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Nuo Pilėnų iki Daumanto Savaitė Lietuvoje
Dažnai renginiai arba įvykiai geriausiai atsklei

džia žmonių nuotaikas, parodo, ko jie laukė, kas jiems 
rūpi ar nerūpi. Štai kad ir rež. Jono Vaitkaus pastatytas 
filmas apie Juozą Lukšą-Daumantą ir partizanus Vienui 
vieni, š.m. vasario mėn. per premijinį savaitgalį sutrau
kęs ir stipriausias viltis prašokusį žiūrovų skaičių, šį tą 
rodo.

T
AI reikšminga. Atrodo, kad žmonės jau laukė ko 
nors panašaus, kas meniniu būdu rodytų savuo
sius laisvės kovotojus, kurie laikui bėgant lyg ir 
nustumiami užmarštin, tautai besirūpinant geresniu ma

terialiniu gyvenimu, besimurkdant tarp pažadų, nusivy
limų ir nesibaigiančių politinių sūkurių. Todėl žvilgsnis 
praeitin, pagarba ir dėmesys partizanams blyksteli kito
kia spalva, rodančia, kad tautos dvasia dar yra gyva. O 
tie laisvės kovų prisiminimai liudija tiesą, kad išėjome 
laimėtojais. Kiekvienas karžygiškumas įsilieja į tą tau
tos dvasią, ją stiprina ir skleidžia iš kartos į kartą. Taip 
buvo nuo Pilėnų iki Daumanto laikų. Toji dvasia nieka
da negali pralaimėti, nes nėra ir nebus ginklų jai įveikti. 
Tai didžiausias turtas, kokį tauta gali uždirbti. Todėl 
ačiū tiems, kurie tą turtą sukrovė, kurie ir toliau to sie
kia. Tėvynės ateitis visada priklausys nuo to, kaip mes 
būsime pasiruošę ją mylėti. Užtat sveikintinas sumany
mas filmą Vienui vieni panaudoti mokyklose kaip istori
jos pamoką. Visaip reikia stengtis, kad lietuviškasis jau
nimas neprarastų savojo “aš”. O pavojų šiuo laiku yra 
gana daug, kai žmogus jau nuo pat mažens vedžiojamas 
po svetimybių labirintus, kur vertybės lengvai išmaino
mos į dienos menkystes. Tautos dvasią stiprinantys fil
mai, atitinkama skaityba, autentiški žygdarbių prisimi
nimai, diegiami jaunimui kaip mokymo bei ugdymo da
lis, akivaizdžiai imtų kurti pozityvų mąstymą, kuriame 
nebebūtų vietos pajuokoms, pvz. tokioms, kokias so
vietmečio filosofas švaisto skelbdamas, kad patriotas - 
tai idiotas.

K
AI kurie “iš didelio rašto išėjusieji iš krašto” 
Lietuvai brangias tautines bei moralines verty
bes bando žeminti, priskirti jas šovinistams bei 
davatkoms, tuo mėgindami pabrėžti savo modernųjį, gal 

net liberališkąjį pranašumą. Šitokių pastangų sklaidoje 
ir laisvės kovotojų įvaizdis tyčia menkinamas, iškrei
piamas. Pvz. partizanai kieno nors atsiminimuose nuve
dami ten, kur jų visai nebuvo, jie neatsakingu būdu pa
verčiami žmogžudžiais, tarptautiniais karo nusikaltė
liais, maišomi su niekšais, kad ta šventa laisvės kovų is
torija atsidurtų visai kitoje šviesoje. Kol kas mūsų atkir
tis sąmoningai fabrikuojamiems išpuoliams prieš lais
vės kovotojus - partizanus dar gana silpnas. Tiesa, jų 
garbei statome paminklus, jų vardais pavadiname gat
ves ar mokyklas, bet tai tik tylūs meilės ir pagarbos pa
reiškimai. O kartais reikėtų greitai ir stipriau atsiliepti į 
skleidžiamus prasimanymus, šmeižtus ar melą. Kad bū
tume tuo reikalu jautrūs, pirmiausia turbūt turėtume to
kiais tapti. O tai ir turėtų įeiti į jaunimo ugdymo progra
mas naudojant įvairiausias priemones tautinei ambicijai 
stiprinti. Todėl daugiau filmų apie laisvės kovotojus, 
daugiau knygų apie juos ir daugiau stropiai budinčių 
žmonių, kurie bent atviru, drąsiu žodžiu reaguotų į tautą 
niekinančius priekaištus, tyčinius užpuolimus. Supran
tama, kad valdžios pareigūnus dažnai saisto diplomati
ja, tačiau žemesniuose sluoksniuose tokių trukdymų nė
ra. O juose ir toleranciją nuo pataikavimo lengviau at
skirti. Tai itin svarbu santykius su kai kuriais kitatau
čiais palaikant. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI 

Moneta veteranams pagerbti
Įvairiaspalviai pinigai jau 

seniai yra naudojami Kanadoje, 
tačiau, kaip praneša valstybinių 
pajamų ministeris Stan Keys, 
Kanada bus pirmoji valstybė pa
saulyje, kuri išleis spalvotas mo
netas. Šis piniginis vienetas bus 
išleistas karo veteranams pa
gerbti, todėl turės raudonos 
aguonos įspaudą. Tikimasi, kad 
iki išleidimo datos atsiras būdų 
pailginti tų monetų nusidėvėji
mo amžių, nes išmėginami pa
vyzdžiai rodo, kad moneta pa
mažu praranda savo spalvą. 
Nors ministeris Stan Keys nepa
minėjo išleidimo datos, bet spė
jama, kad tai bus lapkričio 11 ir 
sutaps su veteranų diena.

Libijos delegacija lankėsi 
Kanadoje. Nuėmus ekonominį 
draudimą Libijai prekiauti su 
Vakarų valstybėmis, jos alyvos 
atsargos tapo labai patraukli dir
va Europos ir Šiaurės Amerikos 
kraštams. Kanados patyrimu no
ri pasinaudoti Libijos alyvos iš
teklių valdytojai, todėl jų dele
gacija, Kanados vyriausybės at
stovų ir Albertos importo ir ek
sporto bendrovės kvietimu, lan
kėsi Calgary mieste. Libija nori 

savo alyvos eksportą padidinti 
40%. Šiuo metu JAV dar nėra 
visiškai panaikinusi draudimo 
prekiauti su Libija. Tai gera pro
ga Kanadai pasinaudoti Šiaurės 
Afrikos valstybės planais gauti 
investicijų ir patikimų žinovų 
patarnavimo. Petro-Canada kor
poracija jau prieš porą metų bu
vo pradėjusi santykiauti su Libi
ja, tačiau jos diktatorius Muam
mar Kaddafi vis dar kelia abejo
nių savo patikimumu.

Penkiolika milijonų vištų 
ir kalakutų bus sunaikinta Bri
tų Kolumbijos provincijoje dėl 
ten besiplečiančio užkrečiamojo 
paukščių gripo. Ši paukščių liga 
ir su ja susijęs tokio masto 
paukščių naikinimas nėra pir
mas pasaulio istorijoje. Prieš po
rą metų Virginijos valstijoje 
JAV teko sunaikinti 5 milijonus 
paukščių, 1983 metais Pensilva
nijos valstijoje teko sunaikinti 
visas vištas. Stipriai buvo pa
liesta Meksika 1990 metais, Ita
lija 1999 m. ir Olandija 2003 m. 
Provincijos sveikatos ministerija 
tikrina didžiosiose paukštidėse 
auginamų vištų ir kalakutų svei
katingumą. Apylinkėse gripu

Lietuvos įstojimo į Šiaurės Atlanto sąjungą - NATO iškilmėje Vašingtone. Iš kairės: krašto apsaugos 
ministeris L. Linkevičius, garbės konsulė Klyvlande I. Bublienė, min. pirmininkas A.M. Brazauskas, 
ambasadorius V. Ušackas su žmona Nuotr. L. Misevičiaus

Lietuvos min. pirmininkas A.M. Brazauskas tarp dviejų lietuvaičių Vašingtone Nijolės Tarvainaitės (kairėje) 
ir Eugenijos Fedosejevos Lietuvos įstojimo į ŠAS-NATO iškilmėje Nuotr. L. Misevičiaus

PRANEŠIMAS IS VAŠINGTONO

Istorinės iškilmės Amerikos sostinėje
NIJOLĖ TARVAINAITĖ

Šių metų kovo 29-oji diena 
tapo viena reikšmingiausių Lie
tuvai. Tą dieną ne tik mūsų gim
toji šalis, bet ir kitos 6 Rytų ir 
Vidurio Europos šalys tapo 
Šiaurės Atlanto sąjungos (North 
Atlantic Treatment Organiza
tion) narėmis. Su keturių dienų 
vizitu Vašingtone lankęsi Lietu
vos min. pirm. Algirdas Myko
las Brazauskas ir krašto apsau
gos min. Linas Linkevičius da
lyvavo visose oficialiose iškil
mėse, vykusiose JAV sostinėje. 
A. Brazauskas bei kitų šalių mi
nisterial pirmininkai ratifikaci
nius raštus dėl įstojimo į ŠAS 
(NATO) įteikė JAV Valstybės 
sekretoriui C. Powell. Istorinio 
momento liudininkais iš Lietu
vos pusės, be minėtųjų dar tapo 
ambasadorius JAV ir Meksikai 
V. Ušackas, jo pavaduotojas R. 
Norkus, Lietuvos žiniasklaidos 
atstovas Lietuvos radijo ir tele
vizijos žurnalistas Linas Balsys.

Naujomis ŠAS organizaci
jos narėmis tapo ne tik visos 
trys Baltijos šalys, bet ir Rumu
nija, Bulgarija, Slovėnija, Slo
vakija. Netrukus kvietimus pri- 

neužkrėstų paukščių būrius lei
džia naudoti mėsai, o ten, kur 
rasta užsikrėtusių paukščių, visi 
yra sunaikinami. Federacinė ir 
provincijos valdžia tariasi dėl 
galimos pagalbos paukščių au
gintojams. Šiuo metu buvo užre
gistruoti dviejų asmenų susirgi
mai, tačiau paliestieji jau pa
sveiko. Ši liga nėra pavojinga 
žmonėms.

Generalinė revizorė Sheila 
Fraser paskelbė dar vieną Ka
nados vyriausybės aplaidumą 
valstybės saugumo reikalais.

(Nukelta j 6-tą psl.) 

sijungti prie 26 valstybes dabar 
jau jungiančios gynybos sąjun
gos tikisi gauti šalys kandidatės: 
Albanija, Kroatija ir Makedo
nija.

Po ŠAS ratifikacinių raštų 
įteikimo Baltųjų rūmų Iždo de
partamento salėje įvyko iškil
mingi visų septynių šalių prem
jerų pietūs su JAV Valstybės 
sekretoriumi. Vėliau kiekvienos 
šalies min. pirmininkai susitiko 
su JAV prezidentu G.W. Bush 
bei dalyvavo oficialioje iškilmė
je prie Baltųjų rūmų. Čia susi
rinko keletas tūkstančių septy
nių naujųjų ŠAS narių bei trijų 
šalių-kandidačių atstovų (buvo 
ir keletas šimtų lietuvių). Taip 
pat atvyko JAV Gynybos minis
teris D. Rumsfeld, ŠAS genera
linis sekretorius J. De Hoop 
Scheffer, kiti aukšti pareigūnai.

Pirmiausia naująsias sąjun
gos nares sveikino JAV prezi
dentas G.W. Bush, kuris vieną 
po kito pristatė septynis min. 
pirmininkus. Savo kalboje G.W. 
Bush paminėjo, jog “ŠAS misija 
- valstybių apsauga nuo agresi
jos, nes šiandien pasaulis susi
duria su nauju priešu - teroriz
mu, kuris siekia suskaldyti vals
tybes, tačiau jiems to nepavyks 
padaryti”. Prezidento teigimu, 
naujoms narėms prisijungus prie 
ŠAS, organizacija sustiprėjo. 
JAV prezidentas dėkojo šalims 
už pagalbą kare su Iraku ir Af
ganistanu, kurios rėmė JAV dar 
nebūdamos ŠAS narėmis. Baig
damas kalbą prezidentas dar pa
skatino ketinančias prisijungti 
šalis: “ŠAS durys bus atviros, 
kol visa Europa bus taiki, vie
ninga ir laisva”. G.W. Bush kal
bą palydėjo ovacijos ir džiaugs
mingi šūksniai.

Ši iškilmė buvo transliuoja

ma per daugelį JAV bei kitų ša
lių televiziją, įskaitant ir Lietu
vos televiziją (LRT).

Po trumpos, bet iškilmingos 
iškilmės, netoliese esančiame 
“National Press Club” patalpoje 
buvo suorganizuota visų 7 vals
tybių min. pirmininkų bei 3 ša
lių-kandidačių premjerų spau
dos konferencija. Jos metu į 
klausimus atsakė ir Lietuvos 
min. pirm. A.M. Brazauskas. 
“Mūsų įstojimas į sąjungą reiš
kia saugumo ir pastovumo erd
vės išplėtimą ir lemiamą žingsnį 
vieningos bei laisvos Europos 
sukūrimo link. Jis taip pat padės 
plėtoti ir stiprinti dar geresnius 
santykius tarp išsiplėtusios ŠAS 
ir visų jos kaimynių, įskaitant ir 
Rusiją” - teigė A. Brazauskas. 
Baigdamas savo oficialią kalbą, 
jis padėkojo G.W. Bush ir vi
siems Amerikos žmonėms už jų 
paramą Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai siekiant nepriklausomybės.

Vakare “septyneto” ambasa
doriai, “Vidurio ir Rytų Europos 
šalių koalicija” (Central and 
Eastern European Coalition), 
Vilniaus “dešimtuko” premjerai 
bei kiti garbingi svečiai ir spau
dos atstovai dalyvavo iškilmin
goje vakarienėje Vašingtono 
centre esančioje “Corcoran Gal
lery of Art”. Čia susirinkusius 
pasveikino bei šalių premjerus 
oficialiai pristatė vakaro vedėja 
JAV Lietuvių bendruomenės ta
rybos prezidiumo pirmininkė 
Regina Narušienė. Vėliau svei
kinimo žodžius tarė JAV Gyny
bos ministeris D. Rumsfeld, vi
sų šalių premjerai bei kiti oficia
lūs asmenys. Po to garbingi sve
čiai bendravo su susirinkusiais, 
vaišinosi šaltais užkandžiais bei 
ragavo tik trijose Baltijos vals
tybėse (!) - Lietuvoje, Latvijoje 
bei Estijoje pagamintu alumi.

Prezidentas pašalintas
Lietuvos seimas balandžio 6 

d. patvirtino visus tris preziden
tui Rolandui Paksui keltus kalti
nimus šiurkščiai pažeidus Kons
tituciją ir sulaužius duotą prie
saiką, skelbia ELTA-LGTIC. 
Už pirmąjį kaltinimą, kad R. 
Paksas neteisėtai kaip atlygį su
teikė Lietuvos pilietybę Jurijui 
Borisovui balsavo 86 seimo na
riai (prieš - 17). Už antrąjį kalti
nimą, kad prezidentas sąmonin
gai leido suprasti J. Borisovui, 
kad dėl jo teisėsaugos instituci
jos atlieka tyrimą ir vykdo jo 
pokalbių telefonu kontrolę, bal
savo 86 seimo nariai (prieš - 
18). Už trečiąjį kaltinimą, kad 
R. Paksas, siekdamas įgyven
dinti jam artimų privačių asme
nų turtinius interesus, naudoda
masis savo statusu, davė nuro
dymus savo patarėjui Visvaldui 
Račkauskui paveikti bei pats da
rė įtaką “Žemaitijos kelių” va
dovų ir akcininkų sprendimams 
dėl akcijų perleidimo sau arti
miems asmenims - balsavo 89 
seimo nariai (prieš - 14). Dalis 
parlamentarų, daugiausia libe- 
raldemokratai, balsavime neda
lyvavo, taip išreikšdami neprita
rimą seime vykusiam apkaltos 
prezidentui procesui.

Nuleista vėliava
Balandžio 6 d., 16 vai. 22 

min. seimui paskelbus oficialius 
balsavimo rezultatus dėl prezi
dento Rolando Pakso atstatydi
nimo, buvo nuleista prezidento 
vėliava, plazdėjusi virš Prezi
dentūros nuo 2003 m. vasario 
26 d. Seimui priėmus nutarimą 
dėl laikinojo prezidento, ji vėl 
iškelta. Pagal Lietuvos Konsti
tuciją tas pareigas laikinai iki 
naujų rinkimų eis seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas. Sei
mas svarstys nutarimo projektą 
“Dėl Respublikos Prezidento 
rinkimų paskyrimo”, kuriame 
siūloma pirmalaikius prezidento 
rinkimus surengti kartu su Euro
parlamento rinkimais šių metų 
birželio 13 d.

Prieš seimui balsuojant už 
jo apkaltą, R. Paksas tarė baigia
mąjį žodį apkaltos procese sei
me. Jis apkaltą pavadino ne tik 
savo asmenine drama ar tragedi
ja, bet ir rimtu išbandymu visai 
valstybei. Kaltinimus jis komen
tavo ir atmetė, pabrėždamas, 
kad jo veiksmai nepadarė žalos 
valstybei. Jo teigimu, Lietuvoje 
yra išsikerojusi ir jau sisteminga 
tapusi dvigubų standartų poli
tika.

Gresia aplinkai
Šiaurės ir Baltijos valstybių 

premjerų susitikimas pasirengti 
ES viršūnių susitikimui įvyko 
Vilniuje kovo 25 d., praneša 
ELTA-LGTIC. Dalyviai sutarė 
prašyti Europos sąjungą griež
čiau taikyti reikalavimus, drau
džiančius naftos transportavimą 
viengubo korpuso tanklaiviais. 
Vyriausybių vadovai taip pat ra
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gins ES reikalauti, kad Rusija 
patvirtintų Baltijos jūros aplin
kos apsaugos sutartį.

Kovo pradžioje didžiausia 
Rusijoje naftos bendrovė “LU
Koil” pradėjo gręžimo darbus 
270 min. JAV dolerių vertės 
Baltijos jūros telkinyje, nors 
šiam sprendimui priešinosi kai
myninės Lietuvos aplinkosaugi
ninkai. Telkinys Kravcovskoje, 
dar žinomas pavadinimu D-6, 
yra 22 km. nuo Karaliaučiaus 
srities krantų. “LUKoil” ketina 
iki 2007 metų iš šio telkinio iš
gauti po 600,000 tonų naftos. Ši 
firma išgauna naftą net tik Balti
jos jūroje bet ir Vakarų Sibire 
bei Artimuose Rytuose. Vasario 
mėnesį Rusija aplenkė Saudi 
Arabiją, išgavusi daugiausia 
naftos pasaulyje.

Apdovanojimai narystės 
proga

Kovo 30 d. už nuopelnus, 
siekiant narystės Šiaurės Atlanto 
sąjungoje, valstybės ordinais 
buvo apdovanoti politikai, kraš
to apsaugos ministerijos darbuo
tojai, rašo ELTA-LGTIC. Vy
tauto Didžiojo ordino Didžiuoju 
kryžiumi apdovanotas seimo 
pirmininko pirmasis pavaduoto
jas Česlovas Juršėnas. Vytauto 
Didžiojo Komandoro didžiuoju 
kryžiumi apdovanoti: seimo na
rys, Užsienio reikalų komiteto 
pirmininko pavaduotojas, buvęs 
SAS reikalų komisijos narys 
Kazys Bobelis, buvęs Lietuvos 
seimo narys, užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas, seimo de
legacijos Šiaurės Atlanto parla
mente pirmininkas ŠAS reikalų 
komisijos narys Vytautas Dudė
nas ir seimo narys, ŠAS reikalų 
komisijos pirmininkas Vaclovas 
Stankevičius.

Lietuvos kariuomenės va
das, generolas majoras Jonas 
Algirdas Kronkaitis apdovano
tas Vyčio Kryžiaus ordino Ko
mandoro didžiuoju kryžiumi. 
DLK Gedimino ordino Koman
doro didžiuoju kryžiumi apdo
vanotas buvęs ilgametis JAV 
Kongreso Atstovų rūmų narys, 
Lietuvos valstybės interesų gy
nėjas Edward J. Derwinski. 
Vyčio Kryžiaus ordino Koman
doro kryžiumi buvo apdovanoti: 
seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Gediminas Kirkilas, 
krašto apsaugos ministeris Linas 
Linkevičius ir šos ministerijos 
sekretorius Povilas Malakaus
kas. Kitokius ordinus “Už nuo
pelnus Lietuvai” siekiant narys
tės ŠAS gavo James Joseph 
Grybovski, Andrius Krivas, mjr. 
Ona Talotytė, pik. Romualdas 
Petkevičius, Erika Deviatnikova.

