės. Minė
jime vysk. Jonas Boruta, SJ, kal
bėjo apie M. Valančių kaip gany
toją; istorikė Genovaitė Gustaitė 
pasakojo apie pal. Jurgio Matu
laičio ganytojišką veiklą; Vilniaus 
universiteto doktorantas Arūnas 
Streikus apžvelgė taurią arkiv. J. 
Steponavičiaus asmenybę. Kun. 
Vaclovas Aliulis, MIC, iškėlė 
mintį, ar nevertėtų pagalvoti apie 
vysk. M. Valančiaus beatifikacijos 
procesą; kunigas taipgi pasidalino 
prisiminimais apie arkiv. J. Stepo
navičių.

Marijampolės šeimos centre 
š.m. kovo 25 d. buvo surengta po
pietė šeimoms “Šeima ir krikščio
niškas vaikų auklėjimas”. Kalbėjo 
gyd. N. Liobikienė, priminė mo
ters vaidmenį, religijos reikšmę 
šeimoje, pabrėžė maldos įtaką. 
Kun. V. Labašauskas iškėlė krikš
čioniško vaikų auklėjimo svarbą, 
pasidalijo savo patirtimi.

Naujausios knygos “Kryžiaus 
kelias aplink Lietuvą” sutiktuvės 
įvyko Panevėžyje G. Petkevičaitės 
-Bitės apskrities bibliotekos gale
rijoje š.m. kovo 26 d. Dalyvavo 
vysk. J. Preikšas, kan. Br. Anta
naitis, kun. V. Masys ir kt. Kalbė
jo knygos autorė gyd. Birutė Že
maitytė. Vakare prisimintas ir 
kun. Alfonsas Lipniūnas. Kovo 28 
d. pagerbta rašytoja G. Petkevi- 
čaitė-Bitė jos 140 metų gimimo 
metinių proga. Pagerbime dalyva
vo vysk. J. Preikšas ir mons. J. 
Antanavičius.

Europos kraštai, ieškantys saugumo
Šveicarų laikraščio samprotavimai apie Vidurio Europos kraštus ir Lietuvos atvejį

VYTAUTAS P. ZUBAS

“Pasaulis turėjo kitų rūpes
čių ir niekas neprisiminė kovo 
16, kad tą dieną 1999 m. į NA
TO buvo priimti trys rytinės Vi
durio Europos kraštai: Lenkija, 
Čekija ir Vengrija”, š.m. kovo 
17-18 numeryje rašė šveicarų 
“Neue Zūricher Zeitung”. 
“Amerikiečių spaudos karštai 
kritikuotas ir Rusijos ne mažiau 
stiprus pasipriešinimas po dvejų 
metų nebekelia jokio ginčo. 
2001 rudenį Prahoje įvyksian
čiame susirinkime siūlomas toli
mesnis NATO plėtimas gali vėl 
sukelti karštus ginčus. Rusija be 
abejonės vėl priešinsis, o Vaka
rai lauks prezidento Bush 
sprendimo, kuris dar nėra aiš
kus.”

1999 m. kandidatai kraštai 
ieškojo apsaugos po NATO 
skėčiu. Lenkijos strateginė pa
dėtis, kaip istorinis karinis ke
lias tarp Rytų ir Vakarų, taip 
pat iškilo. Vengrija netikėtai 
įgalino priėjimą į nuolatos maiš
taujančius Balkanus. Ūkinis tų 
kraštų atsilikimas, nusikračius 
sovietinio socializmo, neturėjo 
reikšmės. Buvo žiūrima į krašto 
vidaus pastovumą ir pasiruoši
mą moderniai karinei technikai. 
Stipriai veikė politinis krašto 
apsisprendimas, ir Slovakija, 
tuo laiku autoritarinio režimo 
rankose, paliko už NATO ribų. 
Daugiausia Vakarai baiminosi, 
ką sakys Maskva, vakarykštės 
didvalstybės sostinė.

Šiandieną keliami tie patys 
klausimai ir noras priklausyti 
NATO nėra sumažėjęs. Kraštai 
- kandidatai, daugiausia mažos 
valstybės, yra vidurinėje Euro
pos zonoje, kuri tęsiasi nuo 
Šiaurės jūros iki Juodosios jū
ros. Išskyrus Slovėniją, kuri iš
gyveno švelnesnės formos Jugo
slavijos komunistinį režimą, visi 
kili kraštai buvo Maskvos sateli
tai arba sovietinės respublikos. 
Ta buvusi priklausomybė ir ska
tina dabartinį atsargumą.

Nepateikęs įrodymų, laik
raštis teigia, kad prezidento Pu
tin Rusija kartoja tas pačias 
šimtmetines klaidas ir stengiasi 

PADĖKA
AtA

ZIGMAS RIMŠA
mirė 2001 m. kovo 30 d. Gedulinės Mišios už velionies sielą 
atnašautos balandžio 3 d. Lietuvos kankinių šventovėje 

Anapilyje, Mississaugoje.
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kle

bonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Eugeni
jui Jurgučiui, OFM, ir kun. Edžiui Putrimui, kurie atnaša
vo gedulines Mišias; dėkojame D. Radikienei už vargona
vimą ir gražų giedojimą; smuikininkui Mindaugui Gab
riui, jautriai atlikusiam susikaupimo muziką ir draugams, 
kurie dalyvavo Mišių aukoje.

Ačiū draugams ir giminėms Argentinoje, JAV, 
Kanadoje ir Lietuvoje už užprašytas Mišias velionies in
tencija, už pareikštas užuojautas, atsiųstas gėles ir už au
kas Prisikėlimo parapijos persikėlimui bei Kanados lietu
vių muziejui-archyvui. Dėkojame Birutei Matulaitienei ir 
Monikai Povilaitienei už aukų rinkimą. Nuoširdus ačiū 
Birutei Stanulienei už skaniai pagamintą maistą ir po
nioms už pyragus.

Velionies paskutinė poilsio vieta - prie 1949 m. 
mirusios motinos a.a. Kamilės Rimšienės Sauk Stc. Ma
rie, ON “The Holy Sepulchre” kapinėse.

Liūdinti šeima

ne pašalinti tūkstančius smulkių 
milžiniško krašto negalavimų, 
bet atstatyti imperinį prestižą. 
Užgiria greitą pokario Vokieti
jos sugrįžimą į Europos tautų 
tarpą, nuopelnus priskirdamas 
Bonos respublikos pastangoms 
sugyventi su mažais kaimyni
niais kraštais. Vokiškas šveicarų 
laikraštis aiškiai stovi “didžiojo 
brolio” pusėje ir lengvai užmirš
ta, kad pasaulis šešerius metus 
vedė kruviną karą su naciais. 
Tuo tarpu sovietinė imperija 
sprogo iš vidaus be didesnio 
kraujo praliejimo.

Tolimesniam NATO plėti
mui laikraštis nurodo keletą va
riantų. Vienas numato, kad Pra
hoje bus pasitenkinta atidėlioji
mu, remiantis tuo, kad neseniai 
priimti kraštai dar pilnai neįsi
jungę ir susilaikys nuo tolimes
nio plėtimo. Kita versija numa
to priimti tik Slovėniją ir Slova
kiją, jei ten neįvyks vidinių pasi
keitimų. Drąsus žingsnis būtų 
priimti Lietuvą. Rusijos akyse 
tai būtų,nusikaltimas, tačiau tai
kus sugyyeniiųąs su kaimynais 
priartintų pačios Rusijos įsijun
gimą į Europos tautų šeimą. 
Kandidatai kraštai tiki, kad NA
TO garantuos jiems saugumą ir 
atneš ekonominę gerovę. Briu
selio biurokratai numato riziką, 
išlaidas ir neaiškią iš viso to 
naudą. Čia tinka priežodis: pats 
pasistenk, pagelbės ir NATO, 
arba lietuvių posakis - kas pats 
stengiasi, tam ir Dievas padeda.

Pažiūrėkim į keletą atvejų iš 
tolimos praeities. “In ’39 jeder 
Knecht wolltd still stehen - 
kiekvienas bernas norėjo ramiai 
stovėti”, su kartėliu pastebėjo 
vyresnio amžiaus bavaras masa
žistas, stebėdamas pamažu keliu

Lietuvos televizijų dabartis
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Iš vietinių televizijų, kurių 
matomumas nėra didelis (iki 30 
kilometrų) paminėtinos “Vil
niaus televizija”, “K-ll - vienuo
liktas kanalas”, Šiaulių, Klai
pėdos, Marijampolės televizijos 

slenkančius nuginkluotus vokie
čius. Ligoninė buvo apstatyta 
“Off Limits” ženklais, ir mes 
jautėmės saugūs. Keliu dažnai 
pravažiuodavo didžiuliai ameri
kiečių sunkvežimiai, pilni jaunų 
triukšmingų kareivių. Vokiečiai 
nesaugomi ėjo kelio pakraščiu 
vienas paskui kitą, išlaikydami 
apie 10 m tarpą, į nurodytą be
laisvių surinkimo punktą.

“Es ist so schon Soldat zu 
sein - gražu kareiviu būti” atsi
miniau vos prieš 6-7 metus vo
kietukai dainavo Klaipėdoje. 
Panašios militarinės dainos 
skambėjo ir Lietuvoje. Viskas 
ėjo patriotizmo vardu ir privedė 
prie tūkstančių mano bendra
amžių žūties. Sunku neprisimin
ti gimnazijos dienų bičiulį, prieš 
porą metų bendraminčių išgar
sintą Bronių Krivicką, septyne
rius metus ištverusį partizaną.

Ar šiandieną tokios dainos 
ir toks patriotizmas privestų vo
kiečius ar lietuvius prie tokių 
tragiškų pasekmių? Manau, kad 
ne. Susižinojimo technologijos 
amžius daug skiriasi nuo tarpu
kario laikų ne tik technika, bet 
ir idėjom. Militarizmas gyvas tik 
senų generolų ir pulkininkų gal
vose. Tai rodo, kad ne tik Kana
doje stinga žmonių, pasirenkan
čių karinę karjerą. Amerikiečiai 
taip pat turi sunkumų išlaikyti 
gerai paruoštus žmones kariuo
menėje. Tai neseniai parodė ne
laimingi įvykiai jūroje ir ore. 
Užteko pralaimėjimo Vietna
me, kaip vokiečiams pralaimėti 
prieš visą pasaulį. Nors rusai 
buvo laimėtojų tarpe, bet jų au
kos buvo didesnės už kitų kovū- 
nų. Tad ir jiems gana karų. 
(Šveicarų laikraščio tekstą at
siuntė Le Kro) 

studijos, kurios gvildena regioni
nius klausimus, skelbia vietinio 
pobūdžio žinias. Jas paprastai 
remia vietos savivaldybės.

Komercinėse televizijose pa
prastai dirba nedaug žmonių - 
60, 80. Jos tenkinasi minimalia 
įranga, net negali svajoti apie 
tokią technikinę bazę, kokią turi 
“Nacionalinė televizija”. Prak
tiškai, visas televizijas po savo 
stogu galėtų priimti Nacionali
nė, taip būtų visiems žymiai 
pigiau ir paprasčiau. Deja, pri
vatūs interesai, konkurencija, o 
ypač ambicijos, nenutiesia kelių 
protingiems sprendimams.

Tyli apie išeiviją
Lietuvos televizijos neturi 

savo nuolatinių korespondentų 
užsienyje, nepaprastai retai pa
sirodo menka informacija apie 
kituose kraštuose gyvenančius 
lietuvius, drįsčiau teigti, kad tuo 
nesirūpina nei kraštų bendruo
menės, nei viso pasaulio lietuvių 
organizacijos. Nėra jokios koor
dinacijos, sistemos kaip ben
drauti. O laisva televizija, teisy
bės žodis, kai praktiškai televizi
jos imtuvai yra kiekvienuose 
Lietuvos namuose, yra didžiau
sias pastarųjų melų laimėjimas, 
vienas iš kertinių demokratijos 
pamatų, svarbus lietuvių kalbos 
ugdymo ir mokymo šaltinių. 
Manyčiau, kad televizijos rinka 
yra išsemta, esamų stočių pa
kanka, norisi jų didesnio origi
nalumo ir išskirtinumo.

PRANEŠIMAS IS LENKIJOS

Varšuvos rūpestis - Lietuvos lenkai
“Pagrindinėmis Lenkijos 

užsienio reikalų ministerio 
Vladislavo Bartoszevski vizito 
Vilniuje temomis buvo Lietuvos 
lenkų padėtis, tarp kitko švieti
mo problemos, ir lenkų vardų ir 
pavardžių rašysenos klausimai 
bei Lietuvos ir Lenkijos bendra
darbiavimas” - balandžio 20 
dieną pranešė lenkų laikraštis 
“Žycie”. Panašiai Lenkijos už
sienio reikalų ministerio vizitą 
nušvietė ir kiti lenkų laikraščiai 
bei radijas ir televizija. Kitądien 
populiari Lenkijos televizijos in
formacinė laida “Telekspres” 
informavo, kad Lenkijos diplo
matijos vadovo pokalbiuose su 
Lietuvos užsienio reikalų minis- 
teriu Antanu Valioniu irgi vyra
vo Lietuvos lenkų reikalai. “Lie
tuviai turi šį bei tą nuveikti šioje 
srityje” - grįžęs iš Vilniaus pa
reiškė ministeris Bartoszevski.

Nors Lenkija pripažįsta, 
kad Lietuvoje gyvenančių tau
tiečių situacija yra geriausia, ly
ginant su kitomis šio regiono ša
limis, tačiau nuolat patarinėja, 
ką ir kur Vilnius turėtų dar nu
veikti, kad pasiektų Lenkijos 
lygi-

Europos taryba pataria 
lenkams

Praėjusių metų Europos ta
rybos ataskaitoje dėl tautinių 
mažumų situacijos Lenkija buvo 
pagirta už Tautinių mažumų 
sisteminės apsaugos sutarties 
ratifikavimą, tačiau susilaukė ir 
nemažai priekaištų. Varšuva 
kritikuojama dėl to, kad iki šiol 
nesukurta teisinė tautinių ma
žumų veiklos bazė. Svarbiausias 
priekaištas - tai Tautinių mažu
mų įstatymo trūkumas. Lenkijos 
parlamentas tokio įstatymo pro
jektą svarsto jau dešimti metai. 
Nors per tą laiką kelis kartus 
keitėsi valdančioji koalicija, nei 
kairieji, nei dešinieji neskubėjo 
priimti šio teisės akto. Todėl, 
nors Lenkija ratifikavo Tautinių 
mažumų sutartį, nėra teisinio 
pagrindo vartoti tautinių mažu
mų kalbų, kaip pagalbinių, ten, 
kur kompaktiškai gyvena mažu
ma. Tokią galimybę turi Lietu
vos tautinės mažumos, ja realiai 
naudojasi Lietuvos lenkai.

Kas užtars Lenkijos lietuvius?
Lenkijos lietuviai ne tik ne

turi galimybės viešajame gyveni
me vartoti gimtosios kalbos. Pa
sak Lenkijos Lietuvių bend
ruomenės pirmininkės Irenos 

AtA
PETRUI RĖKUI 

mirus,
netekties valandą nuoširdžią užuojautą jo sūnui 
BRONIUI RĖKUI ir jo šeimai reiškia -

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris

MIRUS HAMILTONO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBO 
“ĄŽUOLAS” VALDYBOS NAREI

a.a. ALDONAI MIKALAUSKIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui ANDRIUI ir 
dukrai ANGELEI su šeimomis, seseriai ELYTEI ir 
broliui ALEKSUI bei jų šeimoms.

Liūdime kartu su Jumis -
Hamiltono lietuvių pensininkų klubas “Ąžuolas"

MYLIMA ŽMONA, MAMA, MOČIUTĖ

AtA
ERIKA ONA ŠAKIENĖ
iškeliavo amžinybėn 2001 m. kovo 23 d.

Už paskutinį patarnavimą palydint a.a. Eriką Oną 
į amžino poilsio vietą dėkojame klebonui kun. J. Liaubai, 
OFM. KLK moterų dr-jos Hamiltono skyriaus pirm. M. 
Vaitonienei už nuoširdų atsisveikinimą koplyčioj ir na
rėms sutinkant ir išleidžiant iš šventovės su žvakių šviesa. 
Ačiū dr. V. Kvedarui už skaitymus, Lukui Gudinskui už 
patarnavimą Mišių metu, muzikei L. Turūtaitei už jautrų 
giedojimą, karsto nešėjams. Padėka visiems už užprašytas 
Mišias ir maldas, už gražias gėles, kurios puošė velionės 
karstą. Dėkojame D. B. Mačiams už paruoštus pietus ir 
ponioms už skanius pyragus; visiems aukojusiems Kana
dos lietuvių fondui, “Pagalba Lietuvos vaikams”, “Vaikų 
dienos centrui” ir “Tėviškės žiburiams”; pareiškusiems 
užuojautą raštu ir žodžiu. Visiems nuoširdus ačiū!

Liūdintys - vyras Vincas, sūnus Marius ir
dukra Jolanda

Gaspcravičiūtės, rimčiausia prob
lema yra lietuviško švietimo pa
dėtis Seinų-Punsko krašte. Sei
nų valsčiuje trijose mokyklose - 
Krasnavo, Krasnagrūdos bei 
Seinų gimnazijoje veikia klasės 
su lietuvių dėstomąją kalba. Ta
čiau jau kitais mokslo metais 
lietuviškų ir lenkiškų klasių vai
kai mokysis bendrai, nes taupy
mo sumetimais bus jungiamos 
klasės. “Kadangi lietuviai vaikai 
moka abi kalbas, o lenkai tik 
vieną, tai nesunku atspėti, kokia 
kalba bus mokoma” - teigia Ire
na Gasperavičiūtė.

Problemų yra ir Punsko 
valsčiuje. Įgyvendinant švieti
mo reformą, numatančią mo
kyklinių vienetų stambinimą, 
teks uždaryti kelias kaimo mo
kyklas. LLB pirmininkė atkrei
pė dėmesį ir į tai, kad pagal re
formoje numatytą tvarką, lietu
viškų mokyklų mokiniai baigia
mąjį egzaminą laikys lenkų kal
ba. Tačiau kai Lietuvoje buvo 
priimtas lygiai toks pats spren
dimas, Varšuva garsiai protesta
vo ir reikalavo, kad ten gyve
nantiems lenkams būtų daroma 
išimtis.

