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Ar dar liko slibinų ?
Šv. Jurgis nuo amžių Lietuvoje (gal net ir iki šių 

dienų?) buvo laikomas antruoju krašto globėju, gyvulių 
užtarėju, žinomas ir gerbiamas kaip legendinis karžygys, 
nugalėjęs slibiną, išvadavęs karalaitę, atlikęs įvairių kitų 
žygių narsiai kovodamas su blogiu.

S
LIBINAI neišnyko. Kiek šiandien reikėtų kovotojų 
jiems išnaikinti? Turbūt tiek, kiek pasaulyje žmo
nių. Nes jei kiekvienas susidorotų su savuoju slibi
nu, kas nors tikrai turėtų keistis. Kai kam tokios ar pana

šios užuominos gali pasirodyti kaip amžinai nesibaigian
tis, stačiai įgrisęs, moralizavimas, net jau kai kur ir drau
džiamas arba ignoruojamas. Bet kaip verstis, ką sakyti, 
kai dauguma žmonių mato, kad kova tarp blogio ir gėrio 
nesibaigia, kai jau net atskiros valstybės įvardijamos kaip 
blogio šalys, nes valdomos pavojingų diktatorių, verčian
čių žmones nusilenkti laikiniems stabams. Nesunku pava
dinti, grupuoti šalis j blogas ir geras. Nesunku, jei esi ga
lingas. Kas kita mažesniems, silpnesniems, blogiau apsi
ginklavusiems. Šitų balsas labai duslus. Sunku įsivaizduo
ti, kad kitaip ir būtų, kad, tarkim, ne jėga, o tiesa pirmau
tų, kad blogio nuo gėrio atskyrimas nebūtų siejamas su 
galia, kuri, rodos, ir tiesą pasisavina. Jeigu jau sunku įsi
vaizduoti, kad galėtų būti kitaip - reiškia, kad esame jau 
nuklydę kažkur labai toli. Ar įmanoma grįžti? Žinoma, 
kad įmanoma, tik reikėtų paaštrinti kalavijus ir išdrįsti 
smogti saviesiems slibinams, kurie slypi prisidengę įvai
riais vardais ir titulais, visokiais civilizuoto gyvenimo sky
dais ir puošmenimis. Pradėti nuo savęs, pradėti nuo sa
vęs!.. Šitą šūkį visa žmonija kaip kokią maldelę turėtų 
galvon kaltis. Ir kasdien.

S
AVIKOVOS, savikritikos, savitvardos pavyzdį pir
miausia turėtų rodyti pasaulio vadovai ir valdovai. 
Eilinių žmonių geri norai ir ryžtingi užmojai dažnai 
kaip į sieną atsitrenkia į didžiūnų gyvenseną, išpažįstančią 

požiūrį, kad kalti yra tie, kurie nesugeba ar lėšų stokoja 
apsiginti. Taigi kam tada toji savitvarda? Daryk ką nori, 
gyvenk kaip išmanai, kaip patinka, kaip šiandien reikia. 
Jei likęs kaltu apsiginsi - ko gi daugiau? Maždaug tokia 
samprata šiais laikais įkyriai skverbiasi į žmogaus sąmo
nę, klaidina, vilioja, kenkia. Dar daugiau - juokais nejuo
kais nukaltas posakis “kas turtingas, tas galingas, o kas 
galingas, tas teisingas” taip rodos ir nušviečia tą nebejudi- 
namą gyvenimo dėsnį, prieš kurį lenkiasi visi kiti - įstaty
mai, potvarkiai, nurodymai, patarimai ir dejavimai. O 
blogiausia, kad to posakio veiksmingumą patvirtina ryš
kūs faktai. Pavyzdžiui - kapitalo vaidmuo renkant valsty
bių vadovus, kviečiant pareigūnus, grupuojant žmones į 
garbingus ir pilkuosius, ieškant karo nusikaltėlių, ir tai tik 
karą pralaimėjusių pusėje ir t.t. Ir kokia menkutė tada 
pasirodo žmogaus dvasia prieš tą milžinišką stabą, virs
tantį jau daugelio žmonių siekiu, nes, girdi, geresnės išei
ties nebelieka. Ir galvos kvaršinti nebeapsimoka. Taip su
simaišo vertybės, susijaukia poveikiai. Po didžių sukrėti
mų, baisių karų, stengiamasi viską išnarplioti, atstatyti j 
savo vietas. Taip po Antrojo pasaulinio karo jėgos ir tie
sos pusiausvyrai atstatyti Niujorke buvo įsteigta Jungtinių 
Tautų institucija, kuri, deja, šį pavasarį ncbcatlaikė jėgos 
spaudimo. Ir toliau žudomi žmonės, ne slibinai. Ir kyla 
klausimas, kam gi tarnauja ta didžioji civilizacijos pažan
ga - blogiui ar gėriui? Č.S.

Savaitė Lietuvoje

_ KANADOS įvykiai

Torontui - operos rūmai
Queen ir University gatvių 

sankryžos pietryčių aikštelėje 
balandžio 11 dieną buvo pasta
tyta didžiulė palapinė ir paruoš
ta nemaža smėlio dėžė su bene 
dešimčia kastuvų; prieš tai pa- 
žėrę gražbylystės deimančiukų, 
politikai, stambūs rėmėjai ir 
COC (Canadian Opera Compa
ny') vadovai simboliškai prakasė 
žemę naujų Toronto operos rū
mų statybai. Pagaliau po kelių 
dešimtmečių tai sužibanti, tai 
vėl blėstanti operos bičiulių sva
jonė pradeda išsipildyti. Fede
racinė valdžia paskyrė $25 mln., 
Ontario provincija dovanojo že
mės sklypą, Four Seasons vieš
bučių bendrovė paklojo $20 
mln., kad jų vardu pavadintų 
naujuosius rūmus, tuo išjudin
dami operos rūmų statybos pro
jektą. Bet daugiausia pagarbos 
ir pagyrimo nusipelnė COC 
gcn. direktorius Richard Brad
shaw, kuris kantriai ir nenuils
damas šį projektą judino, nors 
kartais būdavo maža vilties jam 
įgyvendinti.

Naujieji operos rūmai vadin
sis “Four Seasons Centre for 
the Performing Arts”. Didžiojo
je auditorijoje - pagal itališką 
tradiciją pasagos formos, su ke
turiomis balkonų pakopomis - 
bus apie 2,000 vietų; orkestro 

žemumoje tilps, kaip paprastai, 
70-80 muzikantų, bet ją bus ga
lima padidinti iki 120 vietų spe
cialiems spektakliams, kaip pvz. 
Richard Wagnerio Nibelungų 
žiedui. Rūmų planą paruošė ar
chitektas Jack Diamond. Staty
ba, kuri kainuos $150 mln., pla
nuojama baigti 2006 metais 
naujojo 2006/07 metų sezono 
pradžiai. Paprastai, pasak archi
tekto J. Diamond, operos rūmai 
ne tik privalo būti tobuli akusti
kos atžvilgiu, bet ir tapti miesto 
kultūriniu pasididžiavimu bei 
simboliu, kaip tai jau įvyko su 
Australijos Sidnio, Niujorko 
Metropolitan, Londono Covent 
Garden ir kitais operų rūmais.

Michael Lee-Chin, 51 metų 
amžiaus, bilijonierius, AIC Ltd. 
investavimo bendrovės vedėjas 
ir jos stambiausias akcininkas, 
Karališkajam Ontario muziejui 
(ROM) paaukojo $30 mln. Gi
męs ir augęs neturtingoje aplin
koje astuonių vaikų būryje Ja
maikoje, 19 metų sulaukęs atvy
ko į Kanadą studijuoti inžineriją 
Hamiltono (ON) McMaster 
universitete. 1977 m. negavęs 
darbo savo srityje, inžinerijoje, 
įsidarbino finansų patarėju, vė
liau įsteigė savo investavimo 
bendrovę, kuriai sėkmingai va-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Toronto “Dainos” choras, vadovaujamas niuz. L. Turūtaitės, koncertuoja “TŽ” spaudos popietėje Anapilio 
salėje Nuotr. C. Jonio

Toronto “Angeliukų” choro vyresnioji grupė koncertuoja “TŽ” metinėje spaudos popietėje. Vadovė - muz. L.
Turūtaitė Nuotr. Č. Jonio

Irako karo šešėliuose
Slepiama tikroji karo priežastis. Karui išleisti bilijonai dolerių būtų galėję 
pakelti pasaulio gerovę ir sėkmingiau kovoti su diktatūromis bei terorizmu

DR. JONAS KUNCA

Pagal JAV pareiškimus, 
Irako karas pradėtas dėl tos ša
lies masinio naikinimo ginklų, 
Sadamo Huseino diktatūros nu
šalinimo ir demokratijos įvedi
mo, dėl terorizmo sumažinimo. 
Sąjungininkams jis kainuos šim
tus bilijonų dolerių ir šiek tiek 
karių. Irakiečių bus žuvę dešim
tys tūkstančių. Mat jie bandė 
priešintis būdami beginkliai 
prieš JAV modernią karinę 
ginkluotę. Apgriautas Bagdadas 
- istorinė arabų sostinė ir kiti 
didesni miestai. JT liko sumen
kinta. NATO ir ES solidarumas 
irgi labai nukentėjo. Dėl to 
atėjo laikas apsvarstyti, kiek in- 
tervecija yra pateisinama ir ko 
išjos galima laukti.

Vašingtono skelbiamos sku
baus karo priežastys bene buvo 
tik propaganda. Š. Korėja ir Pa
kistanas yra daug pavojingesni, 
kadangi jie turi atominių ginklų 
bei ilgo nuotolių raketų ir viešai 
skelbia, kad juos pavartos esant 
reikalui. Irakas tuo atžvilgiu yra 
mažiausiai pavojingas. Kyla 
klausimas: kodėl Amerikai pri

Toronto “Vilties” skaitovai, atlikę deklamacinę programą metinėje 
“TŽ” popietėje Anapilio salėje. Iš k.: V. Ramanauskienė, V. 
Žukauskas, N. Žukauskienė. Nematyti muzikinės palydos tvarkytojo V. 
Ramanausko Nuotr. C. Jonio

reikė užpulti Iraką, bet ne Š. 
Korėją ar Pakistaną?

Sadam Husein buvo toks 
pat diktatorius, kai JAV jį rėmė 
ir net jam davė masinio naikini
mo priemonių, kaip antraks 
bakterijų, nuodingųjų medžiagų 
dujų gaminimui ir t.t. Kodėl da
bar tą buvusį draugą reikia su
naikinti?

Demokratinė santvarka bū
tų naudinga irakiečiams, bet jie 
yra prieš demokratijos įvedimą 
su raketom ir bombom ant jų 
miestų. Dėl to įsiveržėlių jie ne
pasitiko nei su gėlėm, nei su 
džiaugsmu, bet su nuliūdusiais 
veidais. Musulmonų šalyse prie 
to reikia eiti palaipsniui, geri
nant švietimą ir keliant kultūrą. 
Vašingtono strategai paslap
čiom jau turi okupacinę vyriau
sybę, kuriai vadovaus buvęs ge
nerolas Jay Garner. Bus 23 mi
nisterial amerikiečiai. Kiekvie
nas jų turės 4 patarėjus irakie
čius. P. Wolfowitz prižiūri, kad 
tie patarėjai būtų tinkami, at
seit, palankūs JAV ir Izraeliui.

Vašingtono tvirtinimas, kad 
karas reikalingas kovai su tero
rizmu, neatrodo logiškas. Sa- 

dam Huseiną musulmonų fana
tikai ir bin Laden laiko priešu ir 
skatina jį nuversti. Nėra jokių 
įrodymų, kad Irakas būtų prisi
dėjęs prie teroristinių aktų. Tos 
arabų šalies okupacija padidins 
Amerikos priešų skaičių, taigi ir 
terorizmą.

Susumavus matosi, jog skel
biamos karo priežastys yra me
lagingos, o tikroji yra slepiama. 
Betgi ji pradeda aiškėti iš oku
pacinių planų. Nauja valdžia 
skubės privatizuoti Irako naftą, 
kurios ištekliai sudaro 10% esa
mų rezervų mūsų planetoj. Pri
vatizuos ji ir tos naftos pardavi
nėjimą. Okupacinė valdžia lega
lizuos šį procesą. Tik po to val
džia bus perduota irakiečiams, 
prižiūrint, kad ji būtų paklusni 
JAV ir palanki Izraeliui. Čia da
rosi aišku, kokios buvo tikros to 
karo priežastys: nafta ir Izraelis, 
kuris liktų Vid. Rytų galybe.

Dėl to karo daugiausia nu
kentėjo irakiečiai, bet jis labai 
pakenkė ir JT, NATO ir ES vie
ningumui. Be abejonės, pasau
liui jis padarė daug žalos. O 
kiek naudos iš jo JAV, kurios 
siekia naftos kontrolės, nes tai 
jai leistų vyrauti pasaulyje. Jei 
kas mėgintų priešintis tokiai 
JAV politikai ar norėtų pasivyti 
Ameriką karinėje srityje, tam 
būtų sustabdomas naftos tieki
mas. To pasekmės aiškios: para
lyžiuotų šalies pramonę. Tiki
masi, kad niekas nemėgins prie 
to prieiti. Be to, Amerika im
portuoja 40% kraštui reikalin
gos naftos iš Vid. Rytų. Jai svar
bu užsitikrinti to tiekimo tąsą.

