
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, May 8, 2001

' Lietuvos A 
nacionalinė 
M.Mažvydo 

C biblioteka >

K TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
“T THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 19 (2670) 2001 GEGUŽĖ-MAY 8 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY *2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • NUMERIO KAINA - $1

Motinos ir idealai
Pavasaris su pirmaisiais žiedais kasmet atneša dar 

ir kilnią, plačiai pasaulyje švenčiamą Motinos dieną. Tai 
būtina proga prisiminti ir pagerbti tas, kurios suteikė ir 
išlaikė gyvybę, auklėjo vaikus, rūpinosi jų gerove.

IDEALIOS motinos įvaizdis yra universalus. Ji - gim
dymo skausmus kentėjusi, naktimis guodusi, paskuti
nį kąsnį vaikui atiduodanti, už jį savo pačios gyvybę, 
savo laiką, savo pastangas noriai aukojanti, jokio atpildo 

neprašanti. Motinos širdis atjaučia, viską atleidžia, tik ge
ro savo vaikui geidžia. Krikščioniškajame pasaulyje pa
vyzdingiausia motina - tai Kristaus motina Marija. Ji savo 
nuolankumu ir kantrybe, iškentėjusi liudydama savo Sū
naus kančią ir mirtį, įamžino aukščiausiąjį pasiaukojan
čios motinystės idealą. Tradicinis motinos įvaizdis taip 
pat reikalauja moters paklusnumo motinystės pašauki
mui, atsisakymo kitų gyvenimo siūlomų kelių, kol vaikas 
pats savarankiškai sukuria savo gyvenimą. Tai yra itin 
aukštas idealas, kurio ne kiekviena siekia ar pasiekia.

Gražu ir gera kalbėti apie idealus, bet gyveni
mišką tikrovę taipgi reikia pripažinti. Yra nesvei
kai, atmestinai vaikus auginančių motinų, kurios 
kaltina vaikus dėl joms užkirstų galimybių, juos palieka 

ar skriaudžia psichologiškai arba fiziškai. Tai ryškiausi vi
suomenėje pasibaisėjimo atvejai. Negalima neigti, kad jų 
yra. Susiduriama su jais ne tik skurdžiuose, bet ir viduri
niuose bei aukšto išsilavinimo ir uždarbio sluoksniuose. 
Tai gali būti dėl nebrandumo arba ligos, dėl nepakenčia
mų sąlygų. Gali ateiti momentas, kada moteriai nebe
įmanoma savo naštos pakelti, nes ji pati skriaudžiama, 
apleista. Tokioms motinoms, jų vaikams, kiekviena visuo
menė turi stengtis padėti. Dabartinio “lygybės” amžiaus 
spaudimas taip pat sudaro moterims milžinišką įtampą ir 
atsakomybę. Šių laikų reikalavimai yra, kad moteris-moti- 
na būtų išsilavinusi, liekna, madingai apsirengusi, pažangi 
darbe. Sukūrusi šeimą, ji dažniausiai turi vadovauti namų 
ruošai, nes tik retoje šeimoje šiais darbais būna “lygiai” 
pasidalinama. Vaikus auklėjant, motinai - fiziškai jiems 
artimiausiai, taip pat tenka didžioji priežiūros dalis, nors 
šiais laikais pradeda atsirasti daugiau pasidalinimo pavyz
džių. Ten, kur tėvo nėra, arba jo įtaka nėra teigiama bei 
pakankama, neabejotinai lieka motinai viskuo rūpintis. 
Neigiamą poveikį turi taip pat pasaulyje įsivyravusi varto
tojiška galvosena - net manija, kuri vilioja karštligiškai 
sekti madas., pirkti naujausias prekes. Motinos, kai kurios 
ne iš tikro reikalo, jaučiasi priverstos grįžti į darbus, kad 
galėtų išlaikyti tam tikrą gyvenimo lygį, nebūtinai sau, 
dažnai - šeimai, vaikams. Bet savotiškai nėra tiek pakan
tumo motinų netobulybei, jų žmogiškos ydos yra griež
čiau teisiamos, negu tėvų.

Nepaisant paskutiniojo amžiaus didelių socialinių 
pokyčių, idealios motinos įvaizdis visuomenės sąmonėje 
tebešviečia. Jis gyvas kažkur ir kiekvienos motinos širdy
je, sukurtas jos pačios sąžinės iš neribotos meilės savo 
vaikams. Jis ir turi likti, nes be jo gali pranykti tikrosios, 
nesavanaudiškos meilės žmonijoje branduolys. RS.J

_____ KANADOS ĮVYKIAI______

Pokonferencinės nuotrupos
J. Chretien Kvebeko konfe

renciją, kurion buvo sukviesti 
visi vakarų pusrutulio valstybių 
vadovai, išskyrus Kubą, įvertino 
kaip labiausiai pasisekusį ir 
daugiausia pasiekusį įvykį jo 
valdymo metu. JAV prezidentas 
G. W. Bush ypatingai pagyrė 
Kanados pastangas užtikrinti 
atstovų saugumą konferencijos 
metu. Demonstruotojai nepajė
gė įsiveržti į aptvertą ir stipriai 
policijos saugomą plotą ar suar
dyti atstovų dienotvarkės. Kon
ferencijos atidarymo iškilmės 
buvo pavėluotos viena valanda, 
bet tai įvyko ne dėl demonst
ruotojų, o labiau dėl saugotojų 
kaltės: policijos dosniai panau
dotas ašarines dujas (jų net pri
trūko, todėl buvo skubiai užsa
kyta daugiau iš JAV) vakaris 
vėjas nupūtė į aptvertą plotą ir 
dalis atstovų laukė, kol jos išsi
sklaidys, prieš išeidami iš savo 
viešbučių į jų laukiančius limu
zinus.

Taiki demonstracija, 30,000 
dalyvių nužygiavo į Kvebeko 
pramoninį rajoną kalno papė
dėje ir ten ją nedaug kas matė, 
o žiniasklaida mažai ja domėjo
si. Aktyvesni demonstrantai 
prie saugomos tvoros (apie 
1,500) buvo tinkamai pasiruošę: 
apsirūpinę dujokaukėmis, be
vieliais telefonais ir vaizdinio 
filmavimo aparatūra - mažiau
siai foto aparatu, vaistais ir sa
nitarų grupe. Jie buvo atsigabe
nę ir 25 pėdų ilgio katapultą, 
kuriuo planavo svaidyti medžia
ginius “meškiukus” į policiją 

(sumanymas, pasak organizato
rių, gimė Edmontone, pinigai ir 
konstruktoriai buvo iš Ontario, 
o galutinis dalių surinkimas įvy
ko Lavalio universitete, Kvebe
ke); už tai dabar vienas jaunuo
lis sėdi kalėjime, kaltinamas 
“pavojingo ginklo konstruk
cija”.

Atsikvėpus po konferenci
jos kyla klausimų. Visų pirma, 
konferencijai ruošiantis jau bu
vo žinoma, kad bus ir demonst
racijos. Atseit, yra kitaip galvo
jančių, kitko norinčių. Statoma 
aukšta tvora, organizuojama 
policija, bet nesigirdėjo, kad bū
tų bandyta kalbėtis, aiškintis, 
užmegzti prasmingą pokalbį. 
Demokratinėje santvarkoje ka
daise politikai galvodavo, kad 
kiekvienas protesto ar priešin
gos nuomonės balsas atstovauja 
bent šimtui žmonių, kurie ne
drįsta protestuoti ar kuriems 
dar neišseko kantrybė. Pasta
ruoju metu politikai elgiasi ki
taip: B. Mulroney neklausė pro
testo balsų prieš GST, JAV L. 
Johnson negirdėjo protestuo
jančių prieš Vietnamo karą, da
bar J. Chretien (taip pat ir JAV 
G. W. Bush) yra kurčias tiems, 
kurie bijosi per didelės gigantiš
kų tarptautinių bendrovių ga
lios. Kur ta visa priešprieša rie
da, turėtume sužinoti dar prieš 
2005 melus.

Anturktikos JAV Amund- 
sen-Scott vardo tyrimų bazėje 
susirgęs gydytojas turėjo būti 
skubiai išgabentas į ligoninę

(Nukelta į 6-tą psl.)

Paminklas Kryžių kalne Lietuvos motinoms, palaidotoms Sibire. Iš E. Bartulio leidinio “Kryžių kalnas”

Iliuzijos, tikrovė
DR. JONAS KUNCA

Pabėgusių nuo sovietų ver
govės mūsų išeivių gyvenimas 
svetimose šalyse buvo sunkus 
dėl vietinės kalbos nemokėjimo, 
neturėjimo teisės dirbti savoje 
profesijoje. O vietiniai komu
nistai mus laikė savo priešais. 
Nepaisant to, dauguma nugalė
jo visas kliūtis ir pradėjo norma
lesnį gyvenimą.

Susibūrimas į bendruome
nes padėjo išlaikyti lietuvišką 
dvasią. Tai buvo lyg ir prarastos 
Tėvynės pakaitas. Visus mus 
jungė viltis, kad Lietuva taps vėl 
nepriklausoma. Tas idealas ne 
tik padėjo nugalėti asmeninio 
gyvenimo kliūtis, bet ir aukotis 
Tėvynės laisvinimo darbui pagal 
kiekvieno išgales, organizuotis, 
leisti lietuvišką spaudą, steigti 
fondus. Bendromis jėgomis bu
vo išleista lietuviška enciklope
dija - milžiniškas įnašas į lietu
višką kultūrą. Net ir pasaulinėje 
spaudoje sugebėjome iškelti 
Lietuvos laisvės reikalą dar 
lygiai prieš 20 metų skatindami 
Vakarus nustoti remti Sov. Są
jungą, idant ji greičiau subyrėtų 
ir mūsų šalis pati išsilaisvintų. 
Mes neabejojom, kad tapusi 
laisva Lietuva sugebės tvarkytis 
viduje. Deja, dabar, po 10 ne
priklausomybės metų, matome, 
jog čia mūsų buvo apsirikta.

Mūsų šalies nesėkmės pra
sidėjo nuo pat nepriklausomo 
gyvenimo pradžios, kai preten
dentai į vadovus pradėjo varžy
tis dėl tų vietų visai pamiršę, jog 
tam yra reikalingas minimalus 
sugebėjimas. Noro būti vadu 

neužtenka. Vienybės simbolis - 
Sąjūdis susiskaldę. Administra
cinė tvarka pašlijo duodama 
progą pasireikšti korupcijai, 
piktnaudžiavimui ir nusikalsta
mumui. Užsienio paskolos per
duotos į savanaudiškų asmenų 
rankas per pačius bankus, ku
riem neapdairios vyriausybės 
pavedė skirstyti skolintus do
lerius. Tik maža paskolų dalis 
buvo panaudota produkcijos 
šaltinių modernizacijai.

Taip Lietuva įlindo į 13 mi
lijardų litų užsienio skolą, kurią 
teks grąžinti nuskurdusiem mo
kesčių mokėtojam per ateinan
čius dešimtmečius. Savo pasku
tinėje kalboje Prezidentas iš
reiškė susirūpinimą dėl dabarti
nės vyriausybės ir opozicijos ne
veiklumo. Kai po tiek įvairių pa
kraipų vyriausybių viešpatauja 
toks pagrįstas pesimizmas, yra 
būtina rimtai ieškoti išeities iš 
to užburto nesėkmių rato. O tai 
liečia ir mus išeivius.

Dabar siunčiame pagalbą 
giminėm, labdaros organizaci
jom, mokyklom, Sibiro tremti
niam, Lenkijos ir Gudijos lietu
viam ir dar daug kam. Bet yra 
aišku kad mūsų pastangos Lie
tuvos atstatyti negali. Problemai 
išspręsti reikia pakeisti tautos 
mąstyseną ir elgesį, o ypač tų, 
kurie dalyvauja politikoje ir val
džioje. Tą reikia daryti skubiai. 
Padėties kritiškumas laukti ne
leidžia. Vėl, kas tai atliks? Čia 
privalom prisiminti, jog išeivijos 
likučiuose dar yra išlikus nesu
žalota tautos meilė ir valstybin
gumo sąvoka. Taigi ant mūsų

ir mes
pečių ir krinta atsakomybė 
stengtis pakeisti minėtą dalykų 
būklę. Bet mes gyvename toli 
nuo Tėvynės. Mūsų apsilanky
mai Lietuvoj baigiasi susitiki
mais su siauru tautiečių rateliu. 
Išklausome tėvynainių aimana
vimus ir kritikas. Mėginam juos 
paguosti, dalinam dovanėles. 
Bet gerai žinome, kad dėl to jų 
padėtis daug nepagerės. Tik ra
dikali valdymo reforma gali pa
kelti gyvenimo lygį ir užtikrinti 
mūsų valstybės tęstinumą. O 
tam yra būtinas valdančiųjų ir 
valdomųjų mąstysenos ir elgesio 
pokytis.

Patirtis rodo, kad jie patys 
to padaryti neįstengia. Mūsų 
pareiga mėginti jiems padėti. 
Čia galimybės yra ribotos. Betgi 
jos yra. Tai spauda, internetas ir 
radijo bangos. Per žiniasklaidą 
galima pasiekti didoką tautos 
dalį. Bet ir mes patys turime 
prisiminti dabartinės padėties 
priežastis ir daugiausia žadantį 
kelią joms pašalinti.

Pagrindinė Lietuvos nesėk
mių priežastis - administracinė 
netvarka, kuri duoda progą 
klestėti korupcijai, organizuo
tam nusikalstamumui, teisingu
mo stokai, socialinei nelygybei, 
piktnaudžiavimui ir nusivylimui 
politikais, valdžia ir net demo
kratine santvarka bei savimi. 
Mėginimai įgyvendinti taip rei
kalingas reformas dėl to irgi 
dažnai nepavyksta. Gera admi
nistracija yra valstybės motoras, 
kuriam neveikiant mašina neju
da į priekį.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Pritars Europos chartijai
Lietuvos seimo užsienio rei

kalų komitetas balandžio 25 d. 
vienbalsiai pritarė 1996 m. Eu
ropos socialinės chartijos pa
tvirtinimui, praneša ELTA/LG- 
TIC. Kaip chartijos dalyvė, Lie
tuva pareikštų savo pasiryžimą 
puoselėti Europos vertybes, 
tapti Europos sąjungos nare. 
Pagal seimui pateiktą patvirtini
mo įstatymo projektą, Lietuva 
ketina prisiimti įsipareigojimus 
pagal 83 punktus iš 98. Ji turi 
galimybę vėliau prisiimti tuos, 
kurių dėl objektyvių priežasčių 
negali prisiimti dabar.

Dėl ekonomikos raidos sun
kumų bei ribotų finansinių iš
teklių siūloma įsipareigojimus 
taip pat atidėti vėlesniam tvirti
nimui dėl pagyvenusių žmonių 
teisių į socialinę apsaugą, teisių 
į apsaugą nuo skurdo ir sociali
nės atskirties. Vėliau bus priim
tos nuostatos, kuriose numatyta 
darbuotojų teisė į tokį atlygini
mą, kuris garantuotų jiems ir jų 
šeimoms normalų gyvenimo ly
gį. Lietuva negali kol kas įsipa
reigoti garantuoti socialinės ap
saugos lygio, kuris atitiktų Eu
ropos socialinės apsaugos ko
dekso reikalavimus arba juos 
viršytų, užkirsti kelią benamys
tei ir padaryti būsto kainą priei
namą tiems, kurie neturi pakan
kamai lėšų. Chartijoje skelbia
mos teisės skirstomos į tris gru
pes: samdomų darbuotojų teisių 
apsauga, kiekvieno žmogaus tei
sių apsauga ir atskirų gyventojų 
grupių - vaikų, šeimų, neįgalių
jų asmenų, senyvo amžiaus 
žmonių teisių apsauga. Chartiją 
patvirtinus, Lietuvos įstatymais 
numatytos žmonių ekonominės 
ir socialinės teisės būtų patvirti
namos kaip tarptautiniai įsipa
reigojimai.

Gegužės 1-oji
ELTA/LGTIC žiniomis, Lie

tuvos seimas balandžio 26 d. 
Tarptautinę darbo dieną, gegu
žės 1-ąją paskelbė oficialia 
šventė po ketverių metų per
traukos. Prieš šį Lietuvos šven
čių įstatymo papildymą balsavo 
konservatoriai ir liberalai, o so
cialdemokratus palaikė socialli
beralai. Gegužės 2 d. Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
vetavo seime priimtą įstatymą, 
teigdamas, jog pakanka Tarp
tautinę darbo dieną laikyti at
mintina diena. Po Nepriklauso
mybės atkūrimo gegužės 1-ąją, 
kaip buvusią sovietinę tradiciją, 
iš Lietuvos švenčių sąrašo 1990 
m. išbraukė Aukščiausioji tary
ba - Atkuriamasis seimas. Ji bu
vo sugrąžinta 1996 m. Lietuvos 
Demokratinės darbo partijos 
vyraujamo seimo, ir vėl panai
kinta 1997 m. konservatorių ir 
krikščionių demokratų seimo.

Populiarėja socialdemokratai
BNS/LGTIC skelbia, kad 

balandžio 5-9 d.d. “Vilmorus” 
atliktos apklausos duomenimis, 
jei artimiausiu melu įvyktų sei
mo rinkimai, Lietuvos gyvento
jai pasirinktų pirmiausia Social
demokratų partiją, tada “naują
ją politiką” formuojančias parti
jas - Lietuvos liberalų sąjungą 
(LLS) ir Naująją sąjungą (NS, 
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socialliberalus) ir konservato
rius. Daugiau kaip 33% ap
klaustųjų nurodė, kad balsuotų 
už buvusio prezidento Algirdo 
Brazausko vadovaujamą Social
demokratų partiją. Valdančiąją 
koaliciją formuojančių LLS ir 
NS partijų populiarumas nukri
to, palyginus su kovo mėnesio 
duomenimis.

Diplomatiniai paskyrimai
BNS/LGTIC skelbia, kad 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus balandžio 4 d. įsaky
mais suteikė nepaprastojo pa
siuntinio ir įgaliotojo ministerio 
rangą užsienio reikalų vicemi- 
nisteriui Evaldui Ignatavičiui, 
turėjusiam patarėjo rangą ir ge
neralinio konsulo pareigas Ka
raliaučiaus srityje. Ambasado
riaus rangą prezidentas suteikė 
Gintei Damušytei, vadovaujan
čiai Lietuvos misijai prie ŠAS 
(NATO). Lietuvos ambasado
rius Ispanijoje Vytautas Damb- 
rava paskirtas atstovauti Lietu
vai Maroke ir Andoros kuni
gaikštystėje, o Maskvoje dirban
tis Zenonas Namavičius - Ar
mėnijoje.

PPO narė
ELTOS/LGTIC žiniomis, 

Lietuvos seimas balandžio 24 d. 
patvirtino Lietuvos sutartį su 
Pasaulio prekybos organizacija 
(PPO). Praėjus 30 dienų po Lie
tuvos pranešimo apie dokumen
tų patvirtinimą, ji taps 141 PPO 
nare. Derybos su šia organizaci
ja truko beveik 6 metus. Lietu
vos įsipareigojimai apima mak
simalų importo muitų tarifų ly
gių nustatymą, įsipareigojimus 
žemės ūkio politikoje, paslaugų 
rinkos srityje. Narystė PPO nėra 
oficiali narystės Europos sąjun
goje sąlyga, tačiau ES valstybės 
reikalauja taikyti PPO normas 
tarptautinėje prekyboje. Būda
ma PPO nare Lietuva turės ga
limybę apginti savo interesus, 
nustatant prekybos ir paslaugų 
taisykles 140-ties valstybių teri
torijoje, išvengti diskriminavimo.