Išsiųsti diplomatai
Kovo 30 d. Lietuvos užsie

nio reikalų ministeris Antanas 
Valionis patvirtino žinią, kad 
Rusija nurodė trims Lietuvos 
diplomatams išvykti iš to krašto. 
Lietuvos ambasados Rusijoje 
darbuotojai - patarėja politikos

(Nukelta į 2-rą psl.) :
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SPAUDOS BALSAI
Ginčas dėl paveikslo Vilniuje

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos (LKMA) Kauno sky
riaus susirinkimas vasario 27 d. 
prasidėjo Mišiomis, kurias aukojo 
VDU Katalikų teologijos fakulteto 
dekanas mons. doc. dr. V.S. Vai
čiūnas. Dr. M. Bloznelis skaitė pra
nešimą “Adolfo Damušio vienijanti 
veikla”, pabrėždamas jo vienijantį 
poveikį pasipriešinimo kovų me
tais, išvardindamas jo nuopelnus 
ateitininkijai nepriklausomoje Lie
tuvoje. Susirinkime buvo aptarti 
veiklos klausimai ir būdai pritraukti 
daugiau mokslo žmonių ir akade
minio jaunimo. LKMA Kauno sky
rius dabar vienija 60 vyresnio am
žiaus narių mokslininkų.

Šventinis Vilniaus arkivysku
pijos kunigų susirinkimas kovo 4 
d. prasidėjo Mišiomis arkikatedroje 
bazilikoje. Jas aukojo Vilniaus ar
kivyskupas metropolitas kardinolas 
A.J. Bačkis, koncelebravo apašta
liškasis nuncijus P.S. Zurbriggen, 
Kauno arkivyskupas metropolitas 
S. Tamkevičius, Kaišiadorių vysku
pas J. Matulaitis, vyskupas J. Tu
naitis. Po Mišių kurijoje vyko susi
rinkimas, kuriame dalyvavo ir kiti 
vyskupai, nuncijaus sekretorius 
mons. Ch. D. Balvo, prel. E. Putri
mas, atsakingas už lietuvių sielova
dą išeivijoje, Šv. Kazimiero lietu
vių kolegijos rektorius prel. A. 
Bartkus. Kard. A.J. Bačkis tarė ati
darymo žodį ir vadovavo susirinki
mui. Nuncijus prisiminė savo tar
nybos Lietuvoje pradžią 2002 m. 
kovo 4 d., kalbėjo apie šv. Kazi
miero šviesų pavyzdį kunigams ir 
vyskupams. Prel. E. Putrimas prisi
minė šv. Kazimiero 500 m. mirties 
jubiliejų, švęstą Romoje prieš 20 
metų. Tada iš Lietuvos niekas ne
galėjo dalyvauti, tačiau popiežius 
parodė ypatingą dėmesį Lietuvai 
surengdamas iškilmingas pamaldas 
Kazimiero dienos proga. Prel. Put
rimas taip pat supažindino su savo 
darbu išeivijos lietuvių sielovadoje. 
Lietuviai yra pasklidę 35 pasaulio 
kraštuose. Už Lietuvos ribų gyvena 
apie 300 lietuvių kilmės kunigų, 
yra apie 100 lietuviškų parapijų. Jo 
teigimu, todėl, kad lietuvių išeivijo
je daugėja, didėja ir misijų poreikis, 
t.y. reikia kunigų, galinčių išva

>

Nauja rusų ortodoksų cerkvė Palangoje Nuotr. G. Kurpio

A+A
BRONIUI KIŠONUI 
iškeliavus amžinybėn,

jo žmonai ELENAI, sūnui ALVINUI su šeima bei 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia -

Toronto skautininkų-skautininkią draugovė

žiuoti į užsienį ir padirbėti lietuvių 
sielovadoje. Kunigų uždavinys - 
įskiepyti meilę Kristui ir lietuvybei.

Konferenciją “Skyrybų ne
tektis: kaip įveikti jos pasekmes” 
vasario 27-28 d.d. Vilniuje surengė 
Vilniaus akademinės sielovados 
centras ir VU Klinikinės ir organi
zacinės psichologijos katedra. Joje 
nagrinėtos skyrybų problemos ir jų 
padariniai visiems šeimos nariams, 
ieškota skyrybų priežasčių, siūlyti 
būdai, kaip teikti psichologinę ir 
dvasinę pagalbą skyrybas išgyve
nusiems. Prof, habil. dr. Danutė 
Gailienė kalbėjo apie psichologinę 
skyrybų traumos dinamiką, pabrėž
dama psichologinio, dvasinio pasi
rengimo santuokai svarbą. Austri
jos dr. Brigita Ettl supažindino 
klausytojus su pagalba išsituoku
siems Austrijoje, kur jau bene 30 
metų veikia pagalbos tinklas, kuris 
vienija psichologus, sielovadinin
kus, teisininkus, šeimos specialis
tus. Ji taip pat kalbėjo apie pagal
bos teikimo būdus žmonėms, susi
duriantiems su keblumais antrojoje 
santuokoje. Kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, aptarė Katalikų Bendrijos po
žiūrį į išsituokusius narius. Jei pir
moji santuoka yra buvusi bažnytinė 
ir ji nėra anuliuota, antrą kartą civi
liškai susituokusieji negali priimti 
sakramentų. Tačiau tai nereiškia, 
jog jie negali būti aktyvūs tikinčių
jų bendrijos nariai ir gauti dvasinę 
pagalbą. Psichologės doc. dr. Rasa 
Bieliauskaitė ir dr Miglė Dovydai
tienė kalbėjo apie išsiskyrusiųjų 
vaikų problemas ir pagalbą jiems. 
Sės. Rozana Graulich ir kun. Stasys 
Kazėnas, SJ, pranešime “Atleidi
mas - kelias į vidinį išgijimą” kal
bėjo apie Lietuvoje praėjusiais me
tais įsteigtą Pranzūcijos bendruo
menės “Gerasis samarietis” padali
nį. Bendruomenės tikslas yra steigti 
namus - “užeigas”, kuriose būtų 
galima priimti ir vidinio išgijimo 
link palydėti gilius dvasinius sužei
dimus patyrusius žmones. Konfe
rencijoje vyko ir praktiniai semina
rai, kuriuose buvo kalbama apie 
konkrečius žingsnius, vedančius į 
atleidimą, išsiskyrusiųjų sielovados 
metodus, santuokos anuliavimo ga
limybes.

Toronto lenkų dienraštis Ga
lėta š.m. kovo 19-21 d. laidoje 
rašo: “Ketvirtadienį 25 Lietuvos 
lenkų organizacijos parašė viešą 
laišką Šv. Tėvui, Vilniaus met
ropolitui ir viso pasaulio tikin
tiesiems prašydamos atsisakyti 
ketinimo perkelti Dievo Gailes
tingumo paveikslą iš lenkiškos 
šventovės į kitą. Šį paveikslą 
pagal šv. seselės Faustina Ko
walska tikslius nurodymus nuta
pė E. Kazimierski. Paveikslas 
šiuo metu yra lenkiškoje Šv. 
Dvasios šventovėje ir numato
mas perkelti į šalia esančią 
šventovę.

‘Sprendimas perkelti paveiks
lą į mažą nebeveikiančią Švč. 
Trejybės šventovę, kuri yra de
šimt kartų mažesnė už Šv. Dva
sios šventovę, yra netinkamas. 
(...) Ji nesutalpins gausių maldi
ninkų, atvykstančių pas Gailes
tingumo Jėzų. Šventovėje taip 
pat nebus galima palaikyti tylos, 
nes jos tiesioginėje kaimynystė
je yra kavinės ir barai’ - skaito
me viešame laiške. Perkelti Dievo 
Gailestingumo paveikslą nuspren
dė Vilniaus metropolitas kardino
las Audrys Juozas Bačkis.

Nesinori tikėti, kad barų ir 
kavinių triukšmas pasiekia tik 
Švč. Trejybės šventovę, o ne be
veik šalia esančią Šv. Dvasios 
lenkišką. Perkėlus Dievo Gai
lestingumo paveikslą į Švč. Tre
jybės šventovę neabejotinai pa

Min. pirmininkas A.M. Brazauskas sako padėkos kalbą Vašingtone 
“National Press Club” salėje Lietuvai įstojus į ŠAS - NATO 2004.III.29

Nuotr. L. Misevičiaus

Protestuoja buvę kariai
Lietuvos Vietinės rinktinės karių savanorių 
suvažiavimo dalyvių, susirinkusių į Vietinės rinktinės 

60-ųjų įsteigimo metinių minėjimą Kaune
PAREIŠKIMAS
Baigiantis Antrajam pasau

liniam karui, Vilniaus krašte bu
vo susitelkę daug teroristų. Tai 
įvairūs nusikaltėliai, karo dezer
tyrai, raudonieji partizanai, Ar
mijos krajovos diversantai ir kt. 
Visi jie vienodai aršiai plėšė, te
rorizavo ir žudė vietos gyvento
jus... Todėl lietuvių visuomenės 
ir kariuomenės atstovai nutarė 
organizuoti tautinę kariuomenę, 
kuri ne tik apgintų Lietuvos teri
toriją nuo įsisiautusio banditiz
mo, bet ir, susidarius palan
kioms aplinkybėms, taptų atkur
tos valstybės kariuomenės bran
duoliu. Lietuvos kariuomenei, 
pavadintai Vietine rinktine 
(VR), vadovauti sutiko gen. P. 
Plechavičius su sąlyga, kad ji 
bus dislokuota etninėse lietuviš
kose žemėse.

Kelia nuostabą, kad po gen. 
P. Plechavičiaus apdovanojimo 
Vyčio kryžiaus ordinu Lietuvos 
istorijos instituto direktorius A. 
Nikžentaitis suabejojo apdova
nojimo tikslingumu. Anoj jo, 
nuo Vietinės rinktinės karių ran
kos yra žuvę Armijos krajovos 
kariai. Tad Generolo apdovano

A+A
GRAŽINAI URBONIENEI

Detroite mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui JONUI, 
dukrai dr. RAMONAI, sūnui JUOZUI, sesutei 
ALDONAI ŠILEIKIENEI, vaikaičiams bei vi
siems artimiesiems -

Petra ir Vladas Jankaičiai
Vietoje gėlių Tėviškės žiburiams aukojame $200.

didės jos lankytojų skaičius ir 
ten bus galima melstis ne vien 
tik lenkų kalba.

Tuo pačiu klausimu Lietu
vos lenkų dienraštis Kurier Wi- 
lenski š.m. kovo 23 d. laidoje ra
šo: “Vakare Šv. Dvasios švento
vėje patį vidudienį, nepaisant ti
kinčiųjų protestų, buvo pasira
šytas Dievo Gailestingumo pa
veikslo Vilniaus kurijai perdavi
mo aktas. Pasirašymas įvyko 
zakristijoje, nes tikintieji apsupo 
Dievo Gailestingumo altorių, 
gulė kryžiumi ir tuo būdu nepri
leido vyskupo Juozo Tunaičio ir 
klebono Miroslav Grabowski 
prieš Dievo Gailestingumo alto
rių viešai aktą pasirašyti. (...) 
Budėjimas šventovėje prie pa
veikslo tęsiasi jau kelias dienas. 
Paeiliui budi ir parapijiečiai, ir 
įvairių lenkiškų organizacijų at
stovai”.

Kitas Kovalskos regėjimas
Šv. Kowalska turėjo ir dau

giau regėjimų. Vienąjų paminė
jo Paryžiaus lenkų žurnalas Kul
tūra 1998 m. sausio-vasario lai
doje: “Klausimas, ar maršalo 
(Pilsudskio) vėlė yra išganyta, 
ar pasmerkta yra lenkų mistikės 
palaimintosios seselės Faustina 
Kowalska iš Švč. Mergelės Ma
rijos Gailestingosios kongrega
cijos vizijos tema. Šią viziją ap
rašo pati seselė Faustina savo 
knygoje Dievo gailestingumas 

jimas gali sukelti Lenkijos vy
riausybės nepasitenkinimą. “Pa
girtinas” istoriko rūpinimasis ki
tų valstybių interesais.

Nesenų laikų istorijos neži
nančiam istorikui tenka primin
ti, kad Armijos krajovos kariai, 
Lenkijos teritorijoje kovoję su 
hitlerininkais, buvo laisvės ko
votojai ir todėl Lenkijoje yra 
pelnytai gerbiami. O tie patys 
kariai, kovoję svetimoje žemėje 
— Vilniaus krašte — vykdę lenkų 
egzilinės vyriausybės nurody
mus po karo Vilniaus kraštą pri
jungti prie Lenkijos, terorizavę 
ir žudę lietuvius, nepritariančius 
tiems tikslams, buvo, yra ir atei
tyje privalo būti laikomi tero
ristais.

Primename istorikui (jis tai 
privalo žinoti), jog Lietuvos 
valstybinė komisija Armijos 
krajovos veiklai tirti 1993 m. 
paskelbė išvadas, kad “Lenkijos 
emigracinė vyriausybė ir jai pa
valdi Armija krajova nepripaži
no Vilniaus grąžinimo Lietuvai, 
ruošėsi ji vėl atplėšti nuo Lietu
vos, t.y. kėsinosi į Lietuvos 
vientisumą (...). Armijos krajo
vos partizanai Rytų Lietuvoje 
taip pat padarė nusikaltimų 

mano sieloje - dienoraštėlis. 
Turiu tik itališką šio dienoraštė- 
lio vertimą, - rašo W. Sznarba- 
chowski, - kurį išleido Libreria 
Editrice Vaticana 1996 m. ant
rašte La Misericordia Divina 
nella Mia Anima - Diario Della 
Beata Sour Faustina Kowalska. 
Štai iš italų kalbos išverstas s. 
Faustinos užrašas, datuotas 
1935 m. gegužės 12 d., t.y. mar
šalo mirties dieną: ‘Vienu metu 
1935 m. gegužės 12 d. atsigulusi 
vakare į lovą tuoj užmigau, bet 
dar greičiau buvau pažadinta. 
(...) Netikėtai pamačiau kažin 
kokią vėlę, kuri baisiuose skaus
muose skyrėsi su savo kūnu. O, 
Jėzau, tai rašydama visa drebu, 
nes pamačiau baisybes, liudijan
čias prieš šią vėlę”. Toliau seka 
tų kančių aprašymas.

“Kun. M. Sopocko s. Faus
tinos nuodėmklausys, savo liu
dijime beatifikacijai pasakoja: 
‘Sekančią dieną po Respublikos 
maršalo Juzef Pilsudski mirties 
1935.V.12 S.D. (Soror Dei) man 
pasakojo, kad vakar jį matė Die
vo teisme. Jo eiga buvo labai 
griežta, bet BMV (Beata Maria 
Virgo) įsikišimo dėka sprendi
mo pabaiga buvo sėkminga. 
Kaip ji pažymėjo dienoraštyje, 
tai nebuvo apgavystė nei seselių 
pasakojimas, nes žinia apie jo 
mirtį dar nebuvo jų pasiekusi”.

Lietuvos duona Toronte
Toronto rusų savaitraštis 

Zapad-Vostok š.m. kovo 16-22 
laidoje rašo: “Lietuvos juoda 
duona neseniai buvo pripažinta 
geriausia pasaulyje. Pvz. Varšu
vos centre jau keleri metai sėk
mingai veikia Lietuvos duona 
prekiaujanti parduotuvė. Iš Lie
tuvos ją eksportuoja į Vokietiją, 
Angliją, Rusiją, Australiją, Uk
rainą ir ruošiamasi ją platinti vi
soje Europoje. Lietuva jau se
niai garsėjo savo aukšta maisto 
produktų kokybe, o juoda duona 
- tai ypatingas tautinis pasidi
džiavimas!

Neseniai ją ėmė vežti į Ka
nadą. Pavyko! Bendrovės pirmi
ninkas Gintaras Sližauskas su 
savo bičiuliais pristato šį pro
duktą į Torontą ir kitus Kanados 
miestus garlaiviu tiesiai iš Lie
tuvos. Duona puikiai išsilaiko 
prie -50° temperatūros. Tokioje 
padėtyje jį nepraranda jokių sa
vo skonio savybių. Išėmus ją iš 
šaldytuvo ji išsilaiko lentynoje 
ilgiau kaip dvi savaites”.

Apie šią duoną Toronto vo
kiečių laikraštis Deutche Presse 
š.m. kovo 22 d. laidoje taip rašo:

“Ši duona yra ypatinga to
dėl, kad jos receptas yra perduo
damas iš kartos į kartą. Paslap
tyje laikomi pagrindiniai priedai 
ir prieskoniai, kaip pvz. kmynai 
yra pridedami ir duona yra kepa
ma ypatingoje krosnyje ant lapų. 
Todėl ji taip patraukliai kvepia ir 
pluta yra tokia skani”. J.B.

žmogiškumui, įvairiais motyvais 
yra terorizavę ir žudę civilius 
gyventojus, daugiausia lietu
vius”. Rimtas istorikas šito ne
galėjo nežinoti.

Mes ryžtingai protestuojame 
prieš tokį neatsakingą visuome
nės klaidinimą ir reikalaujame, 
kad Lietuvos istorijos instituto 
direktorius A. Nikžentaitis vie
šai, per tuos pačius žiniasklaidos 
šaltinius, per kuriuos paskleidė 
melagingą informaciją apie gen. 
P. Plechavičių ir Vietinę rinkti
nę, istorine tiesa nepamatuotus 
teiginius viešai paneigtų. Mes 
esame tos nuomonės, kad A. 
Nikžentaičio dokumentais nepa
grįstas Vietinės rinktinės vaid
mens negatyvus vertinimas ver
čia abejoti A. Nikžentaičio isto
rinių darbų objektyvumu ir pati
kimumu.

Antanas Paulavičius, 
Suvažiavimo dalyvių įgaliotas 

Vietinės rinktinės karių 
sąjungos pirmininkas 

Kaunas, 2004.11.21

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

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

Švč. Trejybės šventovė buvo 1536 m. pastatyta Vilniaus miestininko (Horod- 
ničiaus) Hosijaus už per Neries tilto perėjimo mokestį. 1848 m. buvo pa
versta į cerkvę. Nuo 1919 m. čia veikė Vincento Pauliečio Labdaros drau
gija. Po II Pasaulinio karo sugriuvo priekinė šventovės siena. Ji buvo atsta
tyta, tačiau priekinis įėjimas buvo užmūrytas. Sovietmečiu šioje šventovėje 
buvo universiteto gimnastikos ir sporto salė. Į šią šventovę ketinama per
kelti Dievo Gailestingumo paveikslą

Opieji įvykiai Lietuvoje
VYTAUTAS P. ZUBAS
Kovo 9 seimas pradėjo 

svarstyti prezidento apkaltą, bet 
sutarė laukti konstitucinio teis
mo sprendimo. Pernai spalio 
mėnesį pradėtas, rodos eilinis 
šurmulys, išaugo į sunkiai besu- 
valdomą politinę kovą. Šurmulį 
pradėję konservatoriai, socialli
beralai ir liberalai centristai, pa
sitelkę Valstybės saugumo de
partamento vadovą nepramatė, 
kad krašte jau egzistuoja dvi 
Lietuvos: gerai apmokamas eli
tas ir skurstantys “runkeliai”. 
Pirmieji koncentruojasi Vilniuje 
ir kituose didžiuosiuose mies
tuose, antriesiems atitenka jo
kios perspektyvos neturintys 
kaimai ir miesteliai.

Amžių nugyvenus Kanado
je, kur demokratinės visuome
nės šaknys siekia prancūzų ir 
britų imperijų laikus, Lietuvoje 
daug kas neįprasta ir nesupran
tama. Per 5/2 laiko zonas nusi
driekusi Kanada su dešimterio
pai didesniu gyventojų skaičiu
mi išsiverčia su trim partijom, 
kurių programas žino visi ir pa
sirenka sau patinkamą. Lietuvo
je liberalais save laiko net trys 
partijos ir skirtumą tarp jų retas 
kuris žino. Pernai vasarą iš so
cialliberalų išėjęs turtingiausias 
seimūnas, deklaravęs 60 milijo
nų litų kapitalą, ateivis rusas 
Viktor Uspaskich įsteigė Darbo 
partiją, kuri, apklausos duome
nimis, rinkimuose surinktų 18% 
balsų. Vyrautų socialdemokra
tai, surinkdami 19%.