Nelygaus karo laimėjimas 
toli gražu dar nereiškia, kad 
JAV ilgesnį laiką galės kontro
liuoti Persijos golfo naftą. Šiuo 
atveju ji priklauso irakiečiam. O 
jie tikriausiai pareikalaus sava
rankiškumo, jos išteklių valdy
mo ir svetimos kariuomenės pa
sitraukimo. Nori ar nenori, ga- 
lingajai Amerikai teks su tais 
reikalavimais sutikti.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Pasirašyta ES sutartis
Atėnuose, Graikijoje balan

džio 16 d. Lietuvos ministeris 
pirmininkas Algirdas Brazaus
kas ir užsienio reikalų ministeris 
Antanas Valionis pasirašė isto
rinę stojimo į Europos sąjungą 
sutartį, kartu su dar devyniomis 
derybas baigusiomis kandidatė
mis. Sutarties pasirašymo iškil
mėje dalyvavo Lietuvos prezi
dentas Rolandas Paksas, Lietu
vos delegacijos nariai. Preziden
tas teigė, jog ši sutartis yra 
“reikšmingiausias mūsų laikme
čio teisės ir politikos aktas, kurį 
drąsiai galima vadinti Europos 
vienybės ir mūsų valstybės atei
ties Europoje garantu”. Šioje iš
kilmėje, Europos viršūnių kon
ferencijoje, dalyvavo 120 parei
gūnų iš 41 valstybės, taip pat ir 
Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Kofi Annan. Kaip rašo 
Lietuvos rytas, nuo šiol Lietuvos 
atstovai galės dalyvauti visose 
ES vadovų bei ministerių ir Eu
ropos parlamento posėdžiuose 
kaip visateisiai stebėtojai. Sutar
tis įsigalios, kai ją ratifikuos visų 
ES narių ir kandidačių parla
mentai.

Kaltinimai policijos vadui
Lietuvos vidaus reikalų mi

nisteris Juozas Bernatonis ba
landžio 7 d. žiniasklaidai patei
kė informaciją, kad su policijos 
generalinio komisaro Vytauto 
Grigaravičiaus žinia buvo netei
sėtai renkama informacija apie 
aukštus vidaus reikalų sistemos 
pareigūnus. Šie buvo žiniasklai- 
doje įvardinti kaip galimi kandi
datai į generalinio komisaro 
vietą. Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas pareiškė, jog tai 
būtų sunku patikėti, jis pažįsta 
V. Grigaravičių, kuris jam “visa
da buvo principingumo, objek
tyvumo pavyzdys”.

ELTOS/LGTIC žiniomis, 
dėl šio apkaltinimo J. Bernato
nis dviems mėnesiams atidėjo 
gen. komisaro atestaciją, kuri 
buvo numatyta balandžio 10 d. 
V. Grigaravičius apkaltinimus 
atmetė, paprašė seimo pirmi
ninką sudaryti parlamentinę ko
misiją įtarimų pagrįstumui ištir
ti. Jo manymu, Lietuvos polici
jos sistema, ES yra vertinama 
pozityviai, ir visos reformos tu
rėtų būti sukoncentruotos ne į 
struktūrinius pakeitimus, o į 
veiklos metodikų

Balandžio 9 d. J. Bernatonis 
laikinai atleido generalinį komi
sarą iš pareigų, kol vyksta tyri
mas. V. Grigaravičius pareiškė 
lauksiąs prezidento dekreto dėl 
jo atstatydinimo. Jo manymu, jis 
ministeriui “užkliuvo” nepaklu
sęs jo reikalavimui į Lietuvos 
policijos apsaugos organizavimo 
tarybos vadovo pareigas skirti 
“reikalingą” žmogų. Vis tik jo 
pareigas laikinai perėmė viešo
sios policijos vyr. komisaras Vy
tautas Navickas.
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Kunigo didelis indėlis - 5 milijonai parašų už Lietuvos laisvę
Pilko paukščio giesmė

Tėvynės meilės temos čia būdavo natūraliai įsipynusios
Kas tie “nacbolai”?

Prašymas užsiregistruoti buvo teisingumo ministerijos atmestas
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Atviras laiškas “Gimtajai kalbai”
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Palietė savo kartą biografiniame leidinyje

Todėl jos požiūris į Lietuvą, jos žmones pernelyg miglotas
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Palaiko gen. komisarą
Kai kurie politikai, pareiškė 

nuomonę, jog turėtų atsistaty
dinti pats vidaus reikalų minis
teris Juozas Bernatonis, norintis 
pašalinti Lietuvos policijos ge
neralinį komisarą Vytautą Gri
garavičių. Medikai ir žalieji pa
reiškė jį palaikantys. Lietuvos ry
to žiniomis, balandžio 14 d. Vil
niuje S. Daukanto ir Rotušės 
aikštėse įvyko protesto de
monstracijos, remiančios V. 
Grigaravičių bei pareigų nete
kusį sostinės merą Artūrą Zuo- 
ką. Dalyvavo ne tik vilniečiai, 
bet ir žmonės iš kitų miestų, 
pvz. 50 iš Alytaus, palaikyti V. 
Grigaravičių.
Patvirtinta tranzito programa

Balandžio 11 d. Lietuvos vy
riausybė patvirtino Karaliau
čiaus tranzito 2003-2004 m. pro
gramą, rašo ELTA/LGTIC. Pa
grindinis Rusijos piliečių tranzi
to traukiniais per Lietuvos teri
toriją tikslas - užtikrinti supras
tintą Rusijos piliečių tranzitą į 
Karaliaučiaus sritį ir atgal pagal 
Europos sąjungos, Lietuvos ir 
Rusijos sutartis.

Patvirtintoje programoje 
numatyta, kad sprendimą dėl 
suprastinto tranzito geležinkeliu 
dokumento išdavimo priims 
Lietuvos konsuliniai pareigūnai, 
dokumentai bus spausdinami 
Lietuvos diplomatinėse atstovy
bėse ir konsulinėse įstaigose, 
esančiose Rusijoje, o trauki
niuose keleiviams juos išdalins 
Lietuvos pareigūnai - diploma
tai ir vyresnieji specialieji kurje
riai bei specialieji kurjeriai. As
menys už vykimo tranzitu tvar
kos pažeidimus bus sulaikomi, o 
vėliau grąžinami į kaimyninę 
valstybę. ES įsipareigojo atly
ginti visas papildomas Lietuvos 
išlaidas, susijusias su suprastin
to tranzito geležinkeliu doku
mento išdavimu (41.4 mln. litų 
iki narystės ES 2004 m. gegužės 
ld.).

Sustabdė įgaliojimus
Vilniaus apygardos admi

nistracinis teismas priėmė mies
to tarybos narių (liberalo) Algi
manto Vakarine ir (konservato
riaus) Kęstučio Masiulio skun
dą dėl naujojo sostinės mero ir 
jo pavaduotojų įgaliojimų teisė
tumo, rašo ELTA/LGTIC. Taip 
pat yra sustabdyti mero Gedi
mino Paviržio ir jo pavaduotojo 
Juozo Imbraso įgaliojimai, kol 
bus išnagrinėta byla ir įsiteisės 
galutinis teismo sprendimas. G. 
Paviržis balandžio 9 d. buvo iš
rinktas Vilniaus meru dalyvau
jant trims seimo nariams. Bus 
nagrinėjama, ar seimo narių, tu
rinčių ir Vilniaus miesto savival
dybės tarybos narių mandatus, 
dalyvavimas pirmajame Tarybos 
posėdyje bei balsavimas renkant 
merą atitinka Konstituciją ir 
įstatymus. (Nukelta į 2-rą psl.)
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Čečėnų pabėgėliai Lietuvoje

Lietuvos vyskupų konferenci
jos visuotinis posėdis įvyko Kau
no arkivyskupijos kurijoje š.m. 
kovo 14 d. Dalyvavo visi vyskupai 
ir Apašatališkojo sosto atstovas 
Baltijos valstybėms arkiv. P.S. 
Zurbriggen. Vyskupai priėmė Li
turgijos komisijos parengtą Lai
dotuvių apeigyno projektą, kuris 
siunčiamas į Vatikaną patvirtinti. 
Sis apeigynas pakeis daugelį de
šimtmečių galiojusį senąjį. Posė
dyje taipgi kalbėta apie katalikiš
kos periodinės spaudos stiprini
mą, nes jaučiamas katalikiškos ži- 
niasklaidos plėtojamos minties 
trūkumas. Nutarta pailginti pasi
ruošimo kunigystei laikotarpį, 
nuo ateinančio rudens seminari
jose studijų programą papildyti 
privalomu pasiruošimo kursu, ku
rio metu bus sudarytos sąlygos 
kunigystės siekiantiems geriau iš
tirti savo pašaukimą. Svarstytas ir 
išeivijos vyskupo Pauliaus Balta
kio, OFM, siūlymas stiprinti sie
lovadą išeivijos lietuvių telkiniuo
se skiriant vieną ar du kunigus, 
kurie būtų atsakingi už ganytojiš
kos veiklos koordinavimą. Svars
tytas siūlymas steigti centrą, kuris 
koordinuotų ligonių sielovadą. 
Aptarti ir kiti rūpimi klausimai. 
Kitas toks visuotinis posėdis įvyks 
gegužės 28-30 d.d. Trinapolio vie
nuolyne Vilniuje.

Kauno arkivyskupo metinė 
spaudos konferencįja įvyko š.m. 
kovo 12 d. Iš jos sužinota, kad į 
Kauno kunigų seminariją stoja vis 
daugiau gerai subrendusių kandi
datų, praeitų metų rudenį semi
narijoje mokėsi 63 klierikai. Ma
noma, kad parengiamojo kurso 
programa nuo ateinančio rudens 
galės būti vykdoma šiuo metu sta
tomame Šiluvos dvasiniame cent
re, kurio darbų sąmata siekia 
daugiau kaip tris milijonus litų. 
Jau išleista 880,000 litų. Palyginti 
su praėjusiais metais šiemet gau
nama daugiau aukų. Valstybės 
biudžeto parama - 437,409 litų. 
Seminarijai išlaikyti išleista 237, 
202 litų. Kauno “Caritas” labda
ros reikmėms išleista 481,645 litų. 
Šalia to, parapijose šalpos veiklai 
išleista 342,415 litų. Konferenci-

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Aptarė nedarbą
Prezidentas Rolandas Fak

sas balandžio 8 d. aptarė nedar
bo problemą Lietuvoje susitiki
me su socialinės apsaugos ir 
darbo ministere Vilija Blinkevi- 
čiūte, švietimo ir mokslo minis- 
leriu Algirdu Monkevičiumi, 
ūkio ministeriu Petru Čėsna ir 
Lietuvos darbo biržos generali
niu direktoriumi Vytautu Šle
kaičiu. Pabrėžta, jog šios prob
lemos sprendimas yra susijęs ne 
tik su vienos ministerijos darbu. 
Pavyzdžiui, profesiniam orien
tavimui, specialistų paklausai 
daugiau dėmesio turėtų skirti 
Švietimo ir mokslo ministerija.

Kaip praneša ELTA/LG- 
TIC, susitikime taip pat buvo 
kalbama apie verslo sąlygų ir 
kai kurių naujojo darbo kodek
so nuostatų papildymą, kad 
verslo žmonės domėtųsi savo 
darbuotojų kvalifikacijų kėlimu. 
Praėjusiais metais sustabdytas 
Lietuvoje nuo 1997 m. didėjęs 
nedarbo augimas, o nedarbo ly
gį pavyko sumažinti 2 punktais 
- iki 10.9%, tačiau kai kuriose 
Lietuvos vietovėse nedarbo ly
gis liko labai aukštas. 

joje žiniasklaidos atstovai supa
žindinti su arkivyskupijos institu
cijų - Jaunimo, Šeimos centrų, 
Katalikų interneto tarnybos, Kau
no arkivyskupijos muziejaus ir kt. 
- veikla. Pastebėta, kad iš 100,445 
Kauno arkivyskupijoje besimo
kančių mokinių katalikų tikybą 
lanko 49,812. Apie pasiruošimą 
antrajam Kauno arkivyskupijos 
sinodui pranešimą padarė sinodo 
gen. sekretorius kun. Adolfas 
Grušas. Bus stengiamasi sužinoti 
tikinčiųjų nuomonę nagrinėja
mais klausimais, svarstybos gali 
tęstis iki 2005 metų. Arkivysku
pas S. Tamkevičius, kalbėdamas 
apie Lietuvos stojimą į Europos 
sąjungą, pabrėžė, kad raginant 
žmones pasisakyti “už”, pirmiau
sia patys kunigai turi gerai suvok
ti narystės ES naudą.