Susitikimas Karaliaučiuje
Balandžio 19 d. Lietuvos 

seimo ir Karaliaučiaus srities 
dūmos nariai susitikime aptarė 
Europos sąjungos (ES) ir ŠAS 
(NATO) plėtrą į Rytus, rašo 
BNS/LGTIC. Lietuvos delega
cijos vadovas, seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Alvydas Medalinskas pažymėjo, 
kad Lietuvos politinės jėgos su
taria dėl jos stojimo į ES ir ŠAS. 
Jis pranešė, kad Švedijai pirmi
ninkaujant ES paspartėjo Lietu
vos stojimo į ES eiga, suderinti 
13 derybų skyrių, įsipareigota 
uždaryti pirmąjį Ignalinos ato
minės elektrinės bloką iki 2005 
m. Karaliaučiaus srities dūmos 
pirmininkas pažymėjo, jog Lie
tuvai ir Lenkijai tapus ES narė
mis bei Karaliaučiaus gyvento
jams įvedus vizų rėžimą, sritis 
bus atskirta nuo likusios Rusi
jos. Taip pat buvo pabrėžta, kad 
nors ekonominiai ir ideologiniai 
ES tikslai yra artimi daugeliui 
šio krašto gyventojų, ES ir Rusi
jos derybose “kaupiasi neiš
spręsti klausimai”. RSJ
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Vienašališka dviejų tautų draugystė
Senoji Vilniaus siena, aptrupėjusi, bet jau suremontuota Nuotr. R. Puterio

Spaudos balsai
Prezidento viešnagė Rusijoje

Rusų spauda apie Valdo Adamkaus vizitą

RIČARDAS MATEIKĖNAS

Abipusė Lietuvos ir Lenki
jos draugystė pasiekė naujas ir 
dar visiškai nematytas aukštu
mas. Vasario 16-osios išvakarė
se Vilniaus lenkų bendruomenė 
džiaugėsi naujaisiais Lenkų na
mais, o vienas veikėjas j LTV 
ekraną tiesiai pareiškė, kad juo
se galės įsikurti ne tik gausios 
Lietuvos lenkų organizacijos, 
bet ir Lenkų universitetas. Negi 
įteisinta ši nelegali mokykla? O 
gal laikraščiai užmiršo parašyti? 
Kaip gali būti, kad nelegali 
įstaiga giriasi savo veikla ir net 
nurodo būsimą savo vietą?

Vis dėlto lenkų ir lietuvių 
partnerystės viršūne reikėtų lai
kyti lietuvių pažadą leisti Lietu
vos lenkams rašyti savo pavar
des lenkiškais rašmenimis. Kaž
kas paskaičiavo, kad po tokios 
“reformos” lietuviškoji abėcėlė 
pasipildytų 10 naujų raidžių. Tai 
būtų graudus stebuklas, juk mū
sų raidyno nesugebėjo pakeisti 
net cariniai spaudos draudėjai. 
Matyt, “strateginės partnerys
tės” dešimtmetis pasirodė besąs 
efektyvesnis už 40 spaudos 
draudimo metų.

Visos lietuvių valdžios insti
tucijos užliūliuotos iliuzija, kad 
Varšuva padės mums įstoti į 
NATO. Kažin? Juk šios organi
zacijos būstinė yra Briuselyje, o 
lemiamą žodį turi Vašingtonas.

Visa informacija apie Len
kiją Lietuvos žiniasklaidos ka
naluose kažkieno rūpestingai 
surūšiuojama. Daugiausia kal
bama apie tikrą ar tariamą abie
jų tautų draugystę, užmirštant, 
kad yra ne tik lenkai Lietuvoje, 
bet ir Lenkijos lietuviai. Apie 
Punsko krašto tautiečius sten
giamasi tylėti, arba jie prisime
nami tik paradinių renginių 
proga. Štai Lietuvos prezidentas 
gauna Varšuvoje vietinių versli
ninkų apdovanojimą už sėkmin
gą prekybos plėtotę, o tuo pat 
metu įniršę Suvalkijos ūkininkai 
blokuoja muitines, nesėkmingai 
bandydami apginti mūsų rinką 
nuo importinių (žymia dalimi ir 
lenkiškų) prekių. Televizija paro
do Varšuvos lietuvių klubą, bet 
nepateikia informacijos apie 
Punske esančią pasienio užkardą.

Valstybinės kalbos komisi
jos vadovė stengiasi užsimerkti 
ir nematyti “nulenkintų” (iš tik
rųjų iškraipytų) gatvių pavadini
mų Rytų Lietuvos miesteliuose. 
Pasirodo, gatvių pavadinimus 
galima rašyti bet kaip! Galima 
net versti į kitą kalbą.

Kai viskas galima, pasitaiko 
net kuriozų. Vienoje Vilniaus 
rajono gyvenvietėje jau galima 
rasti “Wiosenna” (Pavasario) 
gatvę. To nebuvo nė sovietme
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mirus,
gilią užuojautą reiškiame dukrai ELYTEI 

ir jos šeimai -
S. A. Jankauskai V. P. Lukošiai
G. J. Krištolaičiai D. G. Martišiai

T. J. Povilauskai

čiu. Pamename juokingą atvejį, 
kai prieš keletą dešimtmečių 
viename Lietuvos kurorte rusa
kalbiai turistai ieškojo Gegužės 
pirmosios gatvės, stovėdami... 
prieš šios gatvės lentelę, užra
šytą neišvertus, bet rusiškomis 
raidėmis.

Štai čia, regis, turėtų darbo 
vietiniai biurokratai iš Valstybi
nės kalbos komisijos - nors bau
domis pasipildytų savo pustuštį 
biudžetą (apie pinigų stygių jie 
mėgsta pakalbėti). Bet negi rizi
kuosi savo šilta kėde? Geriau 
jau atsirašinėti ir sudaryti “dar
bo” įvaizdį.

Apie tai, kad kai kurie Lie
tuvos seimo nariai (ypač užsie
nyje) juodina Lietuvos valstybę 
ir skleidžia melą apie lenkų pa
dėtį Lietuvoje, neverta ir prisi
minti. Neseniai neišlaikė net 
seimas - perspėjo vieną tokį 
prisimelavusį politikierių.

Visai nenoriu pasakyti, kad 
esu lenkų ir lietuvių draugystės 
priešininkas. Šiuo metu alterna
tyva šiai idėjai tėra posūkis į 
NVS erdves. Yra Lietuvoje ir 
šios minties šalininkų. Beje, ne 
tiek mažai. Bet juk taip norė
tųsi, kad ta partnerystė būtų 
abipusiai lygiavertė. Kad ir Len
kijoje po švietimo reformos ne
būtų uždarytos lietuviškos mo
kyklėlės (Lietuvoje niekas nė 
pirštu nepajudino 120 lenkų 
mokyklų).

Ką besakytų apie integraci
ją, partnerystę ir kitas nuolai
džiavimo formas mūsų lietuviai 
politikai, yra viena tiesa, kurios 
niekas nepaneigs. Didžiausia 
parama (kad ir moralinė) Seinų 
ir Punsko lietuviams esti eilinių 
lietuvių širdyse. Dauguma puns
kiečių rėmėjų nėra girdėję apie 
savo tautiečius Suvalkų krašte, 
bet jie myli ir jaučia savuosius 
širdimi. Prisiminkime Lietuvos 
TV laidą “Duokim garo”!

Iliuzijos, tikrovė ir mes
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kad be normaliai veikian
čios administracijos valstybės 
gyvena skurde, rodo P. Ameri
kos, Afrikos ir dalis Azijos šalių 
patirtis. Tikros meilės ir lojalu
mo Tėvynei irgi trūksta. O be 
savo valstybės liktume svetimų
jų pastumdėliais ir dvasiniais 
nykštukais. Gerbimas piliečių 
teisių turi būti lydimas jų parei
gų savai valstybei ir tautai.

Tinkamas jaunimo auklėji
mas yra labai svarbus jam ir 
Lietuvos ateičiai. Jį reikia refor
muoti. Šių dienų pasaulio ob
jektyvus supratimas visiem būti
nas. Kiekvienas tautietis privalo 
išugdyti savo asmenybę ir nesi-

Lietuva niekad taip blogai negyveno?!
VIKTORAS ALEKNA

Neseniai mane Vilniuje ap
lankė mano brolėnas, gyvenan
tis tolimame kaime. Besikalbant 
pasakė: “Lietuva dar niekad 
taip blogai negyveno, kaip da
bar: viskas išvogta, sunaikinta, 
sugriauta ir dėl to kalčiausias - 
Landsbergis. Jis galėjo padaryti 
kitaip, bet nieko nedarė...” - 
“O iš kur apie visa tai žinai?” - 
paklausiau. - “Iš laikraščių, ra
dijo, televizijos... Skaitau, klau
sau, žiūriu...” - “O gal tie visi 
laikraščiai ir kita žiniasklaida 
meluoja?” - “Jie tiesą rašo, sa
ko...” - “Kuo čia pas mus tą 
pusantro šimto kilometrų atva
žiavai?” - klausiu. - “Savo ma
šina. .. ” - “Matai, skundiesi, kad 
labai blogai, o važiuoji sava ma
šina... Ar turėjai mašiną sovie
tiniais laikais?” - “Ne. Bet ma
no mašina jau sena: dešimt 
metų važinėju...” - “Tvarkingi 
žmonės važinėja ir dvidešimt ar 
net daugiau metų... Į Lietuvą 
kasmet įvažiuoja kelios dešim
tys tūkstančių mašinų ir visai 
naujų. Šiuo metu Lietuvos ke
liais jau važinėja milijonas trys 
šimtai tūkstančių automobilių... 
Skaityk, broleli, laikraščius, bet 
ir savo protą turėk. Beveik visa 
mūsų žiniasklaida tuo ir verčia
si, kad knaisiojasi po šiukšlynus, 
ieško trūkumų, o suradusi skel
bia kuo garsiausiai, kuo didžiau
siomis raidėmis...”

Beje, ir žiniasklaida nevisa- 
da tik šiukšles renka. Štai balan
džio 14 d. rytą Lietuvos valstybi
nio radijo laidoje buvo klausta, 
kada žmonėms buvo geriau: 
praeityje, dabartyje ar bus atei
tyje? Beveik visi skambinusieji į 
radiją atsakė, kad geriau yra da
bartyje, vienas kitas svajoja apie 
geresnę ateitį ir tik du pasakė, 
kad geriau buvę praeityje, iš ku- 

tenkinti vien profesija ar amatu. 
Savarankiška mąstysena padeda 
asmeniniame gyvenime ir pake
lia tautos kultūros vidurkį. Ypač 
tai reikalinga, kad žmogus ne
pasimestų šių dienų sumišusia- 
me pasaulyje. Taigi mes turime 
labai daug kuo pasidalinti su 
mūsų broliais Lietuvoje ir pri
sidėti prie jų valstybinės sąmo
nės atgavimo.

Kyla klausimas, kaip mes 
dar galėtume atlikti tokią tautos 
budinimo akciją. Bene reikėjo 
daug anksčiau iš “Pasaulio lie
tuvio” padaryti rimtą žurnalą ir 
jį platinti Lietuvoje. Tik jau gal 
per vėlu. Bet geriau vėliau negu 
niekad. Lengviau būtų kiekvie
nam “T.Ž.” skaitytojui užsakyti 
šį savaitraštį savo giminei, drau
gui ar tik pažįstamam, gyvenan
čiam Tėvynėje. Taip, vietoj ke
lių šimtų savaitraštis pasiektų 
gerą dalį tėvynainių, kurie, aiš
ku, jį duotų pasiskaityti drau
gam ir kaimynam. Gal Tautos 
ar kitas fondas surastų lėšų 
siuntinėti savaitraštį į visas vie
šas šalies bibliotekas? Ten vėl jį 
skaitytų daug tūkstančių žmo
nių. “TŽ” turi gerus redaktorius 
ir nemažai įdomių straipsnių 
juose. Tai būtų kilnus ir naudin
gas priedas prie paramos, kurią 
siunčiame įvairiom institucijom 
arba draugam. 

rių vienas pridūrė, kad geriau 
praeityje buvę nebent Vytauto 
Didžiojo laikais. Laidos vadovė 
padarė išvadą: “Vadinasi, laik
raščiai meluoja...”

Gal ir nevisada laikraščiai 
viską meluoja: kartais tarp eilu
čių ir puslapių gali rasti ir tiesos 
grūdą. Neseniai vienas žinias- 
klaidininkas, pasirėmęs kaž
kurio pasaulio skaičiuotojo duo
menimis, paskelbė neįtikėtinų 
dalykų, kurie Lietuvos gyven
tojus turėtų nuteikti labai gerai. 
Štai jis rašo, kad pasaulyje 80 
žmonių iš šimto gyvena be pa
stogės, be patogumų, be šilu
mos... Vienas kitas, tik ne iš 
šimto, o iš šimto tūkstančių ir 
Lietuvoje gal gyvena be pasto
gės. Bet tik vienas kitas.

Toliau jis rašo, kad pasau
lyje 70 žmonių iš šimto nemoka 
nei skaityti, nei rašyti. Baisu. 
Bet Lietuvoje nei skaityti, nei 
rašyti nemoka tik vaikai iki 5-7 
metų ir gal kokia nors šimtame
tė senutė...

Toliau rašo, kad pasaulyje 
tik vienas žmogus iš šimto turi 
aukštąjį išsilavinimą... Lietuvo
je jau Baltijos’Iželio metais dau
giau kaip dešimt žmonių iš 
šimto turėjo aukštąjį išsilavini
mą. O šiemetis gyventojų sura
šymas parodys, kad jų bus dar 
daugiau. 1989 metų gyventojų 
surašymo duomenimis, Lietuvo
je 301,394 gyventojai turėjo 
aukštąjį išsimokslinimą. Dar, po 
dvylikos metų, šis skaičius turė
tų būti gerokai didesnis, nes 
1990 metais studentų Lietuvoje 
buvo apie 70,000, o dutūkstan
taisiais metais studentų skaičius 
jau buvo išaugęs beveik iki 
100,000.

Lietuvos gyventojus turėtų 
nuteikti teigiamai ir kiti to žur
nalisto pateikti palyginimai. Pa
vyzdžiui, jis rašo: “Jei turi val
gyti, apsirengti ir stogą virš gal
vos,... esi turtingesnis už liku
sius 75% visų šiandien gyvenan
čių žmonių”; beveik visi Lietu
vos gyventojai įeina į tų 25% 
turtingesniųjų skaičių. Toliau 
“Jei turi pinigų banke, grynųjų 
piniginėje ar nors keletą centų, 
pamirštų kur nors stalčiuje ar 
taupyklėje,... esi vienas iš 8% 
turtingiausių šiame pasaulyje 
žmonių”.

Kaip lietuviai? Daugiau 
kaip milijonas gyventojų turi 
sąskaitas bankuose. Net elgeta 
po Aušros Vartų skliautais per 
dieną surenka ne centų, o kele
tą litų. Dejuoja pensininkai. O 
štai prieš kelias dienas vienas 
laikraštis paskelbė, kad tolima
me kaime buvo apiplėštas vie
nas pensininkas, iš kurio plėši
kai pagrobė daugiau kaip 
30,000 litų.

Tai daiktai, pinigai, konkre
tūs dalykai. O štai nematuojami 
dalykai: “Jeigu gali nevaržomai 
reikšti savo įsitikinimus be pa
vojaus būti suimtas, kankinamas 
ar net nužudomas, esi laimin
gesnis už tris milijardus tokių 
pačių kaip tu”. - Lietuvos gy
ventojų įsitikinimų niekas ne
varžo. Šiandien Lietuvoje viešai 
žmonės koneveikia net valsty-

• Savo tautiškumą bei žmonišku
mą tiksliai suprantąs žmogus visuo
met yra dviejų tėvynių pilietis — 
savo ir viso pasaulio.

DR. J. ERETAS 

bės prezidentą, niekina tautos 
didvyrius, ir niekas jų už tai ne
persekioja. Atvirkščiai, tokie vi
sų niekintojai kartais tampa net 
minios didvyriais. Žinoma, mi
nia dažnai negailestinga: šian
dienis didvyris rytoj gali būti 
sutryptas...

“Jei gali laikyti kieno nors 
ranką savojoje ar nors pabūti su 
kuo nors kartu,... esi vienas lai
mingiausių pasaulio žmonių. 
Daugeliui ši galimybė atimta 
prievarta, o labai daug tokių, 
kurių niekas nevaržo, deja, pa
miršo, kaip tai daryti ir kokia iš 
to nauda...”

Gaila, nemažai lietuvių yra 
pamiršę paduoti kitam ranką, 
pabendrauti su greta traukinio 
vagone sėdinčiu kaimynu, net 
atsakyti į jo klausimą... Bet ar 
ne sovietiniai laikai kalti dėl to 
susvetimėjimo?

“Jeigu šypsaisi ir iškėlęs gal
vą džiaugiesi tuo, kas esi ir ką 
turi (kas tai bebūtų)..., esi iš
skirtinis. Dauguma žmonių lai 
galėtų, bet labai dažnai kuo 
labiau gali, tuo labiau nedaro... ” 
Tai gal ir tie lietuviai, kurie 
nuolat skundžiasi, dejuoja, gali 
daug, bet nieko nedaro.

Lietuvoje būna ir blogiau: 
štai suvalkiečiai suvažiavo trak
toriais, automobiliais ir kita tu
rima technika į Baltijos kelią ir 
sustojo taip, kad niekas tuo ke
liu nepravažiuotų. Blokada. Ką 
skriaudžia? Savo brolius, net 
tuos, kuriems būtina tuo keliu 
važiuoti. Baigėsi ta blokada. Bet 
ar ilgam? Laikraščiai jau šaipo
si, kad vasarą blokadas rengsią 
net grybautojai, spanguoliauto- 
jai, riešutautojai... Gaila...

Lietuvos prezidento V. Adamkaus sutikimas Maskvos aerodrome

Apie Lietuvos prezidento 
. Valdo Adamkaus kelionę į 

Maskvą rusų spaudoje buvo gan 
daug rašyta, o jo derybas su Ru
sijos prezidentu Putinu platokai 
aprašė Rusijos vyriausybės or
ganas “Rosijskaja Gazeta” š.m. 
kovo 31d. laidoje:

“Įsidėmėtina, kad derybos 
vyko rusų kalba: V. Adamkus 
atsisakė vertėjo patarnavimų. 
Tikriausiai tai nebuvo atsitikti
numas: juk palyginus su kitais 
Baltijos kraštais, Lietuvoje apie 
300,000 rusų ir rusakalbių gy
ventojų nėra diskriminuojami. 
Rusijos prezidento Vladimiro 
Putino manymu, pastaraisiais 
metais rusų-lietuvių santykiai 
greitai stiprėja, nors jų viršūnė 
tarpregioniniame bendradarbia
vime nėra pilnai pasiekta. V. 
Adamkus su tuo sutiko pabrėž
damas, kad šis vizitas padės iš
spręsti daugelį abišalių proble
mų. Tarpusavio ryšiais susido
mėjimas atsispindi ir bendroje 
deklaracijoje. (...)

Abipusė prekių apyvarta 
jau viršijo pusantro milijardo 
dolerių. Be to, lietuvių energeti
ka itin naudojasi rusų žaliavo
mis. Tačiau kasmetinė abiejų 
kraštų prekybos apimtis pagal 
abipusį vertinimą galėtų būti 
pusantro karto arba ir du kartus 
didesnė. Tam trukdo muitinių 
sudėtingumas, kitokios užkar
dos. Maskva ir Vilnius sutarė tai 
žingsnis po žingsnio pašalinti. 
Antra problema - aukšti Vil
niaus tranzito įkainojimai maži
na rusų tranzitą ne tik į lietuviš
kus galinius punktus (Būtingę, 
Klaipėdą, Mažeikius), bet ir į 
Karaliaučių. O juk tai nenau
dinga ir Lietuvai, nes ligi 20% 
jos iždo pajamų kaip tik sudaro 
tranzito pinigai. (...)

Pažymėsim, kad pirmoje ei
lėje kaip tik Lietuvos ekonomi
kos politika santykiuose su Ru
sija stabdo Rusijos federacijos 
seimo bendros sienos su Kara
liaučiaus regionu ratifikavimą, 
nors Vilnius tai jau praėjusiais 
metais padarė. O jo problemos 
vis labiau rišasi su Europos są
jungos praplėtimu, į kurią ne 
vėliau kaip 2003 metais Lietuva 
tikisi įstoti. Ekonomikos, vizų ir 
kiti Karaliaučiaus srities klausi
mai jau tiesiog priklauso nuo to, 
kaip toli Vilnius apsispręs eiti 
savo, taip sakant, Rusijos ir Ka
raliaučiaus politikoje”.

Tuo pačiu klausimu Mask
vos dienraštis “Izvestia” rašo: 
“Rusija norėtų gauti garantijas, 
kad po Lietuvos įstojimo į ES 
ryšiams su Karaliaučiaus sritimi 
būtų apsaugotas bevizinis kelia
vimas”.