Keičiantis vyriausybėms, 
Kanadoje ar JAV pasikeičia ir 
aukštieji pareigūnai. Taip išven
giama galimų nesusipratimų. 
Lietuvoje kitaip, net kyšininka
vimu apkaltinti konsulato dar
buotojai kreipėsi į teismą dėl 
“neteisėto” atleidimo. Bylą pra
laimėjo. Krizė prezidentūroje 
prasidėjo, kai naujas jos šeimi
ninkas panoro pakeisti preziden
to Adamkaus statytinius: vyriau
sią policijos komisarą ir Valsty
bės saugumo departamento va
dovą. Net viešai prieš prezidentą 
nusistačiusį žurnalistą, atstovau
jantį vyriausybei Radijo ir TV 
taryboje, nebuvo leista pakeisti. 
Kiekvieną prezidento žingsnį 
seimas ir žiniasklaida blokuoja. 
Visuomenės apklausa preziden
tui Paksui truputį palankesnė: 
46% už ir 54% prieš.

Kovo 11, nepriklausomybės 
atkūrimo dieną, iškilmingame 
seimo posėdyje buvo gyvenama 
didvyriškų įvykių prisiminimais. 
Tik Panevėžio vyskupas Jonas 
Kauneckas savo nuoširdžioje 
kalboje žvelgė į krašto negero
vių šaltinį - socialinę nelygybę. 
Net žinomi sovietmečio disiden
tai sutinka, kad tokios nelygybės 
nė sovietmečiu nebuvę. Kur vi
so šito šaknys? “Lietuva - eko
nominis Baltijos tigras” mėgina 

kartoti valdantis elitas, bet nu
slepia, kad aukščiausias atlygi
nimas ar pensija yra 9.5 kartus 
didesnis už žemiausią, kai tuo 
tarpu Latvijoje 7.5, Estijoje 6.5, 
o Slovėnijoje tik 3.5.

Kada ir kaip šis nešvarus 
reikalas baigsis, sunku pasakyti. 
Tikimasi apklausą užbaigti ge
gužės mėnesį ir skelbti, jei rei
kės, prezidento papildomus rin
kimus birželio mėnesį. Tuo tar
pu gyvenimas slenka įprasta va
ga. Procesas jau kainavo 40 
milijonų litų, bet apie tai niekas 
nekalba. Nekalbama ir apie tai, 
ką prezidento pakeitimas duos. 
Ar išnyks visos per 14 nepri
klausomo gyvenimo metų susi
kaupusios negerovės? Žurnalis
tas Račas teigia, kad daugelis tų 
negerovių buvo užprogramuotos 
pirmaisiais laisvės metais ir tik 
dabar iškilo į paviršių. Opozici
jos pradėtas šurmulys paskatino 
įvairias pogrindžio grupuotes iš
eiti į viešumą. Pakėlė galvas fa
šistinių, rasinių ir antisemitinių 
nuotaikų puoselėtojai.

Turbūt pagrindinė iš Račo 
minėtų užprogramuotų negero
vių yra nepažangi mokesčių 
sistema. Visi moka tuos pačius 
33% nuo uždarbio. Antra, 18% 
pridėtinės vertės mokestis. Ka
nadoje nekenčiamas G ST, taip 
pat spaudžia mažiau uždirbančio 
pečius.

Ar teismai ras prezidentą 
prasikaltusį ir privers palikti 
postą, sužinosim gal gegužės 
mėnesį. Netenka abejoti, kad 
vienoks ar kitoks seimo sprendi
mas turės daug įtakos spalio 
mėnesį naujo seimo rinkimams. 
Galima laukti, kad kai kurios 
opozicinės partijos nesurinks 
5% ir nueis užmarštin. Jų vadai 
jau dabar dairosi į Europos są
jungos seimo rinkimus. Kokios 
kitos partijos, šalia Darbo atsi
ras, sunku pramatyti. Tik aišku, 
kad ateinantis seimas bus kitoks 
ir sekdamas Europos sąjungą 
dar daugiau palinkęs į kairę.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.); 

klausimais Dalia Sukackienė, 
ministeris patarėjas ekonomikos 
klausimams Kęstutis Kudzma- 
nas ir komercijos atašė Kastytis 
Kažukauskas paskelbti nepagei
daujamais asmenimis. Į Rusijos 
užsienio reikalų ministeriją pa
kviestam Lietuvos reikalų pati
kėtiniui pranešta, jog trys amba
sados diplomatai užsiėmę “su jų 
statusu nesuderinama veikla”, 
rašo ELTA-LGTIC. Sprendimas 
dėl Lietuvos diplomatų išsiunti
mo paskelbtas praėjus mėnesiui 
po to, kai iš Lietuvos dėl šnipi
nėjimo buvo išsiųsti trys Rusijos 
diplomatai. RSJ
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Liškiavos šventovė Nuotr G. Kurpio

Prisiminkit kurie užmiršot!
Pirmos karo metų abiturientų laidos Viekšniuose šešiasdešimtmečiui

Nauja Lietuvos padėtis
Įstojimas į Šiaurės Atlanto sąjungą - NATO sustiprino 
Lietuvos saugumą ir dalyvavimą Vakarų Europos 

struktūrose
DR. JONAS KUNCA

Po įstojimo į ŠAS (NATO) 
Lietuva pirmą kartą savo istori
joje turi užtikrintą saugumą. 
Nuo pačios suvienytos valstybės 
pradžios lietuviams teko kovoti 
su kalavijuočių ir kryžiuočių or
dinais, su slavais, totoriais. Išti
sus šimtmečius Lietuva buvo 
praradusi nepriklausomybę. Ken
tėjo nuo svetimų okupantų per
sekiojimų. Atgavusi laisvę prieš 
14 metų nebuvo tikra, kad jos 
vėl nepraras. O dabar galime 
lengviau atsidusti ir. susikaupti 
ateities darbams.

Aišku, neramiame šių dienų 
pasaulyje teks ir toliau rūpintis 
saugumu ne tik Lietuvos, bet jau 
visos Europos, kuriai gresia 
kitokie pavojai. Nelegalių imi
grantų antplūdį, kurio Lietuva 
iki šiol išvengė, teks stabdyti. 
Kitaip Europa nustos tokia bu
vusi. Bet apsisaugojimo priemo
nių teks imtis kartu su likusiom 
ES narėm. Padėti vargstantiem 
kitų žemynų gyventojams rei
kia, bet kitu būdu: padedant pa
kelti jų kultūrą bei civilizaciją.

Dabar yra proga sustabdyti 
mūsų tautos nykimą - padidinti 
gimimų skaičių. Gerėjant eko
nomikai tam nėra jokių kliūčių. 
Tik reikia daugiau tautinio su
sipratimo ir noro nelikti skolin
giems mūsų senoliams, kurie iš
laikė gyvastingą mūsų tautą ir 
už ją tiek kovojo. Būtume vidu
tinio dydžio Europos valstybė, 
kuri turėtų svaresnį balsą ES, jei 
ir toliau ji progresuotų paskuti
nių metų tempu.

Susidarė ir visai nauja padė
tis Europos santykiuose su JAV, 
kurios iki Irako karo turėjo pa
grindinį vado vaidmenį. Suvie
nyta Europa tampa savarankiška 
ir politiniu atžvilgiu. Ji ves sa
varankišką politiką ir bus tik 
lygi Amerikos partnerė. Šis po
kytis bus naudingas ne tik Euro
pai, bet ir JAV, kurios paskuti
niu metu daro sau ir kitiem ža
lingų klaidų. Lygaus partnerio 
nuomonę Vašingtonas vertins 
žymiai geriau. Taigi teks persi
orientuoti ir Lietuvos politikos 
formuotojams. Ji yra Europos 
dalis ir privalo laikytis bendros

«^*^*^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X<

■ Kas sunaikina svetimu dangų, 
pasistato sau pragarų. Tai neregi
ma teisybė žemėje (Stelzhammeris)

linijos, kurią nustatys visų narių 
atstovai.

Įstoj imas į ŠAS ir ES Lietu
vos geografinės padėties nepa
keičia. Lietuva turi ilgoką sieną 
su didžiule kaimyne Rusija, su 
kuria reikia palaikyti kaimyniš
kus santykius, o ne rodyti jai 
špygą ar kitaip smarkauti. Tiesa, 
Rusijoje nėra pilnos demokrati
jos. Bet tai rusų reikalas. Be to, 
nežinia, ar kaimynai yra subren
dę pilnai demokratijai. Gal 
jiems ir geriau laikinai turėti 
tvirtos rankos valdžią, kad iš
vengtų anarchijos. Lietuvai yra 
galimybė būti tarpininke tarp 
Rusijos ir ES. Rusijos nafta ir 
dujos reikalingos Europai, ypač 
Lietuvai. Glaudus santykiavi
mas naudingas abiem pusėm. Be 
to, Maskva apsipras su nauja 
padėtimi ir nustos mėginusi at
gauti prarastą įtakos sritį. Ta
čiau, geri santykiai neturi tapti 
nuolaidų darymu. Jie privalo bū
ti pagrįsti racionalumu ir abipu
se nauda.

Pačioje šalyje yra susikau
pusių problemų, kurių sprendi
mas yra skubus. Prezidentūros 
byla reikia greitai ir galutinai 
baigti. Brazauskui su Adamkum 
reikia susitarti, kuris iš jų kandi
datuos į prezidento pareigybę po 
Pakso pasišalinimo ar pašalini
mo. Daug įstatymų laukia seimo 
priėmimo.

Lietuvai skubu atstatyti ir 
išlaikyti valdžios pastovumą, 
kuris kartu su padidėjusiu šalies 
saugumu pritrauks daugiau už
sienio investuotojų. Būtų gera, 
jei Brazauskas liktų premjeru ir 
po ateinančių rinkimų, nes jis 
yra bene valstybingiausias iš 
mūsų politikų.

Po įstojimo į ES gali žymiai 
padidėti užsieniečių turistų skai
čius po atentatų Ispanijoje ir 
terorizmo baimės Italijoje. Tik ir 
čia reikėtų didesnės reklamos 
užsienyje. Iki šiol jos beveik nė
ra. O tai gali virsti dideliu nenu
matytų pajamų šaltiniu. Be to, 
turizmas duoda darbo viešbu
čiams, valgykloms, maisto pro
duktų gamintojams, palydovams 
ir taksistams.

Viską suglaudus atrodo, kad 
nauja padėtis po įstojimo į ŠAS 
mums gana palanki. Nuo Lietu
vos pastangų priklausys jos nau
dos dydis.

ŽIVILĖ ANTANAITIENĖ
Beveik kiekvieno žmogaus 

gyvenime yra dalykų, kurių ne
įmanoma užmiršti, todėl, kad jie 
įvyksta tik vieną kartą. Tik vie
ną kartą jaunystė parodo gali
mybę, laisvę, kelią į ateitį. Rin
kitės! Ir jei sugebėsi teisingai iš
sirinkti gal būt pažinsi laimę... 
Laimę gyventi ir kurti.

1944 m. birželio 18 d. 
mums, septyniolikai jaunuolių, 
Viekšnių gimnazijoje (Mažeikių 
apskr.) buvo įteikti brandos 
atestatai.

Tuometinis direktorius Jo
nas Daniusevičius pasakė: “Šią
nakt aš leisiu pamatyti jums 
tekančią saulę”. Ir mes tikrai ją 
pamatėme. Tai buvo pirmoji ka
ro metų abiturientų laida. Nors 
per gimnazijos 8O-ties metų ju
biliejų lankstinukuose buvo už
rašyta: “1944 metais išleista pir
moji pokario metų abiturientų 
laida...” Tai netiesa, nes karas 
baigėsi tik 1945 m. gegužės 9 d.

Šiais, 2004 m., iš septynioli
kos mūsų draugų beliko 8: An
tanas Laurinaitis, Kazys Narš- 
čius, Aldona Taujenytė-Čepie- 
nė, Elena Dzindzeletaitė-Jokū- 
bauskienė, Adolfina Glodenytė- 
Pugžlienė, Stefanija Vasilkevi- 
čiūtė-Visockienė, Julija Norvy- 
daitė-Nocienė ir Živilė Mačytė- 
Antanaitienė.

Mūsų gyvenimo kelias jau 
baigiasi, bet niekada nepa
miršime Viekšnių ir mūsų gra
žios, šiandien bukapročių nu
griautos, gimanzijos.

Šiemet sueina 60 metų nuo 
tos saulėtos, iškilmingos, pilnos 
vilčių ir linsmos birželio 18 d. 
Tą dieną gavome dokumentą 
kurį pripažino ne tik Europa, bet 
ir Amerika.

Tie jaunystės prisiminimai 
praskaidrina mūsų senatvę, bet 
yra dar kai kas, ko nereikėtų pa
miršti. Ar mano klasės daugai 
prisimena, kad 1942 m. Viekš
niai neturėjo gimnazijos? Netu
rėjo nuo pat šios m-los įsteigi
mo. Buvo tik progimnazija.

Ar prisimena žmogą kuris 
važiavo į Vilnią kovojo dėl ją 
kad iškovotų dar vieną klasę, o 
1943 m. - dar vieną. Gal geriau 
būtų tikę važiuoti progimnazijos

direktoriui? Kovojo dėl to, kad 
nereikėtų važinėti į mokslus 
Mažeikiuosna ar Šiauliuosna. 
Ar prisimenat, kad kiekvienas 
įžūlus reikalavimas iš okupaci
nės valdžios galėjo kainuoti 
gyvybę?

Taigi 1942 m. įvyko pokal
bis Vilniuje su Švietimo gen. 
tarėju Germantu, kuris išspaus
dintas LGGRT knygoje Pragaro 
vartai - Štuthofas. Ta proga 
prašėsi atleidžiamas iš viršaičio 
pareigų. Po šio pokalbio į 
Viekšnius atkeliavo toks raštas:

“Viekšnių progimnazijos tė
vų komiteto pirmininkui - 
Viekšnių valsčiaus viršaičiui 
(Nuorašas Viekšnių progimnazi
jos direktoriui).

Ant jūsų prašymo 1942 m. 
rugsėjo mėn. 14 d. Švietimo ge
neralinis tarėjas š.m. rugsėjo 
mėn. 18 d. uždėjo šitokią rezo
liuciją: Viekšniuose leisiu sep
tintą klasę, jei mokiniai ir gim
nazijos direktorius atsiųs pasira
šytą raštą kad kitais metais ne
prašys aštuntos klasės Viekš
niuose”. Germantas.

Už direktorių ir mokinius 
pasirašė viršaitis. Iš darbo jo 
neatleido. Ištrauka iš knygos:

Tarp Viekšnių valsčiaus viršai
čio kapitono Mačiaus, dr. German
to ir departamento direktoriaus Ig
no Malinausko dėl to įvyko toks 
pasikalbėjimas: viršaičiui išdėsčius 
tarėjui viekšniškių prašymą pridėti 
jų progimnazijai dar vieną klasę, 
pakviestas direktorius priminė tarė
jui, jog vokiečiai neleidžia versti 
progimnazijų gimnazijomis, o pri
dėjus klasę ji nebebusianti jau pro
gimnazija, tik gimnazija. Tarėjas 
pareiškė turįs neigiamai atsakyti į 
viekšniškių prašymą. Tuomet įsi
karščiavęs viršaitis perspėjo tarėją 
jog neišeis negavęs leidimo. Nepa
tenkinti viekšniškiai nustosią atliki
nėti vokiečių jiems kraunamas prie
voles, šie nepasiduosią ir įvyksiąs 
kraujo praliejimas.

- Kraujo praliejimas, sakai? - 
paabejojo tarėjas.

- Taip, kraujo praliejimas! - 
griežtai pakartojo viršaitis.

- Taigi matai, pone direkto
riau, bus kraujo praliejimas. Nega
lime gi leisti, kad mūsų žemaičių 
kraujas būtų pralietas! - sušuko

Konferencija, skirta 
generolui Žemaičiui
1953 metai. Lietuvių gink

luota kova jau gerokai apsilpusi. 
Daugelis kovotojų žuvę ar pate
kę į kalėjimus bei lagerius. Ta
čiau pasipriešinimo kovos vado
vybė dar išlikusi. Jurbarko rajo
no Šimkaičių miško 46 kvartale 
gerai užmaskuotame bunkeryje 
įsikūrusi pasipriešinimo kovos 
vado generolo Jono Žemaičio- 
Vytauto vadavietė. Čekistai, 
stribai ir gausi saugumiečių 
agentūra vis aktyviau veikė, no
rėdami surasti šią vadavietę. Iš
daviko dėka, pagaliau jiems pa
sisekė ją surasti.

1953 m. gegužės 30 d. dide
lės čekistų pajėgos 46 kvartale 
apsupo bunkerį. Pro vėdinimo 
angą buvo įleistos apsvaiginan
čios dujos. Paskum atidengus 
bunkerio dangtį buvo ištraukti 
be sąmonės generolas Jonas Že
maitis ir su juo buvusios kovo
tojos Elena Palubeckaitė ir Ma
rytė Žiliūtė. Vos atgavęs sąmo
nę J. Žemaitis buvo nugabentas 
į Vilnią o netrukus ir į Maskvą. 
Tardė jį net pats Saugumo mi- 
nisteris maršalas L. Berija. Lap-

kričio 26 d. Maskvoje Butyrkų 
kalėjime Jonas Žemaitis buvo 
sušaudytas.

Kovo 15 d. Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio Kęstučio apygar
dos taryba Jurbarko kultūros 
centre surengė mokslinę konfe
renciją Generolo Jono Žemai
čio-Vytauto asmenybė istorijoje 
ir laike, skirtą generolo 95-ųjų 
gimimo metinėms.

Pranešimus Lietuvių gink
luotos kovos prielaidos ir Pasi
priešinimo kova ir jos padari
niai Kęstučio apygardoje padarė 
Kęstučio apygardos vadas Vla
das Meškauskas.

Apie generolo Jono Žemai
čio vaidmenį Lietuvos pasiprie
šinimo sąjūdžio kovoje kalbėjo 
iš Vilniaus atvykęs rašytojas 
Eugenijus Ignatavičius, pats už
augęs Vadžgirio apylinkėje, ne
toli Šimkaičių miško. Jis nuo
dugniai aptarė generolo asmeny
bę, jo vaidmenį kovoje, taip pat 
rašytojas pasidalino savo prisi
minimais apie to meto žmonių 
politines nuotaikas.

Lietuvos gyventojų genoci-

pradžiugęs nauju argumentu tarė
jas.

Čia pat buvo parašytas ir pasi
rašytas raštas, leidžiąs pridėti vieną 
klasę, bet į besigėrinčio savo že
maitišku užsispyrimu tarėjo įspėji
mą kad kitais metais neprašytų dar 
vienos klasės, nes tikrai jos negau
siąs, viršaitis pasisakė pats nevyk- 
siąs, bet kiti tuomet atvyksią pra
šyti. Tarėjas tik nusijuokė.

1943 m. viršaitis “užmiršęs” 
praėjusių metų raštą vėl važiuo
ja į Vilnių prašyti paskutinės 
gimnazijos klasės. Kartu vežasi 
Kaune gautą pažįstamų gydyto
jų pažymą kad serga neurastu- 
rija ir dirbti viršaičiu negali. 
Sutikęs, kad ant atestatą gautų 
Viekšnių gimnazijoje, būtų už
rašyta “Mažeikių gimnazija” 
parveža Viekšniams paskutinę 
klasę, o sau — atleidimą iš darbo.

Ar atsimenate, kokie ramūs, 
kultūringi ir taikūs buvo mūsų 
gimnazijai vokiečių okupacijos 
metai? Ar atsimenate gimnazi
joje rengiamus spektaklius, va
dovaujamus a.a. kapeliono kun. 
Boleslovo Pacevičiaus? Ar atsi
menate Pupų Dėdės, Vincės Jo- 
nuškaitės-Zaunienės ir kitų gas
troles? O mūsų “robaksai”, ku
riuos slėpėme nuo mokytojų?

Tai ne dėl to, kad nebuvo 
Lietuvoje žudynią žydų šau
dymo, skurdo, o dėl to, kad 
sėdėjote viršaičio ir jo bendra
žygių globoje, kurie kasdien 
rizikavo, kad mūsų jaunystė 
nebūtų užlieta krauju.

Deja, jūs viską užmiršote, 
bet mes, likę Lietuvoje, viską at
simename. Tada Viekšniuose 
negirdėjome keiksmą nežudė 
alkoholikai tėvai vaiką neprie
vartavo nepilnamečią nesmau
gė senučių dėl kelių litą nebuvo 
narkotiką vietoj sekso buvo 
meilė, galėjome vaikščioti drą
siai naktimis. (Už tai dabar turi
me pilną “komplektą”...).

Jūs, mano klasiokai, gyve
nantys užjūriuose ir mokantys 
mus gyventi, kurie naudojotės 
tuo ramiu Viekšnių gyvenimu 
per karą nenorite žinoti kovoto
jo žmogaus, visa tai jums davu
sio. Jūs pamiršote žodį “dėkin
gumas”. Supraskite teisingai.