Atkurti karmelitų bendruo
menę Linkuvoje ir čia įsteigti dva
sinį centrą Šiaulių vyskupui E. 
Bartuliui sumanymas kilo jau 
prieš keletą metų. Tuo reikalu 
vyskupas š.m. vasario 25 d. susiti
ko su karmelitų vienuoliais iš 
Anglijos, Airijos, Vokietijos ir 
Olandijos. Svečiai aplankė Linku
vą, su vyskupu aukojo Mišias 
Šiaulių katedroje, pabendravo su 
tikinčiaisiais. Po viešnagių kituo
se Lietuvos miestuose Linkuvoje 
jie pasijutę esą savoje vietoje, liko 
susižavėję Linkuvos šventove ir 
šalia jos išlikusiais karmelitų na
mais. Prieš grįždami į Lietuvą 
broliai karmelitai norėtų išmokti 
lietuvių kalbą iš pačių lietuvių.

Tauragės parapijoje š.m. ko
vo 6 d. paminėtos rašytojos, peda
gogės Marijos Pečkauskaitės- Šat
rijos Raganos gimimo 126-osios 
metinės. Mišias aukojo Telšių 
vysk. J. Boruta, SJ, prel. J. Šiurys, 
Katechetikos centro vadovas kun. 
R. Gudlinkis, Tauragės dekanas 
kun. A. Bridikis. Po pamaldų mi
nėjimas vyko M. Mažvydo mo
kyklos patalpose, kur vyko paino- 
ka-popietė Nuostabi mįslė yra 
žmogaus siela. Mokiniai muziki- 
ne-poetine kompozicija apžvelgė 
Šatrijos Raganos nueitą kelią, nu
švietė jos pasaulėžiūrą, tarnavimą 
kitiems, mokytojavimą, kurį, dar 
jaunuole būdama, prilygino kuni
gystei. Kitą dieną, kovo 7, rašyto
jos gimimo metinės buvo paminė
tos ir Židikuose, kur ji atgaivino 
mokyklą, joje mokytojavo, rūpi
nosi jaunimu, įsteigė chorą, pa
statė erdvią parapijos salę, įsteigė 
ir išlaikė senelių prieglaudą, ren
gė vaidinimus, loterijas labdarai. 
Nuo 1917 metų ten buvo pradėti 
rengti lietuviški vakarai - vaidini
mai. Gražioji tradicija buvo atgai
vinta 1999 m. surengtu Telšių ap
skrities kaimo mokyklų festivaliu 
Gyvieji paveikslai. Tos šventės tę
siamos kasmet. Šiemet Židikų 
šventovėje Mišias aukojo vysk. J. 
Boruta, SJ, o vaidinimai stebino 
žiūrovus - kiek ten buvo matyti 
vaikų entuziazmo, gero vaidmenų 
atlikimo, išradingumo dekoracijo
se. Vienuoliktos klasės mokinei 
A. Zonytei buvo įteiktas apdova
nojimas už rašytojos idėjų puose
lėjimą, o vardinę Šatrijos Raga
nos premiją gavo Mažeikių bib
liotekos vedėja.

Knygų rišykla
MM “SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

Buvęs kanadietis Albinas Markevičius (vidury), dabar gyvenąs Santa Monica mieste, Kalifornijoj, vadovauja 
Lietuvių kredito sąjungai. Jo dešinėje - svečias rašytojas Kazys Saja, kairėje - Edmundas Arbas

Ar sekantis seimas tarnaus žmonėms?
LEONAS RADZEVIČIUS

“Laisva ir demokratiška 
Lietuva”. Tai žodžiai, kurie per 
eilę dešimtmečių Lietuvos žmo
nėms buvo visų vilčių ir ateities 
gerovės įsikūnijimo apibūdini
mas. Dauguma net nesigilino į 
detales ar tas žodis “demokrati
ja” reiškia tik laisvę kurti savo 
gyvenimą be valdiškų suvaržy
mų, ar tai reiškia, kad įstatymai 
bus visiems taikomi vienodai, ar 
tai reiškia kad jie praktiškai pa
tys pasirinks kas juos valdys. 
Jeigu šiandien būtų apklausa, ar 
ta demokratija dabartinėje Lie
tuvoje yra tokia, kokią žmonės 
įsivaizdavo prieš nepriklauso
mybės atkūrimą daugelis tikrai 
atsakytų NE.

Parlamentinėse demokrati
jose yra įvairių valdymo formų, 
tačiau tie kraštai, kuriuose yra 
laikomasi Didžiosios Britanijos 
ir JAV tradicijų, yra nuostata, 
kad įstatymų leidyboje ir mo
kesčių nustatyme sprendimus 
daro tik tiesioginius įgaliojimus 
iš balsuotojų gavę politikai, par
lamento nariai. Didžiosios Bri
tanijos Lordų rūmai, arba Ka
nados senato nariai, kurie nėra 
renkami, turi galimybę tik sulė
tinti įstatymų įsigaliojimą ir gali 
tik daryti įtaką viešosios nuo
monės formavime. Iš tiesų tos 
“neišrinktųjų” institucijos yra 
tik senų laikų tradicijų pėdsa
kai. Tai tikrai nėra pavyzdys šių 
laikų Lietuvai.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo deklaracijoje nėra nei 
žodžio, kad pusę seimo rinks ne 
piliečiai, bet paskirs partijos pa
gal jų pačių nustatytą eilę. Tai 
buvo padaryta tų, kurie redaga
vo naują konstituciją. Ar jie tai 
darė, kad seimas būtų atsakin
gas balsuotojams, ar todėl, kad 
norėjo sau išsaugoti šiltas kė
des? Ar tas sprendimas buvo 
pateisinamas, reikia spręsti iš 
rezultatų.

Šiandien Lietuvos spauda 
visuomenę informavo, kad dar 
daug žmonių neatgavo jų tėvų 
žemių, tačiau daug valdžios vir
šūnėse žinomų politikų ir aukš
to rango biurokratų įsigijo skly-

Mirties 
pranešimas

AtA 
PRANAS (Frank) 

GUSTAS,
mirė 2003 m. balandžio 14 d., 
Extendicare York slaugos na
muose, Sudbury, ON, 81 m. am
žiaus. Tėvai - Jonas ir Kunigun
da Gustai. Liko seserys - Marija 
Lapicnicnė (Sudbury, ON) ir 
Ona Moškauskicnė su vyru Juo
zu (Lietuvoje), dukterėčia Irena 
su vyru Ron Kivikink ir sūnėnas 
Arnoldas su žmona Donaldą, 
abu iš Sudbury, ON. Jis buvo 
mylimas prodėdė sesers vaikai
čiams Cameron ir Katie ir a.a. 
Kristin ir Pauliui. Gimęs Sudar- I 
ge, Lietuvoje, atvyko į Kanadą į 
1948 m. Dirbo INCO bendrovės I 
transporto skyriuje 30 metų, iš
ėjo į pensiją 1982 m., buvo veik
lus YMCA organizacijoje, mėgo 
bendrauti su žmonėmis. Pašarvo
tas Jackson and Bernard laido
tuvių namuose Sudburyje, maldos 
prie karsto balandžio 16, trečia
dienį, 3 v.p.p. Gedulinės Mišios 
įvyko Christ the King šventovėje 
balandžio 17 d., 10 v.r., palaikai 
sudeginti Parklawn krematoriu
me. Jo atminimui pagerbti siūlo
ma aukoti sriubos virtuvei. 

pus prie gražiausių ežerų ir 
upių. Tai nėra tik kelios išimtys. 
Pavyzdžiui, Lietuvos seimas 
1992.XII.2 priėmė nutarimą nr. 
VIII-1456 “Dėl valstybei ar sa
vivaldybėms nuosavybės teise 
priklausomų pastatų ar patalpų, 
parduodamų už akcijas naujai 
steigiamoms arba veikiančioms 
.akcinėms bendrovėms ar užda
roms akcinėms bendrovėms, są
rašo patvirtinimo”. Taip buvo 
legalizuota nekilnojamo turto 
pasidalinimas tarp tų, kurie su
gebėjo patekti į sąrašą. Yra pa
vyzdžių kur viename pastate 
vienas gyventojas už buto patal
pas mokėjo 2000 Lt už kv.m, 
miesto savivaldybės biurokratas 
mokėjo tik 2 Lt už kv.m, o užda
ra akcinė bendrovė gavo patal
pas už akcijas, kurios neturi rin
kos vertės ir nemoka dividendų. 
Ką daugiau daro partijų dele
guotų narių seimas? Vyksta 
karšti debatai, ar ant degtinės 
pusbonkio gali būti prezidentū
ros arba seimo pastato atvaiz
das! Seimo Etikos komitetas 
svarsto, ar seimo nario Uspas- 
kich atvaizdas gali būti ant jo 
fabrike įpakuotų marinuotų 
agurkų stiklainio. Ar šie klausi
mai yra tie “gyvybiniai reikalai”, 
dėl kurių yra įsteigta ši institu
cija?

Neseniai, kai vyko prezi
dento ir savivaldybių rinkimai, 
nemažas skaičius seimo narių 
viešai apsimelavo, sukurdami 
sau “gyvenamas vietas” įvai
riuose miestuose, miesteliuose 
ir kaimuose, kad galėtų kandi
datuoti į savivaldybės tarybą. 
Dėl to jie visiškai nesigėdijo. 
Taip supranta demokratiją ir jos 
tradicijas tie, kurie save laiko 
“politiniu ir socialiniu elitu”.

Seimo narys Uspaskich (iš 
Kėdainių) pareiškė, kad reikia 
keisti konstituciją, kad į seimą 
visi atstovai būtų balsuotojų 
renkami ir kad seimo narių 
skaičius būtų mažesnis. Tam jis 
pradėjo rinkti parašus dėl šios 
konstitucinės pataisos per refe
rendumą. Sujudo ir politikai, ir

Irako karo...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Pasaulis per daug nepriešta
rautų JAV pasaulio tvarkdarys- 
tei, ji turėtų būti pagrįsta teisin
gumu. Deja, Amerika parodė, 

kad jos elgesiui trūksta nešališ
kumo. Seniai ji galėjo ir turėjo 
išspręsti Palestinos klausimą. 
Reikėjo tik pasakyti Izraeliui, 
kad jis pasitrauktų iš užimtų 
arabų žemių, kaip yra nustačiu- 
sios JT rezoliucijos. Dėl agresi
jos rėmimo tas konfliktas iki 
šiol nėra išspręstas ir davė pra
džią terorizmui. Melagingom 
priežastim pagrįstas Irako karas 
ne tik daug kainuos Amerikos 
iždui. Jis parodė ir tikrą Ameri
kos veidą: agresyvų, veidmainin
gą ir sergantį didybės manija.

Pagal numatytą Vašingtono 
strategų planą, karinės inter
vencijos turėtų sekti Irane, Š. 
Korėjoje ir Sirijoje. Tik kažin ar 
britai ir australai eis jiems padė
ti. Atrodo, kad D. Britanija jau 
spėjo nusivilti ta sąjunga. Aust- 
raliečiai irgi nenori nieko girdė
ti apie dar naujus karus. Ameri
ka liks labai vieniša ir supras, 
kad ambicija užvaldyti pasaulį 
yra iliuzija. Būtų buvę geriau 
tuos karui išleistus šimtus bilijo
nų dolerių investuoti į žmonijos 
gerovės ir kultūros kėlimą. Tai 
būtų sėkmingesnis kelias kovoti 
su diktatoriais ir teroristais. 

partijos, ir spauda. Uspaskich 
buvo apšauktas-valstybės grio
vėju. Ką apie tai galvoja Lietu
vos visuomenė, kol kas nebuvo 
jokios apklausos. Turbūt ir ne
bus, nes atsakymas gali būti ne
malonus. Kanadoje į parlamen
tą (House of Commons') yra ren
kamas vienas atstovas maždaug 
nuo 8000 gyventojų. Pagal tokį 
mastelį, Lietuvos seime būtų 
mažiau negu 50. Gal toks skai
čius yra šiek tiek per mažas, ta
čiau viršyti 100 tikrai nėra jokio 
pateisinimo.

Ar Lietuvos politinė siste
ma rutuliosis taip, kad į valdžią 
galėtų patekti tik žmonių išrink
ti atstovai, šiuo metu yra abejo
tina. Tam priešinasi visos parti
jos ir visas seimas. Kad seimas 
tai daro ne dėl valstybės labo, 
bet dėl savanaudiškų išskaičiavi
mų, turbūt tiki didžiuma Lietu
vos gyventojų. Bus įdomu stebė
ti, ar atsiras bent viena partija, 
kuri prieš seimo rinkimus pa
reikštų viešus įsipareigojimus 
remti tą konstitucijos pataisą. 
Yra pagrindo manyti, kad per 
ateinančius rinkimus laimės ta 
partija, kuri akcentuos ne Euro
pos sąjungos ir NATO reikšmę, 
bet vidaus politikos aktualijas. 
Korupcijos slibinas dar turi 
daug gyvų galvų, kurioms kapoti 
reikia seimo, kuris atsakingas 
balsuotojams, o ne partijos 
draugams.