Maskvos savaitraštis “Rus- 

kije Vesti” pataria: “V. Adam
kaus vizitas ir jo logiškos pasek
mės turėtų būti geru pavyzdžiu 
Latvijos ir Estijos vadovams. 
Pastarieji kol kas į Maskvą ne
skuba, nors yra aišku, kad pra
leistą laiką sunku bus pasivyti”.

Daug kliūčių pakeliui į ŠAS
Apie Baltijos valstybių gali

mybę patekti į ŠAS (NATO) ra
šo “Novoje Ruskoje Slovo” š.m. 
vasario 23 d. laidoje: “Devynios 
naujos kandidatės į ŠAS žymiai 
skiriasi nuo tų trijų, kurios nuo 
1990 m. privedė jos skaičių ligi 
19-kos valstybių. Neskaitant 
Rumunijos ir Bulgarijos, tai ma
žos valstybės su 5 mil. gyventojų 
arba dar mažiau. Nė viena jų 
nieko nepagelbės ŠAS karine 
prasme, o karo atveju padau
gins jai pareigų. Nė viena jų ne
turi JAV-se įtakingos imigrantų 
bendruomenės. (...) Kaip pa
stebi įtakingas laikraštis ‘Wall 
Street Journal’, pirmaujančių 
ŠAS Europos narių - Didžio
sios Britanijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos vadovai yra linkę 
manyti, kad dėl Baltijos valsty
bių priėmimo į ŠAS eiles never
ta kirstis su Rusija, tačiau Dani
ja, Lenkija ir, kas svarbiausia, 
JAV remia Latviją, Lietuvą ir 
Estiją. (...) Nepriėmimo prie
žasčių nereikės atvirai vardinti: 
pakaks padaryti išvadą, jog jų 
ginkluotosios pajėgos yra že
miau ŠAS lygio, tuo labiau, kad 
tikrai taip yra. Baltiečiai pradė
jo savo ginkluotąsias pajėgas 
kurti nuo nulio, neturėdami tam 
pakankamų išteklių ir pasiten
kindami jiems paaukota kitų 
valstybių technika. Jų priėmimo 
oponentai gąsdins piliečius 
perspektyva, kad vieną gražią 
dieną jiems reikės ginti Vilnių 
arba Tartu, nes tie miestai patys 
nė vienos dienos negalės išsilai
kyti”.

Tuo pačiu klausimu Vokie
tijos žurnalas “Der Spiegei” 
š.m. kovo 19 d. laidoje rašo: 
“Baltijos kraštai yra priklausomi 
nuo jų galingos kaimynės naftos 
ir dujų tiekimo. Intensyvesnių 
prekybos ryšių viltis galėtų būti 
rusų paskatinimas, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva atsisakytų 
ŠAS narystės, kurią Maskva ka
tegoriškai atmeta. Greičiausiai 
todėl ligi šiol Kremlius svyruoja 
galutinai sudaryti su buvusiomis 
Sov. Sąjungos respublikomis su
tartis dėl sienų, o tai yra vienas 
iš ŠAS reikalavimų būsimoms 
ŠAS narėms”.

Karingi senukai
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. balandžio 20-22 
d. laidoje rašo: “Lietuvos prezi
dentas V. Adamkus, pateikda
mas pranešimą apie valstybės 
santykius su Lenkija, apibūdino 
kaip didžiausią Lietuvos diplo
matijos pastarųjų metų laimėji
mą. (...) Anksčiau Lenkijos 
diplomatijos šefas W. Bartos- 
zewski pasakė: “Suprantame 
vienas kitą labai gerai. Esame 
tos pačios kartos europiečiai. 
Turime labai vienodą požiūrį į 
gerus kaimyninius santykius, 
priklausomumą bendroms sau
gumą garantuojančioms struk
tūroms”. Straipsnelį laikraštis 
pavadino “Esame bičiuliai”.

Karingai nusiteikę lenkų 
AK veteranai mano kitaip. Lie
tuvos lenkų dienraštis “Kurier 
Wilenski” š.m. balandžio 10 d. 
laidoje rašydamas apie Vietinės 
rinktinės veteranų taikos pasiū
lymą AK veteranams cituoja 
Lenkijos seimo narės buv. Vil
niaus AK vado dukters O. Krzy- 
žanovvsk’os pasisakymą: “Tik- 
rausiai daug kas mūsų pamena 
ką lietuviai su vokiečiais kartu 
darė”. LR seimo narės nuomo
ne, sunku sutikti su siūloma tai
ka. Tačiau pagal Krzyžanowską 
iš to reikės daryti ateičiai išvadą.

Ryšium su istorinio susitai
kymo tema AK narių tarpe 
sklinda toks pasijuokimas: “kol 
laikas, reikia tėkšti plechavičiu- 
kams į snukį, nes po taikos dek
laracijos pasirašymo nebebus 
galima”. J. B.

psAMocmA^ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412
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Kanados kariuomenės stovykloje Camp Borden, kur besimokanti 
Lietuvos karininkų grupė surengė savo parodų. Joje atsilankęs 
Tailandįjos karininkas tarp lietuvaičių Julijos Šimonėlytės (kairėje) ir 
Vilijos Pečiulytės Nuotr. V. Pečiulio

- tautos versmė 
lietuvė motina pati aukojosi ir 
sūnus aukojo ant tėvynės laisvės 
nepriklausomybės aukuro. Ji 
paaukojo 50,000 sūnų ir dukrų, 
suprasdama, kad tai tikra auka 
dėl tėvynės laisvės ir nepriklau
somybės. Ji žinojo, kad bus tar
doma, kankinama ir žudoma. 
Geriausiu atveju bus vežama su 
likusiais mažamečiais į amžino 
įšalo žemę - Sibirą ir ten mirs. 
Taip ir buvo, mažai iš ten jų 
grįžo.

Gerbdami, mylėdami lietu
vę motiną, turime širdimi ir 
protu ją vertinti kaip tautos did
vyrę, daugiausia prisidėjusią 
prie Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo. Ją pa
miršti per didžiąsias Lietuvos 
valstybines šventes yra neteisin
ga. Motinos diena turi būti vals
tybinė šventė, lygiavertė su Va
sario 16-tąja ir Kovo 11-ja.

Amerikos lietuviai daug pa
dėjo Lietuvai politiniu ir mate
rialiniu atžvilgiu. Lietuvos žmo
nės tai supranta, vertina ir dė
koja. Šiuo metu Lietuvoje pa
triotizmas yra kritęs. Kad tauta 
žengtų į ateitį, turi eiti pirmiau
sia patriotizmo keliu. Priešingu 
atveju tauta bus be ateities ir 
pasmerkta žlugimui. Taigi, mieli 
išeivijos lietuviai, ir vėl mūsų 
mintys ir norai ieško jūsų, tikė
damiesi su jūsų pagalba, išreika
lauti iš mūsų tautos valstybinių 
veikėjų, kad Motinos diena bū
tų paskelbta valstybine švente, 
kuri ateinančioms kartoms ža
dintų pasididžiavimą lietuve 
motina ir keltų tautos patriotiz
mą. Tokios motinos didvyrės 
neturi nė viena Europos valsty
bė. Visi pasaulio lietuviai, ypač 
Amerikos lietuviai, turi reika
lauti iš prezidentūros, seimo 
pirmininko, vyriausybės vadovo 
ir seimo, kad motinos diena bū
tų valstybinė šventė. Tokiu bū
du jūs padėsite pakelti tėvynės 
ir viso pasaulio lietuvių patrio
tizmą, kuris šiandien Lietuvai 
ypač reikalingas, kai Lietuvos 
laisvė ir nepriklausomybė pavo
juje. Paskelbta naujoji politika 
laisvės ir nepriklausomybės lai
velį labai pakreipė ant šono, nes 
jis negali plaukti pastoviai į 
priekį prieš mūsų tautoje siau
tėjančius politinius vėjus.

Tauta šį moralinį jūsų indėlį 
prisimins visais laikais ir atei
nančioji karta liks dėkinga. Š. 
Amerikos lietuviams, kaip mes 
vyresnieji prisimename Lietuvai 
padovanotą Laisvės varpą ir di
džiuojamės Amerikos lietuvių 
kilniadvasiškumu.

Didybės motinos
ADOLFAS STANKEVIČIUS

Lietuvos Nepriklausomybės 
metais paveikslo “Motina prie 
ratelio” reikšmė ir Idėja buvo 
plačiai skleidžiama pradinėse 
mokyklose. Anuomet jose buvo 
vartojamas vadovėlis “Sakalė
lis”. Toje knygoje buvo išspaus
dintas paveikslas “Motina prie 
ratelio”. Mums, pradinukams, 
mokytojas aiškino to paveikslo 
reikšmę. Tas paveikslas yra do
kumentas, aiškinantis lietuvės 
motinos gyvenimą, jos norus, 
kad Lietuva būtų laisva ir nepri
klausoma.

Lietuvos nepriklausomybės 
metais pagerbti lietuvei motinai 
skulptorius Rimša sukūrė “Mo
tinos prie ratelio” žalvario 
skulptūrą ir ją pavadino, “Var
go mokykla”. Vokiečių okupaci
jos metu buvo surenkami varpai 
kaip medžiaga Reicho ginklų 
pramonei. Toks likimas ištiko ir 
“Vargo mokyklos” skulptūrą, 
nors tuo metu Karo muziejuje 
dirbo gen. Raštikis ir gen. Na
gevičius, bet jie buvo priversti 
atiduoti tą skulptūrą vokie
čiams. Bet generolai, supratę, 
kokį dvasinį ir patriotinį nuosto
lį turės tauta, pasikvietė skulp
torių Rimšą, išsiaiškino kokio 
reikia gipso atlieti skulptūrai. 
Gavęs tinkamos medžiagos, 
skulptorius Rimša atkūrė “Var
go mokyklos” skulptūrą.

Motinos diena Lietuvoje 
buvo vaikų padėkos diena moti
nai. Lietuvos organizacijų atsto
vų nutarimu, ji pradėta švęsti 
1929 m. kovo 24 d.

Mokykla šventė Motinos 
dieną ir aiškino motinos reikš
mę šeimai ir valstybei. Tai buvo 
didelis indėlis į tautos moralės 
ir patriotizmo ugdymo aruodą.

Šiandien bijome prisiminti 
lietuvę motiną per brangias mū
sų tautai valstybines šventes, t.y. 
Vasario 16-tąją ar Kovo 11-tąją, 
kai tomis progomis kalbėtojai 
didžiuojasi savo kalbomis ir 
džiaugiasi atgauta laisve bei ne
priklausomybe, o pamiršta lie
tuvės motinos aukas: sūnus ir 
dukras, paaukotas ant tėvynės 
laisvės ir nepriklausomybės au
kuro.

Partizanai, švęsdami Moti
nos dieną, sakydavo, kad lietu
vės motinos širdis perpildyta 
tautos kančių ir skausmo.

Raudonojo teroro metais

• Didžiuosius žmones lydi kan
čia, kaip kalnus audra. Bet ant jų 
keterų lūžta audros ir tampa lygu
mų apsauga (Jean Paul)

Dalis lietuvių parodos Kanados kariuomenės stovykloje Camp Borden, kur mokėsi grupė karininkų iš 
Lietuvos Nuotr. V. Pečiulio

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Pokario motinai
Per miestus degančius mane ant rankų tu nešei, 
kai krito bombos, skraidė pelenai, 
per kalnus, prisiglaudusius prie debesų, 
per vandenynus.
Šiapus saulėlydžio pastogę saugią man radai, 
kautynių kruvinų garsams nurimus.
Bet tu girdi toli uždaromų tėvelių sodo vartų aidą, 
toli palikusius pavasarius matai.
Meni tu savo motinos, iš Sibiro negrįžusios, 

taip brangų veidą,
bet dar šypsotis man bandai, 
lyg nežinočiau skausmo tavo aš gilaus, 
kurį nuo kūdikio slėpei,
kurį kasdieną tavo akyse matau.
Tu man uola, kad aš per audrą atsiremčiau; 
tu man šaltinis, kad skausme paguodos 

pasisemčiau;
tu man didžios genčių grandinės amžinas narys; 
tu mano širdžiai džiaugsmas, mano protui - 

išmintis;
aš - tavo menkas tęsinys.

Laiškas mirusiai motinai
Mamyt,
Tavės nėra, bet aš rašau Tau laišką. 
Jis ašarom suvilgytas, neaiškus, 
kaip skęstanti pavasario migla,
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Šv. Mikalojaus šventovė Vilniuje, kurios pradžia siekia XIV šimtmetį. 
Lietuviškos pamaldos joje pradėtos prieš 100 metų (Iš leidinio 
“Bažnyčia Lietuvoje”, 1989 m.)

Šventovė, atlaikiusi šimtmečių naštą

kaip ta tamsi rudens diena, 
kai po aušros aptemsta saulė tolima. 
Tavęs nėra...

Bet noriu viską Tau aš išsakyti, 
ko būnant Tau gyvai neišsakiau, 
ko nemokėjau parašyti.
Tu klausdavai mane, ko aš liūdna, 
bet aš tylėjau, nes maniau, kad aš tvirta 
kaip Baltijos krantų uola.

Maniau, kad aš gyvenimo audras pakelsiu 
be skundo ir be Tavo mylinčio peties... 
Gyvenime juk rūpesčių tikrai užtenka... 
Aš ryt prie Tavo kapo pasimelsiu, 
ir aš jausiu švelnutę Tavo ranką;
ji, kaip gaivi rasa, manas akis palies...

Gal Tau tada manęs reikėjo, 
kad Tavo liūdesį savajame matyčiau? 
Bet motina buvai, ir Tu tyliai kentėjai... 
Tai liko žodžiai nebeišsakyti, 
ir liko ašaros be žodžių, be paguodos, 
tik liko mintys tarp prisiminimų juodos.

Rašau Tau laišką, Mama, 
bet Tu jau jo nebeskaitysi... 
Aš siunčiau jį su balto angelo sparnu, 
į Tavo amžinybės namą.
Bet kada nors, anapus žemės vargo, 
anapus vakaro saulėleidžių žaros 
Tave nežemiškoj šviesoj aš pamatysiu...

Lietuvos karininkai Kanadoje

Lietuvos karininkai su savo svečiais Kanados kariuomenės stovykloje Camp Borden, kur buvo surengta 
įvairių tautybių karininkų paroda Nuotr. V. Pečiulio

VYTAUTAS PEČIULIS

Ne pirmi metai atvyksta 
Lietuvos karininkai mokytis 
anglų kalbos į Kanados kariuo
menės stovyklą Camp Borden. 
Paskutinysis atvykęs yra mjr. 
Algirdas Norkus dešimties sa
vaičių kursui. Anksčiau atvykę 
sausio mėnesį šešių savaičių 
kursui - mjr. Ovidijus Eitmina- 
vičius, mjr. Egidijus Tamošaitis, 
mjr. Alvidas Lukšas, kpt. Algir
das Mackonis, kpt. Laimonas 
Luninas, vyr. Itn. Egidijus Ti- 
minskas ir KAM civilis pareigū
nas Kęstutis Kaminskas. Taigi 
iki šiol jau buvo atvykę nuo 
1995 metų 72 karininkai. Baigę 
mokslą jie grįžta į Lietuvą.

Karininkai, globojami To
ronto Vlado Pūtvio šaulių kuo
pos, apsilanko Toronte ir daly
vauja lietuvių parengimuose. 
Šaulių kuopa padeda karinin
kams surengti parodą, parūpin
dami atitinkamą maistą kai ren
giama įvairių tautybių karininkų 
popietė. Tokia tautybių popietė 
Camp Borden įvyko balandžio 
19 d. Jon nuvykę šauliai - Kazi
mieras ir Anelė Pajaujai, Vytau
tas ir Irena Pečiuliai, Alfonsas 
Stungurys paruošė parodą ir su
tvarkė maisto stalą. Anksčiau 
karininkai išdėstė savo atsivežtų 

leidinių ir vaizdelių apie Lietu
vos karines pajėgas.

Parodos didžiausias dėme
sys lankytojams buvo tautiniais 
drabužiais apsirengusios Vilija 
Pečiulytė ir Julija Šimonėlytė, 
kurios budėjo su karininkais lie
tuvių skyriuje. Lankytojai krei
pė didelį dėmesį į tautinius dra
bužius, lietuviškus šakočius, ga
mintus grybus ir kitus įdomiai 
pagamintus maisto dalykus. 
Visų lankytojų ir kitų tautybių 
karininkų merginos buvo kvie
čiamos su jais fotografuotis bei 
aplankyti jų įrengtas parodas. Iš 
Vasagos į renginį buvo atvykę 
Mačikūnai, Dūda, Valickis ir 
Kanadoje viešintis Vytautas 
Grigutis iš Punsko. Parodoje 
galima susipažinti su kitų tauty
bių meno kūriniais, maistu ir 
pačiais karininkais.

Daugelio valstybių diploma
tinės atstovybės aprūpina savus 
karininkus reikalingais gėrimais 
ir net saldainiais. Lietuvos at
stovybė kažkodėl nekreipia į tai 
dėmesio, todėl karininkai pa
naudoja savo asmeniškiems rei
kalams atsivežtus gėrimus. Teko 
kalbinti viršininkus būnant Lie
tuvoje, kad išsiunčiamiems kari
ninkams būtų paskirta pinigų, 
už kuriuos galėtų nusipirkti reik
menų savo valstybės atstova
vimui. Atsakyta - tam nėra lėšų.

Dažnai skaitome spaudoje, 
kaip įvairios Lietuvos delegaci
jos keliauja į kitas valstybes su 
gana didele žmonių grupe ir 
tam visuomet yra lėšų, o šiam 
tikslui net šimtinės nerandama. 
Reikia pabrėžti, kad parodos 
metu vaišinama labai mažu 
kiekiu gėrimų, įpilama tik pa
bandymui. Populiariausia būna 
lietuvių midus “Žalgiris”, kuris 
yra 75% stiprumo. Jį kanadie
čiai vadina “lietuvišku dinamitu”.

Parodą lanko daugiausia 
Kanados kariuomenės karinin
kai, kurie tarnauja toje stovyk
loje. Svečiai yra kitų tautybių at
stovai, kurie padeda paruošt pa
rodas savų kraštų karininkams. 
Lietuvių parodai maistą šalia 
parodoje dalyvavusių šaulių pa
dėjo pagaminti Aldona Stungu- 
rienė, Irena Paznėkienė, Berna
deta Pečiulienė ir Jolanta Sta- 
siulevičienė.

Paroda vyksta dviejose sa
lėse. Salėje, kurioje parodą 
įrengia lietuviai, būna dar įren
gę savo parodas latviai, estai, 
vengrai, lenkai, čekai, slovakai 
ir slovėnai. Antroje salėje buvo 
rumunai, albanai, tailandiečiai, 
korėjiečiai, ukrainiečiai, bulga
rai ir makedoniečiai. Lankantis 
parodoje jaučiama didelė įvairy
bė uniformų bei pareigūnų 
ženklų. Ryškus bendradarbiavi
mas ir draugiškumas tarp kari
ninkų. Visi jie yra mokslui su
skirstyti grupėmis, kuriose ne
būna vienos tautybės dviejų ka
rininkų. Tokiu būdu sklandžiau 
sekasi mokslas, kai visi kiek mo
kėdami bendrauja anglų kalba.

Kaip minėta, iš Lietuvos šio
je stovykloje jau yra buvoję 72 
karininkai. Mažesnis jų skaičius 
mokosi prancūzų kalbos karinė
je stovykloje pre Montrealio.

Kol Kanada teiks galimybę 
atvykti karininkams, Lietuva 
tuo pasinaudos. Dabartinėje 
grupėje mjr. O. Eitminavičius 
yra tūkstantasis karininkas kuris 
mokosi užsienyje. Taip kad pu
sė Lietuvos karinių pajėgų kari
ninkų yra mokęsi už Lietuvos ri
bų. Anglų kalbos yra mokoma ir 
Lietuvoje. Bendroje lietuvių, 
latvių ir estų karinėje kolegijoje 
Estijoje platesnės apimties ang
lų kalbą dėsto instruktoriai iš 
Anglijos ir kitų anglų kalbą var
tojančių valstybių.