Kai papasakojau jums, kad 
“broliai lietuviai” už jo kančias 
Sibire, už žydų gelbėjimą už 
meilę Lietuvai ir Viekšniams jį 
dereabilitavo, t.y. atėmė reabili
taciją jūs mano laiške to visai 
“nepastebėjot”. Jūs net nežiop- 
telėjot iš mandagumo “Ak, kaip 
gaila!” Jūs niekad nepaklausėt, 
ar jis dar gyvas, ar grįžo iš lage
rio? Taip, grįžo sužalotas, su
daužytas ir “broliai lietuviai” jį 
pribaigė. Tai jie daro meistriškai 
“teisiniais” pagrindais. Dabar 
gal supratot, kodėl vienu metu 
aš paprašiau daugiau man ne
skambinti ir nerašyti.

Jūs mane paprašėte paminė
ti 60-ties metų “Brandos atesta
tų” įteikimo sukaktį - aš pami
nėjau! Šis laiškas jums, mano 
draugai užsienyje, o mes čia, 
Lietuvoje, kaip buvom beteisiai 
parijai, tokiais ir likome. Tad jūs 
ten, o mes čia - paminėkime 
mums brangų šešiasdešimtmetį, 
prisiminkime ilgakases drauges 
tautiškais drabužiais ir džentel
meniškus vaikinus kuriais šian
dien galėtume didžiuotis.

O tas, pasak Makiavelio, 
kuris norėjo daryti tik gera, ga
liausiai žlugo pats.
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Juozas Armonaitis ir Vytautas Kluonius moksleivių 2004 m. konkurse 
Šakiuose

Didvyrių palikimas istorijai
ANTANINA GARMUTĖ

Ugdyti patriotizmą. Taurinti 
dvasią. Kartu su istorine atmin
timi kaip saulės šviesą skleisti 
šventinę nuotaiką. Visa tai bū
dinga žmonėms, neabejingiems 
tautos ateičiai, ypač dabar, kai 
mafija stengiasi griauti valsty
bės pamatus...

Nuvilnijo per Lietuvą moks
leivių konkursai, skirti savo is
torijai ir laisvės kovoms pažinti. 
Jie rado atgarsį ir zanavykų 
krašte. Jau šeštąjį kartą Šakių 
rajone surengtas vyresniųjų kla
sių moksleivių konkursas Lietu
vos kovų už laisvę, kariuomenės 
bei netekčių istorija. Renginys 
vyko Šakių miesto “Aukuro” vi
durinėje mokykloje.

Pagrindinis renginio organi
zatorius ir mecenatas “Tauro” 
apygardos partizaninio judėjimo 
dalyvis Vytautas Kluonius. Kar
tu su juo renginyje dalyvavo ir 
kitas garbingas kraštietis Vyčio 
kryžiaus ordino narys Juozas 
Armonaitis bei buvęs tremtinys, 
Kauno technologijos universite
to profesorius Stanislovas Sa
jauskas.

Moksleiviai varžėsi geriau
sio rašinio ir piešinių konkur
suose. O viktorinoje dalyvavo 
net 27 rajono moksleiviai iš 
įvairių mokyklų. Pažymėtina 
Lekėčių vidurinė mokykla, da
lyvavusi ruošiant projektą. Išsa
miai istorines aplinkybes apibū
dino skaudžią patirtį išgyvenęs 
Šakių krašto sūnus Vytautas 
Kluonius.

Viktorinos dalyviams teko 
atsakyti ir į bene 26 klausimus, 
pateiktus kovotojo; jie itin svar
būs, kadangi lėmė ne tik tautos 
istoriją bet ir mūsų likimus. Pa
vyzdžiui: 1. Kas atrišo rankas 
Hitleriui pradėti Antrąjį pasauli
nį karą? 2. Kurioje pusėje karo 
pradžioje buvo Sovietų Sąjun
ga? 3. Ką padarė rusai su lenkų 
belaisviais-karininkais Katyne? 
4. Apie ką kalba Molotovo-Ri
bentropo paktas? 5. Po pirmojo 
pasaulinio karo, kada Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma? 6. 
Iki kurių metų buvo nepriklau
soma? 7. Prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui, kas ir kada 
okupavo Lietuvą? 8. Kiek per 
metus buvo ištremta lietuvių dar 
neprasidėjus karui? 9. Kiek bu
vo planuojama ištremti Lietuvos 
gyventojų? (70%) ir t.t. Iš viso 
buvo 26 klausimai.

Geriausiai atsakinėti į klau
simus sekėsi dvyliktokei iš Gel
gaudiškio Violetai Kriaučiūnai- 
tei, moksleiviui iš Kudirkos 
Naumiesčio Virginijui Melnin- 
kaičiui, Vytautui Diržiui iš 
Kriūką Šakių “Žiburio” gimna
zijos moksleiviui Karoliui Bace
vičiui.

Visi viktorinos dalyviai bu-, 
vo apdovanoti knygomis, diplo
mais, prizais. Ypatingos pagar
bos ir dėkingumo nusipelnė Ša
kių krašto gyvieji didvyriai Vy
tautas Kluonius ir Juozas Armo
naitis, kurie yra perėję ugnį ir 
vandenį, nors ir netekę sveika
tos, išliko nepalaužtos dvasios 
garbingi istorijos liudytojai mū
sų jaunajai kartai.

Vytautas Kluonius (kairėje) ir Juozas Armonaitis, nors kovose netekę 
kojų, tebestovi tautos laisvės sargyboje

Šiaulių universiteto “Saulės” kapelos atlikėjai koncerte Čikagos Brighton Parke. Dešinėje - grupės voka
listas - E. Andrulis ir V. Daknienė Nuotr. Ed. Šulaičio

do centro direktorė Dalia Kuo
dytė aptarė Ginkluoto pasiprie
šinimo istorinę prasmę.

Pranešimą Generolo Jono 
Žemaičio karo akademija — tra
dicijų tęsėja perskaitė šios aka
demijos dėstytoja docentė kapi
tonė Audra Petrauskaitė.

Po pranešimų pasisakė pasi
priešinimo kovos dalyviai. Kal
bėjo ir į konferenciją atvykusi J. 
Žemaičio dukterėčia Aušra Vil
kienė.

Konferencijos dalyviams 
koncertavo Jurbarko A. Sodei
kos muzikos mokyklos ir Jur
barko Naujamiesčio vidurinės 
mokyklos moksleiviai.

Vytautas Kutkevičius

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jum? suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis
Skrydžiai j Lietuvą, užsakant iš anksto, iš- 
skrendant iki 31 gegužės - $699. Vyresnio 
amžiaus keleiviams 10% nuolaida. Rug
pjūčio 9 d.organizuojama grupė kelionei į 
LIETUVĄ.
Jūsų paslaugoms ■ mūsų agentūros atstovai: 

HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

“BEST WAY TO TRAVEL’’
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON MOP 3B6 

Darbo valandos nuo pirmad. iki penktad., 9.30 v.r.- 6 v. v.

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus) 
1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 2004.IV.13 • Nr. 15 (2822)

<f> LAISVOJE TEVMJE
ĮVERTINS VILNIŲ

“Standard & Poor’s” tarptauti
nės kredito įvertinimo agentūros at
stovai balandžio 6 d. sostinėje susi
tiko su jos meru Artūru Zuoku. Bu
vo aptarti šiuo metu Vilniaus mies
tui svarbiausi klausimai, per metus 
įvykusieji pokyčiai savivaldybės 
struktūroje, ekonomikos, finansų ir 
investicijų politikoje. Atstovai įver
tins Vilniaus biudžeto bei finansi
nių įsipareigojimų sėkmingą valdy
mą 2003 m. ir nutars ar bus dar ge
resnis įvertinimas, kuris padidintų 
miesto galimybes pritraukti užsie
nio investicijų. 2002 m. ši agentūra 
Vilniui skyrė “BBB” įvertinimą, tai 
yra - pastovumo pažymėjimą, reiš
kiantį, kad miesto savivaldybė yra 
patikima skolininkė, pajėgi laiku 
mokėti palūkanas ir grąžinti pagrin
dines paskolų dalis nustatytais ter
minais ir visa suma. Įvertinimas il
galaikėms paskoloms užsienio va
liuta ir valstybine valiuta jau buvo 
pakeltas šių metų vasario mėnesį 
nuo BBB+ iki A-. Kaip rašo 
ELTA-LGTIC, tokį įvertinimą lė
mė pastovus deficito ir valstybės 
skolos dydis, aukštas Lietuvos 
ekonomikos augimas, pasiruošimas 
įsijungti į Europos sąjungą.

PRATYBOS BALTIJOS 
JŪROJE

Baltijos jūroje prasidėjo dviša
lės Lietuvos ir Latvijos karinių jūrų 
pajėgų (KJP) pratybos “Stormex I 
2004”. Kaip praneša LGTIC, į Lie
tuvą atplaukė Latvijos karinių jūrų 
pajėgų greitaeigis kateris “Linga”, 
prie jo prisijungė Lietuvos KJP 
greitaeigiai kateriai “Skalvis” ir 
“Dzūkas”. Pirmą kartą pratybų isto
rijoje priešlėktuvinės gynybos pra
tybose dalyvaus ir KJP fregata 
“Aukštaitis” bei Karinių oro pajėgų 
(KOP) lengvasis atakos lėktuvas L- 
39. Mokymų tikslas - glaudžiai 
bendradarbiaujant Lietuvos ir Lat
vijos karinėms jūrų pajėgoms tobu
linti jūrinių manevrų vykdymą re
gioniniam saugumui užtikrinti.
LIETUVA - NUOTRAUKOJE

Lietuvos stojimo į Europos są
jungą (ES) išvakarėse, balandžio 
30-ąją, Naujoji sąjunga (sociallibe
ralai) kviečia Lietuvos gyventojus 
penkioms minutėms įjungti visus 
šviesos šaltinius savo namuose, 
įstaigose, kiemuose, automobiliuo
se, kad šviečianti Lietuva būtų įam
žinta specialioje nuotraukoje. Vadi
nama “Šviesos akcija” simbolizuos 
Lietuvos piliečių vienybę ir Lietu
vos šviesaus kelio Europos sąjun
goje pradžią.

DF/UKČ four seasons
IW7 KlOfc. REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

Elektroninis pašlas: angie@angiesalvailis.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

Kanados tarptautinės plėtros agentūros delegacija kovo 4 d. lankėsi 
Šiauliuose. Montrealio “Lito” pirm. Rūta Pocauskaitė-Rudinskienė ir Re
gina Staškevičiūtė-Piečaitienė, buvusi kredito unijų projekto direktorė, (2-a 
ir 4-a iš d.) lankėsi Lietuvoje kredito unijų veiklos dešimtmečio proga

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBEUNIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

IŠGELBĖS KEPENIS
LGTIC žiniomis, kovo 31 d. 

pirmą kartą ne tik Lietuvoje, bet ir 
Baltijos valstybėse pacientei sėk
mingai ištirpintas kepenų krauja
gyslių trombas ir įstatyta dirbtinė 
kraujagyslė (stentas). Kauno medi
cinos universiteto klinikose 
(KMUK) procedūrą atliko Gastro
enterologijos klinikos vadovas prof. 
Linas Kupčinskas ir Radiologijos 
klinikos Intervencinės radiologijos 
skyriaus prof. Edvardas Vaicekavi- 
čius. Anksčiau tokiems ligoniams, 
turintiems kepenų venų trombozę 
nebuvo vilties, nes nebuvo atitinka
mo gydymo.

SKAIČIUOJA 
KOMPENSACIJAS

Prezidento Rolando Pakso at
statydinimas vasltybės biudžetui 
gali kainuoti apie 200,000 litų, rašo 
ELTA-LGTIC. Išankstiniais ap
skaičiavimais baigusiam preziden
tavimą pagal įstatymą turi būti su
mokėtas atlyginimas už išdirbtas 
darbo dienas ir neišnaudotas atosto
gas, bet išeitinė kompensacija jam 
nemokama. Iš viso jam turėtų būti 
mokama 10,350 litų atlyginimo ir 
už neišnaudotas atostogas. Jo ko
mandoje dirbo apie 40 asmeninio 
pasitikėjimo valstybės tarnautojų, 
patarėjų ir padėjėjų, kuriems turėtų 
būti sumokėta mėnesio atlyginimo 
dydžio išeitinė kompensacija ir 
konpensacija už neišnaudotas atos
togas, iš viso apie 195,000 litų. Pre
zidentūroje lieka dirbti kanceliari
jos darbuotojai ir aptarnaujantis 
personalas.

DINGO VERSLININKAS
Kovo 18 d. be pėdsakų dingo 

bendrovės “Šiaulių energetikos sta
tyba” vadovas 58 m. Vytautas Ba
nys. Jis tą dieną išėjo iš savo kabi
neto susitikti su jam skambinusiu 
žmogumi, pasakęs savo pavaduoto
jui, kad po dešimties minučių su
grįš. Kovo 29 d. Lietuvos ryto ži
niomis, po savaitės paieškų jo kū
nas atrastas Šiaulių Tilžės gatvės 
namo rūsyje, kur manoma, kad jis 
apgaule buvo atviliotass plėšikų. 
Jie tikėjosi pralobti pardavę V. Ba
nio automobilį 1992 m. “Audi 
100”). Kovo 27 d. sulaikyti du 18 ir 
19 m. amžiaus įtariamieji.

APLANKĖ KREDITO UNIJĄ
Kovo 4 d. Kanados tarptauti

nės plėtros agentūros delegacija ap
lankė “Zanavykų bankelį” - kredito 
uniją Šakiuose: Kanados Montrea- 
lio lietuvių kredito unijos “LITAS” 
pirmininkė Rūta Pocauskaitė-Ru- 
dinskienė, Developpement interna
tional Desjardins (DID) rinkos plėt
ros skyriaus direktorius Yves Boi- 
ly, DID Vidurio ir Rytų Europos 
programų koordinatorius ir Lietu
vos KU programos vadovas Jean- 
Marc Crevier, Regina Piečaitienė. 
Kredito kooperatyvo steigėja Auš

relė Pukinskienė teigė, jog bankelio 
“kraujas ir gyvybė” yra ūkininkai, o 
ne verslininkai. Svečius domino 
kredito rūšys, kam labiausiai reikia 
pinigų. Juos stebino, kad taip van
giai imamos paskolos būstui. 2004 
m. pradžioje bankelis turėjo 1331 
narį ir 5.4 mln. Lt., 53,000 Lt. pel
no. 2003 m. suteiktos 499 paskolos 
už 7 mln. Lt. Vidutinis paskolos 
dydis - 6,167 Lt. Tikimasi šiais 
metais pritraukti 300 naujų narių, 
padidinti aktyvus 1.5 mln. Lt. iki 7 
milijonų. RSJ

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Kai kiti skyrėsi, jiedu vienijosi
Kazio ir Jadvygos Karužų 65 metų vedybų sukaktis Los Angeles

IGNAS MEDŽIUKAS
1939 m. vasario 25 d. Pagė

gių geležinkelio muitinės valdi
ninkas Kazys Karuža ir mokyto
ja Jadvyga Berentaitė Žemaičių 
Naumiesčio šventovėje sumainė 
aukso žiedus. 65 metų vedybų 
sukakties proga jų vaikai Giedrė 
Elena Venckienė ir dr. Šarūnas 
Karuža vasario 29 d. Lietuvių 
tautiniuose namuose surengė pa- 
gerbtuves.

Kai į salę atvyko sukaktuvi
ninkai, jiedu buvo apjuosti tauti
nių raštų juostomis, sutikti su 
muzika ir nuvesti prie garbės 
stalo, kur kun. Algirdas Kildušis 
iš Lietuvos sukalbėjo invokaci- 
ją. Vėliau atvyko atnašavęs pas
kutines Mišias ir Šv. Kazimiero 
par. klebonas kun. Stanislovas 
Anužis.

Puotos dalyviams šiek tiek 
pasistiprinus, prasidėjo sveikini
mai. Ignas Medžiukas supažin
dino svečius su sukaktuvininkų 
biografiniais bruožais.

Kazys Karuža yra gimęs 
Škotijoje. Dar vaikas būdamas 
su tėveliais ir broliu Petru grįžo 
į Lietuvą. Šeima apsigyveno 
Vokiškėlių kaime, netoli Vilka
viškio miesto. Kazys, remiamas 
savo brolio Petro, mokėsi aukš
tesniojoje komercijos mokyklo
je Kaune. Broliui susirgus plau
čių uždegimu ir mirus Kauno 
miesto ligoninėje, Kazys pateko 
į sunkią materialinę būklę. Prisi
glaudė pas draugus, ieškojo dar
bo. Dirbo Naujosios romuvos 
administracijoje ir tęsė mokslą. 
Gavo darbą finansų ministerijo
je, Pagėgių geležinkelio muiti
nės valdininku. Sukūrė šeimą. 
Kilus karo grėsmei, jaunavedžių 
planai buvo sugriauti. 1939 m. 
kovo mėn. vokiečiai užėmė 
Klaipėdos kraštą, ir Kazys su 
Jadvyga turėjo išsikelti. Apsigy
veno Tauragėje. Tų metų rudenį 
Lietuva atgavo Vilnių, bet turėjo 
įsileisti sovietų kariuomenės 
įgulas. Tai buvo okupacijos pra
džia. Neveltui buvo sakoma: 
“Vilnius - mūsų, o mes rusų!”

Calgary, Alta.
Į VAKARŲ KRAŠTĄ reikėjo 

važiuoti darbo reikalais. Po trijų 
dienų iš rytų pasiekiau tikslą. Vie
tos lietuviai buvo labai malonūs. 
Vos tik susergi per permainingą 
Kalgario orą, dr. Jonas Zubis su 
žmona Elyte skuba ištiesti pagalbos 
ranką. Reikėjo matyti, kaip kantriai 
jie mokė mane slidinėti nuo kalnų... 
Per pusę metų į Kalgarį atvažiavo 5 
jaunos šeimos tiesiai iš Lietuvos. Jų 
atvykimas sukėlė sujudimą lietuvių 
bendruomenėje. Visi dalyvauja vi
sur, pradedant Kūčių vakaru, bai
giant lietuvių mokyklos atsteigimu 
kovo mėnesį pas Kęstutį Dubauską. 
Jo namai visada yra atviri kiekvie
nam tautiečiui. Saulėtomis dieno
mis lietuviai susiorganizuoja sli
dinėti. Kartą buvo surengta 30-ties 
žmonių kelionė į Banff miestelį 
kalnuose. Bendrai minimos visos 
lietuvių šventės. Vasario 16-osios 
proga sutikome chorą “Volungė” iš 
Toronto. Šiuo metu visi tėveliai turi 
rūpintis mokykla. Šypsena iš veido 
nenuslūgo iki reikėjo išvažiuoti iš 
čia...

LIETUVIŲ MOKYKLA. Ko
vo 19 d. pas Kęstutį Dubauską susi
rinko lietuvių vaikai į “rugsėjo pir
mąją”. Jau ketveri metai Vytauto 
Didžiojo mokykla neturėjo moki
nių. Anot direktorės Nelės Astra- 
vienės, buvo malūnas be grūdų. Pir
moji pamoka buvo ne tik vaikams, 
bet ir tėveliams. Nelė išsamiai pa
pasakojo lietuvių mokyklos istoriją 
išeivijoje. Namų darbams tėveliams 
teko sunki užduotis - sudaryti mo
kyklos biudžetą be pinigų, vaikams 
mažesnė: išmokti po eilėrašį Vely
koms. Vėliau nutarta vaikams duoti 
įvairių pamokų: dailės, muzikos, is
torijos. Žodžiu, malūnas pradėjo 
suktis. Ūla Petraitienė

Kalgario lietuvių mokyklos mokiniai su tėvais Kęstučio Dubausko namuose

Kazys ir
gautu Los Angeles County sveikinimu 2004.11.29

Kazys ir Jadvyga Karužos 65 m. vedybinio gyvenimo pagerbtuvėse 
2004.11.29

Po kelių mėnesių visa Lietuva 
buvo okupuota.

Prasidėjo patriotų areštai ir 
deportacijos. Kazys irgi buvo 
patekęs į jų akiratį, bet pakeitė 
gyvenamąją vietą, persikėlė į 
Kauną. Staiga kilo karas. Jis ga
vo “Lietūkyje” revizoriaus vie
tą. 1942 m. pasitraukęs iš šių 
pareigų, baigė šešių savaičių 
kursus Kauno Aleksoto “Mais
to” fabrike ir “Maisto” vadovy
bės buvo paskirtas Šakių apskri
ties “Maisto” skerdyklos vedėju. 
Šakiuose buvo gerai įsitaisęs, 
bet 1944 m. vasarą artėjant bol
ševikų frontui, Karužos su vai
kučiais Šarūnu ir Giedre pasi
traukė į Vakarus. Laimingai per
gyvenę bombardavimus sulaukė 
karo pabaigos. Emigravo į JAV, 
apsigyveno Los Angeles mieste, 
Kalifornijoje. Čia pradžioje sun
kiai dirbo, taupė pinigus ir 
investavo į namus. Pagaliau Los 
Feliz, Los Angeles miesto daly
je, pasistatė vietoje nugriautų 
senų namų naują daugiabutį 
“Villa Trakai”.