Neišspręstas vis dar pasie
nio užkardos Punske klausimas. 
Nors politikai žadėjo ieškoti 
kompromiso, iki šiol reikalai 
nepajudėjo į priekį. Apie šias 
problemas Lenkijos Lietuvių 
bendruomenės pirmininkė Ire
na Gasperavičiūtė kalbėjo Lie
tuvos-Lenkijos parlamentų gru
pės posėdyje šių metų vasa
rio mėnesį Vilniuje. Tačiau, 
kaip ir ankstesniais atvejais, jo
kio atgarsio nei pagalbos nesu
laukta. ž.m.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Susitikimas Stokholme
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

ministerial pirmininkai susitiko 
su Švedijos premjeru Stokhol
me balandžio 3 d., rašo BNS/ 
LGTIC. Susitikime, surengtame 
Europos sąjungai (ES) pirmi
ninkaujančios Švedijos iniciaty
va, daugiausia dėmesio buvo 
skirta ES plėtrai. Labai buvo 
įvertinti Lietuvos derybų rezul
tatai ir užtikrinta Švedijos toles
nė parama įstojimo procese. 
Lietuva iš viso jau yra suderinu
si 13 derybinių skyrių iš reika
lingų 29 su 2 papildomais 
skyriais. RSJ

mailto:tcvzib@pathcom.com


Šiluvos šventovės vidus 2000 metų vasarą. Ją labai gausiai lanko maldininkai, ypač atlaidų metu

Lietuvė motina - gėrio įkvėpėja

Svarbiausia gyvenimo naujiena 
Iš pokalbio su misijonieriumi iš Lietuvos pranciškonu kunigu 
Gediminu Numgaudiiu, vadovavusiu Gavėnios rekolekcijoms 

lietuvių telkiniuose Kanadoje

T. SEKONIENĖ
Spaudoje skaitome apie vei

kėjus, rašytojus, muzikus, meni
ninkus. Prisiminkime ir mūsų 
kaimo moterį - motiną, kuri 
sunkiame tautos kelyje didelį 
vaidmenį atlieka.

Dauguma mūsų vyresniųjų 
esame kilę iš kaimo, tad minti
mis nuskirskime ten. Rodos ir 
matai meile spinduliuojančias 
motinos akis, girdi iš širdies 
plaukiančius žodžius.

Mūsų lietuvės ūkininkės 
neturėjo laiko atsisėdusios sekti 
vaikams pasakas, žaisti su jais, 
nes namų ūkio darbai primity
viomis sąlygomis buvo neužbai
giami. Ji dirbo, bėgo, o vaikai 
sekiojo paskui ją, pasakojo jai 
savo sėkmes ir nesėkmes, glau
dėsi prie jos ir jautėsi saugūs.

Motina kalbėjo pavyzdžiais, 
paremtais širdimi ir taip neju
čiomis įtraukė vaikus į gėrio 
siekimą.

Laiko tėkmėje lietuvės mo
tinos kelias labai erškėčiuotas: 
okupacijos, tremtys, kankini
mai. Poetas Aistis rašo: “Praeis 
gyvenimas, praeis sunki darby- 
metė, paliks skruostai nuo ašarų 
nublukę, tik širdyje tvyro aštrūs 
kalavijai”.

Baudžiavos darbuose
Lietuviai vergai dirbo ponų 

dvaruose. Atliekamą darbo prie
volę dvaruose vadindavo lažu.

Mano senelis, dalyvavęs 
1863 m. sukilime, atsiminė tas 
lažo dienas ir vaikams pasako
davo. Pvz. jo pažįstamas vaiki
nas ruošėsi vesti. Apie vedybas 
turėjo pranešti dvaro ponui. 
Pranešus, ponas susirūpino, kad 
užsakai šventovėje nespės išeiti 
iki Gavėnios. Vaikinas atsakė, 
kad pirmas užsakąs jau buvo 
paskelbtas. Ponas labai įtūžo: 
kodėl ne jam pirmiausiai pra
nešta? Pašaukė vyrą, kuris įkir
to vaikinui 30 rykščių. Grįžo su 
didelėm mėlynėm kūne, bet 
vestuvės įvyko.

Senelis pasakojo, kad mote
rys tris dienas savaitėje turėjo 
eiti lažo. Kartais net 6 kilomet
rus reikėjo eiti pėsčiomis į dar
bą. Motinos, išeidamos į lažą, 
pririšdavo vaikus prie lovos, pa

Lietuvos rašytojos ŽEMAITĖS tėviškėje Bukontėje, Plungės rajone, 
plačiašakė liepa, po kuria mėgo ilsėtis rašytoja Nuotr. K. Dubausko

dėdavo duonos, vandens, pieno 
(jei turėdavo). Galima suprasti, 
kokioje būklėje motinos rasda
vo vaikus sugrįžusios.

Grožėjomės senelio pasako
jimu apie motiną, kuri vakare 
suklupdydavo paauglius, liepda
vo bučiuoti žemę ir kalbėti: 
“šventa žeme, tu mane nešioji, 
tu mane peni, tu guodi”.

Užaugę vaikai spaudos 
draudimo laikais ėjo į Prūsus 
parnešti šviesos - lietuviškų 
knygų. Už lietuvišką žodį daug 
atsidūrė kalėjimuose, Sibire, 
Muravjovo kartuvėse.

Tos kovos truko iki laisvės 
atgavimo. Laisvės varpą išgirdęs 
jaunimas paliko arklą ir bėgo 
kovoti. Ėjo į mirtį, nes juos vedė 
tėvynės meilė, kurią įkvėpė jų 
paprastos motinos.

Nepriklausomybę iškovojus
1918 m. Lietuvos nepriklau

somybė atgauta. Kraštas oku
pantų nualintas, skurdus. Oku
pantas juk norėjo, kad Lietuva 
būtų “tamsi ir juoda”. Trūko 
mokyklų, trūko mokytojų. Įvai
rūs sandėliai, ūkininkų seklyčios 
virto klasėmis. Daugelis tėvų rū
pinos, kad vaikai, baigę pradinę 
mokyklą, stotų į gimnaziją. Tė
vai bemoksliai rūpinosi, kad jų 
vaikai siektų mokslo. Kartais 
gal tėvas suabejodavo ar verta 
tiek aukotis, bet motina aukojo
si besąlyginai.

Kraštas šviesėjo, ir moters 
būklė gerėjo. Deja, neilgai tru
ko laisvės dienos.

Marija Pečkauskaitė rašė: 
“Viskas praėjo, viskas prabėgo. 
Praėjai ir tu, Motin, į dausas 
išlėkus iš lizdo... lizdą viesulas 
sudraskė”. Tokia mūsų šalies 
lemtis.

Raudonasis viesulas
Užėjo viesulas - komuniz

mas. Išdraskė šeimas, sunaikino 
mūsų soduose skęstančias sody
bas. Vienus vežė Sibiran kan
čioms ir mirčiai, kitus suvarė į 
bolševikinius dvarus nužmogini
mui. Vertė išsižadėti savosios 
kalbos, papročių, vertė gesinti 
per amžius kūrentą šventąją 
ugnį - religiją. Stengėsi mažinti 
tėvų autoritetą, vadindami juos 
atsilikėliais, neišmanėliais.

Laimei, neįveikė užgesinti 
motinos širdyje meilės ir aukos 
dvasios. Tos meilės ir aukos vei
kiami ėjo lietuviai į miškus, kur 
laukė skurdas ir mirtis. Ryšium 
su tuo trumpai papasakosiu 
apie savo motiną.

Augome 8 vaikai, bet sovie
tams užėjus, ūkyje buvo likę tik 
du broliai ir motina. Brolius ko
munistai ėmė persekioti, įžeidi
nėti, vadino “liaudies priešais”, 
“buržujais” ir t.t. Broliai nutarė 
eiti į mišką partizanauti. Motina 
atsisveikindama įspaudė į ran
kas vienam kryželį, kitam rožinį 
ir drebančiu balsu tarė: “Vaike
liai, tebūna tai jums stiprybė”.

Liko viena. Atėjo stribai, iš
vedė į kiemą, pastatė prie sie
nos ir atstatė šautuvą. Motina 
prašė 5 min. laiko. Davė. Ji per
sižegnojo, sukalbėjo maldą ir ta
rė “pasiruošus”. Budeliai įtūžo, 
parvertė ją, ėmė spardyti ir vos 
gyvą paliko. Atsipeikėjusi nak
čia paliko savo sodybą ir išėjo į 
nežinią. Tolimesnei odisėjai 
reiktų daug vietos...

Pagalvokim, - koks skaus
mas motinų, kurios nuėjusios į 
turgaus aikštę, pamatė nukan
kintą ir išniekintą sūnų ar dukrą.

Vaizdžiai apie motinų 
skausmą rašo poetas Bradūnas: 
“Dabar tik motina skalbia, skal
bia ir skalbia kultuve klevo sūrų 
nuo ašarų vandenį nužudytų sū
nų kruvinus marškinius ir nei 
laumės, nei drobių audėjos ne
ateina talkon”.

Motinos paguoda ir meile 
gaivinosi ir Šibiro taigose iš
tremtieji. Rašytojas Miškinis ra
šo (“Sulaužyti kryžiai”): “Šią 
naktį motulė buvo atėjus, plau
kus glostė, guodė mane, sakė, 
kad daug prikentėjus. Mano 
kalbėta, verkta sapne ašaros lie
ta ant pagalvėlio nuo netikėto 
sapno graudaus”.

Tremtinys Ardzijauskas 
(“Tremties Lietuva”) rašo: “Iš
tvėriau viską, viską iškentėjau, 
nors toks šaltas Sibiro dangus, 
nes tu, Motin, visuos keliuos 
mane lydėjai ir saugojai lyg 
angelas šviesus”.

Po visų kančių sukilo tauta. 
Glūdanti dvasinė jėga išsiveržė, 
ir nei tankai, nei mirtis nebesu
laikė. Nepriklausomybė atgau
ta, bet mūsų Lietuva labai nu
skurdinta ekonomiškai, o dar 
labiau dvasiškai. Komunizmas iš 
daugelio jaunų širdžių atėmė 
religiją, artimo meilę, išmokė 
vogti, girtuokliauti, meluoti...

Bet būkime optimistai, dar 
yra tautoje įdealistų, kurie rūpi
nasi, dirba gėrio linkme. Lietu
voj dar yra daug kilnių moterų - 
motinų. Jos rūpinasi ne tik šal
pa, bet ir dalyvauja kultūriniam 
gyvenime, stengiasi atgaivint re
ligiją, moralę. Mažiau kritikuo- 
kim, daugiau padėkim. “Užgims 
darbai, prašvis laikai, atgims 
jauna Tėvynė” (Maironis).

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
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- Kas Jūsų nuomone yra 
svarbiausia žmogaus gyvenime?

- Žmogaus gyvenimas susi
deda iš gerų ir blogų naujienų. 
Pasaulyje yra daug gerų naujie
nų. Visokie mokslo, meno pa
siekimai, atradimai medicinos 
srity džiugina žmones ir paleng
vina jų gyvenimą. Žmogui reikia 
kasdien gerų naujienų, kurios 
keistų jo gyvenimą, jo santykį su 
žmonėmis. Yra viena gera nau
jiena visiems laikams, visam pa
sauliui, kiekvienam žemės gy
ventojui: Dievas myli žmogų Jis 
apsireiškia mums kaip Meilė - 
atleidžianti, išlaisvinanti ir gy
danti. Šita žinia viršija visus 
mokslo atradimus ir pasieki
mus. Tai amžina gera žinia 
žmonijai.

- Ar tai nauja sąvoka - gero
ji naujiena?

- Kitaip mes tą gerąją žinią 
vadiname senu, įprastu žodžiu - 
Evangelija. Jos skelbimą vadi
name evangelizacija. Šv. Tėvas 
Jonas Paulius II ragina iš naujo 
evangelizuoti Europą.

- Kaip tai suprasti? Juk Euro
pa - sena krikščionybės tvirtovė.

-Krikščionys užmiršta Evan
geliją. Todėl reikia vis iš naujo 
išgirsti, iš naujo permąstyti ne 
tik protu, bet ir širdimi. Proto 
suvokimas dažnai lieka tik teo
rijos lygyje, o širdimi suvokta 
tiesa tampa gyvenimu.

- Kokia buvo evangelizacijos 
pradžia Lietuvoje?

- Negalima pamiršti, kad 
keletą šimtmečių krikščionybė 
buvo diegiama lenkiškos kultū
ros pavidalu, visa, kas lietuviš
ka, buvo niekinama. Tai padarė 
didelę žalą Lietuvoje. Nors at
rodo gražios katalikybės formos 
Lietuvoj, bet rimčiau įsižiūrėjęs 
pamatai, kad tai yra tik formos. 
Negaliu sureikšminti ir sulyginti 
visų. Yra nuostabių krikščionių, 
kurie gyvena intuityviai. Galbūt 
kaip žemdirbiai iš tos tyros žem
dirbio širdies, nuolat bendrau
jant su gamta, kyla tas Dievo 
pažinimas, Dievo meilės priėmi
mas. Prieškarinėje Lietuvoje 
buvo didelis religingumas, bet 
evangelinio džiaugsmo kažin ar 
labai gausiai rasim.

- O kaip dabar Lietuvoje?

- Ir šiais laikais, po soviet

Žodžio šviesa - kaip žvakės
Lietuvos kaimo rašytojų suvažiavimas

JUSTINAS BALTRUŠAITIS

Gražią pavasario dieną su
važiavo į Jonavą Lietuvos kaimo 
rašytojai švęsti pirmosios III 
tūkstantmečio pavasario šven
tės, įžanginio renginio iš numa
tytų 9 renginių, skirtų Lietuvos 
tūkstantmečiui. Kaimo rašytojų 
sąjungos pirm. Kostas Fedaravi- 
čius pasakė: niekas dabar negali 
pasakyti, koks Lietuvos dangus 
buvo 1009-ais metais, todėl mes 
apžvelgsime Lietuvos kelią nuo 
pirmutinių žinomų įvykių iki šių 
dienų, apžvelgsime ir mūsų 
KRS veiklos kelią. Pranešė, kad 
į šventę atvažiavo kaimo rašyto
jų iš 38 Lietuvos rajonų, atvyko 
ir svečių, mūsų rėmėjų. Suminė
jo ir septyniolika pavardžių tų 
kaimo rašytojų, kurių jau nie
kad nesutiksime gyvų. Jų šviesų 
atminimą pagerbė visi sustoję 
tylos minute.

Svarbiausioji gija tęsėsi per 
visą renginį - pagarba lietuviš
kam žodžiui, kuriuo kuriama 

mečio, po ateistinės represijos, 
iš tikrųjų yra sunki padėtis, ka
dangi buvo jėga plėšiamas tikė
jimas. Žmonės neturėjo Šv. 
Rašto, dvasinės literatūros. 
Daugiau buvo iš lūpų į lūpas 
perduodamas tikėjimas močiu
čių dėka. Ir susiformavo siauras 
požiūris į krikščionišką gyveni
mą, paremtą Dievo baime - ne
daryk to... nedaryk ano... Aš 
manau, kad daugelio katalikų 
tikėjimas Lietuvoje yra pagrįs
tas ne Dievo meile, bet pragaro 
baime.

- Bet juk žmonės eina į pa
maldas, pvz. Kretingoj vos sutel
pa sekmadieniaisperšv. Mišias?

- Mes kartais garbinam 
Dievą, kalbam apie Jį, meldžia
mės Jam, bet nelabai klausome 
ką Jis mums sako. Mes susida
rome savo įvaizdį iš savo gyveni
miškos patirties, pilnos nuo
skaudų, įžeidimų, žiaurumo. Su
sidarome Dievo - griežto Teisė
jo, Baudėjo, Persekiotojo, o ne 
mylinčio Tėvo įvaizdį. Iš tikrųjų 
Dievas yra mylintis Tėvas, Jis 
šaukia mus per Jėzų Kristų į 
Dievo vaikų gyvenimą, Dievo 
vaikų laisvę, į tą gyvenimą, kurį 
Jis yra paruošęs, o ne kurį mes 
esame susikūrę. Taigi Lietuvoj 
yra labai reikalinga evangeliza
cija, kad ta geroji naujiena pa
siektų kiekvieną žmogų.

Šia proga noriu priminti, 
kad Mažesniųjų brolių ordino 
Šv. Kazimiero provincijos bro
liai per sausio mėnesio kapitulą 
mane paskyrė evangelizacijos ir 
misijų sekretoriumi. Telšių vys
kupas Antanas Vaičius taip pat 
yra paskyręs mane atsakinguoju 
sekretoriumi už Telšių vyskupi
jos evangelizaciją. Nuolankiai 
prašau brolių ir sesių pagalbos 
šitame darbe, šitose misijose. 
Jūsų piniginės aukos bus didelis 
prisidėjimas prie šito darbo. 
Jauni žmonės galės daugiau jė
gų, kūrybos įdėti šitoje misijoje, 
evangelizacijoje. Nes viskas Lie
tuvoje, kaip ir Kanadoje, kai
nuoja - ir kuras, ir telefonai, ir 
paštas, ir kompiuteriai, ir viso
kios technikos priemonės, ku
rios reikalingos šiais laikais. Au
koti galima į sąskaitas Toronte 
ir Hamiltone “Lietuvos evange
lizacija”, Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvo sąskaitos 
nr. 173871.17; “Talkos” kredito 
kooperatyvo sąskaitos nr. 
1552178. J.P.G.

mūsų tautos kultūra. Ne veltui 
K. Fedaravičius pasakė, kad žo
džio šviesa kaip žvakės - amži
na. Buvo kviečiami tarti žodį 
kaimo rašytojai, išleidę dau
giausia brandžių kūrinių. Pagar
bos susilaukė ir rėmėjai, prisL 
dėję prie kultūros ugdymo. K. 
Federavičius priminė, kad mes 
kaip tik laiku atėjome iš atkurto 
Vinco Kudirkos redaguoto 
“Ūkininko”. Šiam autoriui pri
klauso ir Tautiškos giesmės žo
džiai. Visi sustoję sugiedojo 
Lietuvos himną. Šventė vyko 
gana nuotaikingai, protarpiais 
linksmino gitaros muzika ir dai
na panevėžietė Virginija Stan- 
kienė su savo kolege.

Lietuvos kaimo rašytojų są
jungos pirm. K. Federavičius su 
pasitenkinimu pranešė, kad nuo 
1994 m. išleista 273-jų kaimo 
rašytojų 500 įvairaus žanro kny
gų. Jas buvo galima pamatyti 
parodoje. Buvo čia ir jau iš 
spaudos išėjusi 908 kūrėjų bio
grafijų knyga.