MIRTIES PRANEŠIMAS
Su dideliu liūdesiu pranešame, kad po trumpos, 

bet sunkios ligos 2003 m. balandžio 1 d., sulaukęs 50 
metų, mirė mūsų sūnus ir brolis

AtA
BRONIUS LEONARDAS SAULIUS 

(Sonny) STANČIKAS

Gimė Čikagoje. Šeima persikėlė į Los Angeles, Kali
forniją, kai jis buvo dvejų metų, ir ten gyveno iki mirties.

Nuliūdę liko tėveliai - Mikalina ir Bronius Stan
čikai; sesuo Laima Marija Stančikaitė Matulionienė; bro
lis Tomas su žmona Jane, jų vaikai - Dierdra, Daria ir 
Danielle; brolis Algis su žmona Bonnie, jų vaikai Sarah, 
Alisa ir Kyie; sesuo Regina Stančikaitė Polikaitienė su vy
ru Linu, jų vaikai Lina ir Andrius. A.a. Saulius buvo akty
vus Los Angeles lietuvių gyvenime: skautas, Dramos sam
būrio narys, “Spindulio” ilgametis šokėjas, menininkas ir 
draugas visiems.

Rožinis buvo atkalbėtas sekmadienį, balandžio 6, 
o laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos balandžio 7 d. Šv. 
Kazimierio šventovėje. Sauliaus pagerbimas ir pietūs 
įvyko Šv. Kazimiero parapijos salėje.

* * *

Nuoširdžiai dėkojame visiems už gausų dalyvavi
mą visose laidotuvių apeigose ir užprašytas šv. Mišias. Dė
kojame Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos klebonui 
kun. Stanislovui Anužiui už Sauliaus aplankymą ligoninė
je ir namuose, už Šv. Rožinio atkalbėjimą ir Šv. Mišių au
kojimą.

Nuoširdus ačiū Los Angeles skautams vyčiams, 
kurių sargyba taip gražiai pagerbė Saulių. Taip pat dėko
jame prelatui Algirdui Olšauskui, vargonininkams Vikto
rui Raliui ir Rimui Polikaičiui, solistams Antanui Polikai- 
čiui ir Vitai Vilkienei, choristams ir visiems, kurie mums 
padėjo šioje skausmo valandoje.

Dėkojame už užprašytas šv. Mišias ir už aukas 5. 
Stancikas Cancer Assistance Fund ir Lietuvių Skautų są
jungai. Aukas galima siųsti: 27851 Sycamore Čreek Drive, 
Valencia, CA 91354.

Nuliūdę - tėveliai, sesutės ir broliai

ALGIRDAS ENDRIUKAIT IS

1994-1996 metų pirmajame 
Rusijos kare prieš Čečėniją če
čėnų pabėgėlių Lietuvoje, kaip 
ir kitose šalyse, buvo vienetai. 
Per antrąjį karą, kuris parodė, 
kaip jau istorijoje yra buvę, Ru
sija remiasi sena, ypatingai ra
sistine antičečėniška pažiūra, 
pabėgėlių skaičius nepaprastai 
padidėjo. Jeigu pirmajame kare 
buvo numatyta čečėnus iškel
dinti, nors tai turėtų blogą rezo
nansą, tai antrasis karas vyksta 
ypatingai žiauria naikinamąja 
čečėnų terorizavimo, žudymo ir 
jų išstūmimo iš Tėvynės strate
gija ir taktika.

Jeigu vertinti Rusijos orga
nizuotą pirmąjį karą, kuriame 
nebuvo kaltinamųjų provokaci
jų ir terorizmo, o vien noras už
gniaužti apsispredimo teisę, tai 
antrasis karas aiškiai atskleidžia 
senuosius imperinius Rusijos 
tikslus. Nors oficialiai Rusija sa
vo veiksmus Čečėnijoje vadina 
antiteroristine operacija, rusų ge
nerolas Genadijus Troševas 
2001 metais parašė knygą apie 
savo dalyvavimą dviejuose ka
ruose Čečėnijoje Moja voina 
(Mano karas). Tai pripažinimas, 
kad tai ne operacija, o karas. 
Beje, netgi prorusiškas čečėnų 
politikas R. Čhasbulatovas siūlė 
G. Troševui knygą pavadinti 
Mein Kampf.

Pabėgėliai Lietuvoje atsidu
ria stichiškai. Daugelis jų galvo
ja išvykti toliau į Vakarus. Atvy
kę čečėnai nėra vienodi. Ar ga
lima iš žmogaus reikalauti, kad 
jis, praktiškai gyvenantis klai
kiomis karo sąlygomis nuo 1994 
metų, būdamas kitos kultūros, 
iškart suprastų mūsų aplinką. 
Mes neteigiame, kad jis nepri
valo laikytis Lietuvos įstatymų 
ar jiems turime pataikauti. 
Žmogiškumas reikalauja visa
pusiškai problemą įvertinti ir 
spręsti geranoriškai.

Kiekvienoje tautoje yra ir 
blogų žmonių. Jeigu šiandien 
lietuviai žudo žmones ar plėši
kauja Vokietijoje, Suomijoje, 
Ispanijoje ar kitur, tai nepagrin- 
džia nuomonės, kad visi lietu
viai yra blogi ar Lietuva dėl to 
neturi teisės j nepriklausomybę. 
Čečėnams toks vertinimo ir api
bendrinimo modelis taikomas ir 
platinamas Rusijoje. Ką gali 

apie padorumą ir teisę pasakyti 
į Čečėnijos kalnus atvykę daryli 
tvarkos Kremliaus žmonės, jei
gu Rusijoje nėra tvarkos: vien 
nuo 1994 metų ten nužudyti 8 
valstybės dūmos nariai: Aizder- 
dzis, Skoročkin, Maskidonov, 
Poliakov, Rochlin, Starovoito- 
va, Martemjanov ir Beliajev. 
Mes prisimename epizodus pir
majame kare, kai rusų kareivių 
motinos vykdavo į Čečėniją ieš
koti savo vaikų. Čečėnai jas pri
imdavo savo namuose, guldyda
vo į lovas, o patys klodavusi ant 
grindų.

Čečėnų bėglių problemą su
kūrė Rusija. Galima tvirtinti, 
kad Rusijos valdžia ir kariuo
menė nuo 1994 metų prieš če
čėnus vykdo karinius nusikalti
mus žmoniškumui. Ir štai pa
saulis, įskaitant ir Lietuvos val
džią, nedrįsta Rusijos tramdyti 
ir bausti, bent politiškai ir mo
rališkai įvertinti. O kai kurie 
mūsų pareigūnai, savo ir tarp
tautinės teisės teisingumo veik
lą, nukreipiame prieš nelaimin
gus čečėnus. Priežastis yra Rusi
ja, o ne čečėnai. Jeigu pašalinsi
me priežastį, Rusiją teisiškai pa
žabosime, priversime baigti ka
rą, neturėsime čečėniškų prob
lemų. Nepasirodykime per daug 
išmintingi ir vertingi čečėnų 
vargo, ašarų, išprotėjimo ir 
kraujo klane. Problema ir atsa
komybė yra Rusijos, o ne čečė
nų ar Lietuvos.

Lietuvoje dalis spaudos ir 
pareigūnų čečėnus nori matyti 
išsitempusius ir nuolankius. Vi
sų pirma čia paprastai atvyksta 
ne kovotojai, pasitaiko ir kai ku
rie lengvo gyvenimo ieškotojai 
arba perėjūnai. Manome, kad 
buvo pora atvejų, kuomet į Lie
tuvą buvo atsiųsti FSB žmonės 
tarp pabėgėlų kelti sąmyšį ir nu
teikti Lietuvos žmones prieš če
čėnus.

Rusijos FSB (Federacinė 
saugumo tarnyba) kai kuriose 
vietose Rusijoje platina skelbi
mus kaip pereiti Lietuvos sieną ir 
kad čia bus mokami dideli pini
gai. Tai vertiname kaip Rusijos 
politiką išsklaidyti čečėnus po 
visą pasaulį. Ši organizacija Če
čėnijoje organizavo ir organizuo
ja banditus žudymams vykdyti.

Pernai mes apklausėme 15 
pabėgėlių Pabradėje ir 19 Ruk
loje. Iš esančių Pabradėje visi iš
sakė teigiamą požiūrį į Čečėni
jos nepriklausomybę, Lietuvoje 
visam laikui pasilikti norėtų tik 
2. Kili svajoja sugrįžti į tėvynę. 
Didesnė dalis pabėgėlių išsakė 
priekaištus dėl Pabradės admi
nistracijos prorusiškos pozicijos. 
Pabėgėliai nurodė, kad pavyz
džiui, administracija priekaišta
vo jiems dėl to, jog šie bėgo nuo 
karo siaubo į Lietuvą; pokalbių 
metu kai kurios moterys buvo 
pravirkdytos, liepė nuo sienos 
nukabinti iš Sovetskaja Rossija 
(2000 m., nr. 100) iškirptą kari
katūrą, kurioje vaizduojamas V. 
Putinas ir įvairios jo problemos, 
įskaitant Čečėniją.

Robertas Petraitis, Pabra
dės pabėgėlių centro viršinin
kas, š.m. rugsėjo 8 d. per Lietu
vos radiją pareiškė, kad čečėnų 
pabėgėliai yra nelojalūs Lietu
vai, blogai atsiliepia apie ją. Jei
gu taip yra, galima paklausti: 
kas padeda už tvorų esantiems 
tiems žmonėms tokią nuostatą 
susidaryti, jeigu ne pati admi
nistracija. Bet kokį buitinį konf
liktą administracija pateikia 
kaip čečėnų siautėjimą.

Iš 19 apklaustųjų čečėnų, 
gyvenančių Ruklos pabėgėlių 
centre 3 norėtų gyventi Lietuvo
je, o kiti svajoja po karo grįžti į 
Tėvynę. Tai patvirtina ir tai, kad 
savo vaikus Jonavoje čečėnai 
leidžia į rusišką mokyklą, negal
voja Lietuvoje pasilikti. Abso
liuti dauguma pabėgėlių reiškia 
padėką Lietuvos vyriausybei už 
priėmimą ir pagalbą. Manome, 
kad reikia palaikyti poziciją, jog 
mes norime čečėnams padėti 
Lietuvoje pralaukti siaubo karo 
metus ir padėti jiems su kūry
biška idėja grįžti namo.

POLMOT
AUTOMOBILIŲ APTARNAVIIV1AS
Visiems darbams pasiruošęs 

aptarnavimo centras

Marek Januszewicz
KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS

tel. (905) 896-8585
3545 Hawkestone Rd. Unit #1 

Mississauga, ON L5C 2V1
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Alytaus miesto garbės piliečiui kun. Pranui Gavėnui memorialinės lentos atidengimas. Kalba Alfonsas Vit
kauskas, šalia jo - dekanas kun. Vyt. Insoda, žemiau - lentą šventinęs kun. Petras Dumbliauskas

“Lietuvių godos”
Laikraštis lietuviams Gudijoje. Jį remia išeivijos lietuvių 
fondai ir paskiri asmenys. Redaguoja Marija Šaknienė

Be meilės gyvent nemokėjo
Prisimenant a.a. salezietį kunigų Praną Gavėnų, plačiu mastu 

veikusį Brazilijoje ir Lietuvoje
ANTANINA URMANAVIČ1ENĖ

Š. m. vasario 8 d. Alytaus 
Šv. Angelų sargų šventovės var
pai kvietė žmones prisiminti žy
maus publicisto, rašytojo, Sale
ziečių žinių redaktoriaus, jubi
liato saleziečio Prano Gavėno, 
SDB, trečiąsias mirties metines.

Renginio pradžioje buvo 
skaitomos ištraukos iš kun. P. 
Gavėno knygų Šventasis Kazi
mieras, Sekmadienio pašneke
siai, perskaitytas Alytaus miesto 
paaukojimo Marijai krikščionių 
pagalbai aktas.

Alytaus muzikos mokyklos 
mokytojos ekspertės Janinos 
Adamonytės vadovaujama cho
rinės muzikos studija “Lakštan- 
gėlė” atliko koncertą.

Iškilmingas šv. Mišias auko
jo dekanas, Alytaus Šv. Angelų 
sargų parapijos klebonas kun. 
Vytautas Insoda, Šv. Kazimiero 
par. klebonas kun. Darius Vasi
liauskas, Šv. Angelų sargų šven
tovės kun. Miroslavas Dovda, 
kun. Petras Dumbliauskas, 
SDB, iš Palemono, kuris pasakė 
labai gražų pamokslą.