Gyvendamas Los Angeles, 
Kazys įsijungė į visuomeninę 
veiklą. Dalyvavo žurnalistų veik
loje, šaulių būryje, kuris išaugo į 
J. Daumanto kuopą. Šiai kuopai 
Kazys Karuža jau daugelį metų 
vadovauja. Jis pirmininkavo ir 
Lietuvių filatelistų draugijai.

Susidaręs ekonominį pa
grindą, Kazys leidosi į keliones 
po Europą ir Pietų Ameriką. 
Lankytas vietas aprašė lietuvių 

Kalgario lietuviai, pasiruošę slidinėjimui kalnuose

spaudoje. Parašė atsiminimus ir 
apie savo mirusį brolį poetą 
Petrą. Ypač vertinga jo knyga 
Laikas ir įvykiai. Rašė ir eilėraš
čius, kurių išleido du rinkinius, 
bet į poetus nepretenduoja - sa
ko esąs tik poeto brolis.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, daug kartų skrito į Tė
vynę. Ten dalyvavo įvairiuose 
renginiuose ir kur tik buvo pro
ga kalbėjo į savo tautiečius, ra
gino branginti laisvę. Jis ten 
vežė dolerius savo kraštiečiams 
ir kitiems reikalingiems para
mos. Šelpė “Caritas” organiza
ciją, rėmė muziejus, Lietuvos 
bibliotekas, archyvus. Kauno Jė
gerių batalionui siuntė reikalin
gų vaistų, kurių atstačius nepri
klausomybę trūko. Išsaugojęs 
tautinio jaunimo “Santaros” or
ganizacijos vėliavą perdavė Ka
ro muziejui Kaune. Už nuopel
nus gavo Vilkaviškio rajono 
garbės piliečio vardą. Kai pas
kutinį kartą lankėsi Lietuvoje, 
Vilkaviškyje buvo surengtos jo 
pagerbtuvės. Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus jį apdo
vanojo Gedimino ordinu.

Kazio Karužos parašytos 
knygos buvo išdėstytos salėje 
ant stalų. Čia pat buvo iška
bintos ir retos nuotraukos: jo 
tėvą brolio Petro su žmona, Ka
zio ir Jadvygos jaunystės dienų.

Kai šiais laikais daugelis 
šeimų skiriasi, tai Karužų šeima, 
darniai išgyvenusi 65 metus 
bendro gyvenimo, yra šviesus 
pavyzdys visiems.

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

St. Petersburg©, FL, Lietuvių 
klubo kultūros būrelis š.m. sausio 
28 d. surengė poeto-rašytojo Vinco 
Mykolaičio-Putino minėjimą. Jį 
pradėjo būrelio pirm. A. Kamiene. 
Po trumpo įvadinio žodžio apie 
žymųjį kūrėją ji pakvietė kalbėti 
prof. B. Vaškelį, žiemą atostogau
jantį Floridoje. Pastarasis paskaitos 
pradžioje priminė, kad nemėginsiąs 
nagrinėti Putino kūrybos, bandysiąs 
dalyvius supažindinti su poetu kaip 
žmogumi. Putinas buvęs populiarus 
poetas, įžvalgus literatūros kritikas, 
profesorius, redaktorius bei doras, 
tylus ir santūrus žmogus. Kai kam 
jis atrodęs mįslingas, sunkiai su
prantamas. į kunigų seminariją 
įstojo tėvų valia. Ją baigęs priėmė 
kunigystės šventimus. Studijavo 
užsienio universitetuose. Į Lietuvą 
grįžo būdamas 30 metą jau žino
mas poetas, filosofijos daktaras. 
Kauno universitete dėstė literatūrą 
redagavo žurnalą Židinį. Slapta nu
vykęs į Latviją vedė Emiliją Kve- 
deraitę. Buvo ekskomunikuotas. 
Ekskomunika nuimta po 32 metų. 
Parašė sensaciją sukėlusį romaną 
Altorių šešėlyje, kuriame atsispindi 
ir rašytojo asmeniniai išgyvenimai. 
Putino šeimininis gyvenimas buvęs 
darnus ir laimingas. Poetas buvo 
visuomenės lygiai gerbiamas ir ne
priklausomybės metais, ir soviet
mečiu. Po paskaitos Putino eilėraš
čius skaitė V. Mažeika, A. Andriu
lienė, A. Kamius, A. Kamiene, J. 
Giedraitienė, R. Mastienė ir D. Ma
žeikienė. (Draugas, 2004 m., 29 nr.)

Suomija
Helsinkio teismas nuteisė dve

jus metus ir du mėnesius kalėti T. 
Karševičią 19 metą I. Zaveckį, 21 
metą G. Miseiką 23 metų ir D. 
Kapcevičią 27 metą už pernai lap
kričio mėn. brangenybių parduotu
vės apiplėšimą. Suomijos sostinės 
centre T. Karševičius ir I. Zaveckis 
akmeniu sudaužė prekystalį ir pa
grobė 136,000 eurų (469,000 litų) 
vertės 15 prabangių laikrodžių. 
Išbėgę plėšikai sėdo į G. Miceikos 
vairuojamą pavogtą “Mercedes 
Benz” automobilį ir paspruko. Hel
sinkio pakraštyje nusikaltėliai per
sėdo į D. Kapcevičiaus automobilį. 
Nuvažiavo į Helsinkio uostą ir kel
tų persikėlė į Švedijos sostinę Stock- 
holmą. Bet kitą dieną paskelbus 
paiešką per Interpolą trys nusikal
tėliai buvo suimti Švedijoje, o ket
virtasis dar kitą dieną Taline. Ne 
visi laikrodžiai buvo rasti. Teismas 
priteisė atsilyginti draudos bendro
vei ir 8000 eurų už sudaužytą par-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UTPĄT TZ' LIETUVIŲ KREDITO
A -cVL'IVzA KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
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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.
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duotuvės įrangą. Nuteistieji bausmę 
atliks Suomijos kalėjime.

(Lietuvos rytas, 2004 m., 54 nr.)

Lenkija
Prieš porą metų Lietuvos vy

riausybė pažadėjo Seinuose pasta
tydinti lietuvių mokyklą. Vysk. An
tano Baranausko fondas ryžtingai 
ėmėsi statybos organizavimo darbų. 
Jau parengtas Seinų lietuvių mo
kyklos pradinis projektas. Jame nu
matyta, kad pastate bus įsteigta 60 
mokinių pagrindinė mokykla, 60 
mokinių gimnazija ir 10 mokinių 
vaikų darželis. Jau įsigytas žemės 
sklypas yra per mažas, kad šalia 
mokymo patalpų galėtų būti įrengta 
sporto salė ir vaikų žaidimo aikšte
lė. Todėl norima nupirkti dar vieną 
sklypą priklausantį privačiam as
meniui. Su pastaruoju jau susitarta. 
Tikimasi, jei neatsiras trukdymų iš 
valsčiaus vadovybės, pastatyti lie
tuvių vaikams tinkamas mokymosi 
patalpas. (Aušra, 2004 m., 3 nr.)

Kaip skelbia BNS, dvi lietu
vių mokyklos veiks Seinų vals
čiuje, kol bus pastatytos Seinuose 
naujos pradžios mokyklai ir gimna
zijai patalpos. Taip yra pareiškęs 
Lietuvos švietimo ir mokslo minis- 
teris A. Monkevičius. Pasak minis- 
terio, problemos dėl lietuvių švieti
mo iškyla kiekvienais metais, kai 
Seinų valsčius, tvarkydamas savo 
mokyklų tinklą uždarinėja ir lietu
vių mokyklas, kuriose mokosi 5-6 
vaikai nelabai geromis sąlygomis, 
“kai kyla sąmyšis dėl iš Varšuvos 
skiriamų pinigų”. Ministerio teigi
mu, susitarta su Lenkijos valdžia, 
kad Lietuvos vyriausybės lėšomis 
bus pastatyta lietuviukams mokykla 
su bendrabučiu ir aikšte. Gali kai
nuoti milijonus litų. Lėšos statybai 
bus numatytos kitų metų valstybės 
biudžete. Ministeris pirmininkas A. 
Brazauskas yra gavęs iš Lenkijos 
lietuvių organizacijų prašymą padė
ti išsaugoti lietuvių švietimą Lenki
joje.

Australija
Sidnio lietuviai Vasario 16-ąją 

šventė Lietuvių klubo patalpose. 
Australijos lietuvių bendruomenės 
pirm. Lolita Kalėda po savo sveiki
nimo žodžio įteikė garbės pažymė
jimus šiems Sidnio LB apylinkės 
veikėjams: B. Aleknaitei, V. Bakai
čiui, D. Donielienei, G. Janulevi- 
čiui, R. Kasperaičiui, R. Rupšienei, 
R. Zakarevičienei, dr. R. Zakarevi
čiui ir A. Zduobai. Lietuvos garbės 
konsulas V. Šliteris dr. Vytautui 
Dohielai įteikė LDK Gedimino Ko
mandoro kryžią paskirtą 2003 m. 
prezidento V. Adamkaus, laiku ne
pasiekusį Australijos. Dr. V. Do- 
niela - ilgametis lietuvių spaudos 
darbuotojas, Australijos lietuvių vi
suomenės bei kultūros veikėjas, 
profesoriavęs Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune, pasižymėjęs 
tarptautinėse mokslo konferenci
jose. Pagrindinę neilgą bei pras
mingą kalbą pasakė LB Sidnio LB 
apylinkės valdybos vicepirm., jau
nosios kartos atstovė Rasa Blans- 
jaar. Meninėje programoje pasirodė 
jaunas pianistas L. Garrick, E. Jo
naitienės vaikaitis. NSW švietimo 
departamento lietuvių kalbos moks
leiviai įscenizavo Maironio Kur bė
ga Šešupė. Jaunimo tautinių šokių 
grupė, vadovaujama K. Rupšienės, 
atliko keletą šokią o “Dainos” cho
ras, diriguojamas B. Aleknaitės, 
akompanuojant J. Ankui, padaina
vo keletą dainų. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu.

(Mūsųpastogė, 2004 m., 9 nr.)
~ ---------- J. And r.
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W DIDŽIAI GERBIAMĄ
L Lietuvos generalini garbės konsulą

Į HARĮ LAPĄf 80-tojo gimtadienio proga
r sveikina ir linki sėkmės, sveikatos ir 

“Ilgiausių metų” -
į) Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba

Tarptautinis muzikos festivalis
Pasakoja jame dalyvavusi vilnietė muzikologė 

G. Daunoravičienė
EDVARDAS ŠULAITIS

Vasario 13-15 d.d. Seattle, 
WA, mieste įvyko tarptautinis 
muzikos festivalis: simpoziumas 
ir koncertų serija - “Baltic Voi
ces”.

Čia dalyvavo apie Baltijos 
jūrą išsidėsčiusių valstybių: Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Danijos, 
Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, 
Rusijos, Švedijos kompozitoriai 
ir muzikologai.

Iš Lietuvos buvo pakviesti: 
Ona Narbutaitė ir Remigijus 
Merkelys, muzikologė Gražina 
Daunoravičienė. Be šių koncer
tuose buvo atlikta ir kitų dviejų 
kompozitorių Vaclovo Augusti
no ir Broniaus Kutavičiaus kūri
niai. Muzikologai pasakojo apie 
jų atstovaujamų šalių muziką.

Muzikologė G. Daunoravi
čienė, grįždama iš Seattle, buvo 
sustojusi Čikagos apylinkėse, il
sėjosi pas dr. Rimvydą Sidrį, ap
lankė J. Žilevičiaus-J. Kreivėno 
muzikologijos archyvą, susipa
žino su kai kuriomis Čikagos 
lietuvių kultūrinėmis įstaigomis.

Ji atsivežė ir tarptautinio 
muzikos festivalio Seattle mies
te gana stambų programinį leidi
nį, kuriame plačiai aprašomi to 
renginio pagrindiniai dalyviai.

Viešnia pažymėjo, jog Lie
tuvai tame festivalyje buvo pa
daryta išimtis ir vietoje vieno 
kompozitoriaus simpoziume 
kalbėjo du: O. Narbutaitė ir R.

Muzikologė iš Vilniaus dr. G. Daunoravičienė Čikagoje įsikūrusiame J. 
Žilevičiaus-J. Kreivėno vardo archyve kartu su jo vadovu K. Skaisgiriu. 
Vilnietė čia lankėsi grįždama iš tarptautinio muzikos festivalio Seattle, 
WA Nuotr. Ed. Šulaičio

Šokių festivalis “Šypsena 2004"
-ęs> <5

Jolanta Telišauskienė jau 
nemažai metų Jurbarko kultūros 
centre vadovauja saviveiklinin
kų šokių kolektyvams. Ji gerai 
išmano šokio meną, turi subtilų, 
išlavintą skonį, energinga orga
nizatorė, sugeba atkakliai siekti 
užsibrėžto tikslo. J. Telišauskie
nė vadovauja ir tautinių, ir šiuo
laikinių modernių šokių gru
pėms. Todėl jos šokėjai sėkmin
gai pasirodė jau daugelyje Lie
tuvos miestų bei išvykose į už
sienio šalis.

J. Telišauskienės rūpesčio 
dėka Jurbarke pradėti rengti 
šiuolaikinio šokio festivaliai. 
Kasmet juose dalyvauja kolek
tyvai iš įvairių Lietuvos miestų. 
Į šiuos festivalius pradėjo atvyk
ti ir šokėjai iš kaimyninių kraš
tų. Taip šis šiuolaikinio šokio 
festivalis Jurbarke tapo ir tradi
ciniu, ir tarptautiniu.

Kovo 6 d. Jurbarko kultūros 
centre įvyko šiųmetinis šokių 
festivalis “Šypsena 2004”. į pa
kvietimą jame dalyvauti atsilie
pė gausus būrys šokėjų ir iš Lie
tuvos, ir iš užsienio.
^><<^9 ^><^9

• 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)

Merkelys.
Iš programinio leidinio ir 

pasakojimų sužinojome, kad G. 
Daunoravičienė 1978 m. baigė 
Lietuvos Muzikos akademiją ir 
1983-84 ir 1989-90 stažavosi 
Maskvoje Čaikovskio vardo 
konservatorijoje. Nuo 1979 m. ji 
dėsto Muzikos akademijoje Vil
niuje ir yra buvusi muzikos teo
rijos skyriaus vedėja. Gavusi 
įvairias stipendijas ji gilino stu
dijas ir dėstė Austrijos Salzbur- 
ge, Vokietijoje, Anglijoje ir kitur.

G. Daunoravičienė anksčiau 
yra skaičiusi pranešimų muzikos 
klausimais įvairiuose Europos 
miestuose. Yra paskelbusi 
straipsnių Latvijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje, Rusijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Belgijoje, Jugoslavi
joje ir kitur.

Yra sudariusi (arba prisidėjo 
prie sudarymo) trijų stambių 
monogradijųapie kompozitorius 
O. Balakauską, B. Kutavičių, F. 
Bajorą. Jos knyga apie Feliksą 
Bajorą pasirodė 2002 metais.

Jos dėka jau pasirodė 4 nu
meriai tęstinio leidinio Lietuvos 
muzikologija. Taip pat ji rūpino
si Muzikos kalbos veikalu, kurio 
2 tomai turėtų pasirodyti šiemet. 
Iš viso turėtų būti šeši tomai. G. 
Daunoravičienė paminėjo, kad 
Muzikos akademijoje gerai vei
kia leidybos sritis. Sį darbą 
stambiai remia Kultūros minis
terija.

Pradėjus festivalį, pirmieji 
scenoje pasirodė Lenkijos an
samblio “Zwierzyniacy” jauni ir 
temperamentingi šokėjai. Po jų į 
sceną išėjo svečiai iš Rusijos. 
Vienas jų kolektyvas keitė kitą — 
“Ekspres”, “Pliasicy”, “Edel- 
vais”, “Žlybka”. Mirgėjo ryškia
spalviai drabužiai, skambėjo 
temperamentingos melodijos.

Vilniečiai į festivalį atvežė 
net tris šokėjų grupes: “Smilte
lę”, “Laikyk atstumą” ir “M 
Mega”. Sužavėjo svečių iš sosti
nės kūrybiškumas ir aukštas me
ninis lygis. Jurbarkiečiai jiems 
nepagailėjo skambių plojimų.

Trejetas miestų atsiuntė po 
porą kolektyvų: Gargždai - 
“Trepsiuką” ir “Zūzą”, Jonava - 
“Versmę” ir “Magiją”, Mari
jampolė - “Arabeską” ir “Vil- 
gą”. Paskum jurbarkiečiai dar 
išvydo Klaipėdos šokėjų kolek
tyvą “Čiko”, Šiaulių - “16” ir 
Mažeikių - “Linksmąjį kau
bojų”.

Festivalį užbaigė salės šei
mininkų šokėjų ansamblis “Šyp
sena”, vadovaujamas Jolantos 
Telišauskienės.

Festivalio dalyviai, pilni 
įvairiausių įspūdžių, grįžo na
mo. Vėl jų laukia sunkios repe
ticijos, sūriu prakaitu siekiamas 
aukštas meninis lygis.

Vytautas Kutkevičius

Nuotr. G. KurpioGintaro muziejaus rūmai Palangoje

Dinamiška daugelio knygų autorė
Sausio 13-ąją gimusi rašytoja ALDONA GRICIENĖ 

deimantinės sukakties akivaizdoje
BRONĖ PETRAUSKIENĖ

Kilusi iš rašytojų giminės 
(K. Boruta - artimas giminaitis) 
Tėviškės žiburių bendradarbė 
Aldona Gricienė nuo mažų die
nų svajojo apie kūrybą. Bet so
vietmečiu nekilo ranka. Baisiąją 
Sausio 13-osios naktį ji išgirdo 
sireną. Įjungė televizorių, šalia 
padėjo mamos dovanotą Marijos 
paveikslėlį ir atsiklaupė. Ekrane 
grumėjo tankai, švilpė kulkos. 
Kai rytą atsistojo, iš moters krū
tinės pradėjo veržtis galingi 
srautai. Būtų užtvindę leidyklas, 
jei tik daugiau valandų būtų pa
roje: tuomet slaugė 95 m. am
žiaus motiną. Dirbo daug. Per 
13 metų parašė ir išleido 12 
knygų: beletrizuotus prisimini
mus Senolių gyvenimai, romaną 
Liepsna jaunimui, apysaką Ąžuo
lo sakmė vidurinei kartai. Daug 
rašė ir teberašo vaikams. Jos 
nuomone, tai labai svarbu: juk 
dabartiniai vaikai kurs ateities 
Lietuvą. Už krikščioniškos hu
manistinės literatūros vaikams 
seriją buvo apdovanota Jūratės 
ir Edvardo Šulaičių (JAV) lite
ratūrinio fondo premija, K. Al
meno - Skomanto surengtame 
apysakos konkurse pažymėta 
diplomu. Dalyvavo XXI amžiaus

Stovinčiam 
prie vartų

Aš suarsiu dirvą ir pasėsiu grūdą 
Užauginsiu rugį, duoną

subrandinsiu,
O paskui nupjausiu, žmogui 

išdalinsiu
Stovinčiam prie vartų; vis po 

naują riekę
Iš kiekvienos varpos širdimi 

atrieksiu.
Ir visiems užteks gal 
Duonos kasdieninės, 
Motinos minkytos, 
Iškeptos Tėvynės.

Aš suarsiu dirvą, 
Medį pasodinsiu. 
Patupdysiu paukštį, 
Giesmęjam įdėsiu;
Išdalinsiu žmogui stovinčiam prie 

vartų
Užauginto medžio teikiamą

pavėsį.
Ir visiems užteks gal 
Vietos prisiglausti 
Paukščio užliuliuotos, 
Drobėse įaustos.

Aš suarsiu dirvą 
Rankom supurensiu. 
Širdį ten užkasiu.
Meilę užauginsiu.
Išdalinsiu žmogui stovinčiam 

prie vartų
Ir visiems užteks gal
Šilumos mažytės iš didžiulio laužo 
Motinos užkurto, 
Paukščio užmigdyto, 
Tėviškės brandinto, 
Žemės pagimdyto.