Mokytoja istorikė Birutė 
Andrišiūnienė perskaitė visų 
įvykių datas nuo karaliaus Min
daugo iki mūsų dienų, suminėjo 
ir kokie neįkainojami kultūros 
turtai sukaupti mūsų tautoje. 
Seimo narys, jonavietis Riman
tas Gicevičius, pasigėrėjo nema
žu kaimo rašytojų skaičiumi, sa
kė neabejojęs, kad kaimo rašy
tojai tinkamai apšvies mūsų kai
mą, parodys ir šiuolaikinius 
Kristijono Donelaičio kūrinio 
herojus - dabartinį Priškų ir 
Slunkių. O apie kalbą sakė: jeigu 
prisikeltų Mikalojus Daukša, ap
siverktų išgirdęs kaip kalba kai 
kur mūsų jaunimėlis ir daugelis
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Kankinių pagerbtuvėse. Viršuje iš kairės: klierikai Vytautas Mazirskas, 
Kęstutis Padimauskas, diakonas Arūnas Simonavičius, skaito diakonas 
Rytis Baltrušaitis; žemiau - pagerbtuvių dalyviai Nuotr. autorės

Ir klierikai pagerbė 
kankinius

Š.m. birželio 22-ąją dieną 
sukanka 60 metų, kai Budavo
nės miške buvo žiauriai nukan
kinti kunigai - Justinas Dabriia, 
Vaclovas Balsys ir Jonas Pet
riką.

Marijampolės P. Kriaučiū
no viešojoje bibliotekoje įvyko 
renginys “Aš nenoriu drungno 
vandens”, kurio iniciatoriai Vil
kaviškio vyskupijos palaiminto
jo Jurgio Matulaičio kunigų se
minarijos klierikai. Jie apibūdi
no nukankintų kunigų gyveni
mus, tai - gerų širdžių, kilnių 
sielų, didelės erudicijos, dirbę 
švietėjišką darbą kunigai.

Šio renginio vedantysis dia
konas Rytis Baltrušaitis pami
nėjo, kokius gilius pėdsakus 
žmonių širdyse paliko šie ku
nigai.

Gražiais prisiminimais apie 
Lankeliškių parapijos kleboną 
kun. Vaclovą Balsį, su ašaromis 
akyse, pasidalijo Marija Veke- 
riotienė. Ją, kaip ir kitus Lanke
liškių pradinėje mokykloje besi
mokiusius vaikus, kunigas mokė 

išeivijos lietuvių.
Neliko nepastebėta ir K. 

Federavičiaus veikla, indėlis į 
kultūrą. Jis subūrė literatų bū
relį prie rajono laikraščio, įžie
bė pirmą kūrybinę kibirkštį, 
paskui subūrė Lietuvos kaimo 
rašytojus - įpūtė žariją, spausdi
no jų kūrybą savo redaguojama
me “Ūkininko” žurnale. Pasi
stengė įamžinti paminklu įžymų 
jonavietį Abraomą Kulvietį.

Kalbėdamas K. Federavi
čius ypač pabrėžė Mikalojaus 
Daukšos ir jo “Postilės” svarbą 
mūsų tautai, kiekvienam lietu
viui. Perskaitė iš “Postilės” apie 
tautą ir kalbą. Priminė, kad 
mums reikia branginti ir puose
lėti savo kalbą. Pritarė jam ir 
bibliotekininkė Janina Matulie
nė, sakydama: “Būkime Dauk
šos ąžuolu. Kultūra prasideda 
nuo raidės, todėl mums kaip tik 
reikia stengtis, kad knyga būtų 
skaitoma ir atliktų šviečiamąjį 
vaidmenį”.

Iškilmingoje aplinkoje buvo 
pagerbti veteranai - apjuosti var
dinėmis juostomis, taip pat ir ak
tyviausi rėmėjai, daugiausia stam
bių gamyklų vadovai. Pagrindinė 
šventės dalis baigėsi Maironio 
giesme “Lietuva brangi”.

Maloni buvo ir meninė 
šventės dalis. Saviveiklininkės, 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios, padainavo chorinių dainų, 
neatsiliko ir solistai. Grojo Gar
liavos vidurinės mokyklos pu
čiamųjų orkestras. Šventė bai
gėsi nuotaikinga vakarone, ku
rioje ypač aktyvūs šokėjai ir dai
nininkai pasirodė veteranai. Kai 
kam kūrybinis darbas išties tei
kia gyvybingų jėgų. 

tikybos. “Jis buvo lyg stebukla
darys, mokė mylėti tėvelius, Tė
vynę. Sakydavo, kad negalima 
net varlytės skriausti. Vaikučius 
vadindavo angelaičiais, kurie 
turėjo būti labai geri. Kunigas 
dviračiu apkeliaudavo keturias 
mokyklas, visų buvo mylimas ir 
gerbiamas”, - prisiminė p. Ma
rija. Ji kalbėjo, kad kunigas 
Vaclovas Balsys mokėjo suruoš
ti gražias šventes. Įspūdingai 
būdavo švenčiama Motinos die
na, kai pagerbdavo daugiavaikių 
šeimų motinas.

Kun. Justinas Dabriia, dirb
damas Vilkaviškio gimnazijos 
kapelionu, ruošdavo koncertus, 
kūrė diafilmus, rinko dainas, 
kurios sutelktos rinkinyje “Vai 
lėkite, dainos”.

Diakonas Arūnas Simonavi
čius, klierikai Kęstutis Padi- 
manskas, Vytautas Mazirskas ir 
Mindaugas Martinaitis padaina
vo keletą dainų iš šio rinkinio, 
paragindami visus, dalyvaujan
čius renginyje, dainuoti kartu.

Renginyje dalyvavo poetas 
Jeronimas Šalčiūnas, kuris pasi
džiaugė, kad šį renginį organi
zavo busimieji kunigai. Jis kvie
tė žmones... eikime, melskimės 
prie tų pačių medžių, kur buvo 
pririšti ir nukankinti šie kuni
gai”. Poetas perskaitė savo eilė
raštį “Budavonės kankiniams”.

Kun. Justino Dabrilos sūnė
nas Jonas Šidlauskas kartu su 
V. Bartasevičiumi išleido prisi
minimų knygelę “Užgesęs sau
lėlydis virš Budavonės”.

Sovietiniais laikais kraupių 
žudynių vietoje pastatytas pa
minklas buvo sunaikintas, bet 
jokia jėga nepajėgė sunaikinti 
žmonių atminties. Prasidėjus 
Atgimimui, paminklas kuni- 
gams-kankiniams buvo atstaty
tas. Čia, po žudynių praėjus 60- 
čiai metų, birželio mėn. bus pa
gerbtas nukankintųjų kunigų at
minimas.

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė,
Marijampolė

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE
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LAISVOJE TEVfflEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
LANKĖSI ŠVEDUOS 

PAREIGŪNAS
Kilus susirūpinimui dėl pa

dažnėjusių Lietuvos piliečių nusi
kaltimų Švedijoje, j Vilnių balan
džio 10 d. atvyko Švedijos vals
tybinės kriminalinės žvalgybos di
rektorius Christer Ekberg, prane
ša BNS/LGTIC. Jis teigė, jog Lie
tuvos piliečiai neišsiskiria iš kitų 
užsieniečių, kaip daugiausia da
rantys nusikaltimų, tačiau straips
niai Švedijos spaudoje apie lietu
vių padarytus nusikaltimus suer
zino Švedijos visuomenę. Praėju
siais metais Švedijoje buvo sulai
kyti 28 Lietuvos piliečiai, įtariami 
neteisėta narkotikų apyvarta. 
Žvalgybos vadovas vizito metu su 
Lietuvos pareigūnais aptarė 
bendradarbiavimo gaires tiriant 
lietuvių nusikaltimus, keitimąsi 
informacija, taip pat išankstinę 
nusikaltimų apsaugą. Lietuvos 
policija numato dalyvauti bend
ruose Lietuvos ir Švedijos krimi
nalistinių ekspertizių bei koyos su 
narkotikų platinimu tarnybų pro
jektuose.

SPRENDIMAS DĖL RUNKELIŲ
Balandžio 10 d. Lietuvos vy

riausybė protokoliniu sprendimu 
pritarė 2000 m. galiojusiai cukri
nių runkelių supirkimo tvarkai, 
pagal kurią Suvalkijos žemdirbiai 
galės pasirinkti, kuriam cukraus 
fabrikui parduoti savo gaminius. 
Sprendimo dėl minimalios cuk
raus pardavimo iš fabrikų kainos 
dar nepriėmė, rašo BNS/LGTIC. 
Vyksta nesutarimai tarp dviejų 
cukraus rinkos dalyvių “Danisco 
Sugar” ir ‘‘Marijampolės cuk
raus”. Pastarojo fabriko atstovai 
reikalauja patvirtinti minimalią 
cukraus pardavimo iš fabrikų kai
ną, ne mažesnę kaip 2.5 lito už ki
logramą, ir tvirtina, kad nepada
rius, fabrikas žlugs. “Danisco Su
gar”, valdanti du Lietuvos cuk
raus fabrikus, nesutinka nustatyti 
minimalios kainos, o Žemės ūkio 
ministerijos skaičiavimais, ši kai
na turėtų būti mažesnė, negu rei
kalauja “Marijampolės cukrus”. 
Nesutarimai kyla taip pat dėl bal
tojo cukraus gamybos kvotų dy
džių. Marijampoliečiai reikalauja 
jų kvotą padidinti iki 27 tonų per 
metus (nuo dabartinės 22,000 to
nų kvotos). Danijos bendrovė, 
kurios dviejų fabrikų ir vieno pa-

four seasons
tSJSSV lrx\. REALTY LIMITED

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

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

"Dievas teikia mums meilę, į 
kad mylėtume tą, kurį

į Jis mums duoda"

į Lougheed Funeral i
| Home i
į Žmonės, kurie atjaučia kitus Į

I Sudbury jjntanoj 

lAiiys
BALTIC EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

in formacijos nrašom skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

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

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

dalinio kvota - 90,000 tonų, nesu
tinka su “Marijampolės cukraus” 
reikalavimu. Vyriausybės atstovai 
taipgi teigia, jog Lietuvoje ir taip 
suvartojama mažiau cukraus ne
gu pagaminama, cukraus pertek
liaus nebūtų kur dėti.

BRANGS DUJOS
BNS/LGTIC skelbia, kad 

nuo gegužės 1 d. gamtinės dujos 
gyventojams ir stambiesiems jų 
vartotojams brangsta, pagal Vals
tybinės kainų ir energetikos kont
rolės komisijos balandžio 24 d. 
nustatytas gamtinių dujų kainas. 
Gyventojai, dujas vartojantys 
maistui ruošti ir karštam vande
niui, už jas mokės vidutiniškai 3- 
5% brangiau, o naudojantiems 
dujas šildymui, jos bus maždaug 
8% brangesnės. Stambieji varto
tojai už dujas mokės 5-10% dau
giau. Naujos kainos galios iki šių 
metų pabaigos.

SUTARTIS DĖL PENSIJŲ

Balandžio 4 d. Rusijos fede
racijos taryba patvirtino Rusijos 
ir Lietuvos vyriausybių sutartį dėl 
pensinio aprūpinimo, praneša 
ELTA/LGTIC. Sutartyje, pasira
šytoje 1999 m., numatomos pensi
nio aprūpinimo garantijos Rusi
jos arba Lietuvos teritorijos nuo
latiniams gyventojams, kuriems 
taikomi šių valstybių pensijų įsta
tymai, išskyrus kariškius ir jiems 
prilygintus asmenis. Išvykstančių 
ir atvykstančių į Rusijos arba Lie
tuvos teritoriją nuolat gyventi 
migrantų skaičius sudaro apie 
150-200 žmonių per metus.

VILNIUS - UNESCO SĄRAŠE
BNS/LGTIC žiniomis, balan

džio 10 d. Vilniaus miesto merui 
Artūrui Zuokui buvo įteikti origi
nalūs dokumentai, liudijantys Vil
niaus senamiesčio įtraukimą į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąra
šus. Tai įvyko Paryžiuje, kur 
UNESCO generalinis direktorius 
Koichiro Matsuura ir Lietuvos 
ambasadorė prie UNESCO Ugnė 
Karvelis teigiamai įvertino Vil
niaus senamiesčio tvarkymą, ku
ris, jų teigimu, garsus pasaulio 
mastu kaip “gyvas projektas”. 
Vilniaus senamiestis į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašus buvo 
įtrauktas 1994 metais.

DIDŽIAUSIOS PRATYBOS

Kaip praneša BNS/LGTIC, 
balandžio 19-20 d.d. Nemenčinė
je vyko tarptautinių pratybų 
“Gintarinė viltis 2001” pagrindi
nė planavimo konferencija. Daly
vavo 70 karininkų iš 12 pratybose 
dalyvaujančių kraštų. Pratybos 
vyks rugpjūčio 28-rugsėjo 6 d.d. 
Rukloje ir Pabradėje. Tai bus di
džiausios per pastaruosius metus 
Lietuvoje vyksiančios pratybos, 
kuriose planuoja dalyvauti apie 
2500 karių, iš kurių bus sudaryti 
trijų pėstininkų batalionai: Lietu
vos-Lenkijos “LITPOLBAT”, 
Baltijos “BALTBAT” bei tarp
tautinis batalionas. Pratybų tiks
lai - ŠAS (NATO) valstybių 
bendradarbiavimas planuojant ir 
vykdant bendrą taikos palaikymo 
veiklą, pratybose dalyvaujančių 
kraštų pajėgų sąveikos didinimas 
bei civilinių organizacijų įtrauki
mas į tarptautinių pratybų plana
vimą ir pratybas. Dalyvaus 12 
valstybių: Danija, Estija, Italija, 
Jungtinė karalystė, JAV, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, Olandija, Suo
mija, Švedija, Vokietija. Po kon
ferencijos turėtų prisijungti ir Ka
nada. RSJ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas" /M
atstovas) JjK

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Vasario 16-tosios iškilmė Braziluos mieste Sao Paulo - Vila Zelina. Lietuvių šventovėn įnešamos
organizacijų ir Lietuvos vėliavos; žemiau - pamaldos

Palaidota dailininko žmona
Vilniuje mirė Elena Vizgirdienė - garsaus dailininko žmona
HENRIKAS PAULAUSKAS

Eidama 93-iuosius metus, 
Vilniuje, Gerontologijos ir rea
bilitacijos centre, mirė įžymiojo 
mūsų dailininko Viktoro Vizgir
dos žmona Elena Vyšniauskai- 
tė-Vizgirdienė.

Velionė buvo gimusi 1908 
m. gegužės 6 d. Rygoje. Tėvelis 
buvo kilęs iš Anykščių, motulė 
iš Dūkšto. Pirmojo pasaulinio 
karo metais šeima atsidūrė 
Petrapilyje. Grįžę į Lietuvą Vyš
niauskai gyveno Anykščiuose, o 
dukra Elena mokėsi Klaipėdos 
konservatorijoje. Ištekėjusi už 
žinomo žurnalisto Juozo Sen
kaus gyveno Kaune, karo rrie- 
tais - Vilniuje. Artėjant antrajai 
bolševikų okupacijai su paskuti
niu traukiniu paliko Lietuvos 
sostinę ir pateko į Vokietiją.

Gyvenimo sąlygos buvo 
sunkios ir Flensburgo išvietintų- 
jų stovykloje Elena išsiskyrė su 
J. Senkumi. Moterį ir jos mažą 
sūnų ėmė globoti dailininkas 
Viktoras Vizgirda, ir jie susituo
kė. Atvykę į JAV Vizgirdos il
gus metus sunkiai dirbo Bosto
ne - dailininkas braižytoju fab
rike, Elena - odos galanterijos 
dirbtuvėse. Vėliau jie patogiau 
įsikūrė Cape Code, įsigijo nuo
savą namelį. Viktoras turėjo sa
vo dailės studiją, aktyviai daly
vavo lietuvių visuomeninėje 
veikloje. Visus savo puikius pa
veikslus Vizgirdos be užmokes
čio padovanojo Lietuvai.

1993 m. mirus vyrui, Elena 
persikėlė į Hiustoną pas sūnų 

Brazilijos lietuvių katalikų bendruomenės choras Vasario 16-tosios 
iškilmės programoje seselių pranciškiečių salėje Vila Zelina. 
Dirigentas - A. P. Tatarūnas
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CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.
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Rimtautą Vizgirdą, o prieš tre
jetą metų kartu su marčia daini
ninke Birute jie visi sugrįžo 
nuolatiniam gyvenimui į Vilnių.

Elena Vizgirdienė išsiskyrė 
neeiline kultūra, ypač aktyviai 
lankė kultūros, dailės ir muzi
kos renginius, daug bendravo su 
žurnalistais, pateikdama įdomių 
atsiminimų. Jos tėvelius iki pat 
mirties Anykščiuose globojo ra
šytojas Antanas Žukauskas-Vie
nuolis, juos laikė savo šeimos 
nariais.

Elena Vizgirdienė tyliai ir 
ramiai užgeso 2001 m. kovo 25 
d. vakare. Jos noru, kūnas buvo 
sudegintas Rygoje. Atsisveikini
mas įvyko Vilniuje Šventų Jonų 
šventovėje. Palaidota Antakal
nio kapinėse šalia savo vyro 
dail. V. Vizgirdos. Laidotuvėse 
dalyvavo gausus kultūros ir me
no išeivių būrys.

Hamilton, Ont.
BLOGAS ORAS ir žiemos ke

liai š.m. kovo 5 d. nesustabdė ha- 
miltoniečių bei iš tolesnių vietovių 
gausių tautiečių atvykti į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo šven
tės - Kovo 11-tosios paminėjimą 
Hamiltone. Visi atvyko išgirsti ir 
pamatyti prof. Vytautą Landsbergį, 
kurio drąsa ir sumanumas prieš 11 
metų sudrebino raudonosios impe
rijos pamatus. Minėjimo rengėjai - 
Tėvynės sąjungos Hamiltono ir 
Niagaros pusiasalio sk. valdyba - 
nuoširdžiai dėkoja visiems tautie
čiams už gausų dalyvavimą, morali
nę paramą ir aukas minėjimo išlai
doms padengti. L.P.

Ottawa, Ont.
ČIURLIONIO MINĖJIMAS. 