Toronto Vlado Pūtvio šau
lių kuopa palaiko glaudžius ry
šius nuo pat pradžių, kai 1995 
m. atvyko du pirmieji karinin
kai. Dabartiniu melu mokosi 
dvyliktoji grupė. Visą laiką sten
giamasi palaikyti glaudžius ry
šius ir tuo palengvinti namų bei 
šeimų ilgesį. Užmegzti ryšiai 
įgalina artimiau pažinti Lietu
vos karinių pajėgų veiklą ir va
dovavimą. Kadangi šaulių orga
nizacija yra pavaldi krašto ap
saugos ministerijai, toks bend
ravimas kartais virsta pareiga. 
Nemažas skaičius karininkų yra 
dalyvavę šauliškoje veikloje, to
dėl artimumas visur jaučiamas.

Pagaliau belieka padėkoti 
visiems, kurie paremia ir pade
da karininkų atsilankymo metu, 
kviečia į renginius ir globoja, 
kai atsiranda proga.

ANTANAS O. BARKAUSKAS
Tai Šv. Mikalojaus šventovė 

Vilniuje, statyta 1320 m. ir iki 
šiol tebestovinti kaip prosenelių 
palikimas.

Dar visai neseniai, bet jau 
XX a. pabaigoje, šios šventovės 
skliautų tinkas ėmė trūkinėti. 
Dėl nežinomų priežasčių viduri
nė nava ėmė slinkti žemyn. Visa 
tai kėlė nerimą besimeldžian
tiems joje parapijiečiams. Da
bar vyksta remontas. Po metų 
remontas bus baigtas ir bus at
statyta pirmykštė būklė.

Šv. Mikalojaus parapijos 
klebonas kun. Edmundas Pau- 
lionis yra daug ką vertingo 
išsamiai papasakojęs apie šios 
šventovės ilgą praeitį. Yra žino
ma, kad 1772 m. buvo atliktas 
jos remontas. Nustatyta, kad 
400 m2 skliautų tapyba buvo 
dažyta 1446 kartų. Freskos yra 
iš XIII a. Šis tinkas slėpė unika
lias freskas. Yra išlikusių žinių, 
kad šventoriuje buvęs turgus, 
kur žmonės galėjo nusipirkti 
visko ne tik katalikai, bet ir kitų 
konfesijų žmonės.

XIX a. pradžioje susipratę 
Lietuvos veikėjai prašė tuometi
nę valdžią, kad Šv. Mikalojaus 
šventovėje būtų leista laikyti šv. 
Mišias ir melstis lietuviškai. Lie
tuviškos pamaldos čia buvo 
įvestos 1901 m. lapkričio 16 d. 
(Liet. Enciklopedijoje - gruo
džio 16, Red.). Šiemet, lapkričio 
16 d., sukaks 100 metų, kai Šv. 
Mikalojaus parapijoje yra mel
džiamasi lietuviškai.

Lietuvių tautos atgimimas, 
tartum simbolinis raktas, pripa
žino didelę reikšmę šiai švento
vei. Norint suprasti ir nenuvilti 
kilų, reikėjo praregėti ir veikti. 
Taip ir buvo... Pjūtis buvo dide
lė, bet ir darbininkų nemažai... 
1914 m. Vilniaus Šv. Mikalojaus 
parapijos klebonijoje buvo įsi
kūręs Nukentėjusių nuo Pirmo
jo pasaulinio karo komitetas, 
kuris vėliau peraugo į Vilniaus

Sūnaus žodis mamai
Šiandien tavo akys liūdnos, 
Širdy - beribis ilgesys.
Kas besupras tavo širdį, mama, 
Kas jos tą skausmą užgesys...

Motinos dieną rašau šiuos 
posmus mamai, būdamas Angli
joje. Vargu, ar ji juos paskaitys? 
Buvo 1947-ji metai. Nemažai 
laiko buvo praėję po karo aud
rų, tačiau dar nežinojau, kur 
mano mama, ir ar dar gyva. Vė
liau, kai gavau žinią, kad sveika 
ir tik išvežta su šeima į Sibirą, 
džiaugiausi, kad dar gyva, ne
svarbu kur ji bebūtų.

Gyvenau tik prisiminimais. 
Kiek vargo turėjo mus tris iš
leisti į mokslą. Per sniego pūgas 
veždavo mums maistą į Rasei
nius ir niekada nesiskųsdavo ir 

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc ois oup

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

tarybą, o dar vėliau - į Lietuvos 
valstybės tarybą, kuri 1918 m. 
vasario 16 d. pasirašė Lietuvos 
nepriklausomybės aktą (ne šioje 
klebonijoje, bet privačiame bu
te, Pilies gatvėje).

Antrojo pasaulinio prieška
rio metais Šv. Mikalojaus para
pijos klebonijoje buvo įsikūrusi 
Šv. Kazimiero draugija, kuri 
Vilniaus krašte turėjo 600 sky
rių. Antrojo pasaulinio karo 
metu (1942 m.) ši didelė Šv. Mi
kalojaus parapijos klebonija bu
vo subombarduota.

Ir vis dėl to dabar atskleis
tos Vilniaus Šv. Mikalojaus 
šventovės ankstyvosios gotikos 
paveldo vertybės išliks daugelio 
kartų ainiams gėrėtis ir didžiuo
tis tuo, kas prosenelių yra 
palikta.

Vykdant šventovės pamatų 
remonto darbus nustatyta, kad 
jos pamatai yra pirmykščiai ir 
neperstatyti. Nustatyta, kad 
skliautų užtinkavimas sudaro iki 
7 cm storio sluoksnį.

Carinės Rusijos imperijos 
valdymo melais Šv. Mikalojaus 
šventovėje buvo sandėliuojama 
uždrausta lietuviška spauda, ku
ri būdavo pristatoma į Vilniaus 
geležinkelio stotį ir specialiai su 
lietuvių visuomenės veikėjo inž. 
Petro Vileišio karieta pristato
ma į šią šventovę. Vežamų kro
vinių nelietė joks carinis žan
daras.

1913 m. sausio 13 d. Šv. Mi
kalojaus parapijos klebonijoje 
buvo įsteigta “Ryto” draugija, 
kurios pirmininku buvo kun. 
Steponavičius, o vėliau kun. 
Reinys, kuris 1958 m. buvo nu
žudytas sovietų kalėjime. Šioje 
draugijoje dalyvavo dr. J. Basa
navičius, A. Smetona ir daugelis 
kitų žymių Lietuvos visuomenės 
veikėjų. Tarp kitko, Šv. Mikalo
jaus šventovėje yra priėmę San
tuokos sakramentą prez. A. 
Smetona ir rašytojas V. Krėvė- 
Mickevičius.

nedejuodavo.
Kaune eidamas mokslus, at

sidūriau kariuomenėje ir buvau 
išsiųstas į rytus. Mama sužinoju
si labai išgyveno ir kasdieną 
meldėsi už mane. Mamos at
siųstas man Marijos medalikėlis 
mane lydėjo per visus pavojus. 
Pagaliau teko man laimė pama
tyti savo mamą Kanadoje. Kiek 
buvo džiaugsmo aerodrome, o 
išlydint kiek ašarų, nes jaučiau, 
kad gyvenime jau daugiau ne
teks pasimatyti.

Kaip gaila, kad tiek mažai 
teko būti kartu su mama ir kaip 
mažai galėjau parodyti savo 
meilės mamai. Kaip graudu žiū
rėti į tuos, kurie turi dar gyvas 
mamas ir jų nevertina.

Stasys Prakapas

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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<f> LAISVOJE TEVffiJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
SPAUDOS LAISVĖS DIENA
Lietuvos žurnalistų sąjunga 

praneša, kad gegužės 3-ioji nuo 
1991 m. paskelbta Pasaulinė 
spaudos laisvės diena. Tai buvo 
nutarta Afrikos Namibijoje vyku
siame tarptautiniame seminare, 
kuriame buvo nagrinėjamos ži- 
niasklaidos laisvės, nepriklauso
mybės ir socialinės atsakomybės 
problemos. Jame paskelbta Win- 
hoeko pareiškimas, kuriam prita
rė UNESCO, Jungtinių Tautų 
Organizacija ir kitos tarptautinės 
institucijos. LŽS ta proga ragina 
žurnalistus laikytis aukščiausių 
savo profesijos taisyklių, atsisaky
ti parduoti savo talentą neapy
kantos pirkliams, ir niekada jo
kiomis sąlygomis neperžengti ne
šališkumo principo. Kreiptasi j vi
so pasaulio tarptautinę bendriją 
“drauge ginti ir globoti šią funda
mentalią kiekvieno žmogaus teisę 
- teisę gauti ir sukurti informaciją 
ir idėjas be jokios cenzūros, ku
riai turėtų būti nustatytos neįvei
kiamos užtvaros ir sienos”.

LYGYBĖS KONFERENCIJA
Š.m. birželio 15-17 d.d. Vil

niuje vyks tarptautinė konferenci
ja “Lygios moterų ir vyrų galimy
bės demokratinėje visuomenėje. 
Reikjavikas-Vilnius”. Susipažini
mas su konferencija galimiems 
JAV delegacijos dalyviams buvo 
surengtas balandžio 19 d. Lietu
vos ambasadoje Vašingtone. Da
lyvavo JAV administracijos parei
gūnai, verslo bei nevyriausybinio 
sektoriaus atstovai, visuomenės 
veikėjai bei Amerikos žurnalistai. 
Pasirengimą konferencijai ir jos 
tikslus apibūdino Vašingtone vie
šintis Lietuvos užsienio reikalų vi- 
ceministeris Evaldas Ignatavičius, 
kuris yra konferencijos Tarptauti
nio komiteto vadovas.

SUDARYTA JŪRINIŲ REIKALŲ 
KOMISIJA

Balandžio 19 d. Lietuvos sei
mas sudarė Jūrinių ir žuvininkys
tės reikalų komisiją, kurioje dirbs 
9 įvairioms frakcijoms atstovau
jantys parlamentarai, rašo ELTA/ 
LGTIC. Komisija tobulins teisės 
aktų bazę, tvarkančią jūrų laivi
ninkystę ir žuvininkystę, siekiant 
sukurti palankias sąlygas laivybos 
verslui Lietuvoje plėtoti. Tuo ska
tinamas Lietuvos laivininkystės 
gebėjimas konkuruoti tarptauti
nėje laivybos rinkoje ir darbo vie
tų šioje srityje kūrimas. Nauja ko
misija kurs sąlygas Lietuvai jung
tis į Europos sąjungos laivybos ir 
transporto sistemas, rūpinsis jūri
nių krovinių tranzitu per Klaipė
dos uostą ir žuvininkystės pramo
nės problemomis.

AVARIJA MOLĖTUOSE
Molėtų rajone į Grabuosto 

ežerą išsiliejo arti dviejų tonų 
krosnių kuro, rašo BNS/LGTIC. 
Aplinkos ministerijos duomeni
mis, 500 metrų ilgio, 150 metrų 
pločio dėmė pastebėta ežere ba-

BPL Import/Export Į
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

FIRST PLACE
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
a Sveikatos priežiūros įrankiai 

Įvaikys
BALTIC LXCTCITINC

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informaciioK nrašom skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

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

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

landžio 25 d. Krosnių kuras pate
kęs į ežerą iš melioracijos grioviu 
atitekančio vandens, į kurį dega
lai išbėgo iš netoliese stovėjusios, 
prakiurusios vietos gyventojo 3 
kubinių metrų talpos cisternos. 
Specialistai užtvenkė upelį ir rin
ko išsiliejusius degalus, tačiau jų 
pastangos buvo apsunkintos to
dėl, kąd krosnių kuras subėgo į 
nendrėmis apaugusią ežero dalį.
NORI ATLEISTI PAVADUOTOJĄ

Seimo pirmininko pavaduo
tojo, Valstiečių partijos pirminin
ko Ramūno Karbauskio atleidi
mą iš pareigų palaiko 42 parla
mentarai, balandžio 25 d. pateikę 
siūlymą seimui, praneša BNS/ 
LGTIC. Teigiama, jog jis “be pa
teisinamų priežasčių visiškai ne
atlieka jam priskirtų pareigų pri
žiūrėti Seimo komitetų ir komisi
jų darbą”. Pagal Seimo statutą, 
ne mažesnės kaip vieno trečdalio 
seimo narių grupės raštišku rei
kalavimu pateiktas klausimas į se
sijos darbų programą, savaitės ar 
kitos darbotvarkę įrašomas priva
lomai. Konkrečios datos dėl R. 
Karbauskio atleidimo dar nėra.

SAVAIS AUTOMOBILIAIS?
Balandžio 4 d. seimo valdan

čiosios koalicijos atstovai pasiūlė 
keisti seimo narių darbo sąlygų 
įstatymą taip, kad visi parlamen
tarai vartotų savo automobilius ir 
atsisakytų seimo automobilių. 
Siekiant sutaupyti seimui 1.6 mln. 
litų, seimo automobilių jau atsi
sakė 47 parlamentarai iš 141. Už 
nuosavo automobilio vartojimą 
jiems yra mokama mėnesinė 900 
litų kompensacija. Tiems, kurie 
važiuoja seimo automobiliais, per 
mėnesį transporto išlaidoms pa
dengti skiriama apie 1,500 litų. 
Kai kuriems seimo atstovams var
tojant jau nuosavus automobilius, 
buvo sutaupyta 800,000 litų, skel
bia BNS/LGTIC.

KONTROLIERĖS ATASKAITA
Lietuvos vaiko teisių apsau

gos kontrolierė Gražina Imbra- 
sienė balandžio 9 d. pateikė sei
mui ataskaitą, pagal praėjusių 
metų gegužės mėnesį priimtą 
Vaiko teisių apsaugos įstatymą. 
Įstaigos paskirtis yra tirti fizinių ir 
juridinių asmenų skundus, kai pa
žeidžiamos ar gali būti pažeistos 
vaiko teisės ar jo teisėti interesai. 
Kaip praneša BNS/LGTIC, atas
kaitoje pažymėta, kad per porą 
2000 m. (nuo kontrolierės pasky
rimo lapkričio 1 d.) įstaiga ištyrė 
21 skundą raštu ir daugiau kaip 
30 - žodžiu. Šiais metais jau gau
ta 25 skundai raštu ir apie 60 - 
žodžiu. Daugiausia skundų gauta 
dėl valstybės ar vietos savivaldos 
institucijų neveiklumo ar aplaidu
mo. Dažniausiai skundžiamasi 
dėl vaiko globos nuostatų pažei
dimų, miestų (rajonų) vaikų tei
sių apsaugos tarnybų darbuotojų 
neteisingos veiklos, alimentų iš
ieškojimo vilkinimo, vaiko gyve
namosios vietos nustatymo šališ
kumo, dėl buvusių sutuoktinių 
bendravimo su vaiku tvarkos. 
Pranešime pažymima, kad pasta
ruoju metu vis didėjantis nepilna
mečių nusikalstamumas ir plin
tanti narkomanija verčia telkti 
valstybės ir vietos savivaldos 
veiksmus, tobulinant vaikų teisių 
apsauga besirūpinančių instituci
jų sistemą. Kontrolierės nuomo
ne, reikia atitinkamai papildyti 
Vaiko teisių pagrindų įstatymą 
bei Vietos savivaldos įstatymą. RSJ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ,

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Argentinos lietuvių tautinių šokių grupė - “Nemunas” koncerto metu Buenos Aires mieste

Romualdas Jospaitis, gražiai įsikūręs Argentinos vietovėje Cosquin 
prie savo vilos “Aldona”

Hamilton,
DLK ALGIRDO ŠAULIŲ 

KUOPOS susirinkimas įvyko balan
džio 21 d. Kuopos pirm. K. Deksnys 
ir valdybos nariai padarė metinį 
kuopos veiklos pranešimą. Susirin
kimui prašant, ta pati valdyba su
tiko likti dar dvejų metų kadencijai.

AUŠROS VARTŲ PARAPI
JOS KLEBONAS kun. J. Liauba, 
OFM, Didžiąją savaitę susilaukė 
pagalbos iš Toronto - buvo atvykęs 
kun. J. Žukauskas, OFM. Prisikėli
mo Mišiose buvo pilna šventovė 
dalyvių. Po pamaldų Jaunimo cent
ro salėje visi buvo pavaišinti. Ka
vutę ir velykinius užkandžius pa
ruošė E. Bajoraitienė, V. Šniuolie- 
nė, R. Pakalniškienė, M. Borusie- 
nė, E. Gudinskienė, A. Ulbinienė.

JAUNIMO CENTRO SALĖJE 
balandžio 22 d. buvo pagerbtas il
gametis Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. Juvenalis Liauba, 
OFM. Įvadinį žodį tarė parapijos 
tarybos pirm. J. Krištolaitis. Iš Lie
tuvos atvykęs pranciškonų provinci
jolas kun. Benediktas Jurčys, OFM, 
sveikino ir dėkojo klebonui už tokį 
ilgą vadovavimą parapijai ir prane
šė, kad AV parapijos nauju klebo
nu paskirtas kun. Juozapas Žu
kauskas, OFM. Dėkojo ir sveikino 
Toronto Prisikėlimo parapijos kle
bonas, viceprovincijolas Augustinas 
Simanavičius, OFM. Daugelis nu
braukė ašarą, kai KLB Hamiltono 
apylinkės pirm. B. Mačys iškvietė 
po vieną organizacijų atstovus atsi
sveikinti su buvusiu klebonu ir 
įteikti po raudoną rožę. Kun. J. 
Liauba, OFM, kiekvieną žiedą pri
glaudė prie lūpų ir dėjo į puokštę. 
Visi sugiedojo buvusiam klebonui 
“Ilgiausių metų”. Pastarasis jaut
riai, nuoširdžiai padėkojo, papasa
kojo apie savo praeities dienas ir 
sakė priimąs provincijolo sprendi
mą. Naujasis klebonas kun. Juoza
pas Žukauskas, OFM,dėkojo ir lin
kėjo pareigas perleidžiančiam gerų 
užtarnautų atostogų. Tarybos pirm. 
J. Krištolaitis padėkojo visiems už 
atsilankymą, o apylinkės pirm. B. 
Mačys už papuoštus stalus ir salę - 
V. Sniuolienei, R. Pakalniškienei, 
E. Gudinskienei, E. Bajoraitienei. 
Visų padėka Danutei ir Bernardui 
Mačiams už skanų maistą.

PO DVIEJŲ DIENŲ KLKM 
dr-jos Hamiltono sk. pirm. M. Vai- 
tonienės iniciatyva parapijos salėje 
įvyko pobūvis naujojo klebono kun. 
J. Žukausko, OFM, gimtadienio 
proga. Atvyko apie penkiasdešimt 
asmenų. Suėjimą vedė parapijos ta
rybos pirm. J. Krištolaitis, įteikęs 
klebonui atviruką su sveikinimu, 
apibūdino parapijos, lietuvių bend
ruomenės ir klebono, kaip centri
nio asmens reikšmę Hamiltono lie
tuviams. Sveikinimo žodį tarė M. 
Vaitonienė, P. Šidlauskas, o apie 
naujo klebono praeitį, mokslą, tė
vus, papasakojo klierikas Petras 
Šarka, OFM. Kalbėjo ir buvęs kle
bonas kun. J. Liauba, OFM. Kun. 
Juozapas Žukauskas, OFM, išreiš
kė nuoširdžią padėką, nustebęs, 
kad toks gausus parapijiečių būrys 
atvyko jo pagerbti. J.K.

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” 
TUNTO surengta Kaziuko mugė 
praėjo su dideliu pasisekimu. Išde- 
koruotame Jaunimo centre lanky
tojų susilaukta dar prieš pamaldas, 
kai yra gera proga apžiūrėti paukš
tyčių ir skaučių darbeliais papuoštą 
prekystalį, turtingą įvairiais laimi
kiais mažąją loteriją, vertingais lai-

Ontario
mikiais pasižyminčią didžiąją lote
riją, pyragų prekystalį. Po pamaldų 
svečiai vaišinosi tradiciniais lietu
viškais valgiais, pyragais, susitiko su 
draugais, pabendravo su pažįsta
mais. Vaikučiai dalyvavo spalvini
mo varžybose. Maži ir dideli bandė 
laimę mažojoje loterijoje ir įsigiję 
bilietus laukė didžiosios loterijos 
bilietų traukimo.