Aš suarsiu dirvą.
Aš pasėsiu grūdą.
Medį pasodinsiu.
Užauginsiu meilę.
Taip galbūt surinksiu žmogų 

išblaškytą
Duosiu jam Tėvynę, stovinčiam 

prie vartų.
Jolanta Mickevičiūtė 

surengtame konkurse apie kuni
gą Juozą Zdebskį.

1995 m. įsteigė tautos verty
bių ieškančiųjų klubą “Verdenė” 
ir iki šiol jam vadovauja. Klubas 
pragmatiškame mūsų gyvenime 
ieškojo ir tebeieško dvasinių žė
ručių. Surengė konferenciją “Tau
ta ir kalba”, susitiko su daugeliu 
įžymių žmonių: B. Brazdžioniu, 
G. Paulioniene, A. Garmute ir kt. 
Mergaitėms buvo surengta Kasų 
šventė. Jos tikslas - ne išmatuoti 
kasų ilgį, bet paskatinti mokslei
ves suprasti, kur glūdi tikroji 
lietuvaitės vertė. Vienas vakaras 
buvo skirtas D. Vaskelaitei, ku
rios eilėraščius yra spausdinę 
Tėviškės žiburiai. Programai 
baigantis, žmonės lipo į sceną ir 
su ašaromis akyse kalbėjo: 
“Danute, mes Jūsų eilėraščius 
deklamavome prie Laisvės 
aukuro”.

Vėliau “Verdenė” išsiveržė 
iš savo ištakų ir, virtusi upeliu, 
nuvingiavo per Lietuvą. Į Kny
gos bičiulių sąšauką, įvykusią 
Kauno mokytojų centre, atvyko 
Biržų rajono mokiniai su tiky
bos mokytoja, Šventragio pra
dinės mokyklos mokiniai iš Ma
rijampolės rajono, mokytoja M. 
Mažeikienė iš Vilniaus rajono. 
Savo juoką, jaunatvišką išradin
gumą atnešė ir kauniečiai. “Ver
denė” tebetrykšta. Jos darbe da
lyvauja senoliai, brandaus am
žiaus žmonės ir moksleiviai.

A. Gricienė mėgsta bend
rauti su mokyklomis: daug kartų 
važinėjo po Kauno ir Marijam
polės apskritis. Ten, kalbėdama 
apie savo knygeles vaikams ir

Čikagos JAV LB Brighton Parko apyl. pirm. Salomėja Daulienė prie 
šakočio, kurį atvežė ir padovanojo Šiaulių universiteto lietuvių 
liaudiško vieneto grupės “Saulės’'' nariai. S. Daulienė daug prisidėjo 
prie koncerto Brighton Parke surengimo Nuotr. E. Šulaičio

Atsiųsta paminėti
SIBERIA. Mass deportations 

from Lithuania to the USSR. Com
piled by Dalia Kuodytė and Rokas 
Tracevskis. Publisher: Genocide 
and Resistance Research of Lithua
nia. Vilnius, 2004, 52 psi. Tai leidi
nys, kuriame deportacijos ir gyve
nimas Sibire pavaizduotas daugiau
sia nuotraukomis. Pridėtas ir žemė
lapis, kuriame nurodyti lageriai ir 
kalinimo vietovės.

METMENYS. Kūryba ir ana
lizė, 84, 2004. Redaguoja Violeta 
Kelertienė, Rimvydas Šilbajoris 
(Department of Slavic and Baltic 
Languages and Literature (m/c 
306), 1610 University Hall, Univer
sity of Illinois at Chicago 601 
South Morgan, Chicago, IL 60607- 
7112, USA). Administracija: Mari
ja Paškevičienė, 306 55th Place, 
Downers Grove, IL 60516, USA. 
Kaina pavienio numerio - 10 dol., 
metinė prenumerata (du numeriai) 
- 20 dol. JAV valiuta.

Rašytoja ir visuomenės veikėja 
ALDONA GRICIENĖ

Nuotr. F. Kerpausko

jaunimui, neužmiršta Dievo ir 
Tėvynės. Susirašinėja su skaity
tojais iš daugelio Lietuvos vietų.

Ši moteris įsitikinusi, kad 
tik blaivi Lietuva gali siekti 
šviesesnės ateities. Dirbdama 
mokykloje, kartu su mokiniais 
rengė išvykas į gamtą, taip pat 
įvairias šventes ir pasilinksmini
mus be alkoholio. Jos romano 
Liepsna pagrindinė tema - blai
vybė. Ji įsteigė Blaivios moters 
sambūrį. Susirašinėjo su vysku
pu A. Vaičiumi, kuris vadina
mas antruoju Lietuvos Valan
čiumi. Dalyvavo M. Valančiaus 
blaivybės sąjūdžio IV kongreso 
darbe.

Lietuvos ir pasaulio lietuvių 
laikraščiuose A. Gricienė 1990- 
2004 metais paskelbė 178 
straipsnius tautos vertybių, tau
tinės savimonės, poezijos, dai
lės, bažnytinės muzikos ir kito
mis temomis.

Balandžio 20 d. A. Gricie
nei sukaks 75-eri metai.

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė, 
TARP AKORDŲ. Eilėraščiai. Pa
rengė leidykla “Ramona”. Redaga
vo Dalia Milukaitė. Dailininkas - 
Juozas Tumas. Išleido ir spausdino 
“Piko valanda” (Gedimino g. 14, 
Marijampolė). Tiražas - 500 egz. 
Marijampolė, 2004 m., 256 psl.

GENOCIDAS IR REZIS
TENCIJA, 2004, 1(15). Vyr. redak
torė - Dalia Kuodytė. Mokslinis re
daktorius - Arvydas Anušauskas. Re
daktorė - Rima Dulkinienė. Leidėjas 
- Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimų centras (Didžioji 
g. 17/1, LT-01128 Vilnius).

LIETUVIŲ VASARIO 16 
GIMNAZIJOS METRAŠTIS 
2002/2003. Paruošė: Edmundas 
Jankūnas, Bronė Lepšienė, Ona 
Šiugždinienė, Marija Šmitienė, 
Andrius Šmitas. Leidėjai: Vasario 
16 gimnazija (Lorsher Str. 1, D- 
68623 Lampertheim/Hflttenfeld, 
Germany). 72 psl.

□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Vytautas Juozapaitis, operos 

solistas - baritonas, tapo devin
tuoju Lietuvos operos bičiulių 
draugijos prizo Kipro laureatu. 
Balsavime dalyvavę 134 operos 
bičiuliai už jį balsavo didžiausia 
iki šiol 74% balsų dauguma. Nuo 
1997 metų teikiamą Kiprą - daini
ninko Kipro Petrausko vardo pre
miją - yra pelnę operos solistai 
Virgilijus Noreika, Irena Milkevi
čiūtė, Eduardas Kaniava, Vladi
miras Prudnikovas, Sigutė Stony
tė, Eugenijus Vasilevskis, Violeta 
Urmanavičiūtė-Urmana ir Serge
jus Larinas. Pernai 40 metų am
žiaus jubiliejų atšventęs V. Juoza
paitis įvairiose Lietuvos ir užsie
nio scenose yra sukūręs per 40 
pagrindinių baritono vaidmenų, 
dainavęs šimtus koncertų, dėsto 
dainavimą Lietuvos muzikos aka
demijoje ir veda Lietuvos TV mu
zikinę laidą Tegyvuoja klasika! So
listas už muzikinę veiklą buvo 
anksčiau jau apdovanotas 2003 
m. Valstybine kultūros ir meno 
premija, Valstybinio operos ir ba
leto teatro publikos simpatijos 
prizu, ordinu “Už nuopelnus Lie
tuvai”, Kristoforo ir Operos švytu
rio apdovanojimais, Kultūros mi
nisterijos premija ir Metų operos 
solisto titulu.

Pirmąjį naujausios lietuvių 
literatūros apžvalgos-straipsnių 
rinkini Naujausioji lietuviu litera
tūra (1988-2002) išleido Vilniaus 
leidykla “Alma littera” 2000 eg
zempliorių tiražu. Jame aptaria
ma apie 1000 šiandieninės lietu
vių literatūros knygų, pateikia
mos daugiau kaip 200 svarbiausių 
jos kūrėjų monografinės charak
teristikos; knygos pabaigoje - so
ciologinė svarbiausių nepriklau
somybės metų literatūrinio gyve
nimo apžvalga, autorių ir jų dar
bų rodyklė. Dvylikos autorių, še
šiolikos straipsnių knyga aprėpia 
poeziją, prozą, dramaturgiją, vai
kų ir jaunimo literatūrą, literatū
ros mokslą ir kritiką, aptaria svar
biausias šiandieninių lietuvių ra
šytojų kartas ir grupes. Pirmą kar
tą į literatūros mokslo akiratį pa
tenka nauji, tik praėjusio šimtme
čio pabaigoje išryškėję žanrai - 
nuo 1993 metų lietuvių literatū
roje vyraujanti eseistika, doku
mentinė ir tremtinių literatūra. 
Apibrėžta ir populiariosios litera
tūros padėtis: apžvelgiama skaito
mumo rekordus viršijusi Edvino 
Kalėdos, Edmundo Malūko, savo 
nišas naujausios literatūros pro
cese užėmusių Juozo Erlicko ir 
Jurgos Ivanauskaitės kūryba.

Knygai straipsnius paruošė 
Vilniaus universiteto Lietuvių li
teratūros katedros dėstytojai - 
literatūrologė prof. Viktorija Dau
jotytė, poetas Marcelijus Martinai
tis, literatūros kritikai ir tyrinėtojai 
prof. Elena Bukelienė, Rita Tūt- 
lytė, Dalia Čiočytė, Kęstutis Ur
ba, Regimantas Tamošaitis, Au- 
dinga Peluritytė, Aušra Marti- 
šiūtė, Saulė Matulevičienė bei 
jauniausios literatūrologų kartos 
atstovai Brigita Speičytė, Loreta 
Jakonytė, Mindaugas Kvietkaus- 
kas. Literatūrologai šia proga tei
gė, kad jie pasigenda rimtų litera
tūros kritikos straipsnių populia
rioje ir kultūrinėje žiniasklaidoje: 
ten apsiribojama reklaminėmis 
žinutėmis, garsių žmonių atsilie
pimais be rimto ir kritiško verti
nimo.

Židikų miestelio kapinių kop
lyčia, kurioje palaidoti lietuvių li
teratūros klasikės, pedagogės Ma
rijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raga
nos palaikai, neseniai buvo at
naujinta: permūryti ir iš naujo ap
dengti skarda koplyčios bokš
teliai, naujomis keraminėmis čer
pėmis perdengtas koplyčios sto
gas, atstatytos suirusių sienų da
lys. įrengta nauja vandens nuve

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

Grafikas OTIS TAMAŠAUSKAS savo parodos atidaryme kovo 27 d. 
DeLeon White galerijoje (1096 Queen St. W., Toronte - prie Dovercourt 
g.) su dail. Snaige Šileikiene. Jo kūriniai bus rodomi šioje galerijoje iki 
gegužės 2 d.

dimo sistema, sutvarkytas plotas 
aplink koplyčią. Šatrijos Raganos 
atminimui skirta koplyčia buvo 
pastatyta 1940-1941 metais kun. 
Vaclovo Pauliečio rūpesčiu, po 
keliolikos metų joje buvo įruoštas 
rašytojos kapas.

Muzikas Vytautas Strolia yra 
surinkęs beveik visą išeivijos 
plokštelinę leidybą: lietuvių atli
kėjų muzikinius įrašus bei nelie
tuviškus įrašus, kur atsitiktinai 
dalyvauja ir lietuviai atlikėjai ar 
autoriai, arba užtinkama lietuviš
ka tematika. Savo rinkinį V. Stro
lia yra numatęs perleisti Lietuvos 
valstybinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos garsinių dokumentų 
skyriui. Šiuo metu jam trūksta 
duomenų ir pačios 45 rpm plokš
telės su Kanadoje gyvenusio solis
to Vaclovo Verikaičio jaunų die
nų įrašu, apie kurį jis kadaise pa
sakojęs V. Stroliai: vienoje pusėje 
italų kompozitoriaus F. P. Tosti 
romansas Tavęs nebemyliu, kitoje 
pusėje to paties autoriaus Skaus
mas. Jei kas turi ir galėtų perleisti 
šią plokštelę, arba - jei nenorėtų 
su ja skirtis - bent pateikti jos 
metriką (leidėjo firmos pavadini
mą, kas išvertė dainų žodžius, 
akompanatorių ir pan.), prašo
mas painformuoti TŽ redakciją 
arba patį Vytautą Strolią (2-02 
Lyons Ave., Fair Lawn, NJ 
07410-1157, USA).

Prof. Algirdas Budrys, žino
mas lietuvių klarnetininkas, šie
met mini savo kūrybinės veiklos 
45-metį. Ta proga Valstybinės fil
harmonijos didžiojoje salėje buvo 
surengtas koncertas, kuriame 
grojo pats sukaktuvininkas, pia
nistas Petras Geniušas, smuiki
ninkai Pavelas Bermanas ir Almi
na Statkuvienė, altininkas Arūnas 
Statkus ir violončelininkas Ed
mundas Kulikauskas. Programoje 
Max Bruch Šešios pjesės klarnetui, 
altui ir fortepijonui, Sergejaus Pro
kofjevo Uvertiūra žydų temomis 
klarnetui, dviem smuikams, vio
lončelei ir fortepijonui ir Johannes 
Brahms Kvintetas h-moll klarne
tui, dviem smuikams, altui ir forte
pijonui. Prof. A. Budrys yra Lie
tuvos valstybinio pučiamųjų inst
rumentų orkestro “Trimitas” me
no vadovas, Lietuvos muzikos 
akademijos Pučiamųjų instru
mentų katedros vedėjas, tarptau
tinio pučiamųjų instrumentų or
kestrų festivalio organizatorius.

Roko opera “Jūratė ir Kas
tytis” kovo pabaigoje atkeliavo iš 
Klaipėdos į Vilniaus muzikinį 
teatrą. Operoje pasakojama apie 
Gintarinių rūmų atstatymą sausu
moje, Klaipėdos miestą. Žinomo
ji legenda Jūratė ir Kastytis yra 
apie mirtingojo žmogaus ir jūrų 
valdovės meilę, pasibaigusią Per
kūno rūsčiu ir Gintaro rūmų griū
timi. Ši roko opera pratęsia le
gendą: Kastytis prikeliamas, jūrų 
kariauna nugali Perkūną, Jūratė 
ir Kastytis švenčia jungtuves ir 
Gintarinių rūmų atstatymą sausu
moje. Roko operos kompozito
rius yra Rokas Radzevičius, li- 
bretistas - Rimvydas Stankevi
čius, režisierius Benas Šarka, cho
reografas Andrius Pulkauninkas. 
Svarbiausius vaidmenis atlieka 
dainininkai ir aktoriai Aistė Smil
gevičiūtė (Jūratė), Marijus Miku
tavičius (Kastytis), Kostas Smori
ginas (paslaptingasis žynis), Jani
na Miščiukaitė (Kastyčio moti
na), Viktoras Malinauskas (Jūra
tės tėvas Neptūnas), Olegas Dit- 
kovskis (Perkūnas). Spektaklio 
šokėjai: Tomas Dapšauskas, Mi
chailas Levinas, Augusta Apana- 
vičiūtė, Miglė Rutkauskaitė, Sva
jūnas Klovas, įima Cikanaitė ir 
Karina Krysko. Pirmą kartą ši ro
ko opera buvo pastatyta 2002 m. 
Klaipėdoje per uostamiesčio 750 
metų jubiliejų. G.K.
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PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

” FAX: 416 532-4816
Anapilyje te!.: 905 566-0006 Fax: 905 566-1554

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 64 milijonus dolerių
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........................ 1.00%
180-364 d. term.ind....................... 1.10%
1 metų term, indėlius.................. 1.15%
2 metų term, indėlius.................. 1.50%
3 metų term, indėlius.................. 1.85%
4 metų term, indėlius.................. 2.25%
5 metų term, indėlius.................. 2.50%
1 metų GlC-mėn.palūk................ 1.00%
1 metųGIC-met. palūk................1.40%
2 metų GlC-met. palūk................ 1.75%
3 metų GlC-met. palūk................2.10%
4 metų GlC-met. palūk................2.50%
5 metų GlC-met. palūk................2.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”................................ 0.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.......1.65%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind...... 2.00%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind...... 2.35%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind...... 2.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind...... 3.00%
Taupomąją sąskaitą iki.............. 0.75%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...........0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................... 0.40%

Asmenines paskolas 
nuo.....................5.00%

Sutarties paskolas 
nuo.....................5.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................... 3.70%
2 metų.........................4.00%
3 metų................ .........4.45%
4 metų......................... 4.80%
5 metų......................... 4.90%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų............. 4.00%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas Iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines per
laidas (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, 
Kan. ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: 
spausdiname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias 
sąskaitas.

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

^3'/z%
IŠVISO
+GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

UŽ KIEK AŠ GALIU SAVO 
NUOSAVYBĘ PARDUOTI? 

Nemokamas 
be jokių įsipareigojimų 

namo/“condo” (vertinimas.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI,b.a. 
416-769-1616

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

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTOAIKŠTĖ {'parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

tel: (416)233-4601

CI TIS Parcels
34 bundas4West,TToronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

eguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

$ooo* $000*
t>off for 1 Parcel t>off

* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

Žvejai, dalyvavę š.m. kovo 13 d. Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūrio 
(SKLIS) surengtoje iškyloje prie Simcoe ežero Nuotr. V. Jonušonienės

Jauniausioji SKLIS iškylos dalyvė Lidija Rentelytė ant Simcoe ežero 
š.m. kovo 13 d. Nuotr. V. Jonušonienės

J. Pajaujis, meškeriojimo kon
kurso laimėtojas, su 13 sv. 
laimikiu ant Simcoe ežero š.m. 
kovo 13 d. SKLIS išvykoje

Nuotr. V. Jonušonienės

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.00% už 90-179 d. term, indėlius 
1.05% už 180-269 d. term, indėlius 
1.10% už 270-364 d. term. Indėlius 
1.15% už 1 m. term, indėlius 
1.50% už 2 m. term, indėlius 
1.85% už 3 m. term, indėlius 
2.25% už 4 m. term. Indėlius 
2.50% už 5 m. term, indėlius 
1.00% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
1.40% už 1 m. GIC Invest. 
1.75% už 2 m. GIC invest. 
2.10% už 3 m. GIC invest. 
2.50% už 4 m. GIC invest. 
2.75% už 5 m. GIC invest.
1.00% už RRSP Ind. (var. rate) 
1.65% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.00% už RRSP 2 m. term. ind. 
2.35% už RRSP 3 m. term. Ind. 
2.75% už RRSP 4 m. term. Ind. 
3.00% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.................................5.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų..........................3.70%
2 metų......................... 4.00%
3 metų......................... 4.45%
4 metų......................... 4.80%
5 metų......................... 4.90%

- su keičiamu 
nuošimčiu....................4.00%

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Naudodamasi 7.7 bilijonų dole
rių priešteroristiniam pasiruoši
mui išleistų lėšų duomenimis, ji 
kaltina vyriausybę, nesugeban
čią sustabdyti infiltravimo, lei
džiančią 4,500 su organizuotu 
kriminalu susijusiems darbinin
kams laisvai darbuotis orauos- 
čiuose; kaltina, kad 25,000 pa
vogtų Kanados pasų kasmet pe
reina į nelegalias rankas, kad 
daugelis nepatikimų asmenų turi 
leidimus į draudžiamas ir tik tar
nybiniam naudojimui pažymėtas 
zonas. Net 247 kriminalinius 
nusikaltimus atlikę asmenys tu
rėjo patikimumo pažymas. Ji ra
do net 16 įmonių, susijusių su 
organizuotais nusikaltimais, mo
tociklininkų gaujomis ir narkoti
kų verslu užsiimančiomis gru
puotėmis. Orauosčiais naudojasi 
Kolumbijos kokaino prekeiviai, 
Sicilijos mafija ir “pragaro an
gelai”. Kanados imigracijos val
dininkų kompiuterinėje sistemo
je trūksta apie 8% paieškomų te
roristų pavardžių. Ši spraga la
bai opi JAV saugumo pareigū
nams, nes sienos su Kanada gali 
būti lengvai pažeidžiamos. Nuo 
balandžio mėnesio pradžios, fe
deracinė valdžia pradėjo orauos- 
čių tarnautojams išduotų privile- 
ginių ir patikimumo pažymų 
peržiūrą. Frazer teigia, kad vy
riausybė neparuošusi tinkamo 
plano valstybės saugumui užtik
rinti, suskubo išleisti bilijonus 
dolerių. Po jos pranešimo vy
riausybė įsteigė Viešojo saugu
mo ir kritiškai padėčiai pasiruo
šimo departamentą, kuris jungia 
visas su saugumu susijusias 
valstybines institucijas.