Š.m. balandžio 11 d. Otavos uni
versiteto muzikos katedra kartu su 
Lietuvos ambasada Otavoje suren
gė Mikalojaus K. Čiurlionio minė
jimą, kuris įvyko universiteto ma
žojoje koncertų salėje. Minėjimo 
pradžioje Lietuvos ambasadorius 
R. Šidlauskas anglų kalba pristatė 
paskaitos-koncerto atlikėją, iš Lie
tuvos atvykusį pianistą Roką Zu
bovą ir trumpai nušvietė Čiurlionio 
kūrybą. Paskaitininkas R. Zubovas 
įdomiai apibūdino Čiurlionio tapy
binį meną ir jo muziką, atlikdamas 
15 trumpų Čiurlionio kompozicijų 
pianinui. Dideliam ekrane buvo ro
domi rinktiniai Čiurlionio tapybi
niai darbai. Po paskaitos-koncerto 
R. Zubovas atsakinėjo į gausius 
dalyvių klausimus bei komentarus. 
Minėjimo pabaigoje ambasadorius 
R. Šidlauskas padėkojo Otavos 
universiteto muzikos katedros va
dovybei, programos atlikėjui R. 
Zubovui bei jo žmonai pianistei 
Sonatai, kuri tvarkė skaidrių rody
mo aparatą. Otavos lietuvių bend
ruomenės pirmininkė Rūta Kličie- 
nė pianistui Zubovui įteikė puokš
tę gėlių ir simbolinę dovanėlę. Po 
programos visi svečiai buvo pa
kviesti į vyno ir sūrio vaišes. Čia 
buvo galima įsigyti ir R. Zubovo 
įgrotų Čiurlionio kompozicijų CD 
ploštelių.

Šis renginys vyko anglų kalba, 
nes didesnė dalis svečių buvo ne
lietuviai. Gaila, kad tik saujelė 
Otavos lietuvių galėjo šiuo puikiu 
kultūriniu renginiu pasidžiaugti.

PAGALBA ALKANIEMS LIE
TUVOJE. Vis įvairiomis progomis 
didėja Otavos lietuvių pašalpa 
Kauno arkivyskupijos “Caritas” iš
laikomai vargšų valgyklai. Praėju
sių šv. Kalėdų proga Leona Jurjo- 
nienė paaukojo 50 doL, o Niujorke 
gyvenanti a.a. Igno Gabalio duktė 
Anne-Marie - 110 dol., Irena ir 
Viktoras Priščepionkos, prisimin
dami penkerius metus praleistus 
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, 
kur, lyg vargšai, maitinosi “iš bend
ro katiko”, savo 50 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių proga Kauno 
vargšų valgyklai paaukojo 200 dol. 
Š.m. sausio 28 d. mirus Danutei 
Bružienei, jos atminimui pagerbti 
Otavos lietuviai suaukojo 200 dol. 
Iki šiol Kauno “Caritas” vargšų 
valgyklai Otavos lietuviai yra iš
siuntę 3272 dol. vip

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)

O Nemokamas vaistų pristatymas 
a Sveikatos priežiūros įrankiai

JA Valstybės
Amerikos lietuvių organizacijų 

atstovai š.m. kovo 11, Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo dieną, 
buvo susirinkę Lietuvos ambasado
je Vašingtone. Pasidžiaugta Lietu
vos laisve, jos pastangomis tapti 
ŠAS (NATO) nare, turinčia svar
bos nepriklausomybės išlaikymui, 
saugumui bei ekonominei plėtrai. 
Ta proga buvo paskelbtas Ameri
kos lietuvių tarybos, JAV lietuvių 
bendruomenės, Lietuvos Vyčių, 
Amerikos lietuvių demokratų ly
gos, Amerikos lietuvių respubliko
nų federacijos organizacijų pareiš
kimas. Jame pažymima, kad ilga
mete veikla šios organizacijos yra 
prisidėjusios prie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, taipgi su
vokiama, kad siekimas ŠAS narys
tės yra kovos už Lietuvos valstybin
gumą tąsa ir taip pat šios istorinės 
kovos už laisvę baigiamasis tarps
nis. Šiandien šios organizacijos įsi
pareigoja dar kartą sutelkti jėgas ir 
raginti JAV-bių vyriausybę ir NA
TO sąjungininkus 2002 m. pakviesti 
Lietuvą įsijungti į šios organizacijos 
sudėtį. Organizacijos, suprasdamos 
istorinio sprendimo reikšmę dėl 
NATO plėtros, pasižada sutelkti 
savo jėgas artimai bendradarbiauti, 
kad būtų įvykdyti įsipareigojimai 
Lietuvai bei lietuvių tautai.

Pasižadama padėti JAV-bių 
prezidentui G. W. Bush įvykdyti 
rinkiminio vajaus duotą pažadą 
plėsti NATO 2002-siais metais, sie
kiant, kad tarp pakviestųjų valsty
bių būtų ir Lietuva; daryti įtaką 
Amerikos valdžios pareigūnams, 
senato, atstovų rūmų nariams, vals
tybių gubernatoriams, miestų me
rams, aiškinant, kad NATO plėtra 
yra veiksmingiausia priemonė kurti 
laisvą, vieningą ir saugią Europą; 
skatinti vietovių lietuvių organizaci
jų padalinius sudaryti delegacijas 
aplankyti bei informuoti JAV kon
greso narius; informuoti lietuvių 
visuomenę dėl NATO plėtros svar
bumo, pabrėžiant būtinumą įvairio
mis priemonėmis formuoti palan
kią viešąją nuomonę tarp krašto 
piliečių, politikų ir žiniasklaidos 
darbuotojų; skatinti JAV-bių įta
kingus ir žymius asmenis viešai ir 
palankiai pasisakyti dėl NATO 
plėtros ir Lietuvos pakvietimo 
2002-siais metais. Pareiškimą pasi
rašė aukščiau minėtų organizacijų 
pirmininkai.
Brazilija

Sao Paulo lietuviai Vasario 16- 
tosios minėjimą pradėjo Mišiomis 
Šv. Juozapo šventovėje. Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė kun. P. 
Rukšys. Pamaldose organizuotai 
dalyvavo skautai ir tautinių, šokių 
ansamblio “Rambynas” nariai. Šv. 
Juozapo bendruomenės chorui di
rigavo A. Tatarūnas, vargonavo C. 
Taschetto. Kun. P. Rukšys savo 
pamoksle kalbėjo apie Žemaičių 
vyskupą M. Valančių, lietuvių tau
tos žadintoją, švietėją, kovotoją 
prieš carinę valdžią, tautos blaivin
toją, šiais metais švenčiant didžiojo 
Ganytojo 200 metų gimimo sukak
tį. Vainiką prie Lietuvos laisvės 
paminklo padėjo Brazilijos lietuvių 
sąjungos pirm. A. Saldys ir Lietu
vos generalinis garbės konsulas J. 
Valavičius.

Minėjimo programa vyko sese
lių pranciškiečių salėje. Jį pradėjo 
Brazilijos lietuvių bendruomenės 
pirm. V. Tatarūnienė. Sveikinimo 
žodžius pasakė Brazilijos lietuvių 
jaunimo sąjungos pirm. T. J. Butri- 
mavičius, Brazilijos lietuvių sąjun
gos pirm. A. Saldys, Šv. Juozapo 
bendruomenės ir lietuvių parapijos 
vardu kun. P. Rukšys. Pagrindinę 
kalbą pasakė konsulas J. Valavi
čius. Meninės programos dalį atli

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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ko lietuvių skautų chorelis vado
vaujamas E. Bacevičienės, akompa
nuojant pianinu R. Tumaitei ir gi
tara M. Lipui bei Šv. Juozapo ben
druomenės choras, vadovaujamas 
A. Tatarūno, akompanuojant C. 
Taschetto. Taipogi pasirodė “Ram- 
byno” tautinių šokių ansamblis, 
vadovaujamas R. Ramašauskaitės- 
Petroff. Minėjimą rengė Brazilijos 
lietuvių bendruomenė, Brazilijos 
lietuvių sąjunga ir lietuvių parapija 
(“Mūsų Lietuva” 2001 m. 3 nr.).

Britanija
A. a. Liudvikas Galgauskas, 

sulaukęs 87-rių metų, po širdies 
smūgio mirė sausio 11 d. Guildfor- 
do ligoninėje. Velionis gimė Radvi
liškyje, 1947 m. iš Vokietijos atvyko 
į Angliją ir apsigyveno Raithgate 
vietovėje. Iš tėvo paveldėjo laikro
dininko amatą, kuriuo vertėsi ir 
Anglijoje. 1977 m. jis apsigyveno 
Lietuvių sodyboje. Išsinuomojo 
kambarį, gražiai susitvarkė ir mėgo 
priimti svečius, lankančius sodybą. 
Rėmė lietuvišką veiklą ir spaudą, 
priklausė Didžiosios Britanijos lie
tuvių sąjungai. (DBLS). Laidotuvės 
vyko sausio 19 d. Bordono švento
vėje religines apeigas atliko anglas 
kunigas. Palaidotas naujose Bordo
no kapinėse. Tai trečias lietuvis pa
laidotas šiose kapinėse. Prie kapo 
atsisveikinimo žodį su velioniu tarė 
DBLS centro valdybos vardu V. 
Gedmintas (“Britanijos lietuvių 
balsas” 2001 m. 2 nr.).

Gudijoje
“Lietuvių godų”, Gudijos lie

tuvių laikraščio, redaktorė su pro
jektu “Lietuvybės išsaugojimas Bal- 
tagudijoje” kreipėsi j spaudos, radi
jo, televizijos rėmimo fondą Lietu
voje, prašydama šiam leidiniui pa
ramos. Š.m. sausio 29 d. data gau
tas iš minėto fondo pirmininko S. 
Žvirgždo neigiamas atsakymas. 
Projektas fondui nepriimtinas, nes 
jis galėtų būti “aktualus ir rezulta
tyvus tik tuomet, jei analizuos 
problemas ir profesionaliai komen
tuos kultūros, šviečiamąją informa
ciją”. Kreipimesi esą tokio pagrin
do nėra. Laikraštis platinamas ne
mokamai, todėl leidėjai negali pa
tirti rinkos poveikio ir neskatina jų 
pertvarkyti laikraštį, kad jis nebūtų 
grynai propagandinis, o aktualijas 
nagrinėjantis. Dėl šio fondo pirmi
ninko atsakymo “Lietuvių godų” 
š.m. 1-2 nr. pasisako A. Augulis, 
“Gervėčių” klubo, laikraščio steigė
jo ir leidėjo, pirmininkas. Pastarasis 
su nusistebėjimu klausia “nejaugi 
lietuvybės saugojimas - gryna pro
paganda?” O dėl užuominų; kad 
laikraštis platinamas nemokamai, 
A. Augulis siūlo tokiems išmin
čiams pagyventi etninėse lietuvių 
žemėse Gudijoje. Tada tikriausiai 
nekiltų pagundų švaistytis tokiais 
pamokymais.

M. Šaknienė laikraštį redaguo
ja aštuonerius metus sunkiomis są
lygomis. Iš gaunamų redakcijoje 
laiškų matyti, kad “Lietuvių godos” 
lietuvių kaimuose Gudijoje yra la
bai laukiamas ir turinčios didelį po
veikį žmonėse. Pasak A. Augulio, 
akademiko Z. Zinkevičiaus, Lietu
vos istorijos instituto mokslininkų, 
kultūros specialistų išvados apie 
“Lietuvos godų” reikšmingą kultū
rinę bei šviečiamąją informaciją pa
neigia spaudos, radijo, televizijos 
rėmimo fondo pirmininko aiškini
mus. Taipgi pažymima, kad laikraš
čio kiyptis nebuvo keičiama - “Lie
tuvos godos” ir toliau liks lietuvy
bės šaukliu Lietuvos etninėse že
mėse. Kartu kreipiamasi į JAV, 
Kanados ir kitų kraštų tautiečius 
ateiti į pagalbą vieninteliam ir labai 
populiariam lietuvių laikraščiui 
Gudijoje. J- Andr,

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
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3 mil. dol. ir Kanados 
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Koncertas, užbūręs klausytojus
Lietuvos solistų Gintarės Skėrytės, Vytauto Juozapaičio ir pianistės Melitos 

Kuprienės koncertas Čikagoje
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KJLTMEJE VEIKLOJE
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

JAV LB Kultūros taryba, 
pirmininkaujama Marijos Re
inienės, jau daug metų rengia 
iškilių Lietuvos solistų koncer
tus, kurie vyksta įvairiuose lietu
vių telkiniuose.

Šiais metais solistų G. Skė
rytės (soprano), V. Juozapaičio 
(baritono) ir pianistės M. 
Kuprienės koncertai vyko kovo 
mėnesį Baltimorėje, St. Peters- 
burge, Los Angeles, Seattle ir 
Čikagoje.

Sol. Gintarė Skėrytė yra ir 
pianistė ir dainininkė. Ji yra bai
gusi Lietuvos Muzikos akade
miją 1983 kaip pianistė, o 1987 
- kaip dainininkė. Ji ypač mėgs
ta dainuoti baroko laikotarpio 
ir šių laikų kompozitorių kūri
nius. Yra atlikusi pagrindinius 
vaidmenis įvairiose operose, 
daug koncertavusi Lietuvoje ir 
užsienyje. G. Skėrytė yra “Ex 
tempore” - išskirtinio šiuolaiki
nės muzikos ansamblio narė. 
JAV-bėse ji pirmą kartą.

Sol. Vytautas Juozapaitis či- 
kagiečiams yra gerai pažįstamas 
iš jo pasirodymų Lietuvių ope
ros pastatymuose bei koncer-

Po koncerto Čikagoje, Jaunimo centre, LB Kultūros tarybos pirm. MA
RIJA REMIENĖ, solistė GINTARĖ SKĖRYTĖ, solistas VYTAUTAS 
JUOZAPAITIS ir akompaniatorė MELITA KUPRIENĖ

Mažosios Lietuvos enciklopedija
Klaidinančios mintys apie jos turinį, išreikštos spaudoje

Kokia yra Mažosios Lietu
vos enciklopedijos (MLE) ren
gimo koncepcija?

“Klaipėdos” dienraštyje (š. 
m. vasario 27 ir kovo 15) Ber
nardo Aleknavičiaus buvo iš
reikštos Mažosios Lietuvos lie
tuviams gana neįprastos, skaity
tojus klaidinančios mintys apie 
MLE. Jos rengėjai, redaktoriai 
ii bendradarbiai yra užgauti 
Bernardo Aleknavičiaus straips
nių tono ir jo neteisingų teigi
nių. Siūlymas įtraukti į MLE so
vietinių laikų kai kuriuos žymū
nus, Klaipėdos krašte užėmu
sius aukštus postus, Mažosios 
Lietuvos fondui (MLF) nepri
imtinas.

Kad spaudoje reikštos Ber
nardo Aleknavičiaus mintys ne
klaidintų klaipėdiečių ir kitų 
dienraščio skaitytojų, kartojame 
jau ne kartą skelbtą MLF pozi
ciją ir MLE rengimo planą. Vi
sa tai išplaukia iš MLF įstatuose 
nurodyto tikslo. “Rinkti su Ma
žosios Lietuvos gyvenimu susi
jusią medžiagą, leisti ir platinti 
knygas apie jos kalbą, etnografi
ją, istorija, literatūrą bei dvasinę 
kultūrą”. Vykdydamas šį tikslą, 
MLF išleido beveik 20 knygų, 
rėmė 15 knygų, rėmė (finansa
vo) bei remia (finansuoja) MLE 
rengimą ir leidybą.

MLE turi likti MLF tikslo 
siekio ribose - rūpintis Mažąja 
Lietuva, mūsų gyventa ir praras
ta. Kokia ta Mažoji Lietuva; 
MLE pratarmėje parašyta: Isto
rinė Mažoji Lietuva aprėpia že
mes nuo Klaipėdos šiaurėje iki 
Galdapės pietuose nuo Labgu
vos vakaruose iki Lietuvos sie
nos rytuose... ir tai iki 1945 m. 
bolševikų įsiveržimo į Mažąją 
Lietuvą.

Po 1945 m. Mažosios Lietu- 

tuose. Jis yra baigęs Lietuvos 
Muzikos akademiją 1989, staža
vęsis ne tik Lietuvoje, bet ir už
sienyje, laimėjęs I vietą Lietu
vos vokalistų konkurse 1992. Jis 
yra laimėjęs diplomą Pavarotti 
konkurse Filadelfijoje. Yra dai
navęs pagrindinius vaidmenis 
įvairiose operose, koncertavęs 
įvairiose pasaulio šalyse.

Pianistė Melita Diamandidi 
Kuprienė yra baigusi Lietuvos 
Muzikos akademiją ir šiuo metu 
yra Muzikos akademijos docen
tė, dėsto fortepiono ir koncert
meisterio specialybes. Čikagie- 
čiai ir kitos lietuvių vietovės pa
žįsta ją iš “Girių aido” ansamb
lio koncertų, su kuriais koncer
tavo JAV, Kanadoje ir Australi
joje.

Šių trijų iškilių muzikų kon
certas Čikagoje įvyko kovo 25, 
didžiojoje Jaunimo centro salėje.

Pirmoje dalyje džiaugėmės 
lietuvių kompozitorių kūriniais. 
Vieni jų buvo seniai pažįstami, 
kiti - dar negirdėti. Šioje dalyje 
buvo atlikti V. Klovos, S. Šim
kaus, J. Tallat-Kelpšos, G. Gu
dauskienės, L. Abariaus, V. 
Barkausko kūriniai. Girdėjome 
ir M. Kuprienės fortepiono 

vos (su jos senais gyventojais) 
nebeliko. Įsteigti Klaipėdos ir 
Šilutės rajonai bei Kaliningrado 
“oblast”, išvijus ar išžudžius au
tochtonus, apgyvendinti ar apsi
gyveno nauji Šov. Sąjungos Ma
žajai Lietuvai svetimi žmonės. 
Ir Mažosios Lietuvos sąvoka 
beliko Klaipėdos krašto senųjų 
gyventojų bei vieno kito nauja
kurio sąmonėje. Ne vienas eili
nis Klaipėdos krašto gyventojas 
ir po Atgimimo tebekartojo ko
munistų brukamas mintis, kad 
Klaipėdos ir Šilutės rajonuose 
(Klaipėdos krašte) tik vokiečių 
gyventa ir jų (hitlerininkų, na
cių, memelenderių) palikimą 
galima naikinti, dergti - tokia 
Sovietinės Lietuvos ir Maskvos 
valia. Ar tokio galvojimo nauja
kuriai dėtini į MLE?