Be skautų rėmėjų ir bičiulių 
pagalbos mugė nebūtų buvusi sėk
minga. Nuoširdus ačiū visiems, au
kojusiems laimikius loterijoms, tor
tus, pyragus. Maisto paruošimu rū
pinosi kelios skautininkės, kurioms 
talkino E. Bajoraitienė, G. Gode- 
lienė, G. Lesevičienė, S. Panavienė, 
V. Verbickienė ir Ričardas Konte- 
nis. Dėkojame už pagalbą. Taipgi ir 
broliams Juozui Gedriui bei Ro
bertui Konteniui už nuolatinę tal
ką. D. Gutauskienė

A.a. ALDONAI MIKALAUS
KIENEI mirus, jos atminimui pa
gerbti ir reikšdami užuojautą miru
sios šeimai, Kanados lietuvių fon
dui aukojo: po $20 - Z. Čečkaus- 
kas, V. Svilas, P. Žulys ir G. J. Kriš
tolaičiai. J.K.

AUKOS ‘PAGALBA LIETU
VOS VAIKAMS” prisimenant se
kančius mirusiuosius: a.a. Domo 
Slavinsko atminimui, užjaučiant 
žmoną Ritą, dukrą Ireną, sūnų dr. 
Darių ir jų šeimas aukojo: $30 - G.
J. Kažemėkai; $20 - J. Jurgutis, A.
K. Žilvyčiai; a.a. Aldonos Mikalaus
kienės prisiminimui, užjaučiant sū
nų Andrių, dukrą Angelę, seserį 
Eleną, brolį Aleksą ir jų šeimas au
kojo: $40 - K. Mileris; $30 - E. M. 
Klevas, E. A. Liaukai; $25 - D. P. 
Jankai, A. Volungienė; $20 - G. 
Agurkienė, S. Aleksa, A. Deksnie- 
nė, M. J. Gimžauskai, E. K. Gu- 
dinskai, D. M. Jonikai, M. V. Kaz
lauskai, E. P. Lukavičiai, A. Mačiu- 
laitienė, B. Perkauskienė, A. A. 
Petrauskai, F. A. Povilauskai, M. 
A. Pusdešriai, S. J. Remesat, L. S. 
Stončiai, O. B. Stončiai, F. Venske- 
vičienė, A. K. Žilvyčiai; $10 - F. M. 
Gudinskai, J. Juozaitienė, R. S. Ra
manauskai, V. P. Šidlauskai, V. 
Šniuolienė; $5 - M. Borusienė; a.a. 
Antaninos Januškienės atminimui, 
užjausdami dukrą Eleną, vaikaičius 
ir provaikaičius aukojo: $20 - A. 
Gailienė, E. K. Gudinskai, D. P. 
Jankai, V. P. Lukošiai, T. J. Povi
lauskai, J. Pyragius, B. Sadauskie
nė, A. Žemaitytė, S. Žemaitis, A. 
K. Žilvyčiai, P. Žulys; $10 - J. Jur
gutis, O. Leščienė, V. Šniuolienė; 
$5 - M. Borusienė; a.a. Antaninos 
Mikšienės atminimui, užjaučiant gi
mines, B. Sadauskienė aukojo $20; 
a.a. J. Dovidaitienės atminimui, už
jausdama gimines, B. Sadauskienė 
aukojo $20; a.a. Kazimiero Žukaus
ko vienerių metų mirties prisimini
mui, A. K. Žilvyčiai aukojo $10.

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkoja - PLV komitetas

A.a. ALDONOS MIKALAUS
KIENĖS atminimui “Vaikų dienos 
centrui” aukojo: $40 - EI. Kronie- 
nė; $20 - K. Gelžinienė, Z. P. Sa
kalai, R. J. Piciniai, B B. Venclovai, 
Z. J. Rickai, G. Repčienė, Audrutė 
Žemaitytė; $15 - A. S. Urbonavi
čiai; $10 - P. Vitienė, P. Krivins- 
kienė, P. Ciparis, D. Vaitiekūnienė, 
T. Enskaitienė.

A.a. KAZIMIERO ŽUKAUS
KO vienerių metų mirties atmini
mui $20 aukojo G. Repčienė.

A.a. ERIKOS ŠAKIENĖS at
minimui $20 aukojo Audrutė Že
maitytė.

Dėkoja - VDC komitetas

Iš Argentinos 
lietuvių gyvenimo

Kordobos - Argentinos an
trame savo didumu mieste 
(1,500,000 gyv.) anksčiau veikė 
dvi lietuviškos draugijos: “Nep
tūnas” ir “Susivienijimo lietuvių 
Argentinoje šeštasis skyrius”. 
Jos buvo įsteigtos pirmosios 
imigracijos 1929-1930 metais. 
Visi jų nariai yra iškeliavę amži
nybėn. Tai mūsų tautos tėvų 
įsteigtai “Neptūno” draugijai 
daugelį metų pirmininkavo dr. 
onkologas profesorius Rodolfas 
Pinkevičius. Jis pereitais metais 
mirė dviejų automobilių susidū
rime. Tai galutinai užantspau
davo “Neptūno” likimą.

Susivienijimo lietuvių Ar
gentinoje Kordobos 6-tam sky
riui nebesusirenkant, buvo už
darytas ir pusvelčiui parduotas. 
Gautais pinigais buvo paremta 
Buenos Aires mieste Lanus 
apylinkėje veikianti “Argenti
nos lietuvių susivienijimo” bran
duolinė draugija. Ji gražiai vei
kia, ten dar gyvuoja lietuvių kal
ba ir papročiai. Kitos dvi lietu
vių draugijos Buenos Aires pro
vincijoje gražiai veikiančios yra 
“Argentinos lietuvių centras” ir 
senos ateivijos “Lietuvių rate
lis”. Jos turi savo menines pa
jėgas.

Rosario mieste a.a. kunigo 
Margio įsteigtame lietuvių telki
nyje kunigo Augusto Steigvilo 
pastangomis veikia lietuviškas 
choras, daug kur koncertavęs. 
Kunigas Aug. Steigvilas, MIC, 
įšventintas kunigu 1949.VI.29 
Vokietijoje. Iki 1955-57 mokėsi 
Romoje, 1959-1997 dirbo kaip 
lietuvių kapelionas ir klebonas 
Aušros Vartų parapijoje Avella
neda - Buenos Aires ir nuo 
1998 gyvena bei dirba Rosario 
Švento Kazimiero parapijoje 
kaip lietuvių kapelionas ir reda
guoja vienintelį likusį lietuvišką 
dvimėnesinį laikraštį “Laiką”. 
Linkime gerb. kunigui Augustui 
Steigvilui, neseniai šventusiam 
savo kunigystės auksinę sukaktį, 
dar daug metų dirbti lietuvybei 
Argentinoje.

Romualdas Jospaitis

DrZf/IKy FOUR SEASONS tVlZ/KIHCk 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 
Collingwood© apy
linkėse kreipkitės į

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.tourseasonproperties.com

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybės
Lietuvos garbės konsulas S. 

Balzekas Floridoje (Palm Beach 
mieste) vasario 20-21 d.d. dalyvavo 
renginyje “Tarptautinės dienos 
2001” Tallahassee mieste, Floridos 
sostinėje. Šiame renginyje vyko 
kultūrinės bei tarptautiniam verslui 
savitos programos - įvairios paskai
tos, susitikimai, diskusijos. Konsu
las S. Balzekas domėjosi paskaito
mis, dalyvavo diskusijose, skirtose 
pasaulinei prekybai, tarptautiniam 
švietimui. Floridos valstijoje veikia 
67 valstybių konsulatai. Lietuvos 
garbės konsulas S. Balzekas buvo 
vienintelis Baltijos kraštų atstovas. 
Po programos vyko priėmimas Flo
ridos gubernatoriaus J. Bush rezi
dencijoje Tallahassee mieste. Jame 
dalyvavo Floridos senatoriai, kon
greso atstovai bei renginio dalyviai. 
Pasak Lietuvos konsulo, Floridos 
politikai yra pasiruošę bendradar
biauti su Floridos lietuviais, sie
kiant įvykdyti Lietuvai naudingus 
projektus, pvz. amerikiečių paramą 
dėl NATO narystės.

Lietuvos generaliniame konsu
late Čikagoje kovo 14 d. Panevėžio 
“Kalnapiliui” buvo įteiktas apdova
nojimas, nes “Kalnapilio” alus 
“Pale lager” alaus grupėje tarp 20 
varžovų yra antras pasaulyje. Tik 
vienu tašku, kaip pranešė garbės 
konsule Klyvlande I. Bublienė, 
“Kalnapilį” aplenkė Olandijos 
“Royal Groisch” alus. Apdovanoji
mą “Beverage tasting institute” 
laboratorijos vadovas A. Dikty įtei
kė Lietuvos užsienio reikalų vice- 
ministeriui O. Jusiui.

Urugvajus
Montevideo lietuviai surengė 

Kovo 11-tosios pietus ir visuotinį 
bendruomenės susirinkimą. Ta 
proga salė buvo papuošta Lietuvos 
trispalve. Susirinkimas pradėtas 
vaišėmis. Buvo pasigesta, kaip rašo
ma Urugvajaus lietuvių bendruo
menės sekmadienio biuletenyje 
“Žinios” 11 nr., kad nebuvo nė žo
džio užsiminta apie Kovo 11-tosios 
šventę. Esą Urugvajaus lietuviai 
nepripranta švęsti šios šventės. 
Visas dėmesys sutelktas į Vasario 
16-tąją. Bet tikimasi, kad ateityje 
prasmingiau bus paminėta ir Kovo 
11-toji. Po vaišių vyko susirinkimas, 
kuriam vadovavo R. Ibarra, o sek
retoriavo M. Kabrera. Buvo išklau
syti valdybos pranešimai. Labiau 
visus sudomino vasarnamio “Edu
ardo” klausimas. Mat namai yra 
beveik nenaudojami, negaunama 
pajamų, o reikia mokėti mokesčius 
ir padengti priežiūros išlaidas. Siū
lyta šią nuosavybę net parduoti. 
Bet pagaliau nuspręsta namą su
tvarkyti ir jį išnuomoti. Tam reika
lui sudaryta komisija: Dorelis, Gu- 
dynas, Kabrera ir Vuljevas. Susirin
kime pranešta, kad yra steigiama 
nauja tautinių šokių grupė iš vy
resnio amžiaus asmenų. Ši grupė 
galės dalyvauti įvyksiančioje Tauti
nių šokių šventėje Lietuvoje. Šios 
grupės šokėjai turi patys įsigyti tau
tinius drabužius ir užsimokėti į Lie
tuvą kelionės išlaidas.

Australija
Kanberos, Australijos sostinės, 

pašonėje yra turistinis parkas 
“Cockington Green”, kuriame 
įrengti įvairiausių architektūrinių 
bei kultūrinių pastatų maketai 
(modeliai). Esama radinių iš 
Slovakijos, Pietų Afrikos, Norvegi
jos, Indonezijos, Olandijos ir kitų 
kraštų. Kanberos lietuvių “Židinio” 
nariams kilo mintis ką nors įrengti 
iš Lietuvos, nes tą turistinę vietovę 
per metus aplanko per 200,000

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
jsikūręs nuosavuose namuose -

LIETUVIŲ KREDITO
A /VKOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 2.50%
santaupas.................................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....................... 3.50%
180 dienų indėlius.....................3.50%
1 m. term, indėlius.....................3.75%
2 m. term, indėlius.....................4.00%
3 m. term, indėlius.....................4.10%
4 m. term, indėlius.....................4.25%
5 m. term, indėlius.....................5.00%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................... 2.50%
1 m. ind.........................................3.85%
2 m. ind.........................................4.00%
3 m. ind.........................................4.10%
4 m. ind.........................................4.25%
5 m. ind.........................................5.00% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

žmonių. Buvo pasiūlyta parko va
dovybei pastatyti Trakų pilies ma
ketą. Tam tikslui iš R. Daukaus, M. 
Mauragio ir J. Kovalskio sudarytas 
komitetas, kurio paruoštą projektą 
mielai priėmė parko vadovybė. Pilį 
statyti nuspręsta viename parko 
tvenkinyje, pavadinant jį Galvės 
ežero vardu. Interneto pagalba su
sisiekta su Kultūros paveldo centru 
Vilniuje ir Trakų pilies muziejumi. 
Abi įstaigos mielai sutiko bendra
darbiauti. Gauti Trakų pilies planai 
ir daug nuotraukų. Pilies maketas 
bus 3x3 metrų dydžio, su pagrindi
niu 80 cm aukščio pilies bokštu. 
Parko vadovybės pageidavimu, jis 
bus statomas iš “fiberglass” me
džiagos, nes ji geriausiai atlaiko oro 
permainas. Pilies statymui labai pri
taria LB Kanberos apylinkės valdy
ba (“Mūsų pastogė” 2001 m. 10 nr.).

Britanija
Lietuvos nepriklausomybės 

šventę Vasario 16-tąją Nottingha- 
mo lietuviai minėjo vasario 24 d. 
Latvių klubo patalpose. Minėjimą 
pradėjo Didžiosios Britanijos lietu
vių sąjungos (DBLS) Nottinghamo 
skyriaus pirm. J. Domaševičius. 
Invokaciją sukalbėjo kun. dr. S. 
Matulis, MIC, maldoje prisiminęs 
žuvusius už Lietuvos laisvę. Kalbą 
pasakė Britanijos lietuviams žino
mas visuomenininkas D. Furmona- 
vičius, pažymėdamas, kad anais 
laikais Lietuva buvo neutrali 
valstybė, o šiandien ji siekia Šiaurės 
Atlanto sąjungos narystės. Taipgi 
priminė, kad JAV senato užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas J. 
Helms yra pasakęs, jog JAV nega
linčios daryti 1940 m. klaidų, palik
damos Baltijos kraštus Rusijos įta
kai. Gerai meninę programą atliko 
jaunosios telkinio jėgos, suorgani
zuotos dr. R. Furmonavičienės - 
šoko ir dainavo. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Po to vyko vaišės ir 
ilgai nenutilo dainos, grojant M. 
Marcinkutei-Collishaw. Dar buvo 
ir loterija, kuriai vadovavo A. Važ- 
gauskas.

Kovo 1 d. Londono centre, 
baro skaitykloje, rasta žiauriai nu
žudyta kaunietė Jolanta Laikūnai- 
tė, subadyta peiliu. Ji buvo baro ve
dėja. Savo draugėms skundėsi, kad 
turinti nesutarimų su egiptiečiu ba
ro tarnautoju, kurį pati priėmusi į 
darbą. Ji buvo baigusi Vytauto Di
džiojo universitetą Kaune, atvykusi 
į Angliją gilinti anglų kalbos studi
jų, kartu ir dirbti. Kovo 14 d. suim
tas egiptietis Horse Ffery ir apkal
tintas J. Laikūnaitės nužudymu 
(“Britanijos lietuvių balsas” 2001 
m. 4 nr.).

Lenkija
Lenkijos premjeras J. Buzek, 

kaip skelbia BNS, kovo 15 d. pa
tvirtino, kad Lenkija remia Lietu
vos siekius įstoti į SAS (NATO) ir 
Europos sąjungą. Ji taipgi pasiryžu
si dalintis savo patirtimi su Lietuva. 
Toks pareiškimas buvo padarytas 
susitikime su Lietuvos seimo pirmi
ninku A. Paulausku Varšuvoje. 
Pastarasis pokalbiuose su Lenkijos 
parlamento atstovais prašė atsi
žvelgti į Lenkijos lietuvių siūlymą 
neplėsti pasienio užkardos Punsko 
mieste ir ją toliau nukelti nuo šios 
vietovės, kurioje 80 nuošimčių gy
ventojų - lietuviai. Lenkijos parla
mentarai prisipažino, jog jie manę, 
kad šis' klausimas turėjo būti iš
spręstas. Patikrinti Lietuvos seimo 
pirmininko, kad taip nėra, paža
dėjo pasirūpinti, kad sprendimas 
būtų paspartintas. J. Andr.
• Maža garbė svetimom kalbom 

kalbėti, didelė gėda savosios gerai' 
nemokėti

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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


Užgesusį žiburį prisimenant
A. a. kun. Vytauto Bagdanavičiaus, MIC, nueitas kelias 

ir darbai
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□ KJLTURWEJE VEIKLOJE
A. ŠMULKŠTIENĖ

Š.m. balandžio 7 Marijonų 
koplyčioje, Čikagoje, buvo atna
šautos šv. Mišios už a.a. kun. 
Vytautą Bagdanavičių, MIC, 
(1908.XII. 26 - 2001.11.27) ir 
surengta akademinė dalis. Ren
gėjai - korp. “Kęstutis” (kun. V. 
B. buvo jų dvasios vadas) ir 
krikščionys demokratai bei jų 
rėmėjai.

Šv. Mišias atnašavo kun. dr. 
Viktoras Rimšelis, MIC. Savo 
pamoksle išryškino velionies 
nueitą gyvenimo kelią. Marijo
nų nedidelėje salėje susirinko 
nemažas būrys a.a. kun. dr. V. 
Bagdanavičiaus gerbėjų. Minėji
mą pradėjo kęstutietis Juozas 
Končius, vienas iš minėjimo or
ganizatorių; pasveikinęs visus, 
pakvietė krikščionių demokratų 
rėmėjų sambūrio atstovę Mariją 
Remienę, irgi šio minėjimo or
ganizatorę, vadovauti progra
mai. Dr. Juozas Meškauskas tu
riningame žodyje nušvietė velio
nies asmens bruožus ir jo atlik
tus darbus.

A. a. kun. dr. V. Bagdanavi- 
čius yra gili ir plati asmenybė. 
Jis ir filosofas, ir teologas, ir gi
lus patriotas lietuvis. Yra para
šęs apie 2000 straipsnių, keletą 
knygų ir studijų, kurių ne visos 
yra išspausdintos. Kalbėtojas 
suminėjo keletą velionies dar
bų: knygą “Tikėjimo, išminties 
ir taikos dvasia” - tai jo mąsty
mai; filosofinę studiją “Žmo
gaus studija” (dar neišleista);

A.a. kun. V. Bagdanavičius, MIC

Inžinierius, tapęs operos solistu
Vytautas Bakula, žemės ūkio inžinierius, dirbęs kolchoze, 

sužibo operos scenoje

EGIDIJUS MAŽINTAS

V. Bakula, baigęs Smalinin
kų žemės ūkio technikumą, sėk
mingai inžinieriavo sovietinia
me kolchoze. Valstiečiai mėgo 
dėmesingą, jautrų, sąžiningą, iš 
Suvalkijos kilusį inžinierių. Kol
chozo vadovybė, pastebėjusi ga
bų ir iniciatyvų jaunuolį, nuo ry
to iki vakaro darbščiai triūsiantį 
atsakinguose derliaus nuėmimo 
darbuose, prikalbino jį tęsti ne
akivaizdines studijas Lietuvos 
Žemės ūkio universitete. Lais
valaikiu Vytautas užtraukdavo 
“Užaugau Lietuvoj”, “Augau aš 
pas tėvelį”. Galingas, sodrus 
balsas aidėdavo toli už javų lau
ko, girdėdavosi net prie tolimų 
lietuviškų vienkiemių.

Prieš 25 metus žemės ūkio 
inžinieriui dainuojant “Sidabri
nių balsų” konkurse, priėjo vi
dutinio ūgio vyriškis. Šiek tiek 
paklausinėjo - kas toks, iš kur, 
ką veikiąs. Tai būta išmintingo 
Lietuvos muzikos akademijos, 
solinio dainavimo katedros ve
dėjo prof. Z. Paulausko.

V. Bakula, metęs darbą ir 
studijas, susikrovęs į lagaminą 
porą švarių baltinių ir kelnių, iš
skubėjo į Vilnių. Ant stalo na
miškiams paliko tik raštelį: 
“Studijuosiu sostinėje. Netrukus 
išgirsite apie mane”. Namiškiai 
tik pakraipė galvas. Koks biesas 
įsimetė vaikigalio galvon, kad 
metė prestižišką ir pelningą in
žinieriaus profesiją ir panoro 
artisto duonos! Svarstė naujieną 
ir kolegos, kolchozo vadovau
jantieji specialistai.

Kai prisimena Vytautas 
1976 metus, tik nusišypso. Ką 
jaučia teatro veterano širdis, ne
žino niekas. Jei dar kartą reiktų 
rinktis iš naujo, ar vėl pasirinktų 
sunkų operos solisto kelią? Ne
paklausiau.

Niekas nežino menininko 

pamokslus, kurių yra parašęs 
daug, išspausdintų ir neišspaus
dintų, ir teologinę studiją 
“Žmogaus su Dievu santykio 
klausimai” (neišspausdintą).