Po šv. Mišių gausiai tikin
čiųjų miniai dalyvaujant, prie 
Šv. Angelų sargų šventovės iš
orinės sienos, garbingiausioje 
vietoje, nuo kurios labai gerai 
matomi didvyrių Antano Juoza
pavičiaus ir Artūro Sakalausko 
kapai, iškilmingai atidengta me
morialinė lenta kun. Pranui Ga
vėnui, Alytaus miesto garbės pi
liečiui. Lentą atidengė miesto 
meras Vytautas Kirkliauskas, 
pašventino kartu su kun. P. Ga
vėnu darbavęsis Šv. Angelų 
parapijoje kun. P. Dumbliaus
kas. Ta proga prasminga prisi
minti iškilaus kun. P. Gavėno 
gyvenimo kelią.

Jis gimė 1918 m. spalio 11 
d. Zapalimų k., Marijampolės 
apskr., neturtingų valstiečių 
Kotrynos ir Antano Gavėnų šei
moje, auginusioje 8 vaikus. Pra
nukas buvo jauniausias.

Italijoje
Kun. Antano Skelčio, SDB, 

paragintas penkiolikmetis Pra
nas su kitais jaunuoliais vyksta 
Italijon ir mokosi saleziečių mo
kykloje. Toliau mokslus tęsia 
Turino universitete. Jį baigęs, 
Pranas įgyja filosofijos licencia
tą. 1949 m. gavo kunigystės 
šventimus. Įvaldęs pedagogikos, 
žurnalistikos specialybes, tampa 
Europos žurnalistų bendruome

Kunigo Prano Gavėno trejų mirties metinių paminėjimo organizacinė 
grupė. Iš dešinės: Alytaus dekanas kun. Vytautas Insoda, Aldona Jan
kauskienė, Alfonsas Vitkauskas, Kristina Bondareva, Antanina Urma- 
navičienė

nės nariu. Nuo 1952 iki 1969 m. 
- Saleziečių balso redaktorius. 
Parašė ir išleido knygas Jaunojo 
galiūno keliu, Didysis reisas, Mi
kas Magonė ir kt.

Brazilijoje
1971 m. atvykęs Brazilijon, 

apsigyvena Sao Paule. Darbuo
jasi Vila Zelinos, vėliau Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoje. Iš
moksta portugalų kalbą ir sten
giasi atkreipti valdžios atstovų 
dėmesį į jo sovietinės okupaci
jos gniaužtuose dūstančią Tėvy
nę. Jo iniciatyva Brazilijos kata
likų kalendoriuje atsirado Mal
dos diena už Lietuvą. Lietuvos 
krikšto jubiliejiniais metais pa
statomas lietuviškas kryžius 
Aparecidoje Marijos Dievo Mo
tinos šventovėje.

Brazilai, skaitydami kun. P. 
Gavėno knygą Sao Casimiro 
(portugalų kalba) daug sužino 
apie Lietuvą ir jos vienintelį 
šventąjį Kazimierą. Lietuvos 
vardą garsina ir kunigo leidžia
mas (1977-1988) biuletenis Mū
sų Lietuva, į portugalų k. išvers
tos knygos Kūčios, Teofilius Ma
tulionis ir kt. Kunigą pasiekdavo 
pro sovietinę geležinę uždangą 
prasiskverbusi LKB Kronika. 
Vėliau, grįžęs Tėvynėn, LKB 
Kronikos 25-erių metų jubilieji
niame minėjime Vilniuje, kun. 
P. Gavėnas sakys: “Tą medžiagą 
panaudodavau įvairiose instan
cijose, keldamas Lietuvos lais
vės reikalą”.

Kunigo didelis indėlis - 5 
milijonai parašų už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę ir įtei
kimas jų TSRS prezidentui M. 
Gorbačiovui.

Už aktyvią veiklą apdova
notas Brazilijos kultūrinio cent
ro medaliu 1985 m. Brazilijos 
lietuvių bendruomenė 1986 m. 
įteikė jam garbės pažymėjimą. 
1988 m. apdovanotas Brazilijos 
vėliavnešio ordino diplomu.

Tėvynėje
1991 m. Vilkaviškio vysku

pas Juozas Žemaitis paprašė 
kun. P. Gavėną sugrįžti Tėvy
nėn, nes čia laukia jo platūs mi
sijos barai. Laimingas grįžta, 
sunkiai laisvę atkūrusion Lietu
von netuščiomis rankomis: su 
dideliu patirties, išminties, ži
nių, meilės klodu, parašytomis 
knygomis, dideliais siekiais.

1992 m. rugpjūčio 11d. jis 
atvyksta Alytun ir kartu su kun. 
P. Dumbliausku dirba Šv. Ange
lų sargų parapijoje. 1994 m. 

spalio 24 d. kun. P. Gavėnas pa
skiriamas Švč. M. Marijos krikš
čionių pagalbos parapijos gar
bės klebonu.

Šios parapijos šventovę pa
statyti buvo pavesta salezie
čiams. Darbų ėmėsi kun. P. 
Dumbliauskas. Pasak jo, Romos 
saleziečiai šventovės statybai 
paaukojo per 40,000 dolerių. 
Lietuvos kunigai saleziečiai J. 
Žemaitis, S. Šileika, P. Gavėnas 
ir kt. taip pat prisidėjo nemažo
mis lėšomis. Lietuvos vyriausy
bė, sakė kun. P. Dumbliauskas, 
skyrė 1 mln. talonų, tačiau jie 
kažkur kelyje dingo.

Kun. P. Dubliauskas, pradė
jęs saleziečių namų statybą, pa
prašė nuo statytojo pareigų at
leisti, o statomos šventovės kle
bonu paskiriamas kun. Leonas 
Jakimavičius.

Kun. P. Gavėnas Alytuje 
pradeda leidybinę veiklą. Iki gy
venimo pabaigos redaguoja Sa
leziečių žinias. Šis gražus katali
kiškas leidinys pasiekia Gdans
ke, Punske, Pelesoj ir kt. gyve
nančius lietuvius. Įsteigia Lietu
vos katalikų mokslo akademijos 
skyrių Alytuje ir jam vadovauja. 
Surengė sovietų kalėjimų kanki
niams arkivysk. M. Reiniui, 
prof. P. Dovydaičiui konferenci
jas. Alytuje ir visoje eilėje Lie
tuvos mokyklose kunigo inicia
tyva kuriami Don Bosco bičiulių 
sambūriai. Vykdydamas šv. Jo
no Bosco jaunimo prevencinės 
sistemos nuostatas, apleistiems 
vaikams organizuoja vasaros 
stovyklas Rumšiškėse, Vytėnuo- 
se, Nemunaityje ir kt. Jose daly
vaudavo ir užsienio lietuvaičiai.

Nusipelniusiems žmonėms 
atminti kun. P. Gavėnas pastatė 
eilę paminklų. Esperanto kal
bos gimtinėje Veisiejuose jos 
autoriui Liudvikui Zamenhofui, 
1861 m. sukilimo kapitonei 
Emilijai Pliaterytei - Kapčia
miestyje, Petrui Perkumui - 
Darbėnuose, šv. Kazimierui - 
Merkinėje, Dievo Motinai - 
Balbieriškyje, Lietuvos mokyto
jams - Žiūronyse.

Alytuje Švč. M. Marijos 
krikščionių pagalbos parapijos 
namuose įrengtas ir pašventin
tas saleziečio kun. Antano Skel
čio muziejus. 1995 m. su meru 
D. Kurtinavičiu ir pavad. O. 
Suncoviene pasirašė Alytaus 
miesto paaukojimo Marijai 
krikščionių pagalbai aktą. Aly
taus m. savivaldybė 1994 m. pa
skelbė kun. P. Gavėną kultūros 
premijos laureatu.

1999 m. buvo iškilmingai 
paminėtas jo kunigystės Auksi
nis jubiliejus. Kunigas, gyvenda
mas Alytuje, turėjo labai gerą 
talkininką, padėjusį realizuoti 
idėjas, Alfonsą Vitkauską.

2000-aisiais vasario 7-oji iš
aušo pilka ir niūri. Artimų žmo
nių apsuptas užmerkė akis ne 
tik alytiškiams brangus kunigas 
P. Gavėnas. 2002 m. birželio 6 
d. Alytaus miesto taryba nutarė 
suteikti Alytaus miesto garbės 
piliečio vardą kun. Pranui Ga
vėnui (po mirties) Švč. Merge
lės Marijos krikščionių pagalbos 
parapijos garbės klebonui už 
nuopelnus Alytaus miestui ir 
Lietuvai piliečių dorinio ugdy
mo srityje.

Kun. P. Gavėnas palaidotas 
Švč. M. Marijos krikščionių pa
galbos šventovės šventoriuje. 
Minint mirties trečiąsias meti
nes kapas pražydo gėlėmis. De
gančių žvakelių liepsnelės pri
mena jo gilią meilę Bažnyčiai, 
Dievo Motinai, Tėvynei Lietu
vai, kurios ilgėdamasis dirbo jos 
labui visą savo gyvenimą.

Jau dešimtus metus pradėjo 
skaičiuoti laikraštis Gudijos lie
tuviams Lietuvių godos. Prie jų 
gyvasties labai daug prisidėjo 
Kanados lietuviai - tai Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos išeivijo
je pirmininkas Bronius Saplys ir 
jo žmona Prima, Kanados lietu
vių fondas, Kanados lietuvių ka
talikų centras, prof. Agota Šid
lauskaitė ir daugelis kitų Kana
dos žmonių.

Mus nuolat rėmė ir Lietu
vių katalikų religinė šalpa, J. E. 
vyskupas Paulius A. Baltakis, 
O.F.M., Lietuvių fondas, Tau
tos fondas, Tauragės lietuvių 
klubas, JAV lietuviai - Bronius 
Krokys, Eugenija Bulotienė, Al
girdas Dūda, Elena Krasauskie
nė, dr. Jonas Adomavičius ir de
šimtys kitų tautiečių, kuriems 
rūpi Lietuvos etninių žemių lie
tuvių, likusių už valstybinės sie
nos, likimai. Lietuvių godos Gu
dijoje platinamos nemokamai, 
jos labai laukiamos, tai šviesos 
spindulėlis dabartinėje Gudijoje.

Nuoširdžiausią ačiū tariame 
ir Tėviškės žiburiams, kurie nuo-

Gudijoje esančiame Lydos 
mieste veikia lietuvių bendruo
menė, kurios pirmininkė yra 
Marina Stakutytė-Mitiukevič. Ji 
yra ir sekmadieninės lietuvių 
mokyklos mokytoja, Nuotrauka 
iš Lietuvių godos

Pilko paukščio giesmė
ANTANINA GARMUTĖ
Pavasaris. Gandras ant 

sparnų parnešė kielę, kuri ledą 
sutirpdė. Ir dangaus žydrynę su
virpino pilkų paukštelių-vyturių 
čirenimas. Klausydama jų melo
dijų, šiuos paukštelius sugretinu 
su tokiais pat kukliais žmonė
mis. Jų rūpesčiais, darbais ir gi
liai įsirėžusia atmintin širdžių ši
luma.

- Įstojau į kudirkaičių orga
nizaciją! - prieš gerą dešimtme
tį Vilniuje pasidžiaugė vienos 
giminaitės paauglė moksleivė. - 
Mūsų dar nedaug. Bet įsitvirti
name. Atsigauname. Bendrau
jame su vaikais iš visos Lie
tuvos.

Netrukus gyvenimas arčiau 
suvedė ir su šia organizacija ir 
su jos steigėja bei vadove moky
toja Angele Šiauriene. Įvairio
mis progomis teko dalyvauti jų 
renginiuose - mokyklose, mu
ziejuose, sąskrydžiuose, stovyk
lose. Tėvynės meilės temos čia 
būdavo natūraliai įsipynusios į 
atgimstančios tautos gyvenimą, 
ir mokinių širdyse skambėjo pa
čia aukščiausia patriotine gaida. 
Maloniai stebino mokytojos 
Angelės sugebėjimas bendrauti 
su jaunimu, sudominti, uždegti 
ir vesti paskui save.

Per pastaruosius dvejus me
tus mūsų santykiai šiek tiek pri
blėso. Galima buvo spėlioti, jog 
tai nulėmė nutrūkęs taip vadi
namas “pensininkų prabangos” 
- telefono ryšys. Viskas vėl atgi
jo, kai paštu gavau mokytojos 
Angelės Šiaurienės išleistą eilė
raščių knygelę Pilko paukščio 
giesmė, dedikuotą visiems, auto
rę “kėlusioms į saulę”...

Vis skaičiau ir džiaugiausi 
mokytojos prasmingais posmais. 
Padėkoti ruošiausi. Nebespė
jau... Ta intencija tebus skiria
mas šis rašinys.

Angelė Šiaulienė (1937- 
2003) - darbštaus Suvalkijos 
krašto ūkininko iš pasienio zo
nos su dabartine Lenkija - San
grūdos žemės duktė. Dirbo mo- 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. ’

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

lat spausdina žinias iš Gudijos, 
nurodydami, kad jos paimtos iš 
Lietuvių godų. Tai mums labai 
svarbu ir miela.