Mažosios Lietuvos fondo 
valdybai terūpi Mažoji Lietuva, 
jos paveldas, jos buvę gyventojai 
ir visi, kurie puoselėja Mažosios 
Lietuvos praeitį, jos kultūrą ir 
kitas dvasines vertybes.

Iš to, kas pasakyta, turėti} 
būti aišku kas dėtina ir kas ne- 
dėtina į MLE. Be abejonės, bu
vo išleidimų. Tai nepavyko dar 
nė vieno analogiško leidinio 
rengėjams, šio trūkumo neiš
vengė ir šios enciklopedijos su
manytojai.

Šia proga dėkojame B. 
Aleknavičiui už jo enciklopedi
jai parinktas iliustracijas, iškel
tus Mažosios Lietuvos didžiū
nus. Pilnai pritariame doc. dr. 
A. Juškai, prof. A. Kaukienei, 
rašytojui K. Kaukui ir doc. dr. 
D. Petrauskaitei jų išreikštoms 
mintims ir teiginiams “Klaipė
dos” dienraštyje (2001 m. vasa
rio 27 d.).

Mažosios Lietuvos fondo 
valdyba 

solo, meistriškai atliktas G. 
Gudauskienės 3 impresijas 
pagal tris lietuviškas patarles. 
Negirdėta buvo ir V. Barkausko 
trys satyriniai paveikslėliai (ž. 
A. Fabijūno), kuriuos nuotai
kingai atliko V. Juozapaitis ir 
užbaigęs I-ją koncerto dalį Ūd- 
rio daina iš V. Klovos operos 
“Pilėnai”.

Antroje dalyje - tarptauti
niai klasikų kūriniai.

Netikėtas ir puikiai nu
skambėjęs buvo ir keturiomis 
rankomis paskambintas vienas 
Mozart’o kūrinys. Skambino M. 
Kuprienė ir G. Skėrytė. O kai 
prie tų keturių rankų prisidėjo 
pabaigoje dar dvi - V. Juozapai
čio, paskambinusio kelis akor
dus, tai plojimų jiems buvo ne
pagailėta!

Koncertui einant į pabaigą, 
buvo atliktos ištraukos ir iš ope
rečių: F. Lehar “Paganini” ir 
“Die lustige Witwe”, F. Loewe 
“My Fair Lady”. Jos solistų bu
vo atliktos lietuviškai.

Ilgi plojimai bei “bis” ir 
“bravo” šūksniai lydėjo atlikėjus 
visą laiką, bet ypač jų nesigailė
ta senam pažįstamam V. Juoza- 
paičiui. Plojimams ir “bravo” 
bei “bis” šūksniams vis gausė
jant ir nenutylant, solistai pa
dainavo angliškai “Edelweiss” iš 
“Sound of Music”.

Atlikėjai gausiai buvo apdo
vanoti rožių ir kitokių gėlių 
puokštėmis. Klausytojai sustoję 
dar ilgai plojo jiems!

M. Remienė tarė padėkos 
žodį atlikėjams ir visiems, atėju
siems į šį koncertą. Kalbėjo ir 
JAV LB pirm. Regina Narušie- 
nė, pareiškusi padėką LB Kul
tūros tarybos pirm. M. Reinie
nei už jos pastangas ruošiant 
įvairius koncertus ir, priminusi, 
kad šiandieną jos gimtadienis, 
įteikusi gėlių. Visi sustoję sugie
dojo “Ilgiausių metų!”

Po koncerto buvo dar jau
kus pabendravimas su svečiais iš 
Lietuvos Jaunimo centro kavi
nėje.

Šis koncertas visus sužavėjo 
ne tik pasirinktais kūriniais bei 
menišku jų atlikimu, bet ir labai 
šilta, nuoširdžia nuotaika, kurią 
sukūrė atlikėjai, pristatydami 
vienas kitą, atlikdami kūrinius, 
įpindami humoro ir išlaikydami 
glaudų ryšį su klausytojais!

“Angeliukų” choro narės iš Toronto-Mississaugos Kalgaryje su vietine 
drauge Zita Astravaite (trečia iš dešinės) Nuotr. K. Dubausko

Matau Tave...
Matau Tave, per dobilus pareinant, 
Balta it pienas lino skarute, - 
Grėblelis ant pečių... O lūpos dainą 
Kartoja - lyg kalbėtum su paukšte...

Mums Tavo rankos kvepia duona, kmynais, 
Sudžiūvusiom raktažolėm, laukais...
Džiaugies - daug šieno kupetų sumynus, 
Kad soti bus karvutė ir vaikai...

Mums nesuprast kas Tavo širdį šildo, 
Kam šieną ant kalnelio skaičiavai, 
Kad Tavo prakaitas žemelę girdė... - 
Juk eidama namo Tu dainavai...

Mes - lyg vijokliai - apkabinant kojas, 
Pasiekiam grėblį laikiusias rankas... -
Ir greit pakvimpa blynais namų rojus. ..- 
Tą džiaugsmą teikė MYLIMA MAMA!

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė,
Marijampolė

GEDIMINAS RAMANAUSKAS, Šiaulių un-to choro dirigentas, kalba 
prieš choro pasirodymų Brighton Parko (Čikagoje) parapijos salėje 

Nuotr. Ed. Šulaičio

Šiaulių dainininkai Čikagoje
Šio miesto universiteto mišrus choras “Studium” - 30 dainininkų 

koncertavo Amerikoje

EDVARDAS ŠULAITIS
Trijų savaičių viešnagę jie 

praleido daugiausia Omahos 
mieste, Nebraskos valstijoje. 
(Šiauliai ir Omaha yra susigimi
niavę miestai, panašiai kaip ir 
Šiaulių ir Omahos universitetai, 
kurie irgi tarpusavyje metai 
bendrauja).

Nors šiauliečiai studentai su 
savo vadovais Čikagoje ir apy
linkėse viešėjo tik 4 dienas, su
žavėjo čikagiečius ne tik savo 
smagiomis bei mielomis daino
mis, bet ir savo jaunatviška nuo
taika.

Pradėjo savo susitikimus su 
tautiečiais balandžio 6 d. PL 
Centre Lemonte (ten žaidė ir 
krepšinį su ASK “Lituanicos” 
komanda ir dalyvavo vakaronė
je). Sekančios dienos popietėje 
svečiai davė koncertą Jaunimo 
centre Čikagoje, kur juos gausi 
publika labai šiltai priėmė.

Įspūdingiausia diena buvo 
paskutinioji - sekmadienis, kai 
jų programa prasidėjo nuo pat 
ryto Brighton Parko lietuvių tel
kinyje. Jau 10 v. svečiai pradėjo 
Verbų sekmadienio iškilmes 
prie Nekalto M. Marijos prasi
dėjimo parapijos šventovės, su
stoję šalia nuostabios milžiniš
kos statulos - “Tūkstantmečio 
Madonos” (ji kaip tik tuo metu 

ten “svečiavosi”). Čia studentai 
giedojo ir dainavo, o naujasis 
šios parapijos kunigas Jaunius 
Kelpšas pašventinio verbas, ku
rias išsidalino čia atvykusieji.

Tada buvo eita į parapijos 
šventovę, arba kaip kun. J. 
Kelpšas sakė - į Jeruzalę (nes 
taip buvo kalbama tos dienos 
Evangelijoje). Čia vyko šv. Mi
šios. Jos irgi buvo nekasdieniš
kos, nes čia gyvai perskaityta 
Kristaus kančios istorija (tai at
liko kun. J. Kelpšas su talkinin
kais). Per visas pamaldas skam
bėjo įspūdingi šiauliečių choro 
garsai, kurie visus tikinčiuosius 
artino prie Dievo.

Parapijos salėje
Po pamaldų apie 300 tautie

čių susirinko į parapijos mokyk
los salę, kurioje net kai kuriems 
žmonėms pritrūko vietos. Čia 
vyko pietūs ir pabendravimas su 
svečiais iš Šiaulių. Pasivaišinę 
kugeliu bei kitomis gėrybėmis, 
čikagiečiai vėl išgirdo svečių 
dainas. Nors buvo žadėta pasi
tenkinti tik trimis kūriniais, pa
sirodymo programa išaugo ma
žiausia iki dešimties, nes publi
ka entuziastingai plojo ir kitais 
būdais reiškė pasitenkinimą.

Čia sveikinimo žodį tarė 
kun. J. Kelpšas. Ilgėliau kalbėjo 
choro dirigentas Gediminas Ra
manauskas, o Šiaulių universite
to rektoriato vardu - dr. Lidija 
Ušeckienė (išreikšdama padėką 
kun. J. Kelpšai įteikė Šiaulių 
universiteto medalį). Buvo pri
statytas choro vokalo mokytojas 
Vaidotas Juozas Lygutas ir pia
nistė Ivona Daniulevičiūtė ir va
dybininkas Zenonas Ripinskis, 
be kurio sugebėjimų vargu ar 
toks gausus būrys šiauliečių stu
dentų būtų galėjęs pajudėti į to
limą ir brangią kelionę.

Dviejų miestų bendravimas
Buvo pranešta apie glaudų 

bendravimą tarp Šiaulių ir 
Omahos universitetų studentų 
ir vadovų. Pažymėta, jog 7 ame
rikiečiai yra studijavę ir dainavę 
Šiaulių universiteto chore, o 
viena iš jų visam laikui pasilieka 
Lietuvoje. Kita buvusi Šiaulių 
universiteto studentė, vardu Ka
ren, stengėsi atvykti į Čikagą, 
kad vėl su savo draugais galėtų 
susitikti. Ji šio koncero metu ga
na įspūdingai padainavo solo B. 
Dvariono kūrinį “Žvaigždutė”.

Pasirodymo programoje bu
vo įvairių dalykų - šalia rimtų, 
sudainuota ir grynai studentiškų 
kūrinių, kur ne tik dainuota, bet 
ir jaunatviškai judėla. Pasirodė 
ir “Trijų katinų” populiarus trio 
(imituojant “Tris tigrus”), o pas
kutinė studentų daina buvo “Ar 
aš ne vyšnelė?” Publikai nenu- 
rimstant, visi choristai dar kartą 
sugrįžo į salę. O tada jau visi 
kartu su publika sutraukė Lie
tuvos himną.

Prie choristų priėmimo 
Brighton parke nemažai prisi
dėjo ir tos vietovės Lietuvių 
bendruomenės apylinkės valdy
bos pirm. Salomėja Daulienė, 
kuri su talkininkėmis iškėlė šau
nias vaišes. Choristai taip buvo 
sužavėti čikagiečiais, kad sakėsi 
jų širdys lieka Čikagoje. Nors jie 
patys sekmadienio vėlyvą va
karą iš O’Hare oro uosto turėjo 
išskristi atgal į tėvynę.

Lietuvos muzikų rėmimo 
fondas kviečia muzikos mylėtojus 
į “Sugrįžimų” festivalį, vykstantį 
Vilniuje š.m. balandžio ir gegužės 
mėn. Renginio tikslas - išgirsti 
įvairių kartų lietuvius muzikus, iš
sisklaidžiusius išeivijoje. Balan
džio 20 d. Stasio Vainiūno na
muose įvyko solistės ir poetės 
Juozės Krištolaitytės-Daugėlienės 
kūrybos vakaras. Apie kitus ren
ginius informuoja fondo direkto
rė Liucija Stulgienė, tel. 61-31-34.

Gėtės institutas Vilniuje su
rengė plakatų parodą “Pažink 
Europą”, kurios atidarymas įvyko 
š. m. balandžio 4 d. Klaipėdos 
dailės parodų rūmuose. Numato
ma, kad ši paroda aplankys Tel
šius, Marijampolę, Kauną, Vilnių, 
Šiaulius ir Ignaliną. Plakatus kūrė 
moksleiviai iš įvairių vakarų Eu
ropos valstybių. Elektroniniu paš
tu jie keitėsi infomacija apie savo 
krašto gyvenimą, piliečių požiūrį į 
Europos sąjungą ir kt. Kaip EL
TA pažymi, tuo būdu ir Lietuvos 
moksleiviams suteikiama galimy
bė susipažinti su savo bendraam
žių gyvenimu kituose kraštuose.

Solistė Violeta Urmanavičiū- 
tė-Urmana, mezzosopranas š.m. 
kovo 29 d. sėkmingai debiutavo 
Niujorko “Metropolitan Opera” 
teatre, kaip BNS rašo, sužavėjusi 
Niujorko kritikus. Lietuvaitė atli
ko pagrindinį Kundri vaidmenį 
Richardo Wagnerio operoje 
“Parsifalis”. Jos partneriu buvo 
vienas garsiausių pasaulio tenorų 
Placido Domingo, neseniai at
šventęs savo 60-tąjį gimtadienį. 
Operos viršūnė - tai jo ir Kundri 
duetas antrajame veiksme. Žiūro
vus žavėjo Violetos vaidyba, ne
paprastai švelnus ir skaidrus bal
sas, lengvai įveikiantis aukštas to
nacijas, kas mezzosopranams ne 
visada gerai sekasi.

“Inteligentuos formavimosi 
Lietuvoje problemos ir Vinco Ku
dirkos Lietuvos modernizacijos 
programa” - tokia tema Čikagos 
veikiančiame Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje š.m. kovo 27 
d. paskaitą skaitė Vilniaus uni
versiteto docentas, humanitarinių 
mokslų daktaras VI. Sirutavičius. 
Kaip ELTA rašo, pastarasis sve
čiuojasi Ilinojaus universitete Či
kagoje ir dėsto Lituanistikos ka
tedroje. Mokslininkas yra knygos 
“Nusikaltimai ir visuomenė XIX 
amžiaus Lietuvoje” autorius, 
taipgi parašęs keliasdešimt 
straipsnių istorijos temomis.

Kultūrinių mainų projektai, 
pradėti prieš ketverius metus, su- 
giminiavo Šiaulius su JAV miestu 
Omaha, Nebr. Ryšiams užsimez
gus, Šiaulių universiteto muzikos 
ansamblis “Saulė” Amerikoje 
lankėsi porą kartų. O Lietuvoje 
du kartus koncertavo amerikiečių 
choras ir pučiamųjų instrumentų 
orkestras. Šiuo metu Šiaulių uni
versiteto studentų mišrus choras 
“Studium” koncertuoja JAV-bė
se. Šis choras, vadovaujamas Ge
dimino Ramanausko, chorų var
žybose Olandijoje yra laimėjęs si
dabro medalį. Kaip ELTA rašo, 
choras, pradėjęs koncertinę ke
lionę nuo Omahos, balandžio 
mėn. pasiekė Čikagą, kur įvyko 
du koncertai. Choras taipgi gie
dojo per Mišias. Nekaltai Pradė
tosios Mergelės Marijos švento
vėje.

Žymusis fotomenininkas Algimantas Kezys kalba Čiurlionio galerijoje 
Čikagoje, kur neseniai įvyko jo foto paroda. Kiek vėliau jo darbų 
paroda buvo surengta Dailės muziejuje PL Centre Lemonte

Nuotr. Ed. Šulaičio

Antrąjį Vincės Jonuškaitės- 
Zaunienės dainininkų konkursą, 
rengiamą Čikagoje veikiančio Vy
dūno fondo, šiemet laimėjo ir 
$1000 premiją gavo kylanti daini
ninkė Julija Stupnianek, sėkmin
gai debiutavusi P. Čaikovskio “Pi
kų damos” spektaklyje, sukūrusi 
žavų Violetos vaidmenį G. Verdi 
“Traviatoje”. Pirmą konkursą lai
mėjo jau JAV koncertavusi Aušra 
Liutkutė. Kaip “Literatūra ir me
nas” (2001.III.9) rašo, konkurse 
dalyvauja tik Muzikos akademijos 
studentai, kuriems tai didelis pa
skatinimas stengtis tobulėti.

Knygos “Mokomasis lietuvių 
kalbos žodynas” ir kompaktinės 
plokštelės “Po truputį” sutiktuvės 
įvyko š.m. balandžio 4 d. Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministerijoje. 
“Baltų lankų” leidyklos išleistas 
žodynas, skirtas įvairaus amžiaus 
žmonėms, pateikia apie 8,000 žo
džių ir žodžių junginių, iš kurių 
280 yra iliustruoti. Žodžiai sukir
čiuoti. Pateikta lietuvių, anglų, 
prancūzų, vokiečių, lenkų ir rusų 
kalbų rodyklė, padedanti geriau 
suprasti lietuviškų žodžių reikš
mes. Žodyne pateikti ir gramati
kos pagrindai. Kaip ELTA rašo, 
vadovėlis “Po truputį” skiriamas 
kitakalbiams, norintiems pramok
ti lietuvių kalbos.

“Žydų gelbėjimas Lietuvoje 
II pasaulinio karo metais 1941- 
1944 metais (pavardžių rodyklė)” 
- tai Valstybinio Vilniaus Gaono 
muziejaus išleista knyga, kurios 
sutiktuvės buvo surengtos š.m. 
kovo 21 d. Knygoje nurodoma, 
kad žydų gelbėjime Lietuvoje da
lyvavo 2,700 žmonių. Pasak leidi
nio sudarytojos Viktorijos Sau- 
kaitės, faktai buvo rinkti dešimt 
metų, naudojant Lietuvos, Izrae
lio, Italijos, JAV, Kanados, Len
kijos, Vokietijos ir kitų valstybių 
šaltinius. Kaip BNS rašo, muzie
jaus direktorius, Kovo 11-tosios 
akto signataras savo žodyje teigė, 
kad knygoje paskelbti “kruopščiai 
patikrinti istoriniai faktai”. 170 
psl. apimties gelbėtojų sąrašuose 
įvardinti įvairių Lietuvos vietovių 
žmonės - valstybės veikėjai, kata
likų dvasininkai, vienuoliai, gydy
tojai, teisininkai, mokslininkai, 
rašytojai, ūkininkai, darbininkai, 
net policininkai ir kalėjimų parei
gūnai. Be lietuvių, gelbėtojų tar
pe buvę rusų, lenkų, vokiečių.