Velionis - gilus lietuvis, ži
nojęs Lietuvos istoriją nuo pat 
jos pradžios. Yra parašęs “Lie
tuvių tautiškumas ir valstybin
gumas”. Jo straipsniai ir studi
jos yra rimti ir visada prisiminti
ni, pvz. “Lietuviškos išeivijos 
uždavinys - apginti lietuvių tau
tos vardą pasaulio atvirybėje”, 
kur beveik kiekvienas sakinys iš
reiškia kokią nors svarbią temą. 
Priminė ir kun. V. B. parašytą 
“Lietuvių katalikų uždavinys iš
eivijoje”.

Aldona Šmulkštienė per
skaitė vieną ištrauką iš kun. V. 
Bagdanavičiaus raštų. Toliau 
sekė eilė nuoširdžių pasisaky
mų, iškėlusių taurią velionies 
asmenybę ir jo darbus.

Jonas Pabedinskas kalbėjo 
“Kęstučio” korporacijos vardu, 
dr. Petras Kisielius - ateitinin
kų, kr. demokratų - Vladas Šo- 
liūnas, dr. Kazys Ambrozaitis - 
vienminčių, Lietuvių rašytojų 
draugijos ir Pedagoginio litua
nistikos instituto - Nijolė Jan- 
kutė-Užubalienė, LF Bičiulių 
žurnalo “Į laisvę” - buvęs jo 
red. Juozas Baužys. Prie šių kal
bėtojų prisidėjo Zuzana Juške
vičienė, Aleksas Šatas, padekla
mavęs atitinkamą eilėraštį.

Baigiant viską aprėmino 
Pranas Povilaitis, Krikščionių 
demokratų generalinis sekreto
rius. Parafrazuodamas vieną 
evangelistą, jis sakė: “Apie Bag
danavičių yra daug pasakyta, 
bet dar daugiau nepasakyta!”

Kun. V. Bagdanavičius dar 
Vokietijoje organizavo kunigų 
Sąjungą, yra buvęs Tremtinių 
(taip tada vadinosi išeiviai) dr- 
jos pirmininku, “Draugo” mo
deratoriumi, vienas pirmųjų lie
tuviškų knygų klubo steigėjų. 
Velionis suorganizavo moksli
nių studijų klubą, iš kurio vėliau 
išaugo Katalikų mokslo akade
mija. Čia gimė ir pirmasis Aka
demijos židinys!

kelio vingių, klystkelių ir duo
bių. O jų būta daug. Ypač sun
ku šiomis dienomis, kai nuver
tėjo menininko specialybė, dora 
ir žmoniškumas. Valdžia duoda 
tik grašius sunkiai teatro artisto 
duonai, dažnai suvilgytai pra
kaito, ašarų ir nemigo naktų. 
Šiandien V. Bakula turi ką pa
pasakoti ir patarti jauniesiems 
dainininkams. Juk pvz. 20 metų 
išdainavo visas sudėtingiausias 
operų bosinių vaidmenų reper
tuarą. Ant dainininko pečių - 
tūkstančiai gerai sudainuotų 
spektaklių, koncertų Vokietijo
je, Belgijoje, Olandijoje, Estijo
je, Latvijoje, Rusijoje, Suomi
joje ir kt.

1982 m. V. Bakula debiuta
vo Valstybiniame operos ir ba
leto teatre M. Musorgskio ope
roje “Borisas Godunovas” atlik
damas Pimeno vaidmenį. Labai 
pravertė rež. R. Sipario, profe
sorių - R. Geniušo, V. Viržo- 
nio, V. Noreikos patarimai. Di
rigentas prof. J. Aleksa, prof. R. 
Siparis ir vokalo pedagogas 
prof. Z. Paulauskas mėgdavo 
sakyti, kad dainininkas turi būti 
užsigrūdinęs. Per 20 metų bosas 
V. Bakula niekada nesirgo. To 
reikalavo teatro interesai. O 
disciplinos išmoko ne vien stu
dijų suole, bet ir braidžiodamas 
bei darbuodamasis gimtinės 
laukuose ir kloniuose, mechani
nėse dirbtuvėse.

V. Bakula teisus, kad Lietu
vos teatruose trūksta meilės ir 
pagarbos artistui. Administraci
jos darbuotojų, dažnai menkai 
nutuokiančių operos mene, at
lyginimai didesni nei tų, kurie 
kasdien eina dirbti į sceną. Jis 
teisus ir tada, kai nusigręžiama 
nuo lietuviško repertuarinio 
operos teatro tradicijų ir žvalgo
mas! į Amerikos ir Vakarų Eu
ropos teatrus betodariškai juos 
kopijuoti.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990.III.il paminklas Kampuočių kaime Seinų-Punsko srityje
Nuotr. “Aušros”

Naujas “Laisvės kovų archyvo” numeris
KAZYS BLAŽEVIČIUS

Neseniai Lietuvos knygy
nuose pasirodė politinių kalinių 

• ir tremtinių sąjungos istorinio 
žurnalo “Laisvės kovų archy
vas” 29-tas numeris. Jame pa
teikiama daug laisvės kovų daly
vių atsiminimų.

Petras Vėlyvis ir Vytautas 
Vyšniauskas 82 p. straipsnyje 
rašo apie Žuvinto Palių partiza
nus, ryšininkus ir rėmėjus 1944- 
1957 m. Paliose pradėjo kurtis 
pirmieji Suvalkijos partizanų 
daliniai. Čia jie pasitiko pirmąjį 
kovos krikštą, čia žuvo pirmieji 
Tėvynės gynėjai, čia formavosi 
kovų taktika, grūdinosi žmonės, 
iškilo pirmieji pasipriešinimo 
organizatoriai ir vadai.

Paliose vienas iš pirmųjų 
partizaninę kovą pradėjo Sergi
jus Staniškis (1899-1953 m.), ta
pęs partizanų majoru, nuėjęs 
kelią iki LLKS ginkluotų pajėgų 
vado pavaduotojo.

Kurį laiką Palių vyrams va
dovavo Lietuvos kariuomenės 
puskarininkis Albinas Liūdžius 
(1916-1945), Motiejus Overa 
(1919-1945), Vladas Gavėnas- 
Tarzanas (1917-1945), Antanas 
Kušlys-Vilkas (1913-1945) ir kt.

Pirmuosius skaudžius nuo
stolius Palių partizanai patyrė 
per didįjį Palių “valymą” 1945 
m. balandžio 23 d. Tą dieną žu
vo Albinas Liūdžius, Alfonsas 
Kirtiklis, Vaclovas Vyšniauskas, 
Juozas Burbulis ir į partizanų 
stovyklą atsitiktinai užėję vyrai: 
Teofilis Liutkevičius, Jonas Ka- 
lys ir Jonas Prūsaitis.

Atsiust a paminė t i
Antanas Martinionis, RYTŲ 

FRONTE - ATKAKLŪS MŪŠIAI. 
Lietuvių savisaugos ir statybos ba
talionų karių 1941-1945 m. kovoju
sių Rytų fronte su Raudonąja armi
ja atsiminimai. Išleido Jonas Milte
nis. Tiražas - 600. Vilnius, 2000 m. 
115 psl.

Šimun Šito Č'orič, KLAUSYK, 
IRIDE! Laiškai iš Kroatijos 199X. 
Iš anglų kalbos vertė Vaida Kelc- 
rienė. Išleido “Tyto alba” (J. Ja
sinskio 10, Vilnius 2600). Vilnius, 
2001 m., 96 psl. Tiražas - 1000 cgz. 
Gaunama šiuo adresu: V. Kelerie- 
nė, 58 Van Nostrand Ave., Great 
Neck, NY 11024-1824, USA).

Sol. VYTAUTAS BAKULA (Rim
vydas) J. Karnavičiaus operoje 
“Gražina”

Straipsniui panaudoti Vy
tauto Vyšniausko-Drąsuolio, ry
šininkės Birutės Matusevičiū- 
tės-Keturakienėš, rėmėjos Sta
sės Stančikienės atsiminimai. 
Straipsnis baigiamas Palių parti
zanų ir su jais minimų kovotojų 
pavardžių-slapyvardžių rodyklė, 
kurią parengė Bonifacas Ulevi
čius ir Vincas Kubertavičius (23 
psl.).

Apie partizanų sąjūdį Rytų 
Lietuvoje rašo V. ir P. Dragūnai 
(46 psl.). Straipsnyje pateikti ry
šininkės Vijūnės (slap.), Leono 
Petronio, Povilo Januševičiaus, 
Petro Turos, partizano Algio 
Šidlausko, partizano ir ryšinin
ko Alfonso Skukausko atsimini
mai. Šiuose atsiminimuose daug 
dėmesio skiriama Salamiesčio 
apylinkėse veikusio partizanų 
būrio vadui aviacijos kapitonui 
Albinui Tindžiuliui-Dėdei (1910- 
1949).

Straipsnis baigiamas Sala
miesčio apylinkės partizanų, 
taip pat okupantų valdžios nu
žudytų žmonių sąrašu (viso 81 
pavardė).

Pasakojimą apie Ukmergės 
partizanus tęsia, (antra dalis) 
Bronius Latvys (23 psl.). 
Straipsnyje pateikta detali in
formacija apie “Didžiosios ko
vos” apygardos “Kranto” būrį, 
to būrio partizanus, žuvusius 
Trinkūnų kaime ūkininko Mac
kevičiaus sodyboje 1952.X.27. 
Taip pat rašoma apie B. Latvio 
ir jo mamos Juzės Latvienės 
tremtį, gyvenimą Sibire ir grįži
mą Lietuvon. Marija Tarvydie
nė trijų puslapių straipsnelyje 
pasakoja apie savo brolį partiza-

Vytautas Volertas, BAU BO
NIS. Vienas žmogus, viena lemtis. 
Romanas apie pirmąsias atsikūru
sios Lietuvos dienas. Redaktorė - 
Ona Baliukonytė. Dailininkė - Jū
ratė Juozėnicnė. Išleido “Naujasis 
Dienovidis” (Pilies 23a, Vilnius 
2600). Vilnius, 2000 m., 352 psl.

JUODŲJŲ DIENŲ SAKMĖS. 
Partizanų bei politkalinių išgyveni
mai. Leidėjas - Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras (Didžioji g. 17/1, Vilnius). 
Dailininkas - Romas Dubonis. Re
daktorė - Albina Venskevičienė. 
Vilnius, 2001 m., 608 psl.

Juozas Starkauskas, STRI
BAI. Ginkluotieji kolaborantai Lie
tuvoje partizaninio karo laikotarpiu 
(1944-1953). Viršelio dailininkas - 
Alfonsas Žvilius. Redaktorė - Ri
ma Dulkinienė. Leidėjas - Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras (Didžioji g. 17/1, 
LT-2001 Vilnius). Vilnius, 2001 m., 
616 psl.

Antanas Suraučius, SARGY
BOJE. Buvusio Lietuvos partizano, 
Intos ir Abczo lagerių kalinio 
(1948-1958) eilėraščiai, sukurti la
gerio sąlygomis ir užrašyti iš atmin
ties gyvenant jau Lenkijos liaudies 
respublikoje. Išleido Punsko “Auš
ros” leidykla (Mickevičiaus 23, 
Punskas 16-515, Poland). Tiražas - 
300 egz. Leidyklos redaktorius - Si
gitas Birgelis, dailininkė - Vaida 
Juozapaitytė, stilistas - Algis Uzdi- 
la, korektorė - Birutė Burdinaitė- 
Olow, Punskas, 2001 m., 36 psl. 

ną Stanislovą Žukauską-Lapą, 
kurį Ukmergės saugumiečiai 
nušovė 1952.V. 13. netoli Jo
navos.

Apie Vakarų Lietuvos par
tizanus rašo Celestinas Ajaus- 
kas, Kazimieras Banys, Vytau
tas Bukauskas ir Adomas Luka- 
ševičius (14 psl.). Jų rašinys 
skirtas paskutiniam Jūros srities 
partizanų vadui, LLKS prezi
diumo pirmininko pavaduoto
jui, 1953 metais žuvusiam Anta
nui Bakšiui-Klajūnui, German
tui. Straipsnis papildytas ketu
riais dokumentais, rašytais Bak
šio ir jam.

Kazimieras Banys tęsia (pra
džia LKA nr. 24) pasakojimą 
apie Nemuno-Dubysos-Mituvos 
trikampio (Kęstučio apygardos 
Vaidoto rinktinės) partizanus. 
Autorius stengiasi išsiaiškinti 
Edvardo Pranckevičiaus (?)-Va- 
sario asmenybę, rašo apie Vincą 
Šukaitį-Gintautą ir Antaną Šab- 
lauską-Arą (12 psl.)

Skyrelyje “Tremties keliais” 
Antanas Valiūnas aprašo biržie
čių kelionę į tremtį ir varganą 
tremtinių gyvenimą Sibire (4 
psl.)

Referatų, straipsnių skyre
lyje Antanas Gintautas Bružas 
detaliai aprašo Mato Mažeikos 
šeimos ir sodybos Ruseinių kai
me sunaikinimą (Josvainių 
vlsč.)

Antanas Gintautas Bružas 6 
psl. straipsnyje rašo apie Krakių 
vis. Šmotiškėlių kaimo Lisių šei
mą - partizanus ir ryšininkus, jų 
likimus laisvės kovų metais.

Biografijų skyrelyje Bonifa
cas Ulevičius pateikia naujos in
formacijos apie Tauro apygar
dos vadą Viktorą Vitkauską- 
Saidoką, Karijotą (7 psl.).

Rezistencijos enciklopedi
jos puslapiuose Kęstutis Kaspa
ras pateikia patikslintą informa
ciją apie “Didžiosios kovos” 
apygardos partizanų organiza
torių ir vadą Praną Petkevičių- 
Kariūną, jo žūties aplinkybes ir 
šeimos likimą (3 psl.).

Mamai
Po tėviškės dangum skaisčiu, 
Su pušimis užaugau.
Bet širdį motinos jaučiu, 
Ji mano laimę saugo.

Daug metų užgulė pečius, 
Daug pro akis prabėgo. 
Liūliavo vandenis plačius, 
Tamsi naktis be miego.

Dažnai aš medžių ošime, 
Sapnuoju gimtų namą. 
Lelijos tiesias į mane, 
Lyg Tavo rankos, mama.

Melsvom akelėmis žiūri, 
Akacija Baltoji!
Nukrinta ašara sūri, 
Gegutė užkukuoja.

Pavasarius nuneša laikas 
skubus

Pas ką aš pareisiu, kai Tavęs 
nebus?

Liuda Lietuvininkaitė- 
Marmienė

“Modernizmo link: dailės gy
venimas Lietuvos respublikoje 
1918-1940” - tai Jolitos Mulevi
čiūtės knyga, kurios sutiktuvės 
įvyko šiuolaikinio meno centre ir 
po to š.m. balandžio 2 d. - M. Ži
linsko dailės galerijoje. Knygoje 
apžvelgtas nepriklausomos Lietu
vos menininkų gyvenimas ir jų 
kūryba Kaune. Apžvalgą sudaro 
nuotraukos, iliustracijos, amži
ninkų prisiminimai, kritikų bei 
dailininkų pasisakymai. Kaip EL
TOS pranešime pabrėžiama, au
torė skaitytojus supažindina su 
tuometinėmis pastangomis ne
prarasti lietuviškos dvasios. Sutik
tuvių programą paįvairino filmas 
apie prieškarinio Kauno gyve
nimą.

A. a. Aleksas Baltrūnas, rašy
tojas, žurnalistas, mirė Vilniuje 
š.m. balandžio 15 d., eidamas 77- 
tuosius savo gyvenimo metus. 
Velionis gimė 1925 m. vasario 9 
d. Kupiškyje. Mokėsi Vilniaus 
dailės institute, Kauno universite
te. Kurį laiką mokytojavo, vėliau 
pradėjo dirbti laikraščių bei žur
nalų redakcijose. Ypač nusipelnė 
redaguodamas “Kultūros barus” 
(1965-1972). Kūrė apsakymus, 
apysakas vaikams bei suaugu
siems, parašė romaną “Tu mane 
šauki” (1964), reiškėsi publicisti
koje. Kaip ELTA rašo, jo kūryba 
patraukli “polinkiu į dorovines 
refleksijas”. Velionis palaidotas 
balandžio 19 d. Vilniaus Antakal
nio kapinėse.

A. a. Jokūbas Dagys (1905- 
1989), skulptorius, kelių knygų 
autorius, ilgametis torontietis, sa
vo kūrybiniais darbais gyvas Lie
tuvoje. Nepriklausomybės de
šimtmečio proga Lietuvos dailės 
muziejaus Radvilų rūmuose 2000 
m. kovo 12 - rugsėjo 30 d.d. veikė 
didelė paroda “Sugrįžusi išeivijos 
dailė”. Tarp 500 išeivijos lietuvių 
meno kūrinių 16 buvo J. Dagio 
skulptūrų, artimųjų rūpesčiu par
gabentų iš Kanados, kaip pažymi
ma O. Mažeikienės pranešime. 
Tai tik maža dalis iš velionies kū
rybinio kraičio - apie 1000 skulp
tūrų ir dar daugiau tapybos. Prisi
menama - 1919 m. J. Dagys įstojo 
į Biržų gimnaziją, rašė eilėraščius, 
redagavo moksleivių laikraštėlį 
“Saulėtekis”. Gimnaziją baigęs 
mokėsi Kauno meno mokykloje, 
skulptūrą studijavo pas garsųjį 
Juozą Zikarą. Mokytojavo Rasei
nių valstybinėje gimnazijoje 1932- 
1944 m. Dalyvavo parodose Kau
ne, Rygoje, Taline. Lietuvos daili
ninkų sąjungos surengtoje J. Da
gio asmeninėje parodoje jis pasi
rodė su 85 skulptūrom ir barelje
fais, 20 tapybos darbų ir 20 pieši
nių. Labai produktyvų jo darbą 
sutrukdė sovietų okupacija ir ka
ras. Tą darbą jis uoliai tęsė išeivi
joje, kur buvo aktyvus Kanados 
skulptorių s-gos narys, Amerikos 
lietuvių dailininkų s-gos narys. 
Reiškėsi spaudoje, kūrė eilėraš
čius, rengė ir išleido savo kūrybos 
albumus. Velionis nepripažino 
abstraktaus meno. Praeitų metų 
pabaigoje J. Dagiui būtų sukakę 
95-eri. Sūnaus Leopoldo rūpesčiu 
skulptoriaus pelenai į Lietuvą bu
vo parvežti 1989 m. spalio 15 d. ir 
palaidoti Raseinių kapinėse šalia 
pirmosios žmonos Olgos ir sū
naus Rimgaudo.

ROBERTAS LUKŠTĄ, Cicere gimęs ir augęs žymusis lietuvių kilmės 
krepšininkas ir treneris, treniravęs kelių Amerikos universitetų komandas. 
Jis dar ir dabar priklauso Amerikos trenerių sąjungai. Edvardo Šuiaičio 
nuotraukoje jis varto senas nuotraukas iš jo sportinės veiklos

Alytaus moksleiviai koncer
tavo Anglijos Londone, šv. Kazi
miero šventovėje š.m. balandžio 
8, Verbų sekmadienį. Kaip ELTA 
rašo, koncertas įvyko tuoj po Mi
šių ir jo pasiklausyti susirinko pil
na šventovė tautiečių, daugiausia 
naujųjų ateivių. Klausytojus žavė
jo Alytaus Panemunės vidurinės 
mokyklos choro “Aušra” mergai
čių grupė, vadovaujama dirigen
tės B. Eismontienės, akompanuo
jant J. Nastulevičienei, ir būrelis 
Alytaus muzikos mokyklos auklė
tinių, vad. J. Botyrienės.

Lietuvos dramos teatro akto
rė Birutė Marcinkevičiūtė š.m. 
kovo 22-27 d.d. Meksikos Ciudad 
Viktorijos mieste vykusiame tarp
žemyniniame teatrų kultūros fes
tivalyje vaidino monospektaklį 
“Žodžiai smėlyje” pagal S. Bec- 
ketto “Laimingas dienas”. Be jos, 
Lietuvai ten dar atstovavo foto
grafo D. Matvejevo nuotraukų 
paroda “Lietuvos teatras”, rodan
ti įdomiausias akimirkas iš reži
sierių R. Tumino, E. Nekrošiaus, 
O. Koršunovo, G. Varno ir B. 
Marcinkevičiūtės spektaklių. Kaip 
ELTA pažymi, festivalyje dalyva
vo Meksika, Čilė, Peru, Kuba, 
Argentina, Kanada, JAV, Filipi
nai, Sviecarija, Švedija, Slovakija 
ir Lietuva. Renginiu norėta žiūro
vus supažindinti su įvairių žemy
nų teatro reiškiniais.