JAV ir Kanados policija 
išardė tarptautinį kriminalistų 
lizdą. Kovo 31 d. abiejose sie
nos pusėse buvo suimta 170 as
menų, įtartų nelegalių narkotikų 
ir kanapių produktų gaminimu, 
perpakavimu bei platinimu. Ši 
grupė turėjo ryšius su Vietnamu 
ir kitais pietryčių Azijos kraš
tais, o savo prekes platino 15- 
koje JAV ir 3-juose Kanados 
miestuose. Grupės centras buvo 
Otavoje, ir vien tik tame mieste 
buvo kratomos net 45 gyvenvie
tės, kur buvo perpilstomi, perpa- 
kuojami ir į tabletes suspaudžia
mi narkotiniai mišiniai ir kana
pės. Federacinė valdžia žada 
įvesti naujus potvarkius į Kana
dos uostus įplaukiantiems lai
vams. Naujas potvarkis palies 
visus prekybinius 100 tonų tal
pos laivus arba tuos, kurie yra 
ilgesni negu 8 metrai. Transpor
to ministeris Tony Valeri tikisi, 
kad šis įstatymas bus patvirtin
tas jau gegužės mėnesio pra
džioje.

Pritaikius 2001 metais iš
leistą Kanados krašto saugu-

BPL Import/Export

mo įstatymą, kovo 31 d. buvo 
suimtas pirmas asmuo Otavos 
mieste - Mohamand Momin 
Khawaja. Jis dirbo Kanados už
sienio reikalų ministerijos užsa
komų kompiuterinių programų 
paruošime. Manoma, kad šis 
suėmimas ir prieš tai įvykdyta 
krata jo namuose buvo suderin
tas Kanados ir Anglijos polici
jos planas, nes tuo pat metu vy
ko suėmimai ir kratos Londone, 
kur buvo konfiskuota pusė tonos 
įrangų sprogmenims gaminti. 
Otavos musulmonų bendruome
nė, turinti apie 40,000 narių, jau 
yra pareiškusi protestą dėl bend
ruomenės persekiojimo. Kana
dos policijos pareigūnai betgi 
pareiškė, kad tai yra asmeninis 
nusikaltimas. Apklausinėti buvo 
ir trys suimtojo broliai, sesuo ir 
motina. Kiek žinoma, jo tėvas 
irgi buvo suimtas Saudi-Arabi- 
joje, tačiau policija nežino ar tai 
buvo surišta su jo sūnaus su
ėmimu.

Toronto policija jau praei
tais metais vartojo pavogtoms 
mašinoms atpažinti aparatus, to
dėl nuo vagių atgautų mašinų 
skaičius pakilo nuo 800 iki 2000. 
To paskatinta policija žada įsi
gyti apie 300 patobulintų kom
piuterinių nešiojamų aparatų ir 
tikisi pagauti dar daugiau maši
nų vagyste užsiimančių asmenų 
ir šį verslą padaryti nebepelnin- 
gu. Dauguma bankų apiplėšimų 
ir kitų kriminalinių nusikaltimų 
yra atliekama vartojant vogtas 
mašinas, tad manoma, kad ir kiti 
nusikaltimai turėtų sumažėti.

Keturis kanadiečius ka
rius Afganistane mirtinai su
bombardavęs JAV kariuomenės 
majoras Harry Schmidt apeliaci
niame teisme pralaimėjo bylą. 
Jo advokatas skundėsi, kad ma
joro bylos gynyba buvo surišta 
su tam tikrų duomenų įslaptini
mu, todėl negalėjo būti tinkamai 
pateikta teisme. Deja, kariuome
nės teisme Schmidt buvo pripa
žintas kaltu ir atleistas iš kariuo
menės. Tuo pačiu būdu prieš 
dvejus metus buvo sužeisti dar 
kiti aštuoni kanadiečiai. A.V.

Neilinis laimikis
Į Oriliją pas Anelę ir Kazimie

rą Pajaujus susirinkęs nemažas bū
relis mėgstančių gamtą žiemos 
žūklę ir šiltai bei jaukiai besikūre
nantį šeimininkų židinį, iš tikrųjų 
galėjo pasididžiuoti neeiliniu laimi
kiu - 13 svarų ežerinį upėtakį paga
vo Jonas Pajaujis ir tapo pirmosios 
vietos laimėtoju, antra vieta atiteko 
Kazimierui Paznėkui, trečioji - Ro
mui Kmieliauskui.

Tradicine tapusi kasmetinė žie
mos žūklė Orilijoje šiemet kovo 13 
d. sutraukė apie 30 žmonių. Karšta 
vakarienė - tradiciniai kopūstai ir 
dešrelės, kurias pagamino Violeta 
Janušonienė, lietuviška smagi daina 
dar labiau pakėlė gerą susirinkusių
jų nuotaiką V.Ruškienė

Kas naujo Lietuvoje?
- Arvydas Sabonis dar neapsi

sprendęs, ar ateinantį sezoną žais 
“Žalgiryje”. Tai jis pareiškė Ispani
jos dienraščiui El Pais. Spėjama, 
kad ispanai jį vėl norėtų turėti savo 
eilėse.

- Naujojoje Vilnioje numato
mas statyti didžiulis futbolo komp
leksas. Sąmata siektų apie 20 mln. 
litų.

- Lietuvos kariuomenės Vl-to- 
sios sporto žaidynės visą savaitę 
vyko kovo mėn. Varžėsi 8 krepši
nio komandos. Nugalėtoja tapo že
maičių apygardos 3-ioji rinktinė.

- Lietuvos jaunių bokso čem
pionatas, sutraukęs 161 sportininką 
kovo mėn. keturias dienas vyko 
Klaipėdoje. Nugalėtojais tapo klai
pėdiečiai M. Zevolia ir M. Sila
kovas.

- Klaipėdos “Neptūno” krepši
ninkai po ilgesnių nesėkmių kovo 
27 d. įveikė Panevėžio “Aukštaiti
ją” 98:90. Kauniečiai netikėtai nu
galėjo Vilniaus “Sakalus” 90:89. 
Šios abejos rungtynės žaistos Lietu
vos krepšinio lygos (LKL) čempio
nate.

- Vilniaus “Lietuvos teleko- 
mas” - stipriausia Baltijos moterų 
komanda, penktą kartą iš eilės baig
mėje įveikusi Marijampolės “Arvi” 
78:60.

- Futbolo (soccer) pasaulio 
čempionatas vyks 2006 metais. 
Šiuo metu jau pradėtos atrankos 
varžybos. Lietuvos rinktinei pra
džia nesėkminga - kovo 30 d. Tel 
Avive pralaimėjo Izraelio valstybi
nei komandai 1:2 rezultatu.

- Pasaulio šachmatų dvyliktasis 
čempionas A. Karpovas Vilniaus 
“Santaros” vidurinėje mokykloje 
atidarė savo šachmatų mokyklą. 
Perkirpęs simbolinę juostą, su 
moksleiviais prie 20 lentų sužaidė 
simultaną.

- Lietuvos futbolo federacija 
(LFF) kovo 31 d. suteikė leidimus 
dalyvauti šalies aukščiausiosios ly
gos čempionate Panevėžyje “Ekra
nui”, Vilniaus “Vėtrai”, “Žalgiriui” 
ir “Vilniui”. Čempionatas prasidės 
balandžio 18 d. Inf. (Ž.B.)

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line oi Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis pačias: lnfo@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v.

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r. -1 v.p.p.
Royal York skyriuje - šeštad. 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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kanadoje ir 
Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip nuolatinis šal
tinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės išlaikymą bei studijuo
jantį jaunimą Kanadoje ir teikti finansinę paramą Lietuvai.

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

SIUNTINIAI j LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Raštinės darbo valandos: pirmadieniais irtrečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
3 v.p.p. Telefonas veikia nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 9 v.r. ir

5 v.v. Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

Al ’ AfrnrTic queen syrena travel A ICTIQ VI H I ) H I l\ 133 Roncesvalles Avo. Toronto, Ont. ZALgld 1V1L-/J--/L-/1—/1O M6R2L2 Tel. 416-531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų) 

a 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

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra 
būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

Tel. Toronte 416 531-4800 Bilietus prašau atsiimti, j tolimes
nes vietoves siunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING 45 Forest Heights Str., WHITBY, Ont. L1R 1T7 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 1-905-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca
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Mielieji,
Iš širdies sveikinu su šv. Vely

komis!
Viešpats prisikėlė, kad visada 

būtume šviesoje, 
kad visada matytume: 
mirtyje gyvenimą, kaltėje atleidimą, 
susiskaldyme vienybę, kančiose 
džiaugsmą, žmoguje Dievą, Dieve 
žmogų, Tavyje mane, manyje Tave. 
Tokį regėjimą teatneša mums Vely
kos!

Esu dėkingas Dievui ir Jums 
už Jūsų maldas.

Ypač pajutau maldų paramą 
operacijos metu ir kalbėdamas sei
me. Teko patirti net 3 operacijas 
(kojos ir abiejų akių astigmatizmas 
bei kataraktą). Kadangi po kiekvie
nos akies operacijos bent 2 savaites 
negalėjau skaityti, tai buvo dienų, 
kai sukalbėjau bene 10 Rožinių (be 
abejo, tada visus prisiminiau). Ve
lykoms jau beveik sugrįžtu į nor
malią pusiausvyrą. Matau su aki
niais maždaug dvigubai negu se
niau (net 70% normos).

Tuo ir baigsiu, pasilikdamas su 
Jumis maldoje -

vysk. Jonas Kauneckas,
Panevėžys

MŪSŲ KAPINĖS
Toronte-Mississaugoje esame 

įpratę per laidotuves ar kapų lanky
mo dieną automobiliais įvažiuoti 
tiesiai į kapines. Kartais net pasi
statyti automobilį ant kapo. Auto
mobiliai sukelia ir pavojų pėstie
siems. Teko pastebėti, kad Lietuvo
je ir Pietų Amerikoje taip neda
roma.

Ar nebūtų geriau, kad kapų 
lankymo dieną nebūtų leidžiama 
automobiliais įvažiuoti į kapus, o 
palikti už vaitų. Išimtis nepajėgian
tiems vaikščioti. Būtų gražu, kad ir 
laidojant nuo vartų į laidojimo vietą 
paskui karstą palydėtų pėstieji.

Stasys Prakapas,
Toronto, Ont.

KNYGA “PANDĖLYS”
Po platų pasaulį likimo išblaš

kyti pandėliečiai, atsiliepkite!
Ruošiama knyga “Pandėlys”, 

prie Pandėlio valsčiaus istoriją nuo 
jo įsteigimo iki šių dienų, pan- 
dėliečių gyvenimą ir jų likimus

Paremkite Tėviškės žiburius au
ka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu.
Iš anksto dėkingi - TŽ leidėjai

SUMMER 200
Finnair direct summer flights from Toronto to Helsinki are on sale now! Fly to 
Vilnius via Helsinki between June 17 and September 7, 2004.

wTSLSOLSSJ/nSlTSA

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Finnair provides year-round service from New York with many convenient connec
tions from Canada, in addition to daily codeshare flights from Vancouver, Toronto 
and Montreal via London, U.K. to Helsinki.

Contact your travel agent today for reservations and further information.

www.finnair.com 
416 222-0740 or 
1 800 461-8651 

Lietuvos istorijos vingiuose. Ren
kame medžiagą Lietuvos archyvuo
se, daug vertingos medžiagos - pra
ėjusio laiko spaudos, fotografijų ir 
faktų suteikia pagyvenę žmonės 
Lietuvoje. Esame įsitikinę, kad 
daug medžiagos galėtų pateikti ir 
pandėliečiai bei jų palikuonys, ku
rie, artėjant bolševikinės Rusijos 
okupantams, paliko tėvynę, kad iš
vengtų fizinio sunaikinimo. Juk iš 
Lietuvos pasitraukė kūrybingiausi 
ir darbščiausi žmonės, taip pat 
tarpukario Lietuvos emigrantų - 
pandėliečių palikuonys.

Labai prašome atsiliepti: laišku 
- Albinui Jasiūnui, Minties 1C-6, 
LT-02100 Vilnius, Lithuania, tele- 
fonu+370-5 275 87 61, mob.+370- 
612-89554,el.paštas:rj asiun@takas.lt

Albinas Jasiūnas, 
iniciatyvinės grupės vardu

IEŠKAU DARBO
Esu 22 metų amžiaus iš šešių 

asmenų šeimos. Nuo vaikystės au
gome be tėvo. Mama sunkiai serga, 
yra II-ros grupės invalidė. Aš darbo 
neturiu, norėčiau dirbti ir padėti sa
vo šeimai. Turiu įgijęs vidurinį išsi
lavinimą, apdailininko specialybę 
(plytelių klojimas, tapetavimas, da
žymas). Taip pat turiu degalinės 
operatoriaus specialybę, bet darbo 
nerandu. Galiu dirbti įvairius dar
bus (senelius slaugyti, parduotuvių, 
viešbučių, kavinių valymuose, 
maisto gaminimo įmonėse ir kitus 
darbus. Kęstutis Petrauskas, 

J. Janonio g. 2, LT-86143, 
Kelmė, Lithuania.

A. Nausėdas pasakoja Toronto Aukš. lituanistinių kursų moksleiviams apie 
Kanados lietuvių fondo įsteigimą ir veiklos gaires Nuotr. N. Benotienės

Estės skautės su auksine Draugystės grandine “Šatrijos” tunto surengtoje Susimąstymo dienoje Toronto 
Lietuvių Namuose š.m. vasario 21 d.
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MINIATIŪROS
REDA KISELYTĖ
Kur gyvena garbė?

Seniai seniai po pasaulį ke
liauja garbė. Kūdikystėje dėvėjo 
gražius naujagimio drabužėlius, 
vėliau išaugo iš minėtųjų marš
kinėlių. Garbę galėjo įžeisti, pa
žeminti, sutrypti. Ji buvo kantri. 
Atkakliai ėjo savo pramintu ta
ku. Daugeliui ji atrodė pasipūtu
si, panorusi plaukti į platesnius 
vandenis... Retai susimąstome, 
kad garbė seniai seniai keliauja 
po pasaulį ir atklydo iš labai to
li. Garbė. ... ir ne ta, kuri gyvena 
garbėtroškos krūtinėje.

FinnniR E

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tomsenkus@rogers.com

Prarastoji
Tolumoje šmėžuoja moters 

siluetas. Pažįstami kontūrai. Ji 
skiriasi iš visų praeivių. Tau vi
są gyvenimą patiko išskirtinės. 
Tik ji dėvi tokį elegantišką sijo
ną, kvepia gardžia gilučių kava, 
o kas gali prilygti jos grakščiai 
eisenai!

Gaila, daug kartų tu ją apvy
lei. Gevenimas apvylė tave. Ir 
dabar matai tolstantį moters si
luetą, įžiūri liekno liemens lini
jas, prisimeni jos raštuotą ner
tinį...

Deja. Ji nuo tavęs labai toli. 
Tavo prarastoji moteris. Atmin
tyje šmėžuoja moters siluetas...

Savigarba
Kietos duonos žiauberė. Šir

dyje skaudulys. Netiesiu rankos. 
Geriau iškeliu galvą, nesakysiu, 
kad sunku. Geriau būti išdidžia 
Veronika, negu pažeminta Nike. 
Šyptelsiu, kai pasakys, kad stip
ri. O gal ir tuo nepatikėsiu.

Gyvenimo abėcėlė
Gyvenimas - ištisa abėcėlė. 

Nuo taško A iki taško Z. Pasitai
ko, kad dalį atkarpos norisi iš
braukti, bet ar gali egzistuoti 
abėcėlė be kelių raidžių? Kaip 
pragyventi, kad iš gyvenimo ne
sinorėtų nieko išbraukti? Mįslė. 
Ritasi laikas. Prie kai kurių gy
venimo raidžių norisi sugrįžti 
dar ir dar kartą, q1prie kitų...

PRANEŠIMAS
Gerbiamieji Lietuvos Respublikos piliečiai,

2004 m. gegužės 1 d. Lietuva 
taps pilnateise Europos Sąjungos 
nare. Sutarties dėl Lietuvos Res
publikos stojimo į Europos Sąjun
gą Stojimo akte nustatyta, kad 
Lietuvoje renkama 13 Europos 
Parlamento narių. Seimo nutari
mu šių metų birželio 13-ąją Lietu
vos Respublikos piliečiai pirmą 
kartą su kitų Europos Sąjungos 
šalių piliečiais dalyvaus rinki
muose į Europos Parlamentą.

Lietuvos Respublikos amba
sada Kanadoje kviečia Lietuvos 
Respublikos piliečius, kurie laiki
nai ar nuolat gyvena Kanadoje, 
dalyvauti rinkimuose ir šiuo 
tikslu užsiregistruoti ambasadoje.

Jeigu gyvendami Kanadoje 
buvote įrašyti į rinkėjų sąrašus ir 
dalyvavote 2003 m. referendume 
dėl narystės Europos Sąjungoje, 
prašome artimiausiu metu telefo
nu, faksu, paštu arba elektroniniu 
paštu (e-mail) patvirtinti arba pa
tikslinti savo gyvenamosios vie
tos adresą, kuriuo bus siunčiami 
balsavimui reikalingi dokumentai.

Jeigu gyvendami Kanadoje ne
dalyvavote referendume, neseniai

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

juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West Įstaigoje 

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

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

Žmogus svetima eilute
Iškėlė į padanges, sureikš

mino, “padarė stabu”. Vėliau 
sutrypė, sumindė.

Atėjo kita karta, garbino ki
tus stabus, mirgėjo informacija 
laikrodžių puslapiuose. Vėjas 
plaikstė laikraščio skiautę, ku
rioje tebuvo tautos sakinys: “... 
dėvėti reikia savąjį kostiumą”.

Amatininkė
Laukiu vaidmens. Paskyrė. 

Pirmoji spektaklio repeticija. Ti
kėjausi kažko kito... Variausi ta
rytum žuvis keptuvėje. Trūksta 
erdvės. Aš - tarsi narve. Nelau
žau metalinių strypų. Maištauju.

Žiūrovų manymu, tai profe
sionaliųjų spektaklis. Laukiu iš
svajotojo vaidmens. Žiūrovai 
mano vaidmeniu tiki, aš - ne. 
Kuo skiriasi spektaklis nuo gy
venimo?

Sena ir nauja
Mintys guli senuose leidi

niuose. Brangūs lietuvių klasikų 
kūriniai: J. Biliūno Laimės žibu
rys, J. Paukštelio Kaimynai, Že
maitės Marti...

Šiandien ant mano darbo 
stalo nauji leidiniai: E.N. Buke- 
lienės Prozos keliai, keleliai..., 
J. Mikelinsko Žmogus ir jo le
genda. Apmąstymai apie kūrybą 
ir kūrėjus, G. Dauguvietytės 
Perpetuum mobile...

Širdis glosto sena ir nauja, 
mintys klaidžioja po praeitį. Aš 
pati kapanojuosi dabarties laip
tais, žvilgsnis ritasi ateities labi
rintais.

Nemokamas namų įvertinimas

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM 
5110 Dundas ST.W. 

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2 

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

__________________________________________ .

atvykote į Kanadą arba rinkimų 
teisę įsigijote ar įgyjate dabar, t.y. 
rinkimų dieną Jums bus sukakę 
18 metų, registruojantis prašome 
pranešti apie save šiuos duo
menis:

- pavardę, vardą;
- gyvenamosios vietos adresą 

Kanadoje;
- gyvenamosios vietos Lietu

voje adresą (jei ten gyvenate nuo
lat, bet balsavimo metu būsite 
Kanadoje);

- Lietuvos Respublikos pilie
čio paso numerį;

. - asmens kodą, įrašytą pase.
Duomenis galima pateikti as

meniškai, atvykstant į ambasadą 
ir pateikiant galiojantį Lietuvos 
Respublikos piliečio pasą, paštu 
arba faksu. Registruojantis paštu 
arba faksu, reikalinga atsiųsti pa
so puslapių, kuriuose yra aukš
čiau nurodyti duomenys, kopijas. 
Užsiregistravę piliečiai bus įrašyti 
į rinkėjų sąrašus ir jiems bus at
siųsti balsavimui reikalingi doku
mentai.

Laukiame jau dabar Jūsų am
basadoje, laiškų, skambučių ir ak
tyvaus dalyvavimo rinkimuose.