Prancūzijos lietuvių bend
ruomenės pirmininkės Ingos Ja- 
nuitytės-Lanchas pastangomis 
Paryžiuje pradėjo veikti lituanisti
nė mokyklėlė. Joje dirba Giedrė 
Bernotaitė ir Inga Varenikaitė - 
abi Vilniaus pedagoginio univer
siteto absolventės, toliau studijas 
tęsiančios Paryžiuje. Kol kas mo
kyklėlėje pamokos vyksta kartą 
per mėnesį, tačiau numatoma, 
kad jos pradės veikti kiekvieną 
savaitgalį. ELTOS pranešimu nu
rodoma, kad Prancūzijos lietuvių 
bendruomenė gyvuoja 54 metus. 
Pirmininkė čia apsigyvenusi prieš 
10 metų. Pradėjusi leisti laikraš
tuką “Žinios”. Senosios kartos at
stovų Prancūzijos lietuvių bend
ruomenėje nedaug. Atvyksta ne
mažai naujų ateivių iš Lietuvos - 
muzikų, dailininkų, aktorių, spor
tininkų, matematikų, teisininkų ir 
kt. Pagausėjo merginų, įsi
darbinusių auklėmis, besimokan
čių prancūzų kalbos. Snk.
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 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 doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.......................3.10%
180-364 d. term.lnd............... 3.10%
1 metų term, indėlius.............. 3.30%
2 metų term, indėlius.............. 3.50%
3 metų term, indėlius.............. 3.70%
4 metų term, indėlius.............. 4.00%
5 metų term, indėlius.............. 4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk............3.60%
1 metų GlC-met. palūk...............3.75%
2 metų GlC-met. palūk...............3.95%
3 metų GlC-met. palūk...............4.50%
4 metų GlC-met. palūk...............4.55%
5 metų GlC-met. palūk...............3.10%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable"............................... 3.15%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 3.85%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 4.00%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.20%
RRSP ir RRlF-4 m.term.ind.... 4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.80%
Taupomąją sąskaitą iki.............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3’/ž0/o
IŠ VISO

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 

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

BURNHAMTHORPE-CAWTH' 
bungalow su užbaigt' 
dvigubas garažas, Q - užda
roje gatvėje-
KINGS'’^ ’uUEENSWAY, 
PaP5> N J miegamųjų “condo- 
r r.r', matomas ON bokštas ir 
ežeras-$219,900.
IŠ N U O M O J A M f' N*? H B U R N - 
MARTINQ^O^kamb. bung., 
$1790 m

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

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

Asmenines paskolas 
nuo...................7.50%

Sutarties paskolas 
nuo...................7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 5.85%
2 metų....................... 6.60%
3 metų....................... 6.70%
4 metų.......................6.90%
5 metų.......................6.25%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............6.10%

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

Kasmetinėse Montrealio lietuvių rengiamose slidinėjimo stovyklose kai 
kada programa paįvairinama ledo ritulio žaidimais. V. Bulotienės nuo
traukoje stovyklautojai pasiruošę rungtynėms

Žinios iš
KREPŠINIS: Lietuvos moterų 

krepšinio lygos (LMKL) čempionė
mis antrus metus iš eilės tapo Vil
niaus “Lietuvos telekomo” krepši
ninkės. Antrąją vietą užėmė Mari
jampolės “Arvi” komanda, trečiąją 
- Vilniaus “Lintek-118”. LKL (vy
rų) reguliariam sezonui pasibaigus 
žaidynių lentelė: 1. “Lietuvos ry
tas”, 2. “Žalgiris”, 3. “Neptūnas”, 
4. “Sakalai”, 5. “Šiauliai”, 6. “Ali- 
ta”, 7. “Panevėžys”, 8. “Atletas-Po- 
licija”, 9. “Suvalkija”.

DVIRAČIAI: Raimondas Rum
šas, atstovaujantis italų klubui 
“Fassa Bortolo”, pasaulio vyrų dvi
račių taurės varžybų lenktynėse 
Liege-Boston-Liege (258 km) Bel
gijoje užėmė šeštąją vietą ir 199 km 
lenktynėse “Giro dell”Appeninno” 
Italijoje užėmė 2-ąją vietą. Jis pa
sauliniame dviratininkų įvertinime 
dabar yra dešimtas.

ŠACHMATAI: Septyniolikmetė

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
čio tvorą, triukšmavo ir mėtė 
ašarinių dujų sviedinius atgal 
policininkams, vyravo televizi
jos laidose bei buvo daugiausia 
spaudos aprašyti ir fotografuoti. 
Gal net daugiau dėmesio buvo 
skirta jiems, negu gerbiamiems 
konferencijos dalyviams. Dau
gelis agresyvių demonstrantų 
sakėsi tai darą todėl, kad tai 
vienintelis būdas atkreipti žinia- 
sklaidos dėmesį.

Demonstracijos buvo orga
nizuojamos ne prieš laisvos rin
kos zonos steigimą, bet atkreip
ti dėmesį, kad tvarkant prekybi
nius reikalus turi būti suderin
tos ir kitos giminingos veiklos 
sritys: gamtosaugos, kultūrinio 
paveldo, išlaikymo valstybės re
miamo socialinio “apsaugos 
tinklo”, kaip sveikatos, mokslo 
programų. Remiantis NAFTA 
(Šiaurės Amerikos laisvos rin
kos zona) patyrimu, kai kurie 
nuostatai (Chapter 77) suteikia 
daugiau teisių bendrovėms bei 
jų pelno užtikrinimui, negu 
valstybių valdžioms. Taigi ap
tartinas net ir nepriklausomy
bės klausimas, ypač kai nesklan
dumų atveju “JAV būna ir kal
tintoja, ir teisėja, ir baudos vyk
dytoja”, pasak kanadiečio žur
nalisto P. C. Newman.

Chris Hadfield, kanadietis 
astronautas, iškeliavo į erdves 
su JAV erdvėlaivio Endeavour 
įgula įmontuoti Kanadoje su
kurtos ir pagamintos (kainavu
sios $1.4 bilijono ir sveriančios 
1.4 tonos) robotinės rankos Ca- 
nadann2 Tarptautinėje erdvės 
stotyje, skriejančioje 400 km 
virš mūsų planetos. Ta proga jis 
buvo pirmas kanadietis, išlipęs 
iš erdvėlaivio “pasivaikščioti”. 
Pirmasis pasivaikščiojimas tru
ko 7 valandas, ir robotinė ranka 
per tą laiką be jokių sutrikimų 
buvo įmontuota bei patikrinta. 
Naujoji robotinė ranka yra 17 
metrų ilgio, žymiai didesnė ir 
sudėtingesnė, negu pirmoji, pa
gaminta prieš keletą metų. Šiai 
rankai ateityje (planuojama 
2003 metais) bus prikabintos 
kelios mažesnės rankutės, kad

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

Lietuvos
šiaulietė Viktorija Čmilytė padarė 
didelį šuolį Tarptautinės šachmatų 
federacijos (FIDE) įvertinime pa
saulio moterų elito sąraše iš 26- 
osios vietos pakilo į 16-ąją.

MARATONAS: Hamburg (Vo
kietija) maratone, kuriame dalyva
vo per 18,000 bėgikų, tarp moterų 
Ž. Balčiūnaitė užėmė šeštąją vietą. 
Nuo nugalėtojos vokietės S. Obe- 
rem, įveikusios 42 km 195 m nuoto
lį per 2 vai. 26 min. 12 sek., lietuvė 
atsiliko 9 min. 5 sek.

ŠOKIAI: Tarptautinės sportinių 
šokių federacijos pasaulio klasiki
nių šokių įvertinimo varžybose 
Zabrze (Lenkija) pirmąsias dvi vie
tas užėmė Kauno “Sūkurio” šokėjai 
A. Ivašauskas ir J. Dingelytė bei D. 
Vėželis ir L. Chatkevičiūtė. Pasau
lio Pietų Amerikos šokių įvertini
mo varžybose Vilniaus “Ratuto” 
pora A. Kandelis ir E. Visockaitė 
iškovojo antrąją vietą. V.P.

įgalintų erdvėje atlikti įvairius 
sudėtingus darbus statant ir ple
čiant erdvės stotį.

William Fisher, Antrojo 
pasaulinio karo veteranas su 
įdomiais pergyvenimais, mirė 
Albertos provincijoje, sulaukęs 
81 metų amžiaus. Karo metu 
laivą HMCS Si. Croix, kuriame 
23-metis jūreivis Fisher tarnavo, 
vokiečių povandeninis laivas 
paskandino. Britų fregata išgel
bėjo 81 išlikusį gyvą jūreivį, bet 
po poros dienų kitas vokiečių 
povandeninis laivas ir ją nu
skandino. Šį sykį išsigelbėjo tik 
vienas Fisher.

Neil Wadhvana, penkerių 
melų vaikų darželio mokinukas, 
balandžio 13 (penktadienį) To
ronto Air Canada Centre krepši
nio salėje prieš Raptors ir Mia
mi Heat rungtynes, aprengtas iš
eiginiais drabužiais su turbanu, 
sudainavo Kanados ir JAV him
nus. Pilna salė žiūrovų, apie 
19,800, jam šiltai paplojo, o vie
nas iš Miami žaidėjų, Alonzo 
Mourning, išbėgęs į vidurį aikš
tės. paspaudė jam ranką. Tai 
jauniausias dainininkas Toronto 
krepšinio salėje.

Tabako augintojams Onta
rio provincija neseniai paskyrė 
$20 milijonų, kad palengvintų 
perstatyti tabako džiovyklas, 
kurios kainuos iš viso $80 mili
jonų. Maždaug tiek pat, $19 mi
lijonų, provincija per metus iš
leidžia propagandai, kad su
stabdytų jaunimą nuo rūkymo. 
Statistika rodo, kad provincijoje 
apie $1 bilijoną kasmet kainuo
ja rūkorių sveikatos rūpyba ir 
apie $2.6 bilijono prarandama 
dėl darbadienių praleidimo.

“The Toronto Star” specia
lioje šeštadienio, balandžio 21, 
laidoje buvo 30 puslapių su trijų 
matmenų nuotraukomis. Buvo 
pridėti ir akiniai (su raudona ir 
mėlyna plastika), kad galima 
būtų tomis nuotraukomis pasi
džiaugti ne tik dienraščio “po
pierinėje” laidoje, bet ir inter
neto svetainėje.

Nauju JAV ambasadoriumi 
Kanadai prezidentas G.W.Bush 
paskyrė Paul Cellucci. Šis jau 30 
metų aktyviai reiškęsis politi
koje respublikonas, anksčiau
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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

LSK “Anapilis” 
žinios

PRANEŠAME, kad klubas 
įveda naują stalo teniso sekciją, ku
ri veiks pirmadieniais 6.30 v.v. Šiai 
sekcijai vadovaus Birutė Plučaitė- 
Guhl, pasiekusi aukščiausius apdo
vanojimus Kanadoje stalo teniso 
srityje. Šiuo metu yra ieškomas as
muo, kuris vadovautų krepšinio 
sekcijai. Visus norinčius padėti ir 
turinčius patyrimo šioje srityje, pra
šom kreiptis į Praną Vilkelį tel. 
905-279-1867. Primename, kad pir
madieniais veikia tinklinis (nuo
6.30 v.v. iki 7.30 v.v. - vaikams, nuo
7.30 v.v. iki 9 v.v. suaugusiems), ku
riems vadovauja M. Leknickas. 
Antradieniais - šachmatai (vaikams 
nuo 6 v.v. iki 7.30 v.v., suaugusiems 
nuo 7 v.v. iki 9 v.v.), veda L. Jonuš- 
ka. Tuo pačiu laiku vyks krepšinis. 
Būtume labai dėkingi visiems, ku
rie galėtų paaukoti sporto įrangos, 
ypač stalo tenisui stalų. Inf.

Įvairybės
- Dauguma Amerikos lietuvių 

sporto mėgėjų, ypač gyvenančių 
Niujorke ar jo apylinkėse, gerai pa
žįsta buvusį futbolininką, sporto or
ganizatorių Vacį Steponavičių-Ste- 
ponį. Dabar jis dėl amžiaus iš spor
tinės veiklos yra pasitraukęs, bet ki
tokiu būdu stengiasi prisidėti prie 
sportinio gyvenimo. Jis yra įsteigęs 
taurę, dėl kurios jau trečius metus 
varžosi Kauno futbolo veteranai. 
Yra žaidžiamas mažasis futbolas 
salėje.

Šiemet dėl niujorkiečio taurės 
varžėsi 4 komandos. Laimėjo “Tai
kiosios Neries” futbolininkai, kurių 
komandos kapitonui K. Grigoniui 
taurę įteikė V. Steponio giminaitė 
Dalė Petruškevičiūtė. Kaip sakė šių 
varžybų organizatorius, visuomeni-' 
ninkas S. Martišius, V. Steponio 
taurės varžybos tampa tradicinėmis 
ir prisideda prie mažojo futbolo 
populiarinimo Lietuvoje.

- Pirmoji šių metų Š. Ameri
kos lietuvių sporto žaidynių, api
mančių visus JAV ir Kanados lietu
vių klubų sportininkus, dalis vyko 
kovo 31 - balandžio 1 d.d. Hamil
tone, Kanadoje. Ten susitiko krep
šinio veteranai. Dalyvaujant še
šioms komandoms nugalėtojais ta
po šeimininkai Hamiltono LSK 
“Kovo” pirmoji komanda, baigmė
je įveikusi praėjusių metų nugalėto
jus — Čikagos ASK “Lituanicos” vy
rus penkių taškų skirtumu. Regu
liarus laikas buvo pasibaigęs lygio
mis, bet pratęsime geriau pasirodė 
hamiltoniečiai.

- Balandžio 2 d. baigėsi Ame
rikos studentų - NCAA krepšinio 
varžybos, kurias buvo pradėjusios 
geriausios 64 komandos iš daugiau 
negu 300 studentų pirmojo jungi
nio komandų. Keturios pajėgiau
sios komandos buvo suvažiavusios į 
Minneapolį, Min., kur išsiaiškino, 
kam atiteks čempionų taurė. Ją jau 
trečią kartą pasiglemžė Duke uni
versiteto krepšininkai, kurie baig
mėje įveikė Arizoną 82-72.

Pažymėtina, kad jau 40-jį kartą 
į panašias varžybas kiekvieną pava
sarį vyksta buvęs žymus krepšinin
kas, vėliau - krepšinio treneris, gi
męs, augęs ir tebegyvenantis Cice
ro, IL, mieste Robert (Bob) Lukš
tą. Jis yra žaidęs gerosiose Čikagos 
gimnazijose, o vėliau - De Paul 
universiteto rinktinėse. Be to, yra 
atstovavęs ir profesionalų viene
tams. Vėliau yra dirbęs gimnazijų 
bei universitetų krepšinio treneriu.

Jis papasakojo, kad jam yra te
kę nemažai bendrauti su dabartiniu 
čempionu - Duke un-to rinktinės 
treneriu - lenkų kilmės - Mike 
Krzyzewski. Beje, dar ir dabar šis 
mūsų tautietis palaiko ryšius su 
daugeliu krepšinio trenerių ir pri
klauso JAV trenerių sąjungai.

Edv. Šulaitis

buvęs Massachusetts guberna
toriumi, pakeitė buvusį ambasa
dorių Gordon Giffen prieš pat 
Kvebeko konferenciją.

Toronto viešos mokyklos, 
pradinės bei vidurinės, po 4 sa
vaites užtrukusio pagalbinio 
personalo streiko, pagaliau ba
landžio 23 buvo uždarytos kaip 
higieniškai nepriimtinos. Strei
ko metu patalpos buvo beveik 
nevalomos, prisirinko dulkių, 
šiukšlių, atsirado smarvė. Tai 
palietė apie 300,000 mokinių. 
Suorganizuotos užsiėmimų pro
gramos, bet jose tegali dalyvauti 
pora tūkstančių vaikų. Visi liku
sieji yra tėvų žinioje. Dirbantieji 
tėvai turi ypatingų sunkumų, 
ypač su mažaisiais mokinukais: 
jie organizuoja vadinamuosius 
“kidpools”, kur surinkti kelių 
šeimų vaikai būna prižiūrimi 
pamainomis. Miesto viešųjų 
mokyklų taryba neturi pinigų 
patenkinti streikuojančiųjų rei
kalavimus, o provincijos parla
mentas, kuris dabar atsakingas 
už mokyklų biudžetus, kol kas 
tyli. G.K.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

4444 
PARAMA

AKTYVAI per 120 milijonų dolerių

MOKAME
3.05% už 30-89 d. term. Indėlius 
3.00% už 90-179 d. term, indėlius 
3.10% už 180-364 d. term, indėlius 
3.30% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
3.70% už 3 m. term, indėlius 
4.00% už 4 m. term. Indėlius 
4.30% už 5 m. term. Indėlius 
3.10% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.60% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.95% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.60% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.55% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.15% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
3.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.00% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.20% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
4.85% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
4.80% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................... 7.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................ 5.85%
2 metų........................ 6.60%
3 metų........................ 6.05%
4 metų........................ 6.90%
5 metų........................6.25%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................6.10%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortglčlus iki 95% 

įkainoto turto
* riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
* komercinius mortglčlus

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 MŪ8U TINKLALAPĮ: www.parama.net
Elektroninis paštas: parama@total.net

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

stra Travel______
& Services Inc.

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

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

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 P® ST Tel. (90S) 291 -9665
1-888-861-7944 

(nemokamas)INTERNATIONAL

❖ siuntinių pristatymas į adresato namus
❖ maisto siuntiniai
❖ pinigų pervedimas

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

Mes siunčiame siuntinius į
BALTIJOS VALSTYBES, RUSIJĄ, UKRAINĄ

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

ALGIS (a) 133 Roncesvalles Avė.

MEDELIS TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Nuolatos turiu išparduodamų bilietų. Šiuo metu išvykimui iki vidurio 
birželio dar galite nusipirkti kelionę į Lietuvą už 945 dolerius. Šitų bilietų 
nedaug telikę - jei ilgai lauksite, jų nebebus! Prie šios puikios kainos 
prisideda mokesčiai, priklausantys 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.
Iii riti bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
Tūriu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Keliones į kitus 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 I RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

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

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

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


Mokyklos Vilniaus krašte
Kai kurios jų problemos, svarstytos Lietuvos seime. 

Lietuviškos mokyklos Apso krašte
KAZIMIERAS GARŠVA, 

“Vilnųos” draugijos pirmininkas

Kovo 26 d. Lietuvos Švieti
mo, kultūros ir mokslo komite
tas aptarė tautinių mažumų 
(daugiausia lenkų) švietimo rei
kalus. Pranešėjas, to komiteto 
narys, Janas Mincevičius (daug 
skelbiantis prasimanymų ir dėl 
to įspėtas Etikos ir procedūrų 
komisijos), darydamas daug tar
ties ir stiliaus klaidų, pasidžiau
gė, kad jo komitetas “pirmą 
kartą šį klausimą išnešė į darbo
tvarkę”. Iškeltos trys proble
mos: gimtosios kalbos brandos 
egzaminas, vadovėlių leidyba ir 
mokyklų “krepšelis”. Su tomis 
problemomis susiduria visos 
mokyklos, bet lenkams norėta 
privilegijų ir papildomo finansa
vimo.