Geriausios 2000 metų kny
gos, skirtos vaikams ir paaug
liams, š.m. balandžio 2 d. susilau
kė premijų, kurios buvo įteiktos 
Tarptautinės vaikų knygos dienos 
proga Valstybinėje M. Mažvydo 
bibliotekoje. Kaip ELTA prane
ša, įvertinti ir pažymėti knygų au
toriai bei dailininkai-iliustrato- 
riai. Tarptautinės vaikų ir jauni
mo literatūros draugijos premiją, 
kurią remia Šarūnas Marčiulio
nis, gavo rašytoja Vytautė Žilins
kaitė už knygą “Nebijoki”. Taip 
pat premijuoti - poetas Valdema
ras Kukulas už knygą “Vėjo bir
bynė”, poetas Jonas Mačiukevi
čius už knygą “Ančiukas Krypčiu- 
kas”. Už meniškiausias iliustraci
jas apdovanotas dail. Edvardas 
Jazgevičius; draugijos diplomą 
gavo jauna dailininkė Eglė Gela- 
žiūtė.

Prof. Petras Lossowskis, len
kų istorikas, Antrojo pasaulinio 
karo metu gyvenęs Kaune, para
šęs nemažai darbų, skirtų lietu
vių-lenkų santykiams, išleisdino 
gana stambų 300 psl., į 5 skyrius 
padalintą veikalą “Lietuva”, ku
rio sutiktuvės įvyko š.m. balan
džio 3 d. Lenkijos istorijos insti
tute, Varšuvoje. Knygą išleido lei
dykla “Trio” serijoje “Pasaulio 
valstybių istorijos 20 amžiuje”. 
Knygos įvade autoriaus pažymė
ta, kad po trukusios dešimtme
čiais izoliacijos Lietuva priartėju
si prie Lenkijos, abiejų šių valsty
bių santykiai plečiasi apimdami 
visas gyvenimo sritis; esą reikia 
eiti nuo viršūnių draugystės iki 
abiejų tautų visuomenių tarpusa
vio supratimo. Istoriko nuomone, 
lietuvių tautinio atgimimo pirmo
ji paskata buvęs 1863 m. sukili
mas. ELTA pažymi, kad autorius 
šį kartą stengėsi būti nešališkas, 
tačiau lietuvių visuomenė ir isto
rikai surasią dėl ko su juo pasi
ginčyti. Snk.
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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 pęnktadięnials nuo 1 v-P.P. Iki 8 v.v.___

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:

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

90-179 d. term, ind...................... 3.10%
180-364 d. term.ind..................... 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.............. 3.10%
1 metų GlC-met. palūk...............3.60%
2 metų GlC-met. palūk...............3.75%
3 metų GlC-met. palūk...............3.95%
4 metų GlC-met. palūk...............4.50%
5 metų GlC-met. palūk...............4.55%
RRSP, RRIFir 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 RRIF-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%

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 
mortgičlus iki $750,000.

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

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

DENTAL CARE
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'/2°/o
IŠVISO

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

■ I lllllllIIIII III IIIIII

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

BURNHAMTHORPE-CAWTH" 
bungalow su užbaigt' Yd, 
dvigubas garažas, r O > užda
roje gatvėje-
KINGS'’^. ’u U E EN SWAY, 
pag^ j miegamųjų “condo- 
r r.i', matomas CN bokštas ir 
ežeras-$219,900.
IŠNUOMOJAM* "ęA^HBURN- 
MARTINQS^O^\j kamb. bung., 
$1790 m v5 '

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

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

Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos Vilniuje jaunuoliai, dalyvavę 
ŠALFASS-gos surengtose jaunių krepšinio žaidynėse š.m. balandžio 28-29 
d.d. Lemonte, IL Nuotr. Ed. Šulaičio

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

JAV-bėse. Tačiau nuo vasario 
iki lapkričio visi skrydžiai j An- 
tarktiką būna sustabdyti, nes 
ten tamsu ir siaučia labai šalta 
žiema. Sniego pūgose matomu
mas būna blogas, o nusileidus 
netrukus užšąla lėktuvų moto
rai. Tačiau, pasirodo, kanadie
čiams poliarinis šaltis nėra toks 
baisus, ir turima lėktuvų pritai
kytų šalčiams. Kenn Borek Air 
Ltd. bendrovė iš Kalgario (Al
berta) pasiuntė du (vienas buvo 
atsarginis) propelerinius Twin 
Otter lėktuvus į pietinę Čilės da
lį. Iš ten du pilotai, Sean Lautitt 
ir Mark Carey, bei inžinierius 
Norm Wong, nuskridę vienu 
lėktuvu į Antarktikos bazę lai
mingai nusileido ir, pasiėmę 
amerikietį dr. R. Shemenski, 
sugrįžo į Čilę. Iš ten į JAV gy
dytoją atskraidino keleivinis 
lėktuvas.

Pasaulinė operos premjera 
įvyko Toronto Elgin teatre ba
landžio 19-28 dienomis. Dvikal
bei operai Iron Road muziką 
parašė Vankuverio kompozito
rius Chan Ka Nin, libretą - 
Mark Brownell, dalį jo į kiniečių 
kalbą išvertė George K. Wong. 
Operoje vaizduojama transka- 
nadinio geležinkelio statyba, 
kurioje dalyvavo apie 17,000 ki
niečių, atlikdami sunkius ir pa
vojingus darbus, sprogdindami 
Kanados vakaruose kalnų uo
las, išnaudojami ir ujami baltųjų 
varovų. Turinyje jauna kinietė 
Lai Guan iš Guangdong provin
cijos, mirus motinai, atvyko į 
Kanadą ieškoti jau seniai geres
nio gyvenimo šeimai ieškojusio 
tėvo. Persirengusi berniuku įsi
jungė į kiniečių geležinkelio 
darbininkų grupę, kurioje po il
gų vargų surado tėvą -bal
tiesiems parsidavusį kiniečius 
skriaudžiantį rangovą.

Opera baigiasi laimingai 
Lai Guan ir jos tėvui - geležin
kelis baigtas statyti, kiniečiai 
darbininkai pavaromi, “išsibars
to kaip ryžiai po laukus”; Lai 
Guan iššaukia statybos metu

žuvusiųjų kiniečių darbininkų 
kaulus ir, padedama mirusios 
motinos, išlaisvina juos iš už
maršties. Orkestras turėjo tris 
kinietiškus instrumentus: styginį 
Erhu ir du į citras ar kankles pa
našius, Yangqin (grojamą su 
mažais plaktukais) ir Gu Zheng, 
kurie palydėjo kai kurias kiniš
kai dainuojamas vietas. Operos 
pradžioje raudose prie Kinijoje 
mirštančios Lai Guan motinos 
girdėjosi įdomus polifoninis 
dainavimas, panašus į man per
nai girdėtą polifoninį dainavimą 
koncerte Vilniuje Bernardinų 
šventovėje. Si dvikalbė opera 
yra jau Kanados antroji: pirma 
buvo angliška/prancūziška Louis 
Riel.

Britų Kolumbijos premje
ras U. Dosanjh (NDP) paskelbė 
provincijos parlamento rinki
mus gegužės 16. Jau iš anksto 
pranašaujama, kad liberalai lai
mės rinkimus, ir jų vadovas, bu
vęs Vankuverio miesto burmist
ras Gordon Campbell, 53 metų 
amžiaus, taps premjeru. Br. Ko
lumbijoje yra apie 2 milijonai 
registruotų balsuotojų. Prieš 
rinkimus parlamente buvo 39 
naujieji demokratai (NDP), 32 
liberalai, 4 nepriklausomi; 4 
naujos rinkimų apygardos daly
vaus šiuose rinkimuose, padi- 
dindamos parlamentą iki 79 at
stovų.

Valįjos princas Charles at
vyko trumpam 6 dienų vizitui į 
Kanądą, kuris prasidėjo balan
džio 25 Otavoje. Ant raudono 
kilimo ir jam buvo padėtas de
zinfekcinis (nuo snukio ir nagų 
ligos, siaučiančios tarp D. Brita
nijos gyvulių) kilimėlis. Princas 
buvo apdovanotas gėlėmis, 
skaučių sausainių dėžute, indė
nų skulptūra, o vakare jo garbei 
karalienės atstovė A. Clarkson 
paruošė iškilmingus pietus. 
Tuojau po to princas išvyko į 
Saskatchewan provinciją, kurią 
jis lankė pirmą sykį, ir į Yukon 
teritoriją. Kelionę baigė Toron
te dar vienais iškilmingais pie
tumis. G.K.

K. KATKUS
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XXVII 
OLIMPIADOS 
ŽAIDYNĖS j

Sportas
“Aušros” žinios
- P.P.K. “Aušros” komandos 

balandžio 28-29 d.d. ŠALFASS 
krepšinio pirmenybėse Čikagoje 
laimėjo: “Molecules” sidabro me
dalį, berniukų “D” bronzos, mer
gaičių “D” sidabro, mergaičių “C” 
sidabro ir berniukų “B” bronzos.

- “Aušros” klubo metinis po
kylis ir premijų įteikimas įvyks pa
rapijos patalpose birželio 2 d., po 5 
v.p.p. Mišių. Pokylyje dalyvaus ir 
klubo įsteigėjas vysk. P. Baltakis, 
OFM. Inf.

Sukaktuvinės žaidynės
Pirmosios Šiaurės Amerikos 

lietuvių sportinės žaidynės įvyko 
1951 m. Toronte. Nuo to įvykio jau 
prabėgo 50 metų. Tai minint ir 
švenčiant, Toronte rengiamos su
kaktuvinės 51-sios žaidynės, kurios 
įvyks liepos 4-7 d.d. ŠALFASS-gos 
centro valdybos pranešimu, šias 
žaidynes vykdo Toronto PPSK 
“Aušra”. Išankstinė registracija 
pratęsta iki gegužės 10 d. imtinai. 
Registruotis pas žaidynių vadovą 
Rimą Miečių, 54 Burrows Ave., 
Etobicoke, Ont. M9B 4W7, tel. 
416-234-0878; faksas 416-234-8506; 
E-paštas: rimmerl@sympatico.ca

Žaidynių programoje - įvairių 
amžiaus grupių vyrų ir moterų 
krepšinis, tinklinis, lauko tenisas, 
stalo tenisas, kėgliavimas ir šach
matai. Be to, numatomos ir paro
domosios (ne pirmenybinės) varžy
bos - golfo, sportinio šaudymo ir 
berniukų (1985 m. gimimo ir jau
nesnių) krepšinis. Inf.

Žinios iš Lietuvos .
KREPŠINIS: LKL ketvirtbaig- 

mės rezultatai: Vilniaus “Lietuvos 
rytas” - Kauno “Atletas-Policija” 
113:83 ir 94:64, “Šiauliai” - Vil
niaus “Sakalai” 77:74 ir 90:77, Aly
taus “Alita” - Klaipėdos “Neptū
nas” 101:83 ir 108:100. Kauno 
“Žalgiris” - “Panevėžys” 113:79 ir 
91:73. Klubai, laimėję dvejas rung
tynes, iškopė į pusbaigmes. NBA 
Portland “Blazers” vidurio puolėjas 
Arvydas Sabonis trumpam sugrįžo j 
Kauną.

DVIRAČIAI: E. Pučinskaitė 
“Vuelta Internacional a Mallorca 
Feminas” dviračių lenktynėse Ispa
nijoje užėmė antrąją vietą. R. 
Rumšas Italijoje “Giro del Trenti- 
no” užbaigė septintas, bet bendroje 
įskaitoje išsaugojo trečiąją vietą.

ŠIDOKAN KARATE: Graiki
joje vykusiose pasaulio profesiona
lų kikbokso dr-jos pirmenybėse, 
kuriose dalyvavo tūkstantis sporti
ninkų iš 53 pasaulio valstybių, Kau
no “Ąžuolo” klubo atstovas Tomas 
Stupuris (svorio grupė iki 72.5 kg) 
laimėjo aukso medalį. Sidabro me
dalį iškovojo taip pat “Ąžuolo” at
stovas Gediminas Zubotkus (iki 67 
kg). Bronzos apdovanojimus gavo 
kaunietis Aurimas Grumadas (iki 
72.5 kg) ir vilnietis Edvardas Kul- 
bekinas (per 88.5 kg.).

ŠAUDYMAS: Šaudymo į 
skrendančius taikinius varžybose 
Kipre olimpinė čempionė D. Gud- 
zinevičiūtė užėmė ketvirtąją vietą.

JOJIMAS: Baltijos taurės joji
mo varžybose Estijoje Z. Šarka iš
kovojo keturias prizines vietas ir 
buvo aštuntas pagrindiniame 
“Grand Prix” jojime. Jis jojo Estijo
je skolintu žirgu, nes dėl snukio ir 
nagų ligos apsaugos suvaržymų ne
galėjo atsivežti savo žirgo.

ŠOKIAI: Londone “Herts Ball” 
klasikinių šokių programos nugalė
tojais tapo Kauno “Sūkurio” klubo 
atstovai E. Daniūtė ir A. Bižokas, o 
Kaune jie laimėjo tradicinės “Gin
tarinės poros - 2001” ir Tarptauti
nės sportinių šokių federacijos 
(IDSF) standartinių šokių pasaulio 
įvertinimo varžybas. V.P.

• Jau taip gyvenime esti - jei žmo
gus negalvoja apie laimę ar nelai
mę, o tik stengiasi stropiai atlikti 
savo pareigą, laimė ateina savaime, 
nors žmogui priseina gyventi varge 
ir neturte. (Humboldt)

Marius E. Rusinas, CLU CFP

Dabartinės Lietuvos pašto ženklas Ntr. M. Pranevičiaus

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

(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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

HOMELIFEĮ
Home Life/Realty One Ltd. 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto, Ont. M6S 1N8

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MM
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 4 RRIF 4 m. term. ind. 
4.80% už RRSP 4 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
• mortgičlus iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

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

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

[MasterCard]

stra Travel______
& Services Inc

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

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

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

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

INTERNATIONAL

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

(nemokamas)

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

Mes siunčiame siuntinius i
BALTIJOS VALSTYBES, RUSIJA, UKRAINA 

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

ALGIS (5) 133 Roncesvalles Avė.
Menei IO 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 kainu garantuoju nupiginimą. Raskite, nesvarbu kur, sau 
geriausią kainą ir tada kreipkitės i mane asmeniškai - ir nuo tos 
“geriausios” kainos duosiu Jums nuolaidą.
Turiu 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 atsikviečianl gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

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

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

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


Su sporto žymūnu atsisveikinant
Amžinybėn iškeliavo vėl 

viena žymi Lietuvos sporto fi
gūra: kovo 22-sios naktį mirė 
garsusis krepšininkas, nusipel
nęs krepšinio treneris, pedago
gas, Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino penktojo 
laipsnio ordino žymūnas Stepas 
Butautas. Jis mirė eidamas 76- 
sius metus, ilgesnį laiką jau sun
kiai sirgęs.

Velionies gyvenimas išmar
gintas visa eile laimėjimų, įvai
rių pasižymėjimų bei nuopelnų. 
Jis XI-se Olimpinėse žaidynėse 
Helskinyje, žaisdamas Sov. Są
jungos rinktinėje, iškovojo si
dabro medalį. Taip pat tris kar
tus su ta pačia rinktine laimėjo 
Europos krepšinio pirmenybių 
auksą (1947, 1951 ir 1953).

Baigęs aktyvaus krepšinin
ko karjerą, Butautas tapo trene
riu ir šioje srityje jis taip pat 
puikiai pasireiškė. 1957-1967 m. 
jis treniravo Lietuvos vyrų krep
šinio rinktinę, Kauno “Žalgirio” 
komandą, ir valstybinę Kubos 
ekipą (1970-sisis). Šalia to, jis 
buvo ir Sov. Sąjungos moterų 
rinktinės vyr. treneriu, su kuria 
1960-siais laimėjo Europos, o 
1962-siais - pasaulio pirmeny
bes. Butauto treniruota Sov. Są
jungos studentų ekipa iškovojo 
pasaulio studentų pirmenybėse 
auksą.

Ilgą laiką jis dėstė Kūno 
kultūros ir Kauno Politechnikos 
institutuose. Turėjo docento 
laipsnį, buvo Kauno Kūno kul
tūros instituto katedros vedėju, 
parašė porą knygų apie krepšinį 
ir kt.

Su šiuo žymiuoju sportinin
ku bei sporto darbuotoju yra te
kę ne kartą susitikti. Atmintyje

labiausiai įstrigo du iš jų. Pir
masis buvo 1962-siais, kada jo 
treniruojama Sov. Sąjungos mo
terų komanda viešėjo Ameri
koje ir, šalia kitų vietovių, žaidė 
ir Peorijos mieste. Į šias rungty
nes iš Čikagos buvome nuvykę 
penkiese: jų tarpe ir dabartinis 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus bei dar ir dabar Čika
goje besidarbuojantis vietos lie
tuvių sporto veikėjas Rimas 
Dirvoms. Velionies treniruoja
mos komandos kapitonė tada 
buvo lietuvaitė Jūratė Daktarai- 
tė, su kuria irgi buvo proga pa
bendrauti. Tuomet svečių ekipa 
nugalėjo amerikietes, kurios 
tais laikais krepšinyje dar nebu
vo toli pažengusios.

Kitas artimesnis susitikimas 
su Stepu Butautu buvo prieš be
veik trejus metus, kai vyko Lie
tuvos ir po platųjį pasaulį išsi
barsčiusių lietuvių sporto vete
ranų pagerbimas Sporto muzie
juje Kaune. Tada Stepas jau buvo 
ištiktas pirmojo insulto ir vaikš
čiojimui reikėjo kitų talkos.

Daugelis jį laikė geriausiu 
Lietuvos krepšininku iki šeštojo 
dešimtmečio, o vėliau - geriau
siu treneriu. Galima sakyti, jog 
šio žmogaus dėka Kaunas pasi
puošė stipriausiais krepšininkais.

Velionis krepšinį pradėjo 
žaisti Kaune 1943-siais, o po po
ros metų jis staiga blykstelėjo ir 
lengvojoje atletikoje, tapdamas 
Lietuvos šuolių į tolį čempionu, 
pasiekęs tada gana gerą -5 m 88 
cm pasekmę.

Tegul jam būna lengva Lie
tuvos žemelė, kurią jis labai my
lėjo ir dėl jos daug dirbo!

Ed. Šulaitis

Šioje nuotraukoje iš 1962 metų Peoria mieste, Amerikoje: Sov. Sąjun
gos moterų krepšinio rinktinės vyr. treneris, neseniai miręs STEPAS 
BUTAUTAS ir tos rinktinės kapitonė JŪRATĖ DAKTARAITĖ

Nuotr. E. Šulaičio

<^><^> .

Kęstutis (Ken) Raudys b.a.
Associate Broker

Tel. (416) 239-8881 (24val.) darbo 
(416) 231-2367 namų 

E-mail: kraudys@idirect.com

Destination Real Estate Inc.

Kai Jūs plrksite arba parduosite namus per Kęstutį Raudį, /us galėsite 
gauti kelionę nemokamai naudodami “Air Miles reward miles”.

Ca"»ča

L. STANKEVIČIUS
- Ar Šv. Petro šventovė pri

klauso gotikos stiliui?
- Ne, ji priklauso Vatikanui.

- Kurios yra ištikimiausios 
moterys; blondinės ar brunetės?

- Žilaplaukės.

- Kokia yra didžiausia dvi
patystės bausmė?

- Turėti dvi uošves.

- Kuris mėnuo turi 28 die
nas?

- Visi mėnesiai.

- Kaip aš galėsiu išmaitinti 
savo šeimą, kai gimė šeštas 
vaikas?

- Įpilkite dar vieną puodu
ką vandens į sriubą.

- Kodėl advokatai teisme 
dėvi suknias?

- Kad galėtų meluoti, kaip 
ir moterys.

- Kas yra ekspertas?
- Asmuo, kuriam pats titu

las suteikia teisę apsirikti.

- Kurio Italijos miesto gy
ventojai yra optimistai?

- Venecijos, nes jų miestas 
yra apsemtas vandens, o jie vis 
tiek dainuoja.

- Kada mergaitės ir berniu
kai laikomi subrendusiais?