Ambasados adresas: 130 Al
bert St., Suite 204, Ottawa, 
Ont., KIP 5G4. Tel. (613) 567- 
5458, faksas (613) 567 5315, 
litemb@storm.ca, romanasm @ 
storm.ca

Tarptautinę skaučių Susimąstymo dieną švęsdamos Toronto Lietuvių 
Namuose š.m. vasario 21 d. susitiko latvių, lietuvių ir esčių tuntininkės. 
Iš kairės - Dace Stripnieks, Rūta Baltaduonytė-Lemon ir Silvi Verder. 
Su jomis Susimąstymą kartu atliko daugiau kaip 90 skaučių

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

Skambutis į Aiėtuoą — tik 26 centai!

Lietuva - 26 centai Lenkija - 7.9 centai
JAV - 4.9 centai 9t. Peterburgas - 8 centai
Rusija - 15 centų . D. Britanija - 5.9 centai

Kanada - 3.9 centai

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

Skambinant Siaurės Amerikoje 
surinkti 10-10-580 + I + rajono kodą + numerį

Tarptautiniams skambučiams 
10-10-580 + 011 + krašto kodą + rajono kodą + numerį

NEREIKIA keisti telefono firmos.
BELL sąskaitoje bus sužymėti Onlinetel skambučiai. 

Visos kainos galioja 24 valandas, 7 dienas per savaitę. 
Ryšiai su nešiojamais telefonais gali kainuoti daugiau. 

Kainos gali keistis be pranešimo.
Visiems skambučams taikomas 25 centų minimumas. 

Pilną kainoraštį galite skaityti tinklalapyje 
www.10-10-580.com

Powered by 

vxonlinetel
— talk freely to the ' vorlct

Padalinys Eiger Technology Inc., viešos akcinės bendrovės, 
dalyvaujančios Toronto akcijų biržoje - TSE (simboliu AXA).

http://www.finnair.com
mailto:asiun@takas.lt
mailto:tomsenkus@rogers.com
mailto:litemb@storm.ca
http://www.10-10-580.com
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Anapilio žinios

- Velykų švenčių proga ge
riausius velykinius sveikinimus 
mūsų parapijoms siuntė: vysk. Jo
nas Kauneckas, vysk. Juozas Preik
šas, vysk. Rimantas Norvilą, vysk. 
Juozas Žemaitis, MIC, vysk. Juozas 
Matulaitis, vysk. Jonas Boruta ir 
vysk. Anatanas Vaičius.

- Pirmąją Komuniją Lietuvos 
kankinių šventovėje vaikučiai pri
ims ateinantį sekmadienį 9.30 v.r. 
Mišiose. Pamaldų metų giedos 
“Gintarėlių” ir “Angeliukų” jungti
nis choras, vadovaujamas Deiman
tės Grigutienės.

- Toronte yra miręs a.a. Hen
rikas Petkus, 80 m. amžiaus, buvęs 
Tėviškės žiburių darbuotojas. Pašar
votas Turner & Porter laidotuvių 
namuose prie Bloor ir Windermere 
gatvių sankryžos. Maldos prie kars
to - balandžio 13, antradienį, 7 v.v. 
Laidotuvių Mišios - balandžio 14, 
trečiadienį, 10 v.r. Lietuvos kanki
nių šventovėje.

- Punske mirė a.a. Gražina 
Vailionytė, sesuo mūsų parapijietės 
Gemos Balytienės.

- Tikinčiajai Lietuvai aukos 
dar priimamos ištisą Velykų laiko
tarpį. Toms aukoms vokeliai padėti 
prie šventovės durų.

- Ruošiamasi Sv. Jono lietuvių 
kapinių pavasarinio apvalymo tal
kai. Prašome savanorius skambinti 
į kapinių raštinę tel. 905 277-1270.

- Mišios balandžio 18, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Stripinių ir Va- 
ladkų mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Bronių Vitkų; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
balandžio 17, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Antaną Aleliūną.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos įprastu 

laiku, 11.15 v. ryto. Pamaldų metu 
vyks tikybos pamokos vaikučiams. 
Taip pat specialiuose vokeliuose 
bus renkama auka Liuteronų jauni
mo stovyklai paremti Lietuvoje, ku
riai vadovaus kun. Liudas Miliaus
kas.

Muziejaus-archyvo žinios
- Paskutiniu metu keli lituanis

tinių kursų studentai pasinaudojo 
archyvo biblioteka bei fondais 
ruošdami rašto darbus. O iš Lietu
vos parašė Vilniaus Pedagoginio 
universiteto studentė, rašanti kursi
nį darbą apie Kanados lietuvius 
1930-1940 m. Malonu buvo suži
noti, kad ji jau buvo Vilniuje atra
dus ir perskaičius Toronte išleistas 
knygas Kanados lietuvių organiza
cijų žinynas ir Lithuanians in Ca
nada. Dabar ji ieško išsamesnių ži
nių apie minėtų metų veiklą. Iš ar
chyvo jai pasiųstos įvairių organi
zacijų statutų bei leidinių fotokopi
jos. Turintys žinių ar dokumentų, 
liečiančių 1930-1940 m. veiklą, la
bai prašomi paskambinti į muziejų 
ir palikti įrašą (tel. 905-566-8755). 
Muziejaus-archyvo direktorė ir val
dyba sveikina visus su šv. Velykom 
ir linki malonaus pavasario.

Lietuvių Namų žinios
- Balandžio 11, Velykų sek

madienį, Lietuvių Namų svetainė 
buvo uždaryta.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos posėdis - balandžio 15 d., 
7 v.v. LN seklyčioje.

- Balandžio 25 d., 1 v.p.p. 
įvyks pranešimai tema Slaugos na
mai ir jų gyventojų dabartinė padė
tis Lietuvoje. Pagrindinis kalbėtojas 
- Lietuvos Sveikatos apsaugos mi- 
nisterio patarėjas, Geventalogijos- 
reabilitacijos katedros vedėjas dr. 
V. Alekna. Taipgi kalbės Lietuvos 
Socialinių reikalų ministerio pava
duotoja D. Urbonaitienė ir Klaipė
dos universiteto sveikatos apsaugos 
katedros dekanas dr. A. Kirkutis. 
Visus kviečiame dalyvauti.

- Kviečiame visus pietauti Lietu
vių Namuose. Lietuviška aplinka 
sudaro galimybę maloniai praleisti 
laiką.

Slaugos namų žinios
- Besidomintys Slaugos na

mais informacijos gali gauti inter
neto tinklalapyje www.labdara.ca.

- Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, ON, M6P 1A6.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $100 aukojo 
M. A. Empakeriai (a.a.Alfonso 
Dausos XXXVII mirties metinių 
proga).

- Panevėžio vysk. J. Kau- 
neckui $200 aukojo Z. Vaiče- 
liūnienė su dukromis Elena ir 
Laima (a.a.Alekso Vaičeliūno 
VII mirties metinių proga).
IŠNUOMOJAMAS BUTAS nau
jame name, galima svečiams, 
trumpam/ilgam laikui, atskiras 
įėjimas, puikus susisiekimas, 
Mississaugoje. Skambinti tei. 
647 298-7972.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Prieš Didžiojo penktadienio 

apeigas Gavėnios giesmių koncertą 
atliko “Volungės” choras, akompa
navo muz. J.Govėdas, solo giedojo 
sol. A. Puodžiūnienė-Pakalniškytė 
ir A. Radtke. Velykų rytą per Prisi
kėlimo Mišias giedojo parapijos 
choras, trimitu palydėjo N. Craven, 
per 10.30 v.r. Mišias - parapijos 
jaunimo choras. Chorams dirigavo 
D. Viskontienė, akompanavo D. 
Radtke. Šventovės altorius gėlėmis 
papuošė V. Siminkevičienė. KLKM 
parapijos skyriaus narės paruošė 
vaišes. J. B. Greičiūnai talkino 
žmonių aptarnavimui vaišėse.

- Per Velykas parapijiečiai 
pradėjo naudotis nauju parapijos 
giesmynu, kuris buvo išleistas mi
nint parapijos 50-metį.

- Balandžio 13 d. palaidota 
a.a. Angelė Jakubauskienė, 96 m. 
Kanadoj paliko pusbrolį Zigmą 
Girdauską ir dukterėčią Antosę Ru
dienę.

- Pakrikštyta Brooklyn Rea, 
Dianos (Simanavičiūtės) ir Robert 
Fung dukrelė.

- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas vyks parapijos salėj 
balandžio 23-24 d.d. Daiktus tie
siog į salę prašoma atvežti balan
džio 20-21 d.d. Visi kviečiami prie 
šio įvykio prisidėti daiktais, darbu 
ir pyragais. Išpardavimo reikalais 
kreiptis į B. Čepaitienę 416 621- 
2343, dr. J. Čuplinskienę 416 533- 
7425 ar D. Nausėdienę 416 231- 
1423.

- Turistinę/religinę kelionę į 
Lietuvą organizuoja parapija rug
pjūčio 9-26 d.d. Daugiau žinių apie 
kelionę teikia kelionei vadovausiąs 
prel. E. Putrimas, 416 233-7819.

- “Kretingos” stovyklų tvarka 
šią vasarą: stovykla angliškai kal
bantiems lietuvių kilmės vaikams 
liepos 4-17 d.d., lietuviškai kalban
tiems - liepos 18-31 d.d. Šeimų su 
vaikais stovykla rugpjūčio 1-7 d.d. 
Registracijos blankai buvusiems 
stovyklautojams jau išsiuntinėti 
paštu. Kurie negavo, gali juos 
pasiimti parapijos raštinėje 416 
533-0621. Vadovai, anksčiau dirbę 
stovykloje, gali registruotis e-paštu 
Lina@Kuliavas.com iki balandžio
15 d.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 18: 8 v.r. specialia intencija; 
9.15 v.r. už a.a. Juozą Bakį; 10.30 
v.r. už a.a. Mariją ir Tadą Norman
tus, už a.a. Balį Milmantą, Algį ir 
Joną Žičkus ir Antaną Gailių, už 
Vaitkų ir Jasiučių šeimų mirusius; 
12 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Prel. Edmundas J. Putri
mas, išeivijos lietuvių sielova
dos vadovas, praneša, kad š.m. 
kovo 4-6 d.d. dalyvavo Šv. Ka
zimiero jubiliejinių metų iškil
mėse Vilniaus Katedroje; kovo
16 d. - Lietuvos Vyskupų kon
ferencijos visumos posėdyje 
Vilniuje; kovo 17 d. - Vasario 
16 gimnazijoje, Vokietijoje, ga- 
vėniniame susikaupime; kovo 
19-21 d.d. moksleivių gavėninė- 
se rekolekcijose Dainavos sto
vyklavietėje (JAV); kovo 25 - 
Kanados parlamentarės Jean 
Augustine apsilankyme-priėmi- 
me Toronto lietuvių slaugos na
muose “Labdara” ir Prisikėlimo 
parapijoje; kovo 29 d. - išeivi
jos sielovados Patariamojo ko
miteto posėdyje. Dėkoja visiems 
už aukas ir linki palaimintų šv. 
Velykų. Inf.

A.a. Marija Gudaitienė sa
vo palikime Tėviškės žiburiams 
paskyrė $1,000. Leidėjai dėkin
gi, kad velionė parėmė Kanados 
lietuvių spaudos darbą.

A.a. Vytautui Jonynui mi
rus, nuoširdžią užuojautą reikš
dami žmonai Monikai ir sūnui 
Andriui bei jo šeimai, Br. J. Lu
koševičiai Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

A.a. Rimantui Anskiui mi
rus, užjausdama žmoną Marlene 
su šeima, tėvą Vaclovą Anskį, 
seserį Vidą Stanevičienę su šei
ma, Elena Žulienė Tėviškės ži
buriams aukojo $50.

A. a. Neilsonui Johnson mi
rus, užjausdami jo žmoną Ramo
ną, jos brolį Viktorą su šeimomis 
bei uošvius Vincę ir Stasį Knei- 
tus, Stefa ir Algis Medeliai Tė
viškės žiburiams aukojo $25.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos girdimos kasdien 7 v.v. 
9875 kHz dažniu, 31 m. bangos 
ruože. Laida kartojama 8 v.v. 
11690 khz dažniu 25 m bangos 
ruože. E.S.
NEBRANGIAI VERČIAME iš 
lietuvių/anglų/rusų kalbų. Rašo
me raštus, iškvietimus, reziume, 
patartam įsidarbinimo klausi
mais. Tel./faksas: 905 290-8537.

BB„ "TEVISKES ŽIBURIŲ”
SPAUDOS PO PLĖTĖ

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
JAUNIMO CHORAS, 

vadovaujamas 
muz. DALIOS VISKONTIENĖS 
Ir ANITOS PUODŽIŪNIENĖS

2004 m. balandžio 25, sekmadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštj!

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir 
mažojoje (su įėjimo bilietais).

PASIVAIŠINSITE skania J. Gurklienės pagaminta 
vakariene. Veiks baras.

POPIETĖS PRADŽIA - 4 v.p.p.
Meninės programos pradžia - 4.30 v.p.p.

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

“Tėviškės žiburių” leidėjai

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

praneša, kad

41 metinis noriy susirinkimas
ir 2003 metų apyskaita

įvyks 2004 m. balandžio 18, sekmadienį, 3 v.p.p.
Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Road, Toronto, Ontario

Susirinkimo metu bus pateikta 2003-jų metų apyskaita, įvyks rinkimai (1 nario į 
valdybą ir vieno nario į revizijos komisiją). Norintieji kandidatuoti prašome pranešti 
kredito kooperatyvo vedėjai Ritai Norvaišai tel. 416 532-3400 iki balandžio 16 d. 
Kandidatų sąrašas bus perduotas nominacijų komisijai.

Narių registracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti kredito 
kooperatyvo knygelę.

VALDYBA

Kviečia jus į operą

Guiseppe Verdi

balandži

rida ,
;e^Jąs Dwight Bennett J

«>31Mgkė4»rilM>*»toĄ

4141 LIvinrArts Drive ■ North York 
Mississauga

Jeigu plrkslte vieną bilietų, antrą gausit 
^.. .1; • . ... LAUKIAME JUSŲij

. ;y, ... . . . ... ■ • • ' '

Užsisakykite bilietus tel. 416-665-8704 (kalbame angliškai arba rusiškai) 
Informacija internetu - Hww.royaloperacanada.com

Vygaudas Ušackas, Lietu
vos ambasadorius Vašingtone, 
atsiuntė sveikinimą Kanadoje gy
venantiems tautiečiams, kuriame 
rašoma: “Tegul Šventų Velykų 
džiaugsmas aplanko kiekvieno 
Jūsų namus, atnešdamas sveika
tą, meilę bei dvasios ramybę”.

Velykų proga Tėviškės žibu
rius laiškais bei atvirukais svei
kino: R. Miliauskas, Lietuvos res
publikos ambasados Kanadoje 
patarėjas, Lietuvos seimo narė 
Irena Degutytė, laikraščio bend
radarbiai, skaitytojai, organiza
cijų vadovai ir kt. TŽ darbuo
tojai dėkoja už sveikinimus ir 
šventinius linkėjimus, skatinan
čius džiaugsmingai sutikti Vely
kų ryto stebuklą.

Spaudos atgavimo šimt
mečio minėjimas yra rengiamas 
Toronto Lietuvių Namuose ge
gužės 2, sekmadienį, 2.30 v.p.p. 
Dalyvaus ir kalbės iš Lietuvos 
atvykstantis Sigitas Geda, įžy
mus poetas-rašytojas, dienraščio 
Lietuvos aidas vyriausiojo re
daktoriaus pavaduotojas, kultū
rinio savaitraščio Šiaurės Atėnai 
redaktorius. Visi iš anksto kvie
čiami šiame renginyje gausiai 
dalyvauti. V.K.

A.a. Alfonso Dausos 37-jų 
mirties metinių atminimui (1967 
m. balandžio 15 d.) duktė Aldo
na ir žentas Mečys Empakeriai 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

• Ar jau parėmei Kanados 
lietuvių muziejų-archyvą?

Maloniai kviečiame jus dalyvauti

VELYKINIUOSE PIETUOSE 
š.m. balandžio 18, sekmadienį, 

nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namų Vytauto Didžiojo menėje 

(1573 Bloor St. IV., Toronto) 
1 v.p.p. bus programa ir vaikučius aplankys 

J velykų senelė su dovanėlėmis
$

ĮVYKS VELYKINIAI PAGERINTI PIETUS

RENGĖJAI - Toronto Lietuvių Namų Visuomeninis 
' komitetas ir LN Moterų būrelis

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531

praneša, kad
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIO METU 

BUS PATEIKTA FINANSINĖ APYSKAITA,

įvyks š.m. gegužėsl, šeštadienį, 9.30 v.r.
HAMILTONE, Jaunimo centre, 48 Dundurn St.N.

Narių registracija 9 v.r.
Kvorumui nesusirinkus 9.30 v.r., susirinkimas prasidės po 
pusės valandos, nežiūrint dalyvaujančių narių skaičiaus. 
Bus renkami 4 asmenys į Tarybą ir 1 asmuo j Kontrolės 
komisiją baigusiųjų savo kadencijas narių vietoms užimti.

Taryba

B MONTREAL
Aušros Vartų parapijoje Pri

sikėlimo Mišios pradėtos procesija, 
kurioje dalyvavo parapijos komite
to nariai, skaitovai, gėlių barstyto- 
jos ir lituanistinės mokyklos vaiku
čiai. Klebonas kun. Ričardas Birbi
las sveikino visus šios ypatingos 
šventės proga. Kaip ir visada gra
žiai giedojo choras Velykoms pri
taikytas giesmes. Po Mišių salėje 
visi sveikinosi, vaišinosi ir bendra
vo su savaisiais ir iš toliau pas gi
mines atvykusiais tautiečiais.

Metinis kredito unijos “Lito” 
visuotinis susirinkimas įvyks 2004 
m. balandžio 25, sekmadienį šv. 
Kazimiero parapijos salėje. D.S.

“Baltic Artists Association” 
kviečia visus į dailės ir fotografijos 
parodą Aušros Vartų parapijos salė
je balandžio 24., šeštadienį nuo 10

v.r. iki 8 v.v. “Vaivorykštė” pa
kviesta prisijungti tautodailės dar
bais. Oficialus atidarymas, vyno ir 
sūrio vaišės bei staigmena - “Bar
bershop” - (skrybėlininkų) pasiro
dymas - 5 v.p.p. įėjimas laisva au
ka. Sekmadienį, balandžio 25, pa
roda atidaryta nuo 10 v.r. iki 4 
v.p.p. b.

Šv. Kazimiero parapijos ži
nios. Velykų rytą klebonas kun. A. 
Volskis iškilmingai aukojo tradici
nes Prisikėlimo Mišias. Komiteto ir 
savo vardu klebonas pasveikino pa
rapijiečius su šv. Velykom ir pa
kvietė visus nusileisti į salę užkan- 
džiams. Komitetas buvo paruošęs 
skanių valgių. Atsilankė daug para
pijiečių ir svečių. Dėkojame vi
siems, kurie paaukojo maisto ar sal
dumynų šioms vaišėms. VL

Aušros Vartų kleb. kun. R. Birbilo (II-as iš k.) gimtadienio šventėje (iš 
k.) pranešėja Aldona Morkūnienė, Albinas Urbonas, Janina Blauz- 
džiūnienė ir Bronius Niedvaras Nuotr. A. Staškevičiaus

Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 
METINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
įvyks 2004 m. balandžio 25, sekmadienį, 

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

NARIŲ REGISTRACIJA VYKS
nuo 3 Iki 4 vai, po pietų

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 

TEL: (514) 722-3545 FAX: (514) 722-3546

IT A Q Montrealio lietuvių 
I I | /AO kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

“ROMUVOS” INC. 
metinis susirinkimas 
įvyks š.m. balandžio 21, trečiadienį, 7 v.v.

Toronto Lietuvių Namuose
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

“ROMUVOS" valdyba^

IEŠKOME atsakingo asmens pri- 
žiūrėti du vaikus ir tvarkyti na
mus nepilnu laiku su galimybe 
dirbti pilnu laiku High Park ra
jone. Skambinti tel. 416 604-0733.

STUDENTAS AR STUDENTĖ 
reikalingi šios vasaros darbams 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Missis
saugoje (gėlių priežiūra, kapavie
čių Svarinimas ir panašūs dar
bai). Skambinti Antanui Matulai
čiui tel. 416 622-8599.

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

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 588- 
2808 (ext. 26) dienos metu.

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Žiema yra geriausias ir sveikiau
sias laikas nugenėti medžius ir 
krūmus. Nelaukit pavasario! 
Darbas garantuotas. Danius Le- 
lis: 647 519-2299 (nešiojamas).

JOTVA CONSTRUCTION 
Atlieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323 arba 416 882-8531.

http://www.labdara.ca
mailto:Lina@Kuliavas.com
Hww.royaloperacanada.com