Pastebėta, jog privalomą 
gimtosios kalbos brandos egza
miną ir dabar mokyklos gali lai
kyti savo noru (lenkiškos daž
niausiai ir laiko). J. Mincevičius 
siūlė padaryti jį privalomą, nu
tylėdamas, kad lenkiškose mo
kyklose mokosi ne tik lenkai, 
bet ir rusai, gudai, ukrainiečiai, 
lietuviai ir kitos tautybės (vieno
je mokykloje jų yra keturiolika).

Į pietus nuo Vilniaus dau
gelio lenkų gimtoji kalba yra gu
dų paprastoji tarmė (taip pat 
kalbantys žmonės už sienos Gu
dijoje mokosi gudiškosiose mo
kyklose). Pagal konstituciją 
jiems priklauso ne lenkiškos, o 
gudiškos mokyklos. Kad Lenki
joje yra viena mokykla, kur lai
komas lietuvių kalbos egzami
nas, nesudaro tam precedento: 
Seinų krašto lietuviai gyvena sa
vo etninėse žemėse, o pietryčių 
Lietuvos lenkai yra per Rusijos

ir Lenkijos okupaciją suslavinti 
lietuviai, prieš šimtmetį lietuviš
kai kalbėję.

Nutylėta, kad Lietuva yra 
vienintelė pasaulio valstybė, kur 
už Lenkijos ribų veikia daugiau
sia lenkiškų mokyklų. Europos 
sąjungoje to nėra ir turės būti 
peržiūrėta. Lietuvos valstybė vi
sas mokyklas finansuoja vieno
dai, o lenkiškos gauna papildo
mai pinigų iš lenkų partijos val
domų savivaldybių ir Lenkijos. 
Dėl to nebereikėtų versti seniū
nų vėl rinkti parašus dėl priva
lomo lenkų kalbos egzaminio.

Apso krašto mokyklos
Apso krašte jau kelinti me

tai veikia trys sekmadieninės 
lietuviškos mokyklos - Ūsionių 
J. Leko, Pelekų ir Vainiūnų. 
Mokinių skaičius jose svyruoja 
nuo 10 iki 20 ir pradeda didėti, 
nes vietos valdžia nebepriekaiš- 
tauja lietuviškas mokyklas lan
kantiems vaikams ar jų tėvams.

Mokyklos turi nemažai rū
pesčių, nes reikia mokėti už jų 
išlaikymą sekmadienį, mokyto
jos turi važiuoti iš gretimo Igna
linos rajono į “užsienį” su vizo
mis į saugomą “pasienio zoną” 
(už tai taip pat reikia mokėti). 
Jei ne išeivijos lietuvių parama 
ir labdara, jos neišsilaikytų.

Aplankėme visas tris mo
kyklas. “Vilnijos” draugijos 
rūpesčiu mokyklos įsteigtos, to
dėl visą laiką rūpi, kaip joms se
kasi. Pradžiugino, kad vaikai ge
riau lietuviškai kalba, smagiau 
dainuoja. Su savo mielais bičiu
liais nusifotografavome. Moki
niai su mokytojomis svajoja vėl 
aplankyti Lietuvą, bent artimiau
sias vietoves, įsigyti tautinių 
drabužių ir pradėti koncertuoti.

Breslaujos rajono Usionių J. Leko sekmadieninės mokyklos mokiniai, jų mamos ir “Vilnijos” draugijos 
reikalų vedėja Nijolė Balčiūnienė (antra iš kairės)
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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 Ino.

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

Senėjimas be senatvės

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

“Tėviškės žiburių” spaudos vakaro loterijoje laimėjęs tortų (V. Baliūno 
dovana) J. Jurcevičius. Šalia jo - “TŽ” administratorė A. Trussow, KLK 
kultūros draugijos “Žiburiai” pirmininkė ir redakcijos narė R. Sakalaitė- 
Jonaitienė, vadovavusi visam renginiui Nuotr. B. Tarvydo

Didžiosios “TŽ” loterijos

DR. VYTAUTAS MEŠKA
Senėjimas yra ne liga, bet fi

ziologinis procesas, ir žmogus 
dažniausiai miršta ne dėl susi
dėvėjimo bei senatvinio išseki
mo, bet nuo konkrečios ligos, 
kurios, bėgant metams, vis daž
niau mus “pamėgsta”. Plačiąja 
prasme gyvybė ir mirtis yra ne
atskiriami procesai, einantys ko
ja kojon nuo pat gimimo. Kiek
vieną valandą, kiekvieną minutę 
ir sekundę mes ir gyvename, ir 
mirštame. Tačiau per daug gal
voti apie tai tikrai neverta.

Esama ir kitokių nuomonių, 
liudijančių, kad numirštama 
kaip tik dėl senatvės. Pavyz
džiui, ištyrus 127 Abchazuos 
(valstybė, esanti Užkaukazėje, 
netoli Gruzijos) šimtą ir dau
giau metų sulaukusius asmenis, 
pasirodė, jog daugumas jų mirš
ta be kančios, ramiai, jausdami 
mirties prisiartinimą, atsisvei
kindami su šeima, perduodami 
paskutinius savo pageidavimus. 
Tokią mirtį galima iš tiesų pava
dinti senatvine, tačiau ekono
miškai pažengusiuose kraštuose 
ji, deja, reta.

Taigi senatvėje mus vis daž
niau aplanko ligos. Tai visų pir
ma centrinės nervų sistemos su
trikimai (astenizacija, įvairūs 
neuroziniai kompleksai, o daž
niausiai toks simptomų derinys, 
kuris yra panašus į Alzheimerio 
ligą ir vadinamas senatvine en- 
cefalopatija: tai atminties, va
lios, jausmų bei emocijų nusilpi
mas, iniciatyvos stoka, interesų

Bet esmė ne čia. Gydytojas no
rėtų atkreipti dėmesį, jog būtina 
žinoti, kad yra nemalonių juti
mų, net atkaklių skausmų, kurie 
tačiau jokio pavojaus nereiškia 
ir, atvirkščiai, lengvų, retkar
čiais užeinančių ir greitai praei
nančių simptomų, kurie yra lyg 
pražūtingi varpų aidai. Pavyz
džiui, pacientą kankina įkyrus, 
atkaklus strėnų skausmas, kuris 
yra dėl medžiagų apykaitos su
trikimo ir gyvybei niekuo negre
sia. Ir kitas atvejis: esant perei
namiems orams, be priežasties 
atsiradusi bloga nuotaika, neaiš
ki baimė, bendras silpnumas, 
sustiprėjęs prakaitavimas, gal
vos svaigimas ir skausmas arba 
spaudžiantis skausmas už krū
tinkaulio, su valgymu nesusijęs 
šleikštulys, pakilęs arterinis 
kraujospūdis jau gali reikšti be
siartinantį arba net ir įvykusį 
širdies bei smegenų infarktą (in
sultą).

Trumpai priminsime, kad 
tokiais ir panašiais atvejais rei
kėtų: 1) tuoj pat atsigulti į šiltą 
lovą; 2) prie kojų prisidėti šiltą 
(bet nekarštą) termoforą; 3) 
stengtis nepasiduoti baimei; 4) 
išgerti raminančių vaistų (vieną 
kitą tabletę diazepamo); 5) iš
gerti priešskausminių vaistų 
(pavyzdžiui, metamizolo arba 
bent aspirino); 6) nedelsiant iš
sikviesti greitąją medicinos pa
galbą; 7) mažais gurkšniais iš
gerti puodelį šiltos vidutinio 
stiprumo saldžios arbatos. Taip

pat norėtumėm atkeipti dėmesį 
į tokį šių veiksmų eiliškumą.

Jeigu minėti simptomai už
eitų ne namie, vis tiek reikėtų 
bent atsigulti!

Grįžkime atgal, prie fiziolo
ginio senėjimo proceso. Kaip 
rodo asmeninė medicininė pa
tirtis, norint jį atitolinti (ir gana 
ženkliai) visiškai pakanka nesu
dėtingų receptų. Štai jie: 1) val
gyti įvairų maistą, bet mažiau 
negu norėtųsi; 2) jei leidžia šir
dies būklė, daugiau vartoti skys
čių - bent iki 1.5 - 2.0 litrų per 
parą (mineralinio vandens, vai
sių sulčių); 3) dažniau eiti pasi
vaikščioti (iki 2-3 vai. per die
ną); 4) saikingai ir toliau dirbti 
savo mėgstamą darbą; 5) steng
tis nemažinti domesio, neužsi
daryti savo kiaute.

O kaip gi esti su ilgaamžių 
kūrybinėmis galiomis? Čia gali
ma būtų paminėti, kad, pavyz
džiui, G. Verdi parašė vieną 
geriausių savo operų “Falstafą” 
būdamas 79 metų, 82 metų W. 
J. Goethe - “Faustą”, 85 metų 
Nobelio premijos laureatas fi
ziologas I. Pavlovas dar tebe
vykdo savo tyrimus apie aukštą
ją nervinę veiklą ir paskelbė 
vertingus mokslinius straips
nius. Apie visa tai žinomas 
prieškarinės Nepriklausomos 
Lietuvos Vytauto Didžiojo uni
versiteto profesorius J. Blažys 
rašė: “Jeigu paimtume didelius 
mokslininkus, išradėjus, valstybės 
vyrus, tai čia greičiau taisyklė il
gas amžius ir ilgas darbingumas”.

aukotojai ir laimėtojai
1. Stasės Žuvienės dovanotų lini

nę staltiesę ir medžio drožinį - 
J. Kairiūnas, Calgary, AB, nr. 
2158;

2. Veronikos Knyvaitės dovanotų 
dekoratyvinę lėkštę - B. Bire- 
tienė, Scarborough, Ont. , nr. 
11863;

3. Ramūnės Jonaitienės dovano
tų A. Dociaus paveikslų - V. 
Skukauskas, Toronto, Ont., 
nr. 11016;

4. Antano Suprono juostinę ir S. 
Matulionio dovanotų juostų - 
V. Skukauskas, Toronto, Ont., 
nr. 11037;

5. Liudos Sendžikienės tautinę
lėlę - Vaida Petrauskienė, To- f 20. 
ronto, Ont., nr. 12006;

6. Onutės Vaštokienės keramikos 
indų - A. Vitkevičienė, Hamil
ton, Ont., nr. 6444;

7. A. Laurinaičio dovanotų pa
veikslų - J. Mikuckis, River
dale, MD, nr. 5605;

8. K. Abromaičio medžio drožinį 
- K. Gilman, Toronto, Ont. , 
nr. 6412;

9. Z. Didžbalienės dovanotų lova
tiesę ir p.p. Petronių dovanotų 
virimo knygų - A. Benetis, 
Toronto, Ont., nr. 3653;

10. Valentinos Balsienės kerami
kos indų - A. Sungailienė, To
ronto, Ont., nr. 11286;

11. L. Matulevičienės dovanotų 
paveikslų - V. Karnilavičius, 
Toronto, Ont., nr. 0436;

12. Slavos Žiemelytės dovanotų li
ninę staltiesę ir medinį pa
veikslų - E. Kuzmickienė, To
ronto, Ont., nr. 11449;

13. Sofijos Pacevičienės dekoraty
vinę keramikos lėkštę - J. 
Budnikienė, Orland Park, IL, 
nr. 0583;

14. Zigmo Dobilo paveikslų - A. 
Šidlauskienė, Ottawa, Ont., 
nr. 11277;

15. Aldonos Vaitonienės tautinę

lėlę - B. Biretienė, Scarbo
rough, Ont., nr. 10471;

16. Prel. P. Gaidos dovanotų Rū
pintojėlį ir Genutės Gaižutie- 
nės dovanotų lininį rankš
luostį - B. Siliūnas, Clarendon 
Hills, IL, nr. 0247;

17. Reginos Žiūraitienės paveikslų 
- S. Senkus, Hamilton, Ont., 
nr. 6489;

18. A. Abromaitienės rankšluosti
nę ir R. Vaitkevičienės dovano
tų lininį rankšluostį - V. Lė- 
veris, Toronto, Ont., nr. 0474

19. Piniginę dovanų $250 - P. 
Kuras, Thornhill, Ont., nr. 
11761;
Piniginę dovanų $500 - L. 
Eiser, Toronto, Ont. nr. 3114.
Mažojoje loterijoje buvo PRI

SIKĖLIMO PARAPIJOS kredito 
kooperatyvo ir “PARAMOS” kredi
to kooperatyvo dovanotos pintinės 
su skanumynais, V. BALIŪNO 
keptas “Napoleonas”, TOMO 
SENKEVIČIAUS dovanotas bute
lis degtinės, KĘSTUČIO RAU
DŽIO ir bendrovės CENTURY 21 
Destination Real Estate dovanotas 
pažymėjimas 500 Airmiles Reward 
Miles gauti bei G. GAIŽUTIENĖS 
dovanotas skanumynų bei N. N. 
dovanotas gėrimo laimikis.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA 
didžiosios ir mažosios loterijos lai
mikių aukotojams.

“Tėviškės žiburių” spaudos va
karo proga mūsų nuoširdūs rėmėjai 
aukojo: $500 - B. ir S. Sakalai; 
$150- H. ir G. Lapai; $100-G. ir 
D. Sakai, dr. J. ir A. Sungailos, A. 
Bumbulis, Toronto V. Pūtvio šaulių 
kuopa; $75 - V. ir S. Aušrotai; $60 
- L. ir D. Garbaliauskai; $50 - dr. Č. 
ir dr. B. Joniai, V. ir O. Taseckai, J. 
ir R. Karasiejai, R. ir G. Paulioniai, 
J. ir R. Žiūraičiai, M. ir R. Rusinai, 
V. ir S. Balsevičiai, A. Dragašius, 
dr. S. ir E. Čepai, J. Pacevičienė; 
$25 - P. ir I. Lukoševičiai.

sumažėjimas, primityvios asoci
acijos). Taip pat dažnos kraujo
takos sistemos ligos (krūtinės 
angina, koronarinė liga, ritmo 
sutrikimas, infarktas, širdies 
raumens nepakankamumas), o 
taip pat ir kitos ligos, kaip 
bronchopneumonija, plaučių iš
plitimas (emfizema), skrandžio 
gleivinės atrofija su sumažėjusią 
skrandžio sulčių sekrecija bei 
rūgštingumu (gastritas), tulžies 
pūslės uždegimas (cholecisti- 
tas), jos akmenligė, neuždegimi- 
nės (degeneracinės) sąnarių ir 
stuburo ligos (artrozė, osteo
chondrozė). Visa tai labai nu
silpnina senatviškai sunykusį or
ganizmą.

Šį ligų sąrašą galima būtų 
pratęsti, nes jų yra per 10,000.

Įvairios
“Panevėžio rytas” povelyki

nėje laidoje rašė, kad viena kai
mo moteris Velykoms išvirė ir 
nudažė 60 kiaušinių. Dvylika 
margučių atidavė savo pažįsta
miems, o 48 su vaikaičiu daužė ir 
suvalgė. Pakilus temperatūrai ir 
atsiradus skausmams, teko kreip
tis į medikus, kurie mano, kad 
organizmas reagavo į didelį sveti
mų baltymų kiekį. (ELTA, 
2001.VI.19)

“The Washington Times”, 
260,000 tiražu leidžiamas dien
raštis, š.m. balandžio 18 dienos 
laidoje specialiu priedu savo 
skaitytojus informuoja apie Lie
tuvos politinį, ekonominį bei kul
tūrinį gyvenimą. Pateikiami po-

“Angeliukės” iš Toronto-Mississaugos Edmontono parduotuvėje “West 
Edmonton Mali” su vadovu T. Uogintu Nuotr. N. Benotienės

žinios
kalbiai su prezidentu V. Adam
kumi, užsienio reikalų ministeriu 
A. Valioniu, krašto apsaugos mi
nisteriu L. Linevičiumi. Aprašy
tas Lietuvos siekis tapti ŠAS- 
gos(NATO) nare, pateikti užsie
nio reikalų viceministerio G. Če- 
kuolio, ambasadoriaus Vašingto
ne V. Ušacko bei kitų pareigūnų 
komentarai politikos klausimais. 
Apžvelgta Lietuvos ekonominė 
pažanga, JAV investicijos, pasi
ruošimas litą jungti prie euro ir 
kt. Nemažai dėmesio skirta Lie
tuvos kultūriniam gyvenimui, ap
tariamas Katalikų Bendrijos 
vaidmuo Lietuvos tapatumo plėt
roje, pateikiama informacija apie 
Lietuvos žydų bendruomenę. 
Dienraštis priedą apie Lietuvą 
siuntinėja JAV administracijos 
institucijom, JAV kongreso at
stovams, diplomatinio korpuso 
nariams, tarptautinėms finansų 
įstaigoms ir 500 didžiausių bend
rovių vadovams. Pranešimą apie 
šį specialų leidinį “TŽ” atsiuntė 
Lietuvos respublikos ambasada 
Vašingtone.

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc.ois.olip

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

LEDASrefrigeration
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

ORTODONTfiS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DR. STASYS DUBICKAS
’ DAA/FU G/D/TWAS _

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

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

Fax 416 236-1809

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

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Inc. 

'4 -4134 Dunoas st. West,
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių. 

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

00*

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

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

OFF

00*
For 1 parcel

‘Coupon valid only at "Margutis-Pysanka" head office.

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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TORONT®w MONTREAL
Anapilio žinios

- Gegužės 4 yra pirmas mėne
sio penktadienis. Tą dieną Lietuvos 
kankinių šventovėje bus Mišios va
kare 7 vai., o po Mišių - Šventoji 
Valanda prie išstatyto Švenčiau
siojo.

- Balandžio 24, antradienį, 
Punsko apylinkėje mirė a.a. Petras 
Rėkus, 83 m. amžiaus, mūsų gero 
parapijiečio Broniaus Rėkaus tėvelis.

- Ateinantį savaitgalį Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje bus antroji 
rinkliava Šv. Petro seminiarijai. Tai 
rinkliavai vokeliai padėti prie šven
tovės durų.