- Mergaitės, kai pradeda 
dažyti lūpas, o berniukai, kai 
pradeda šluostyti lūpų dažus 
nuo savo veido.

- Koks yra geriausias būdas 
taupyti vandenį?

- Vieton jo gerti vyną.

- Kaip geriausiai atpažinti 
pesimistą?

- Tai tas, kuris nešioja ne 
tik diržą, bet ir petnešas.

- Kokie yra du dalykai, ku
rių vyras negali nuslėpti?

- Kai jis yra girtas ir kai įsi
mylėjęs.

- Koks geriausias būdas at
rodyti plonam?

- Būti tarp storų žmonių.

- Kokios yra priežastys, dėl 
kurių vyrai išeina iš namų?

- 1. Kai žmonos, kurios mo
ka virti, nieko neverda. 2. Kai 
žmonos, kurios nemoka virti, 
verda.

- Kas yra netaktiškas žmo
gus?

- Tas, kuris visuomet pasa
ko tai, ką visi galvoja, bet ne
drįsta sakyti.

Aukojo T. žiburiams 
$1,000 - S. Dalius; $100 - A. Pace- 
vičius; $55 - A. Pušinskas, C. Gru- 
binskas, S. Kneitas; $52 - V. Kra
sauskas, I. Jurcevičius, R. Zubric- 
kas, P. Rudgalvis; $50 - T. Bilda; 
$47 - J. Rimšaitė; $42 - J. Lelis; 
$40 - M. Gabrys; $26 - V. Jankai
tis; $22 - B. Laučys; $20 - A. Bajo- 
rinas; $17 - V. Kukoraitis; $10 - J. 
Kuncaitis, J. Kregždė, prel. V. Bal
čiūnas, E. Karosas; $7 - B. Vileita; 
$4 - L. Skripkutė; $2 - V. Karaus- 
kas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60 - B. Čižikas, P. Eismantas; $57 
- L. Stosiūnas; $56 - A. Veimeris; 
$55 - A. Kanonas, A. Povilauskas, 
S. Pikūnas, J. Lelis, B. Auginąs, M. 
Izokaitienė, V. Keturakis, A. Staš
kevičius, J. Žemaitis, B. Sadauskas, 
Z. Romeika, W. Lackus, B. Bary
sas, M. Miceika, V. O. Narušiai, D. 
Paškus.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$97 - P. Janulis; $70 - V. Levickas; 
$67 - V. Akelaitis; $65 - E. Kronas, 
A. Pacevičius, A. Svirplys, S. Knei
tas.

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

- Kaip sužinoti pinigo vertę?
- Pabandykite jį pasisko

linti.
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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.

REžVfBKWest Realty Ino.

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

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

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

CENSUS • R E C E N S E M E N T

p'eas’°eSoW’i"

HS 

ft

- Koks yra geriausias būdas 
atminti savo žmonos gimta
dienį?

- Užtenka jį užmiršti vieną 
kartą.

- Koks skirtumas tarp mi
neralinio ir paprasto vandens?

- Tikrumoj nėra skirtumo, 
išskyrus tai, kad už mineralinį 
vandenį reikia mokėti.

- Kas yra ekonomiška mo
teris?

- Ta, kuri eidama pirkti kai
linio apsiausto, ima autobusą 
vietoj taksio.

- Kokios yra dvi kategorijos 
žmonių, kurie negali padaryti 
du kartus tos pačios klaidos.

- Jaunos merginos ir para
šiutininkai.

- Koks geriausias būdas ne
turėti uošvės?

- Susituokti su našlaite.

- Kaip sužinoti, kad žmogus 
jau pradeda senti?

- Kai išlipant iš lovos jam 
pradeda skaudėti visi šonai.

- Koks geriausias būdas 
žmonai atsikratyti savo vyro sa
vaitgaliais?

- Nupirkite jam meškerę.
(Bus daugiau)

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

ORTODONTRS
(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
DANTŲ GYDYTOJAS

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

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

Prašau skambinti šiandien
PARAPIJOS

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

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO

1 X<

Užsirašykite šiandieną!
Gyventojų surašymo diena yra gegužės 15.

Surašymas mums praneša apie Kanados gyventojus - yra mūsų bendruomenių 
veidrodis, kurį pateikiame kas pcnkeri metai.

Žinios, kurias suteikiate, padeda mums daryti sprendimus apie kalbos kursus, 
švietimą, vaikų priežiūrą, įsidarbinimo ir apmokymo programas.

Prašome užpildyti ir išsiųsti surašymo anketas šiandieną. Užrašykite visus savo 
šeimos narius, įskaitant save.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

MARGUTIS
PYSANKA^M. Inc.

4134 DurtWas 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.

Jūsų asmeniškos informacijos slaptumas yra apsaugojamas įstatymais. 
Jeigu turite klausimų, skambinkite telefonu:

1 800 501-2001
Informacija teikiama angliškai, prancūziškai ir kitomis kalbomis.

www.statscan.ca Užsirašyki te... iki gegužės 15!

■ Statistics Statistique
" ■ Canada Canada Canad'a

__________ ‘

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 

MISSISSAUGOJE

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601 E
★Galioja kai kurie apribojimai.

mailto:kraudys@idirect.com
http://www.statscan.ca
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’I TORONTO MONTREAL
Anapilio žinios

- Ateinantį sekmadienį Lietu
vos kankinių šventovėje ir Gerojo 
Ganytojo šventovėje bus renkama 
arkivyskupijos įsakyta antroji rink
liava “Share Life”.

- Gegužės mėnesį Lietuvos 
kankinių šventovėje Gegužinės pa
maldos vyksta sekmadieniais 11 v.r. 
Mišių pabaigoje.

- Balandžio 29, sekmadienį, 
pakrikštytas Thomas ir Nijolės (Ba
cevičiūtės) Urbaniak sūnus Zacha- 
rijas-Edvardas.

- Balandžio 29, sekmadienį, la
bai gražiai praėjo pavasarinis jau
nųjų talentų koncertas. Kultūrinė 
sekcija džiaugiasi jaunaisiais talen
tais.

- Gegužės 12, ateinantį šešta
dienį, parapijos administracinė sek
cija kviečia savanorius į Anapilio 
aplinkos pavasarinio apvalymo tal
ką 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, ateinantį sek
madienį, po 11 v.r. Mišių. Tą dieną 
parapijos salėje cepelinų nebus.

- Pavasarinė kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus gegužės 27, 
sekmadienį. Pamaldos kapinių kop
lyčioje vyks 3 v.p.p. Autoaikštėje 
bei kapinėse tvarką prižiūrės To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa. Mo
kyklinis autobusas į pamaldas veš 
maldininkus nuo Islington požemi
nių traukinių stoties 2.30 v.p.p., o 
nuo Anapilio atgal išvažiuos 5.30 
v.p.p. Anapilio autobusėlis tą sek
madienio rytą važiuos įprasta sek
madienio tvarka.

- Parapijos gegužinė bus birželio 
10, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių Lie
tuvos kankinių šventovės aikštėje.

- Mišios gegužės 13, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Moniką Jurk- 
šienę ir jos mirusius gimines; 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje 3 v.p.p. už Vasagos 
moterų būrelio motinas; Delhi Sv. 
Kazimiero šventovėje gagužės 12, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Konstan
ciją ir Stasį Šimučius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, gegužės 13, 

9.30 v. ryto Motinos dienos proga 
vyks iškilmingos Šeimos šventės 
pamaldos. Atėjusioms motinoms į 
pamaldas sekmadienio mokyklos 
vaikučiai įteiks gėlę. Pamaldų metu 
giedos choras.

- Moterų draugijos ruošiamas 
“bazaras” įvyks anksti rytą, gegužės 
26 d. Daiktai atvežami penktadienį 
gegužės 25 d. tarp 6 ir 8 v.v.

- Š.m. metinė parapijos iškyla 
įvyks birželio 24 d. - Huron Parke, 
Mississaugoje.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejus neseniai gavo įdo

mių senienų. Tarp jų yra Vydūno 
plaukų kuokštas ir jo ranka rašytas 
raštelis.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui Kanados lietuvių fondas pa
skyrė $7,500.

Išeivijos lietuvių klierikų 
fondui aukojo J. P. Buikai $100.

Keltuvo vajui aukojo U. Pa
liulytė $50.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - J. O. Kirvaičiai; 
$60 - B. Vaičiūnienė.

Vilniaus radijo užsieniui 
laida girdima kasdieną 7 v.v. 
Toronto laiku 9875 kHz dažniu 
31 m bangos ruože. Laida kar
tojama 8 v.v. nauju 11690 kHz 
dažniu 25 m bangos ruože.

KLB Toronto-Mississaugos apylinkės pirmininkė D. GARBALIAUSKIE- 
NĖ, pasveikinusi Mississaugos merę H. McCALLION Anapilio salėje jos 
80-tojo gimtadienio proga Nuotr. D. Puterienės

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pirmos Komunijos iškilmės 

vyko praeitą sekmadienį, gegužės 6. 
Jų metu Švenčiausiąjį priėmė: G. 
Bell, A. Colgan, V. Jonuškaitė, K. 
Kairytė, A. Kuliešius, D. Kuliešius, 
A. Pabedinskas, A. Pabrėžaitė, C. 
Patten, J. Patten, P. Pečiulis, R. 
Petrauskaitė, V. Pilipaitis, A. Rud- 
nicky, D. Šablinskas, L. Saplytė, K. 
Shore, V. Stasiulevičius, A. Styra 
Mouonton, M. Sungaila ir J. Zen
kevičius. Giedojo parapijos jauni
mo choras ir sol. Anita Pakalnišky- 
tė-Pouodžiūnienė. Iškilmei pritai
kytą giesmę sugiedojo Pirmąją Ko
muniją priėmę vaikučiai.

- Sutvirtinimo sakramento iš
kilmės vyks per Sekmines, birželio 
3 d., 10.30 v. Mišių metu. Sutvirtini
mo sakramentą suteiks vysk. P. 
Baltakis, OFM.

- Gegužės mėnesį po 7 v.v. Mi
šių yra skaitoma Marijos litanija, 
prieš ir po Mišių giedamos Marijos 
garbei giesmės.

- Naujoj šventovėj Mišių tvar
ka: šiokiadieniais 8 v.r. ir 7 v.v., šeš
tadieniais 8 v. ir 9 v.r., sekmadie
niais 8 v., 9.15 v.r. (anglų k.) ir 
10.30 v.r.

- Lietuvoj mirė a.a. Bronius 
Petrulis, dr. Birutės Jonienės dėdė 
ir a.a. Zuzana Sinkevičienė, M. Ta- 
mulaitienės brolienė.

- Pakrikštytas Viktoras And
rius, Zitos (Gurklytės) ir Aro Nau
sėdų sūnus.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Rasa Matušaitytė su Juozu 
Balaišiu ir Pranas Beržinis su Patri
cia Wiley.

- Šį ketvirtadienį, gegužės 10, 
parapijos choro repeticijos nebus.

- Paruošti “Kretingos” stovyk
lavietę vasaros stovykloms reikia 
darbo jėgos. Todėl yra organizuoja
ma talka gegužės 26 d. Po to jos 
reikės kiekvieną birželio šeštadienį. 
Savanoriai prašomi skambinti Rū
tai Jaglowitz tel. 416-622-9919.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
13: 8 v.r. už a.a. Mariją Leikūnienę; 
9.15 v.r. už a.a. Joną ir Sofiją Gegu
žius; 10.30 v.r. už gyvas ir mirusias 
motinas, už parapijiečius, už a.a. 
Oną Sadonienę, už a.a. Anelę Ži
lienę.

Maironio mokyklos žinios
- Linas Zubrickas “Paramos” 

kredito kooperatyvo vardu įteikė 
mūsų mokyklai $5,500 čekį. Nuošir
dus ačiū.

- Kad geriau galėtume pasi
ruošti ateinantiems mokslo me
tams, turime sužinoti mokinių skai
čių. Tėvai prašomi užpildyti regist
racijos blankus ir sugrąžinti klasės 
mokytojoms iki birželio 2 d.

- Aukštesnieji lituanistiniai 
kursai mokslo metus baigia gegužės 
12 d. Šį šeštadienį kursantai galės 
peržiūrėti savo egzaminus. Atei
nantiems mok^o metams registra
cija vyks rugsėjo mėn.

- Kviečiame darželių mokinių 
mamytes (vyresniųjų ir jaunesnių
jų) kavutei mokyklos auditorijoje, 
geg. 12 d., 11 vai. ryto. Bus Motinos 
dienos paminėjimas, trumpa pro
gramėlė.

- Gegužės 19 d. nebus pamokų 
dėl karalienės Viktorijos savait
galio.

- Mokyklos bei aukštesniųjų li
tuanistinių kursų užbaigimo iškilmė 
įvyks birželio 1, penktadienį, 6.30 
v.v. didžiojoje Anapilio salėje. Bi
lietus platina B. Batraks.

- Paskutinis mokslo metų šeš
tadienis - birželio 9. Tą dieną Mai
ronio mokyklos kanklininkės daly
vaus Kanados baltiečių muzikos 
festivalyje. Koncertas įvyks Latvių 
Namuose - 4 Credit Union Dr. (Eg- 
linton ir Don Valley) 7 v.v. Živilė

Dailininkų paveikslai “Tėviškės žiburių” spaudos vakare. Juos laimėjo loterijoje laimingieji skaitytojai
Nuotr. B. Tarvydo

Kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS”

45 METŲ SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ 
malūno sparnais "

2001m. gegužės 26, šeštadienį, 6 v.v., Anapilio salėje
PROGRAMOJE - visos “Gintaro” šokėjų grupės, kaimo kapela ir “Angeliukų” choras, 

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

“Gintaro ” tėvų komitetas

“Tėviškės žiburių” redakci
ją gegužės 4 d. pasiekė Lietuvos 
žurnalistų sąjungos prezidiumo 
sveikinimas Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dienos (gegu
žės 7-tosios) proga su linkėjimu 
“tenepristinga Jums įkvėpimo, 
drąsos, ištikimybės tiesai ir tei
singumui”.

Vika Ross, torontiečių Ire
nos ir Jim Ross duktė, šiuo me
tu gyvena Lietuvoje ir yra turis
tinio leidinio “Vilnius in Your 
Pocket” vyriausioji redaktorė. 
Leidinys leidžiamas kelis kartus 
per metus, nurodo Vilniaus įdo
mesnes vietoves, restoranus, 
viešbučius ir t.t. Pačios Vikos 
Ross nuotraukos taip pat puošia 
šį gražiai išleistą daugiau kaip 
100 psl. leidinį.

A. a. Kaziuko Žukausko 
vienerių metu mirties atmini
mui vėžiu ir džiova sergantiems 
vaikams ir tremtiniams Lietuvo
je $100 aukojo teta Bernadeta 
Stalioraitienė. M.P.

A. a. inž. Jono Kšivickio 8 
metų mirties prisiminimui, žmo
na Alina Kšivickicnė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $200.

A. a. tetos Antosės Januš
kienės atminimui, Audronė ir 
Saulius Žemaičiai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

Lietuvių Namų žinios
- Gegužės 6 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 188 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN moterų būrelio narė A. 
Šimkienė.

- LN valdybos posėdis šaukia
mas 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. Be to, bus galima pasi
vaišinti “specialia lėkšte”, skirta 
Motinos dienai.

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

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: a.a. A. Trinkūno atminimui $50 
- M. Juozaitienė; po $40 - L. Č. Ja
vai, A. J. Vaškevičiai, S. Valickis; 
po $20 - M. Juozaitienė, R. J. Dū
da, O Senkuvienė; $10 - J. Pakal- 
kienė, A. Vitkienė. Aukomis staty
bą parėmė: po $100 - H. Sukauskas 
($920) ir E. R. Namikai ($350). 
Slaugos namų komitetas dėkoja už 
paramą. Aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W. Toronyo, Ont. 
M6P 1A6. Slaugos namų elektronis 
paštas: http://members.planeteer. 
com/~litn/
GRAŽIOJE vietoje Hamiltone ati
darytas pensininkams namas (reti
rement home), 1800 King St. E. 
Vienviečiai, dviviečiai kambariai 
(vienam ar dviem asmenim), puiki 
priežiūra ir maistas. Kaina nuo 
$1,300 mėnesiui. Teirautis tel. 905- 
544-8481 dr. Jadwiga Weiss.

pyO A Maloniai kviečiame Jus dalyvauti

(TtcvuTz diutiON pietuose 
š.m. gegužės 13, sekmadienį, 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

Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centras išsiuntinė
jo bendraraštį, liečiantį vasaros 
keliones į Lietuvą. Patariama 
prieš vykstant į tėvynę susisiekti 
su Centru, kuris teikia visoke- ■ 
riopą išsamią informaciją apie 
viešbučių kainas, turistines gali
mybes, įvairias vasaros metu 
vykstančias kultūrines progra
mas ir kt. Centras pasiruošęs tu
ristams patarnauti, jei iš anksto 
bus žinomi lankytojų pageidavi
mai. Centro adresas: Gedimino 
pr. 24, Vilnius 2600; tel. (370-2) 
313-623; faksas - (370-2) 313-624. 
EI. Paštas: info@lgitic.lt Interne
to puslapis: www.lgitic.lt Inf.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms 

rengėjoms ir viešnioms už su
ruoštą tokį puikų mergvakarį. 
Tariu nuoširdų ačiū savo ma
mytei, krikšto mamai Irenai Pe
čiulienei ir vyriausiai rengėjai 
Valentinai Baliūnienei. Ačiū 
Nijolei Žukauskienei už vado
vavimą programai, Janei Maci
jauskaitei už pamergių prista
tymą, Vidai Vitkūnaitei-Gallop 
už sveikinimą “'•Atžalyno” vardu, 
Birutei Kmieliauskienei už gėlių 
puokštes, puošusias vaišių stalus, 
ir Janinai Gurklienei už rūpestį 
maistu. Ačiū visoms atsilankiu
sioms už labai naudingas ir gra
žias dovanas. „Rasa Matušaitytė

AMT* A vertimų ZIIN ±21 AGENTŪRA
Vertimai dokumentų visose srityse 
(imigracijos, verslo, technikos, teisės) 
į lietuvių, lenkų, ukrainiečių, gudų, 
rusų, anglų, prancūzų ir kt. kalbas

Tei 416-766-4921
Faksas: 416-766-3937
2230 Bloor St.W. - 2 ™ aukšte 

prie Runnymede požeminio stoties
Darbo valandos: 10 v.r. Iki 7 v.v. 

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

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

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

IEŠKOME dviem vaikučiams auk
lės, kuri gyventų kartu 3-5 dienas 
per savaitę. Skambinti nemokamu 
telefonu (905) 584-6600; išgirdus 
signalą, rinkti (519) 938-8844.

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

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

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

U 
s
U

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Šv. Kazimiero šventovėje daly
vių susitaikinimas su Dievu buvo 
balandžio 1 d. Prisirinko beveik pil
na šventovė parapijiečių ir svečių iš 
Aušros Vartų parapijos.

Gegužinės pamaldos Aušros 
Vartų šventovėje per gegužės mė
nesį vyks kiekvieną dieną. Savaitės 
dienomis 6 v. vai. šv. Mišios, po jų 
M. Marijos litanija ir Švč. Sakra
mento pagarbinimas. Šeštadieniais 
tos pamaldos bus 7.30 vai. ryto ir 
sekmadieniais - po Sumos.

Montrealio lituanistinė mo
kykla baigia mokslo metus gegužės 

Velykinio stalo rengėjos, iš k.: Genovaitė Zabieliauskienė, pirm. Genovaitė 
Kudžmienė, Danutė Staškevičienė, Stasė Baršauskienė, Julija Adamonie- 
nė, Bugomila Rupšienė ir Elena Kerbelienė Nuotr. Iz. Mališkos

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.

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

ĮįTĖVIŠKĖS 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............................................................................................

12 d. Didelių iškilmių nedaro, bet 
reguliarių pamokų metu bus paro
dyta, kas per metus išmokta, ir 
trumpa programėle bus paminėta 
Motinos diena.

Montrealio lietuvių kredito 
unijos “Litas” narių metinis susi
rinkimas šaukiamas 2001 m. gegu
žės 27, sekmadienį, 4 val.p.p. Sv. 
Kazimiero parapijos salėje, 3426 
Parthenais. Narių registracija prasi
dės 3 vai. Valdyba kviečia narius ir 
besidominčius “Lito” veikla gausiai 
dalyvauti. B.S.
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