Broniaus Saplio dėka Tėviš
kės žiburiai lanko ir mūsų na
mus. Tai labai puikus laikraštis. 
Leidžiamas gerbiant skaitytojo 
mintį. Jame ryški lietuviška dva
sia, kurios stinga daugeliui leidi
nių Lietuvoje. Žinau, kaip Jums 
sunku, bet Jūsų žodis šiuo metu 
ypač reikalingas Lietuvai. Gaila, 
kad jo negali nusipirkti spaudos 
kioskose, kaip kad kitų pasaulio 
leidinių. Ar negalėtų Lietuva 
imtis žygių ir bent Vilniuje žmo
nės galėtų nusipirkti Tėviškės ži
burius"!

Šiose Lietuvių godose persi
spausdiname iš Tėviškės žiburių 
du straipsnius. Jie puikiai pa
ruošti ir tiksliai nusako reikalo 
esmę. Šaltinį nurodome. Kita
me numeryje spausdinsime Lie
tuvių godų nuomones.

Šiemet leisti Lietuvių godas 
labai sunku, įvestas griežtas vizų 
režimas, pabrango spauda. O 
mėnraštį leidžia praktiškai vie
nas žmogus - mano žmona Ma
rija Šaknienė. Talkinu kiek pa
jėgiu, nes dirbu Valstiečių laik
raštyje. O rėmėjų mažėja...

Bet tai - tik tarp kitko. Ne
prarandame vilties, kol turime 
tokių nuostabių bičiulių kaip 
Bronius Saplys, Lietuvių katali
kų religinė šalpa, Lietuvių fon
das, Kanados lietuvių fondas, 
Kanados lietuvių katalikų cent
ras, Tautos fondas... Visi jie, 
kaip ir dešimtys tautiečių, su
pranta mūsų darbo prasmę ir 
neleis užgesti lietuvybės ugnelei 
Gudijoje - mūsų senosios Lie
tuvos žemėse.

Atleiskite, kad išsiplėčiau. 
Ačiū Jums, Svieskite ir neužges- 
kite Tėviškės žiburiai. Be Jūsų 
būtų blanku ir šalta mūsų Lietu
voje.

Bernardas Šaknys, žurnalistas 
Fabijoniškių 59-8 

2029 Vilnius, Lithuania

ANGELĖ ŠIAUR1ENĖ

kytoja Keturvalakiuose, Virba
lyje, Kaune. Šiaulių Pedagogi
niame institute 1968 m. įgijusi 
pradinių klasių pedagogikos ir 
metodikos specialybę, savo ži
nias kūrybiškai taikė praktikoje. 
Toliau tobulėjo. Parašė apie 
100 straipsnių Lietuvos ir užsie
nio pedagoginei spaudai. Ji - 
daugybės knygų, vadovėlių, lei
dinių mokiniams ir mokytojams 
autorė, bendraautorė, sudaryto
ja. (Sveikos, raidės, Sveiki, skai
čiai, Sveikas, gimtasis žodi, 
Smalsiais, Rašiniai ir atpasakoji
mai, Dainuoju Lietuvai ir kt.)

1983 m. jai suteiktas moky
tojos-metodininkės, 1986 m. - 
Lietuvos nusipelniusios moky
tojos, 1993 m. - mokytojos ek
spertės vardai.

Be jau minėtos kudirkaičių 
organizacijos, mokytoja Angelė 
Šiaurienė 2000 m. Lietuvoje 
įsteigė studentų varpininkų, 
2001 m. - vyresniųjų varpininkų 
draugijas. Jos gyvenimo motto: 
Ne smilkti, bet šviesti savo šviesa, 
kadangi tam kirminu būt skirta, 
kas nepajėgia augt tvirtu medžiui 
O pati ji - kukli ir paprasta; to
dėl ir savo eilėraščių rinkinį 
(2001 m.) pavadino Pilko paukš
čio giesmė.

Knygelėje atsispindi ir auto
rės vaikystės, sočios duonos pa
gailėjusi, ir begalinė meilė tiems 
baltapūkiams džiaugsmams, ku
riems jos gyvenimas skirtas. Au
torės žvilgsnis krypsta į ištakas: 
Tėvyne, tu prasmės šviesa gyveni
mo kely / Tu Dievo žodis mano 
širdy.

Mokytoja Angelė tiesiogine 
prasme išdalino save kitiems, 
anot jos - ir artimiems, ir sveti
miems (Kažin, ar visada to ver-
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Gervėčių lietuvių jaunimas iš Guduos, lankęsis Vilniuje (Lietuvių 
godos)

Čečėnija kovoja, pasaulis tyli 
Lietuvos laisvės kovotojų - miško brolių draugijos kreipimasis į 
pasaulio vyriausybes ir parlamentus, kad padarytų spaudimą 

Rusijai, pavergusiai čečėnų tautą, ir sustabdytų jos agresiją

Lietuvos laisvės kovų - miš
ko brolių draugija, vienijanti 
buvusius laisvės kovotojus ir jų 
rėmėjus, su nerimu stebi, kaip 
Rusijos okupacinė kariuomenė 
Čečėnijoje nesiliauja vykdžiusi 
žiaurius karo nusikaltimus. 
Daug demokratinių valstybių ir 
organizacijų vadovų vis tebekar
toja, kad Rusija turi teisę ginti 
savo teritorinį integralumą ir 
kad įvykiai Čečėnijoje yra Ru
sijos vidaus reikalas. Tokie pa
reiškimai sukėlė tragiškus pada
rinius. Jie padrąsino ir paska
tino agresyviuosius Rusijos 
sluoksnius užpulti Čečėniją 
1994-aisiais metais, o dabar ne
trukdo Rusijai tęsti kolonijinės 
ekspansijos karo.

Dėl tokios politinės nuosta
tos daug įtakingų valstybių ir 
organizacijų iš tikrųjų tapo ben
drininkėmis vykdant čečėnų 
tautos genocidą. Šitaip galima 
teigti, nes jos ignoruoja čečėnų 
tautos valią, pareikštą 1991 me
tų lapkričio 27 d. per visuotinius 
rinkimus, ir tuo paneigia tautų 
apsisprendimo teisę; nesigilina į 
tą faktą, kad Čečėnija teisėtai 
atsiskyrė nuo buvusios Sovietų 
Sąjungos ir kad ji nedalyvavo 
sukuriant Rusijos Federaciją; 
nepripažįsta de facto esančios 
Čečėnijos - Ičkerijos Respubli
kos de jure; stiprina Rusijos 
ekonominį potencialą ir sudaro 
palankias sąlygas čečėnams žu
dyti; nepaskelbia Rusijos agre
soriumi ir nešalina jos iš tarp
tautinių organizacijų ir 1.1.

Žiaurumai Čečėnijoje liudi
ja, kad nuo Antrojo pasaulinio 
karo Rusijos karinės pajėgos 
neįgijo civilizuotų bruožų. Jos 
tebėra tokios pat žiaurios Če
čėnijoje dabar, kokios jos buvo 
Lietuvoje 1944-1954 metais. Per 
tą dešimties metų laikotarpį jos 
nukovė ir nužudė daugiau kaip 
dvidešimt tūkstančių Lietuvos 
laisvės gynėjų, įkalino arba iš
trėmė daugiau nei du šimtus 
trisdešimt tūkstančių civilių. Šį 
kruviną darbą jos atliko necivili- 
zuočiausiu būdu. Vilniaus prie
miestyje buvo įsikūrusi net ypač 

tiems?). Mūsų keistoje kasdieny
bėje dar vis plūduriuoja netalen
tingos, pavydžios ir sąžinės de
ficitu besididžiuojančios men
kystos, kurių nedėkingumo ir 
nuoskaudų, tenka manyti, nepa
vyko išvengti ir mokytojai An
gelei Šiaurienei. O kaip tai at
siliepia sveikatai, ir kam tai nau
dinga - manau, suprantama...

Šviesaus, kūrybingo žmo
gaus kelionė pasibaigė. Tačiau 
pilko paukščio giesmė - o ji 
visuomet gražiausia! - nenutilo. 
Kartu su ja mes nuoširdžiai 
tariame:
Su Viešpaties vardu mes keliamės 
Ir keliam - vardan Tėvynės 

Lietuvos!
Ačiū, mokytoja Angele, kad 

gyvenai prasmingai. Dirbai - 
aukojaisi. Kad buvo susitikę 
mūsų keliai. Ir kad - tikiu - iš 
Aukštųjų sergsti mūsų žings
nius. Tebeglostai mūsų baltapū
kius džiaugsmus. Augančia LIE
TUVĄ. 

slapta mokykla. Toje mokykloje 
Rusijos agentai-smogikai buvo 
mokomi Lietuvoje dainuojamų 
dainų ir laisvės kovotojų elgse
nos. Paruošti agentai, aprengti 
Lietuvos kario uniformomis, 
buvo infiltruojami į Lietuvos 
laisvės kovotojų gretas, kad ko
votojus brutaliai žudytų. Taip 
pat jie žudydavo ir civilius, kad 
galėtų suversti kaltę laisvės ko
votojams ir diskredituoti Lais
vės sąjūdį. Iki šiol Rusija tebe
tyli apie padarytus karo nusikal
timus Lietuvoje ir neatskleidžia 
paslapties, kur sumesti nužudy
tų ir sudarkytų Lietuvos laisvės 
kovotojų kūnai.

Akivaizdu, kad ir dabar ag
resyvieji Rusijos Federacijos 
sluoksniai imasi panašios takti
kos Čečėnijoje. Tokia taktika 
pasirodo esanti efektyvi, nes ji 
padeda genocido vykdytojams 
daryti įtaką viešajai nuomonei 
Rusijoje ir pasaulyje.

Šiuo metu Rusija profesio
naliai naudojasi tarptautine ini
ciatyva prieš terorizmą Čečėnijai 
užkariauti ir savo buvusiems ir 
esamiems sąjungininkams susilp
ninti bei diskredituoti.

Panašiais kėslais grįstas ir 
kovo 23 d. organizuotas refe
rendumas priimti naują Čečėni
jos Konstituciją. Aštuoniasde
šimties tūkstančių Rusijos ka
riuomenei vykdant negailestin
gas “Svarinimo” operacijas res
publikoje, jis skirtas ne krizei iš
spręsti, bet okupacijai įamžinti.

Norėdama, kad būtų išsau
gota čečėnų tauta, Lietuvos lais
vės kovų - miško brolių draugi
ja kreipiasi į pasaulio vyriausy
bes ir parlamentus, kad būtų 
padarytas deramas spaudimas 
Rusijos Federacijos vyriausybei, 
kad:

- būtų nedelsiant nutraukti 
karo veiksmai,

- būtų išvesta Rusijos ka
riuomenė,

- iš Rusijos būtų pareika
lauta prisiimti moralinę, politi
nę ir teisinę atsakomybę,

- čečėnų tautai būtų garan
tuota apsisprendimo teisė.

A. Kentra
Lietuvos laisvės kovų-miško 

brolių draugijos vardu 
(Lietuvos aidas, 2003.III.26).

Ramybė Jums!
Ramybė jums!
JO pervertosios rankos 
Ant tavo kelio dešinę išties.

Ramybė jums!
Erškėčiais kraujas sunkias, 
Tik Kryžius JO tau juodą naktį 

švies.
Ramybė jums!
Kurie dvasia alsuojat 
JO Meilę, gėrį, žavesį dienų.

Ramybė jums!
Kas Vardą JO nešiojat 
Giliai širdy ir mylit iš tiesų.

Ramybė jums!
Sofija Šviesaitė
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NAUJAS ĮSTATYMAS

Balandžio 8 d. Lietuvos sei
mas priėmė Silumas ūkio įstaty
mą, kuris buvo pateiktas svarsty
mui pereitų metų birželio mėnesį. 
Jo priėmime kelis kartus buvo da
romos pertraukos, jis buvo tikri
namas antikorupciniu požiūriu, 
rašo ELTA/LGTIC. Daug ginčų 
sukėlusiam įstatymui buvo gauta 
keli šimtai pataisų ir pasiūlymų. 
Šilumos ūkio įstatymas reglamen
tuoja šilumos ūkio valdymą, pla
navimą, konkurenciją šilumos 
ūkyje, šilumos tiekimo organiza
vimą ir nutraukimą.
PREKYBOS RŪMŲ KREIPIMASIS

Tarptautiniai prekybos rūmai 
Lietuva (ICC Lietuva) kreipėsi į 
verslo visuomenę, teigdama, jog 
gegužės 10-11 d.d. įvyksiančia
me referendume balsavimas prieš 
Europos sąjungą (ES) sulėtintų 
Lietuvos eknominę plėtrą. Būtų 
nutolinta galimybė dalyvauti di
desnėse rinkose ir bendruose Eu
ropos projektuose, kaip lygiaver
čiai partneriai su kitomis Euro
pos valstybėmis. Lietuvos preky
bos rūmų pirmininko Eduardo 
Vilkelio nuomone, reikia nebijoti 
būsimų pažangių naujovių ir tin
kamai ruoštis joms, kad suteiktus 
privalumus galėtume pakreipti 
Lietuvai naudinga linkme. Ruo
šiantis narystei ES ši organizacija 
siekia didinti Lietuvos įmonių 
konkurencingumą užsienio rinko
se. Ji užsiima leidyba, teikia ko
mercinių nusikaltimų prevencijos 
paslaugas, turi Arbitražo teismą 
bei Pasaulio rūmų federaciją. 
Vienas jos komitetas dalyvauja 
rengiant tarptautinius verslo stan
dartus, taisykles ir rekomenda
cijas.