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

- KLK moterų draugijos sky
riaus susirinkimas bus gegužės 6, 
sekmadienį, po 11 v.r. Mišių Ana
pilio salėje. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

- “Gintaro” ansamblio nariai 
Motinos dienos proga pardavinės 
rožes ateinantį sekmadienį para
pijos salėje. Šią vasarą jie vyksta į 
Meksiką atstovauti Kanadai tarp
tautinėje Zacatecos šventėje.

- Gegužės 12, šeštadienį, kvie
čiami savanoriai į Anapilio aplin
kos pavasarinio apvalymo talką nuo 
1 vai. po pietų. Talkininkai prašomi 
atsivežti savo įrankius. Kreiptis į 
Viktorą Narušį tel. 905 277-1128.

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

- Pavasarinė kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus gegužės 27, 
sekmadienį. Pamaldos kapinių kop
lyčioje - 3 v.p.p. Autoaikštėje bei 
kapinėse tvarką prižiūrės Toronto 
VI. Pūtvio šaulių kuopa. Mokykli
nis autobusas į pamaldas veš maldi
ninkus nuo Islington požeminių 
traukinių stoties 2.30 v.p.p., o nuo 
Anapilio atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 
Anapilio autobusėlis tą sekmadie
nio rytą važiuos įprasta sekmadie
nio tvarka.

- Parapijos gegužinė įvyks bir
želio 10, sekmadienį, po 11 v.r. Mi
šių Lietuvos kankinių šventovės 
aikštėje. Visi parapijiečiai kviečia
mi dalyvauti.

- Mišios gegužės 6, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. muz. Stasį Gaile- 
vičių; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už a.a. Igną Pakarną; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje gegužės 
5, šeštadienį, 3 v.p.p. už gyvas ir mi
rusias KLK moterų draugijos nares 
bei rėmėjas.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį šeštadienį, gegužės 5, 9 v. 

ryto pradėsime pavasarinį švento
vės ir aplinkos sutvarkymą. Kvie
čiame savanorius į talką.

- Sekmadienį, gegužės 6, pa
maldos 9.30 v. ryto su Sv. Komuni
ja. Pamaldų metu vyks sekmadie
nio mokykla vaikučiams.

- Moterų draugijos “bazaras” 
įvyks šeštadienį, gegužės 26. Pra
džia - 7 v. ryto. Daiktai atvežami 
penktadienį, geg. 25, tarp 6 ir 8 v.v.

- Specialios aukos: Palangos 
parapijai $660; prisimenant a.a. Ri
čardą Dirvelį - $735 ir a.a. Mariją 
Reinartienę - $1,040.

Maironio mokyklos žinios
- Balandžio 28 d. sėkmingai 

praėjo Tarptautinis kalbų simpo
ziumas “Don Bosco” mokyklos pa
talpose. Jame dalyvavo lituanistinių 
kursų moksleiviai, vadovaujami ve
dėjos Nijolės Benotienės.

- Maironio mokyklos kankli
ninkės birželio 9 d. dalyvaus Kana
dos baltiečių muzikos festivalyje. 
Koncertas įvyks Latvių Namuose - 
4 Credit Union Dr. (Eglinton & 
Don Valley), 7 vai. vak.

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

- Gegužės 19 d. pamokų nebus 
dėl karalienės Viktorijos savaitgalio.

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

- Paskutinis mokslo šeštadie
nis - birželio 9 d. Živilė

gAfefa/čceAT 

VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
lietuvių, 
rusų, anglų ir 
prancūzų 
kalbomis.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šis penktadienis ir šeštadie

nis yra mėnesio pirmieji. Pirmą 
penktadienį,gegužės 4, šventovėje 
vyks šv. Valanda ir Mišios 7 v.v. 
Pirmą šeštadienį Gyvojo rožinio 
draugijos nariai renkasi rožinio kal
bėjimui ir Mišiom 10.30 v.r.

- Pirmos Komunijos iškilmės 
vyks šį sekmadienį per 10.30 v.r. 
Mišias.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Pranas Beržinis su Patricia 
Wiley.

- Kasdienės Mišios šiokiadie
niais yra aukojamos 8 v.r. ir 7 v.v. 
Gegužės mėnesį prieš vakarines 
Mišias parapijos maldos grupės 
kalbės rožinį, po Mišių bus kalba
ma Marijos litanija ir giedamos 
gegužinėm pamaldom pritaikytos 
giesmės.

- Dėkojame “Vilnius Manor” 
vadovybei už leidimą naudotis jų 
patalpomis kasdienėm Mišiom. 
Ten gyvenantiems pageidaujant, 
“Vilnius Manor” patalpose bus au
kojamos Mišios kiekvieną penk
tadienį 8.30 v.r.

- “Žodis tarp mūsų” knygutes, 
gegužės ir birželio mėnesių, galima 
įsigyti sekmadieniais po 10.30 v.r. Mi
šių šventovės prieangyje. Kaina $5.

- Lenkijoj mirė a. a. Antanas 
Ramanauskas, Onos Kiršinienės 
sūnėnas.

- “Kretingos” stovyklų tvarka: 
lietuviškai kalbantiems liepos 8-21 
d.d., lietuvių kilmės vaikams lietu
viškai nekalbantiems liepos 22 - 
rugpjūčio 4 d.d. Šeimų su vaikais 
stovykla rugpjūčio 5-11 d.d. Šeimų 
stovyklos reikalus tvarko ir žinias 
teikia Virginija ir Linas Zubrickai - 
416 767-9066.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
6: 8 v.r. už Lukauskų šeimos miru
sius; 9.15 v.r. už a.a. Magdaleną ir 
Alfonsą Seliokus; 10.30 v.r. už gy
vas ir mirusias motinas, Pirmąją 
Komuniją priimančių vaikučių in
tencija, už a.a. Jurgį Radžiūną - 1 
metinės, už a.a. Laimutį Dūdą.

“Tėviškės žiburiai” iš a.a. 
Delfinos Zulonienės palikimo 
gavo $1,000. Savaitraščio leidė
jai už auką nuoširdžiai dėkoja.

Aldona Aukštikalnytė 
savo brangaus ir mylimo pus
brolio a.a. kun. Fabijono Kirei- 
lio, mirusio 2001 m. balandžio 5 
d. Palos Hills, IL, garbingam 
atminimui “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $500. Laikraščio leidėjai 
dėkoja už paramą.

Iš Kantautų fondo, pagal jų 
pageidavimą, “Tėviškės žibu
riai” gavo $180. Už paramą lei
dėjai dėkoja.

A. a. Vytautui Stukui mirus, 
užjausdami jo brolį Juozą ir jo 
šeimą bei visus gimines ir arti
muosius, kun. Algimantas, Rūta 
Žilinskai ir Uršulė Bleizgienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
Mississaugoje administracija pra
neša, kad kapinėse vandens tie
kimas jau yra įjungtas ir veiks 
iki vėlyvo rudens.

Muziejaus-archyvo žinios
- Šiuo metu muziejuje vyksta 

dail. Onos-Birutės Gustaitienės 
piešinių paroda. Kapinių lankymo 
dienai ruošiama nauja paroda - 
Lietuvos valstybinio muziejaus fo
tografo Kęstučio Stoškaus nuotrau
kų ciklas “Vilniaus senamiestis”.

Lietuvių Namų žinios
- Balandžio 29 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 256 svečiai. 
Pranešimą padarė ir su svečiais su
pažindino LN moterų būrelio narė 
L. Balsienė.

- LN valdybos posėdis įvyks 
gegužės 9 d., 7 v.v.

- Gegužės 13 d. Lietuvių Na
muose įvyks pietūs Motinos dienos 
proga. Vyrų būrelio nariai pasvei
kins mamas su gėle bei pavaišins 
vyno taure. Visi galės pasivaišinti 
“specialia lėkšte”, skirta Motinos 
dienai.

- LN moterų būrelis dėkoja 
gen. garbės konsului H. Lapui ir 
poniai bei KLB Toronto apylinkės 
valdybos pirmininkei D. Garba- 
liauskienei ir jos vyrui už dovaną.

- Lietuvių Namai ieško tarnau
tojo, galinčio dirbti autoaikštėje. 
Kreiptis į LN raštinę arba skam
binti tel. 416 532-3311.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: A. S. Hrajnik - $200, N. S. Pe
čiulytė - $100 (170). Slaugos namų 
komitetas dėkoja visiems už aukas. 
Jos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, ON, M6P 1A6. Slau
gos namų elektroninis paštas: 
http://members.planeteer.com/~litn/

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” SPAUDOS VAKARAS įvyko š.m. balandžio 21 d. Anapilyje, Mississaugoje. Viršuje (iš k.) 
koncerto atlikėjai - smuikininkas Atis Bankas ir pianistė Ilona Beresnevičienė; Lietuvos gneralinio garbės konsulo 
žmona Gražina Lapienė, KLKKD “Žiburiai” pirmininkė R. Sakalaitė-Jonaitienė, “TZ” administratorė Aušra 
Trusow; apačioje (iš d.) Vaida Kuprevičiūtė-Petrauskienė, koncerte skaičiusi poeziją; Rūta Urbonaitė-Rusinienė ir 
Jane Vingelienė priima svečius prie įėjimo Nuotraukos B. Tarvydo

Kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS”

45 METŲ SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ 
po malūne sparnais

200lm. gegužės 26, šeštadienį, 6 v.v., Anapilio salėje
PROGRAMOJE- visos “Gintaro " šokėjų grupės, kaimo kapela ir “Angeliukų ” choras, 

vad. N. Benotienės. Bilietai platinami sekmadieniais parapijose 
arba pas J. Vingelienę tel. 416233-8108. Įėjimas $10.

“Gintaro ” tėvų komitetas

Kanados lietuvių fondo me
tinis susirinkimas įvyks gegužės 
5, šeštadienį, Toronto Lietuvių 
Namuose. Registracija - 9 v.r. 
Bus renkami 4 nauji KLF tary
bos nariai ir vienas naujas narys 
į Revizijos komisiją. Nominaci
jų komisija, kurią sudaro Linas 
Zubrickas ir Rūta Žilinskienė, 
jau turi kandidatus šiems rinki
mams. KLF tarybos posėdis 
šaukiamas birželio 19 d. Inf.

Kanados lietuvių fondo ta
ryba susirinko balandžio 18 d. 
Toronto Lietuvių Namuose. Po
sėdyje dalyvavo: K. Deksnys, G. 
Ignaitytė, A. Kaminskas, P. Ku
ras, A. Pabedinskas, S. Piečai- 
tienė, M. Povilaitienė, S. Praka- 
pas, L Ross, B. Saplys, D. Sher, 
R. Sriubiškis, M. Stanevičius, I. 
Sungailienė, R. Žilinskienė, A. 
Vaičiūnas ir L. Zubrickas.

Susirinkimą vedė tarybos 
pirm. Gražina Ignaitytė. Buvo 
aptarti įvairūs einamieji reika
lai. Pelno skirstymo komisija 
paskelbė siūlomas pašalpų su
mas. Buvo gautas didelis skai
čius prašymų iš Lietuvos ir Ka
nados. Paskirta $21,600 specia
liems projektams bei humanita
rinei pagalbai ir $76,000 Kana
dos lietuvių reikalams. Skirsty
mas stipendijoms įvyks birželio 
mėnesį. St. Prakapas

Tikinčiajai Lietuvai $500 
aukojo Anapilio moterų būrelis.

Keltuvo vajui $100 aukojo 
dr. A. A. Valadkos.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo K. A. Ratavičiai (a.a. 
Domo Slavinsko atminimui).

A. a. Aldonos Mikalauskie
nės atminimui Aldona Cerškie- 
nė ir Helana Kairienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo po $20.

A. a. Zoselei Kurienei mirus 
Lietuvoje, užjausdami seserį 
Marytę Šiūlienę su šeima ir ve
lionės visą šeimą bei gimines 
Lietuvoje, Dervaičių šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Bronė Merkienė, Sofi
jos Kojelienės mama, mirė Lie
tuvoje š.m. balandžio 3 d., su
laukusi 101 metų.

r 'SAMocrįUh Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

’WcJV meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412

r\v T Maloniai kviečiame Jus dalyvauti
C/Kį OtlVLON (Lt(LVL6N įLCf'tlLOAJL 

š.m. gegužės 13, sekmadieni, 12.30 v.p.p., 
Anapilio didžiojoje salėje

Programoje dalyvaus Anapilio "Angeliukų" choras.
Bilietai: suaugusiems - $16; nuo 7-12 metų - $8; 

iki 6 metų, - nemokamai. Bilietus galima įsigyti 
sekmadieniais po pamaldų Anapilyje arba kreiptis 

į Zitą tel. 905 608-1153 ar Romą tel. 905-829-3280.
Rengia - Anapilio jaunų šeimų sekcija

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 
ieško tarnautojo CosĮ

nepilnam laikui, įvairiomis darbo valandomis per savaitę. 
Reikia laisvai kalbėti ir rašyti lietuviškai bei angliškai, o taip pat 
turėti savo susisiekimo priemonę.

Žinias apie save siųsti iki gegužės 4 d. vedėjai 
faksu 416-532-4816 arba E-paštu: rpcul@rpcul.com

Tiktai išrinktieji kandidatai bus pakviesti pokalbiui.

KLB žinios
- CCCEEC (Canadian 

Community of Central and Eas
tern Europe (Countries), anks
čiau buvęs 7 tautų komitetas, iš
sirinko naują pirmininką estą 
Markų Hess. Į valdybą įeina lat
vis ir lietuvė Natalija Liačienė. 
Komitetui priklauso - lietuviai, 
latviai, estai, ukrainiečiai, len
kai, vengrai ir slovakai. Bus 
bandoma išvystyti aktyvią veiklą 
dėl Baltijos kraštų priėmimo į 
ŠAS-gą (NATO). Tuo reikalu 
kovo 29 d. buvo susitikta su Ka
nados užs. reikalų ministeriu 
John Manley. Rugsėjo 29-tą To
ronto universitete įvyks simpo
ziumas, kurio metu vyks disku
sijos, įvairūs pranešimai. Jame 
bus kviečiamas dalyvauti Vytau
tas Landsbergis.

- Naujų ateivių anglų kal
bos kursų mokytoja Renatai Ja- 
saitytei, išvykstančiai į Argenti
ną, KLB valdybos pirm. Algir
das Vaičiūnas padėkojo už dar
bą ir įteikė Padėkos lapą. Ieško
ma naujo mokytojo-jos kitam 
sezonui. Kreiptis į Rūta Žilins
kienę tel. 905-270-3723.

- Spalio 28 d. Toronte įvyks 
“Ąžuoliukų” choro iš Lietuvos 
koncertas. Tą patį savaitgalį bus 
ir KLB tarybos suvažiavi
mas. Inf.

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.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?
IŠNUOMOJAME kabiną visai va- 
sarai Vasagoje, 21 - 49 gatvėje į 
šiaurę. Arti paplūdimys. Skambinti 
tel. Toronte 416 622-5266, Vasago
je 705 429-4120.

IEŠKOME ateinančios auklės, ku
ri padėtų ir namų ruošoje 5 dienas 
savaitėje, Avenue ir Wilson gatvių 
rajone. Turi mokėti šiek tiek ang
liškai ir rusiškai. Tel. 416-780- 
9424.

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

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

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

Velykų stalas, rengtas katali
kių moterų Aušros Vartų parapijos 
salėje balandžio 22 d., praėjo su di
deliu pasisekimu. Dalyvių prisirin
ko apie pusantro šimto. Ilgiausias 
salėje stalas buvo apkrautas įvai
riausiais šaltais kepsniais su visais 
priedais. Nestigo ir margučių. O 
ant kito stalo buvo pilna skaniausių 
pyragų - nepoleonų, pyragų su 
varške, be varškės ir kt. O stalo vi
duryje puikavosi didžiulis šakotis, 
atvežtas net iš Toronto.

Pradžioje rengėjų vardu pirmi
ninkė Genovaitė Kudžmienė trum
pai visus svečius pasveikino ir pa
kvietė meninę programą pradėti iš 
Sherbrooke, Que. atvykusios prof. 
Andriaus ir Almos Valevičių šei
mos dvi mergaites. Aida pianinu 
paskambino du muzikos kūrinius, 
Augusta pagrojo smuiku. Pasirodė 
lituanistinės mokyklos mokiniai su

Iš praeities: kun. J. Kubilius apdovanojamas aukso spalvos arnotu jo 
40-ties metų kunigystės sukakties proga Nuotr. A. Čepulio

Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 
valdyba kviečia narius į

METINĮ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ, 
kuris įvyks 2001 m. gegužės 27, sekmadienį, 4 v.p.p.

Šv. Kazimiero parapijos salėje, 3426 Parthenais, Montreal, Que.

— Narių registracija vyks nuo 3 iki 4 vai. po pietų.
► Kandidatų į valdybą ir komisijas siūlymai turi būti 

padaryti raštu dviejų unijos narių, turėti kandidatų 
sutikimą ir įteikti unijos sekretoriui ne vėliau kaip 5 
dienas prieš susirinkimą.

Į T A Q Montrealio lietuvių 
LI I / lO kredito unija

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

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

> H/ISKIS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

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

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

(JAV-se amerikietiškais)

Vardas, pavardė

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

Siunčiu prenumeratą.
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

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

deklamacijomis ir ypatingai visiems 
patikusiu liaudies dainų įscenizavi- 
mu. Juos paruošė vedėja Asta Staš- 
kevičienė su mokytojomis Inga 
Giedrikiene ir Aušra Geralavičiūte. 
Pagaliau atėjo Velykų senelė (Al
dona Morkūnienė) su didžiuliu 
maišu gėrybių. Ji sakėsi esanti iš 
Lietuvos ir vaikučiams aiškino Lie
tuvos gamtos ir gyvūnijos grožį. Po 
trumpos kalbos vaikučius apdova
nojo kun. Ričardo Birbilo ir rengė
jų parūpintais saldumynais. Tuo 
baigėsi meninė programa.

Kunigui sukalbėjus maldą, pra
sidėjo vaišės. Kavos metu vyko ne
didelė, bet vertinga loterija. Pabai
goje G. Kudžmienė dėkojo progra
mos atlikėjams, visiems prisidėju- 
siems maistu bei darbu, taip pat 
“Litui” už finansinę paramą. Daly
viai skirstėsi patenkinti jaukiai šei
myniškai praleista popiete. B.S.

dol., auką. dol.

http://members.planeteer.com/%7Elitn/
mailto:rpcul@rpcul.com