TIRS SIENŲ TARNYBĄ
Prezidentas Rolandas Paksas 

balandžio 9 d. pareikalavo Muiti
nės departamento ir Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos vadovų 
kiekvieną rytą pateikti informaci
ją dėl padėties pasienyje. Jo ini
ciatyva bus sudaryta bendra Mui
tinės departamento ir Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos darbo 
grupę, kuri ištirs ir teiks pa
siūlymus, kaip pagerinti sienos 
pralaidumą bei užtikrinti greitą 
krovinių gabenimą per valstybės 
sieną nesusilpninant kontrolės. Jei
gu eilės pasienyje susidaro dėl pa
reigūnų aplaidumo, R. Paksas žada 
imtis pačių griežčiausių priemonių, 
skelbia ELTA/LGTIC.

JUNGIASI PARTIJOS
Vilniuje balandžio 5 d. vyku

siame suvažiavime Moderniųjų 
krikščionių demokratų (MKD) 
sąjunga vienbalsiai pritarė parti
jos susijungimui su Liberalų ir 
Centro sąjungomis, skelbia EL
TA/LGTIC. Sąjunga taip pat pa
rėmė į naujos partijos pirmininko 
vietą liberalų siūlomą buvusio Vil
niaus mero Artūro Zuoko kandi
datūrą. MKD sąjunga, įsteigta 2000 
metais, turi apie tūkstantį narių. 
Liberalų ir Centro sąjungos suva
žiavimuose jau kovo mėnesį buvo 
pritarta trijų partijų susijungimui. 
Tikimasi, kad gims “moderni 
centro liberalios dešiniosios pa
kraipos partija, kuri savo veiks-

FOUR SEASONS 
fvFz/rin(\ realty limited

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: angie@angiesalvailis.com 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

mingumu pakeis senus rėžius”, 
pasak MKD pirmininko Vytauto 
Bogušio.

ES SUTARTIS INTERNETE
ELTA/LGTIC skelbia, kad 

nuo kovo 31 d. Lietuvos stojimo į 
Europos sąjungą sutartis pareng
ta lietuvių kalba, ir ją galima skai
tyti Europos komiteto interneto 
puslapyje www.euro.lt bei Euro
pos centrų ir rajonų savivaldybių 
bibliotekose. Stojimo sutartis yra 
teisinis Lietuvos, kaip visateisės 
narės, dalyvavimo ES veikloje pa
grindas. Joje yra įtvirtintos visos 
stojimo sąlygos, trejus metus tru
kusių derybų rezultatai. Daugiau 
kaip 5000 puslapių dokumente 
atspindi visas derybų su ES tu
rinys, finansinės narystės ES są
lygos, konkrečios finansinės pa
ramos sumos atskirų žinybų ir re
gionų plėtrai, žemės ūkiui, išmo
kos žemdirbiams, žemės ūkio ga
mybos kvotos, pinigai Ignalinos 
uždarymo pasekmių įveikimui, 
pereinamieji laikotarpiai bei kt.

KLAIPĖDAI - APDOVANOJIMAS
Europos tarybos parlamentas 

priėmė sprendimą apdovanoti 
Klaipėdos miestą Europos prizu, 
rašo ELTA/LGTIC. Tai yra pats 
aukščiausias apdovanojimas, kas
met skiriamas vienam miestui iš 
45 Europos valstybių. Prizą su
daro trofėjus, medalis, diplomas 
ir piniginė premija jaunimo gru
pės studijų kelionei po Europą. 
Klaipėda yra vienintelis miestas 
Lietuvoje ir Baltijos kraštuose, 
gavęs visus tris Europos tarybos 
apdovanojimus už tarptautinę 
veiklą. Jie skiriami už miesto 
įstaigų, organizacijų ir savivaldy
bės Užsienio ryšių skyriaus inicia
tyvas.

STATYBOS GALIMYBĖS

Jubiliejinę - 10-ąją tarptauti
nę statybos ir remonto parodą 
“Ręsta 2003” Vilniuje kovo 26 d. 
atidarė Lietuvos prezidentas Ro
landas Paksas. Jis ragino šalies 
statybininkus daugiau dirbti įvai
riose apylinkėse, ne tik miestuo
se, o statybinių medžiagų gamin
tojus - veržtis į užsienio rinkas. 
Pernai Lietuvos statybininkai pa
gamino objektų beveik už 3 bilijo
nus litų, statybų apimtys išaugo 
daugiau kaip 10%. Rinkoje atsi
rado naujų medžiagų, technologi
jų, paslaugų. “Ręsta” paroda yra 
Baltijos valstybėse didžiausia šios 
srities paroda, ir didžiausia iš visų 
pagal užimamą plotą iki šiol reng
tų ’’Litexpo” patalpose. Pirmą 
kartą surengta 1994 metais, joje 
dalyvavo 108 bendrovės, o šiemet 
- 552 iš 12 pasaulio valstybių.

TAUTINIŲ BENDRIJŲ VADOVYBĖ
Vilniuje balandžio 3 d. įvyko 

Tautinių bendrijų tarybos posė
dis, kuriame antrai kadencijai pir
mininku išrinktas Lietuvos armė
nų bendruomenės narys Ruslanas 
Arutunianas. Tautinių bendrijų 
taryba yra Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamento prie Lietu
vos vyriausybės patariamoji insti
tucija. Ji sudaroma iš tautinių 
bendrijų organizacijų atstovų. 
Bendrijų, kurių atstovų Lietuvoje 
yra daugiau kaip 100,000, organi
zacijos išrenka į Tarybą po 3 na
rius, nuo 10,000 iki 100,000 - po 
du narius, o mažiau kaip 10,000 
turinčios bendruomenės paskiria 
po 1 narį. Trejiems metams ren- 
kamon Tarybon įeina 26 tautinių 
bendrijų organizacijų, 20 tautybių 
(lenkų, rusų, gudų, ukrainiečių, 
žydų, vokiečių, totorių, karaimų, 
romų, estų, latvių, vengrų, rumu
nų, bulgarų, graikų, gruzinų, ar
mėnų, uzbekų, tadžikų, azerbai
džaniečių) atstovai. Taryba pasi
sako aktualiais etninės politikos 
įgyvendinimo klausimais, organi
zuoja konferencijas, seminarus, 
dalyvauja naujo Tautinių mažu
mų įstatymo parengime. RSJ

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo šventė 2003 m. kovo 22 d. Delhi Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos salėje. Iš kairės: prel. J. Staškevičius, vysk. J. 
Kauneckas, V. ir P. Lapieniai

Hartfordo, Conn, skautų surengtoje Kaziuko mugėje š.m. kovo 2 d. Iš 
dešinės: Steponas Zabulis (vadovas) ir dailininkė Aldona Saimininkie- 
nė su savo vyru Nuotr. Alf. Dziko

Renginiai Konektikuto apylinkėse

■/// - : /:: T
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

Kas norėjo susitikti su vyskupu 
A. P. Baltakiu, OFM, tas dalyvavo 
jo laikomose Mišiose Šv. Jurgio 
šventovėje Bridgeporte kovo 16 d. 
Vyskupas pasidžiaugė gausiai susi
rinkusiais lietuviais, pasakė pras
mingą pamokslą apie šv. Kazimie
rą. Po Mišių visi surinko į salę, kur 
galėjo susipažinti su Barboros 
Schmidt velykinių margučių paro
da. Viename salės pakraštyje buvo 
pardavinėjami Konektikuto sporto 
klubo marškinėliai, ką tik parvežti 
iš Lietuvos. Kitoje pusėje galėjai 
įsigyti lietuviško maisto, atvežto 
Ramintos ir Tomo Nenortų. Tarp 
svečių buvo malonu matyti trečia- 
bangininkų laikraščio “Amerikos 
lietuvio” vyr. rekatorių Bronių Ar- 
butį su žmona Sandra iš Čikagos. 
Po pietų toje pačioje salėje vyko 
Bridgeporto LB apylinkės susirin
kimas. Jos naujas, veiklus pirmi
ninkas Laurynas Misevičius turėjo 
įvairių pasiūlymų šios apylinkės lie
tuviams.

Sekantį sekmadienį, kovo 22, 
Waterburio vyčiai pakvietė po Mi
šių Šv. Juozapo šventovėje visus su
sirinkti tradiciniams pusryčiams. Jų 
pirm. Linas Balsys su savo pagalbi
ninkais tęsia pirmtakų tradicijas.

Kovo 29 d. popietę Konekti
kuto apylinkių lietuviai susirinko 
paminėti 750 metinių karaliaus 
Mindaugo karūnavimo į Švč. Trejy
bės parapijos salę. Šios popietės 
svečiai - du jauni menininkai iš 
Lietuvos, Egidijus Stancikas ir Rai
gardas Tautkus, žavėjo gausiai susi
rinkusius savo programa. Esame 
dėkingi šios apylinkės pirmininkei

St. Catharines, Ont.
- Dėkingi esame Panevėžio 

vyskupui J. Kauneckui už suteiktą 
gavėnios dvasinę atgaivą.

- A. a. Jono Skeivalo 4-tos 
mirties metinės prisimintos žmonos 
Paulinos Šv. Mišiomis, kurias auko
jo kun. Audrius Šarka, OFM, An
gelų Karalienės šventovėje. Po 
Mišių vyko vaišės jų namuose.

- Kovo 30 d. paminėta a.a. Jo
no Dcrvaičio 4-rių mėnesių mirties 
sukaktis, suruošta žmonos Kuni- 
gundos talkinant iš Lietuvos atvy
kusiai giminaitei Rimai. Prieš su
kalbant maldą prie vaišių stalo, 
Juozas Šarūnas priminė šio kilnaus 
tautiečio nenuilstamą darbą Tėvy
nės ir artimo labui. Tą pačią dieną 
pasveikinta ponia Kunigunda 89- 
tojo gimtadienio proga. Apsuptai 
būrio vaikaičių kartu su visais ten 
buvusiais jai sugiedota Ilgiausių 
metų.

- Liūdime dėl staigios netek
ties mūsų buvusios ilgametės para
pijietės a.a. Jadvygos Labuckienės, 
mirusios eismo nelaimėje š.m. kovo 
26 d. Po gedulinių Mišių Aušros 
šventovėje Hamiltone palaidota šv. 
Jono lietuvių kapinėse, Mississau- 
goje šalia a.a. vyro Zigmo. Z.S.

Danutei Grajauskienei už puikiai 
suruoštą popietę ir JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkei Marijai 
Remienei, pakvietusiai šiuos pui
kius menininkus. Po pasirodymo 
svečiai mielai bendravo su publika, 
buvo smagu išgirsti, kad pirmuosius 
savo aktorystės žingsnius Egidijus 
Stancikas pradėjo Tauragės liau
dies teatre.

Kovo 30 visi keliai vedė į New 
Britain, Šv. Juozapo šventovės salę. 
Čia iš visų apylinkių galėjai sutikti 
savo draugus ir pažįstamus, kuriuos 
sukvietė tradicinis tarkinių blynų 
balius. Kas metai jį ruošia šios pa
rapijos choristai, pasikvietę į talką 
net savo namiškius. Vienu metu su
skaičiavau virtuvėje darbuojantis 16 
žmonių, o kiek dar rūpinosi stalais 
salėje, saldumynais, kava. Į darbą 
buvo įtraukti ir seni, ir jauni. Kaip 
pasakojo New Britain apylinkės 
pirmininkas Juozas Liūdžius, šiems 
pietums buvo sunaudota 500 svarų 
bulvių, 200 svarų dešrų. Salėje galė
jai įsigyti įvairių rankdarbių, maisto 
produktų. Veikė ir loterija. Kevirtą 
valandą prasidėjo meninė dalis. Vi
si dalyvavo lietuvių liaudies dainų 
pynėje, kurią vedė Elzbieta Liū- 
džiuvienė ir ilgametė choro vadovė 
Geraldine Ganzer. Tą pačią dieną 
Putname, pas seseles, vyko akto
riaus Egidijaus Stanciko mono- 
spektaklis. Sigita Šimkuvienė

Hamilton, Ont.
KANADOS JAUNIMO CHO

RO - Hamiltono choristai kviečia 
visus pasidžiaugti sekmadienio rytą 
su dainuojančiu jaunimu, gegužės 4 
d. Po abiejų Šv. Mišių vyks skanūs 
pusryčiai, bus kavutė, tortai ir tur
tinga loterija. Maždaug 1.45 v.r. 
Hamiltono choristų grupelė atliks 
trumpą programėlę. Šie choristai, 
kurie kiekvieną sekmadienio vaka
rą važiuoja repetuoti su visu choru 
Toronte, ruošiasi dalyvauti Dainų 
šventėje Lietuvoje liepos 6 d. Lauk
sime visų! kjc _ Hamiltono grupė

A.a. KAZIMIERUI MILE
RIUI mirus, užjausdama dukras su 
šeimomis, gimines bei artimuosius 
“Vaiko tėviškės namams” $25 au
kojo Gertrūda Repšienė.

A.a. JANINAI PILKAUSKIE
NEI mirus, užjausdamos jos vyrą 
Viktorą, gimines bei artimuosius 
“Vaiko tėviškės namams” po $25 
aukojo Gertrūda Repšienė, Mag
dalena Vaitonienė; $20 - Pranas 
Sakalas. KLKM dr-jos

Hamiltono skyrius

BPL Import/Export I

Skautų 
surengta mugė 

Hartforde
Jau daug metų iš eilės pirmą 

kovo sekmadienį iš visos Konekti
kuto valstijos renkasi pulkai žmo
nių į skautų rengiamą Kaziuko mu
gę. Hartfordo skautai, vadovaujami 
Stepono Zabulio ir gausių jo pa
dėjėjų ir šiais metais suruošė tikrą 
šventę atvykusioms. Iš pat ryto Švč. 
Trejybės šventovėje buvo laikomos 
ypatingos Mišios. Jų metu buvo 
peršventinta šv. Kazimiero skulptū
ra ir relikvijos, atvežtos iš New Ha
ven iš neseniai uždarytos šv. Ka
zimiero šventovės. Tuo pasirūpino 
Eugenijus Žiūrys ir Švč. Trejybės 
šventovės administratorius Jakobs. 
E, Žiūrys, gimęs ir augęs New Ha
ven, tad tos šventovės uždarymas - 
jam labai saudus išgyvenimas. Jo 
senelis buvo vienas iš pagrindinių 
šventovės rėmėjų, tėvai ir kiti arti
mieji taip pat daug aukojo Šv. Kazi
miero šventovei. Dabar Eugenijus 
Žiūrys rūpinasi perkelti likusį iš
drožinėtą kryžių. Susirinkusius į 
parapijos salę sutiko didžiulis pla
katas, skelbiantis šv. Kazimierio 
dieną. Sueiga prasidėjo Stepono 
Zabulio prakalba. Kun. marijonas 
P. Gurklys perkirpo raudoną juos
tą, paskelbdamas mugės pradžią. 
Trys sesės buvo pakeltos į paskauti- 
ninkes ir davė įžodį. 12 vai. trys 
paukštytės Švč. Trejybės šventovėje 
davė įžodį ir įsijungė į skautų būrį. 
Jas sveikino draugai, tėveliai, sene
liai. Švč. Trejybės parapijos salė bu
vo išpuošta - visus pradžiugino pra- 
žydintos forsitijos šakelės. Mugėje 
buvo gausus įvairių meno kūrinių 
pasirininkimas. Daug dėmesio su
laukė Aldonos Saimininkienės pa
veikslai, sukurti iš šiaudų.

Buvo galima įsigyti skautų - 
paukštyčių ir vilkiukų darbelių. Jie 
piešė čia pat salėje ir su savo va
dove Maryte Banevičiene priimi
nėjo užsakymus. Buvo galima įsi
gyti darbų iš gintaro: paveikslų, ka
rolių, sagių, net verbų, kurių autorė 
- Asta Nenortienė, baigusi floristi
kos mokslus. Nemažas būrys domė
josi knygomis. Lietuviško maisto 
gausumas privertė pagalvoti, ar tik 
čia ne Lietuva? Prie vieno stalo 
buvo susidariusi net eilė, ten vikriai 
sukosi Raminta ir Tomas Nenortai, 
tik prieš mėnesį pradėję prekiauti 
lietuviškais produktais. Hartfordo 
lietuvių bendruomenės pirmininkė 
Danutė Grajauskienė taip pat buvo 
paruošusi stalą - visi galėjo įsigyti 
Hartfordo apylinkės lietuvių bend
ruomenės leidinį, kuris leidžiamas 
kas mėnesį. Jo sumanytoja ir suda
rytoja - pati pirmininkė. Jame gali 
rasti renginių datas ir net smagaus 
pasiskaitymo. Atvykusieji galėjo 
gauti šeimininkių priruoštų patie
kalų: kugelio, dešrelių su kopūstais, 
o nuo saldumynų stalo net akys rai
bo. Kaip pasakojo aktyvi šios mu
gės rengėja Danguolė Banevičienė, 
mugę ruošia ir skautai, ir bendruo- 
menininkai. Dėl to būna puiki 
šventė visiems. Sigita Šimkuvienė

Marytė, Linas ir sūnus Arūnas 
Banevičiai Hartfordo, Conn, skau
tų surengtoje Kaziuko mugėje š.m. 
kovo 2 d. Ntr. S. Šimkuvienės

■ B LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A.a. Peter John Kumpa, pasi
žymėjęs lietuvių kilmės žurnalistas, 
eidamas 77-tuosius metus, pakirs
tas vėžio ligos, mirė š.m. vasario 23 
Baltimorėje. P. Kumpa darbavosi 
dienraščio Baltimore Sun užsienio 
korespondentu ir Vašingtono spau
dos biuro redaktoriumi. Velionis 
gimė 1926 m. Marcinkonyse, Varė
nos apskr. Jis nuo 1932 m. gyveno 
JAV-se. 1944-46 m. tarnavo JAV 
kariniame jūrų laivyne. Nuo 1951 
m. jis laikraščio Baltimore Sun 
bendradarbis bei skyriaus vadovas. 
Daugiausia rašė teisėsaugos bei tei
sėtvarkos klausimais, taipgi ir apie 
JAV kongreso reikalus. Kurį laiką 
darbavosi korespondentu Artimuo
se rytuose ir Maskvoje. 1965 m. 
įsteigė laikraščio Baltimore Sun 
biurą Saigone, o 1966-1970 m. va
dovavo šio laikraščio biurui Hong 
Konge. (ELTA)

Britanija
Šv. Kazimiero parapija Lon

done Nepriklausomybės šventę va
sario 16 d. minėjo pamaldomis. Šv. 
Kazimiero šventovėje Mišias už 
Lietuvos laisvės gynėjus aukojo kle
bonas kun. P. Tverijonas, pasaky
damas ir patriotinį pamokslą. Ti
kinčiųjų maldose buvo prašoma 
Dievo palaimos ir išminties Lietu
vos vadovams, kad eitų teisingais 
keliais, vedančiais į Lietuvos gero
vę. Tarp maldininkų buvo lietuvių 
iš tolimesnių vietovių: Cambridge, 
Ramsgate, Tamham, Milton Keynes. 
Per pamaldas vargonavo V. Veri- 
kienė, Kauno-Šilainių Šv. Dvasios 
šventovės vargonininkė, giedojo 
parapijos choras. Po Mišių Lietu
vos generalinis konsulas Londone 
T. Sikorskis pasveikino Lietuvos 
vyriausybės ir ambasados vardu. 
Pamaldose taipgi dalyvavo Lietu
vos gynybos atstovas K. Pleiškys su 
šeima. Pamaldos baigtos Tautos 
himnu. Po jų Lietuvos diplomatai 
pasiliko svetainėje pabendrauti su 
žmonėmis.

Sekmadienį, vasario 23, per 
pamaldas Šv. Kazimiero šventovėje 
vargonavo vargonininkės iš Lietu
vos - G. Narušytė ir Ž. Stonytė. 
Giesmes giedojo “Covent Gardens” 
operos Londone solistas tenoras E. 
Montvidas. Ši trijulė po pamaldų 
šventovėje atliko įspūdingą vargo
nų muzikos ir giesmių koncertą.
(Britanijos lietuvių balsas, 2003 m., 
3 nr.)

Lenkija
Lenkijos lietuvių bendruome

nės vadovai skundžiasi, kad Lenki
jos valdžia neskiria dėmesio lietu
viškam švietimui. Balstogėje įvyko 
Palenkės vaivadijos tautinių mažu
mų atstovų susitikimas. Šioje vaiva
dijoje daug gyvena lietuvių, gudų ir 
ukrainiečių. Pasak lietuvių atstovų, 
iki šiol nepradėta įgyvendinti pri
imto lietuvių švietimo plėtros pla
no, nepaisoma Lietuvos ir Lenkijos 
tarp valstybinės sutarties nuostatų 
bei abiejų valstybių seimų tarp par
lamentinės komisijos nutarimų ne
siaurinti tautinių mažumų švietimo 
organizacijos lygio bei nebloginti 
mokymo sąlygų. Taipgi tarp Lenki
jos lietuvių kyla nerimas dėl lėšų 
trūkumo ir Seinų valsčiaus vadovy
bės sprendimų, nes ateinančiais 
mokslo metais gali būti uždarytos 
kelios lietuviškos mokyklos. Buvo 
taip pat prisiminta, kad vienintelės 
Lenkijoje lietuvių Kovo 11-tosios 
licėjus neturi nuosavų patalpų, 
trūksta vadovėlių, nepatvirtintos 
Lietuvos istorijos, geografijos, lie
tuvių kalbos programos. Nepajudė

jo ir pasienio užkardos iškėlimo iš 
Punsko klausimas. Nepaisant Lie
tuvos vyriausybės, diplomatų ir pa
čių punskiečių pastangų - užkarda 
tebėra Punsko sveikatos centro pa
talpose, statytose lietuvių bendruo
menės lėšomis. Susitikime taipogi 
domėtasi, kodėl 10 metų Lenkijos 
seime rengtas Tautinių mažumų 
įstatymas iki šiol nėra priimtas. 
(BNS)

Gudija
Rimdžiūnų lietuvių vidurinė 

mokykla 2002 m. gruodžio 28 d. 
Lietuvių kultūros, švietimo ir infor
macijos centro salėje surengė Ka
lėdų eglutę. Joje dalyvavo moki
niai, mokytojai ir aplinkinių lietu
viškų kaimų žmonės. Šia proga 
mokiniai, paruošti lietuvių kalbos 
mokytojos V. Dilkienės, suvaidino 
“Pelenę”. Po vaidinimo Kalėdų 
senelis (A. Augulis) paprašė padai
nuoti lietuviškų dainų ir vaikus bei 
jų tėvus apdovanojo saldainiais ir 
lietuviškomis knygomis. Visi džiau
gėsi dalindamiesi šventės įspū
džiais. Lietuvių godų (2003 m., 1 
nr.) korespondento pakalbinta Pet
rikų kaimo gyventoja M. Mažeikie
nė sakė, kad esanti dėkinga tiems, 
kurie moko vaikus lietuviškai ir 
prisiminė iš savo jaunų dienų lenkų 
okupacinį laikotarpį. Buvo uždary
tos lietuvių mokyklos, draudžiama 
lietuviukams tarp savęs lenkų mo
kyklose kalbėti lietuviškai. Tik per 
Šv. Kazimiero draugijos rengtas 
Kalėdų eglutes vaikai galėjo žaisti 
lietuviškus žaidimus ir deklamuoti 
lietuviškus eilėraščius. Tik kitą die
ną vaikai, dalyvavę tokioje šventėje, 
mokykloje buvo baudžiami - klup
domi ant kelių. Mokyklos direkto
rius St. Budraitis, užbaigdamas 
šventės programą mokiniams, tė
vams ir visiems dalyviams palinkėjo 
sėkmingų Naujųjų metų.

Australija
A. a. Adelė Skirkienė-Lauri- 

naitienė, 88 metų amžiaus, mirė 
Sidnio mieste ir palaidota š.m. va
sario 12 d. Rockwood kapinių lie
tuvių skyriuje. Velionė gimė 1914 
m. Morkaviškių kaime, Marijampo
lės apskr., ūkininkų Sinkevičių 11 
vaikų šeimoje. Baigė pradžios ir že
mės ūkio mokyklas. 1937 m. Adelė 
ištekėjo už Antano Skirkos. Arti
nantis sovietams į Lietuvą, Skirkos 
pasitraukė į Vokietiją ir, karui pasi
baigus, apsigyveno Bambergo pa
bėgėlių stovykloje. 1949 m. jie iš
vyko į Australiją ir įsikūrė Sidnio 
mieste. Išaugino tris sūnus - Algį, 
Vytautą ir Kęstutį. Skirkos taipgi 
įsijungė į lietuvišką veiklą. Antanas 
vadovavo atsargos karių organizaci
jai “Ramovė”, Adelė įsijungė į 
“Dainos” chorą ir taip pat darbavo
si Sidnio lietuvių kat. draugijos val
dyboje. Buvo gera šeimininkė ir 
padėdavo surengti minėjimus bei 
kitus renginius.

Staiga mirė vyras Antanas ir 
paliko viena. Po kurio laiko ji “Dai
nos” chore susitiko su našliu Povilu 
Laurinaičiu ir už jo ištekėjo. Po ke- 
lerių metų vėl nelaimė - mirė an
trasis vyras Laurinavičius ir, besi
svečiuodamas Lietuvoje, vyriausias 
sūnus Algis. Po tokių nelaimių su
šlubavo Adelės sveikata. Ji savo gy
venimą baigė slaugos namuose. 
Gedulines Mišias Lidcombe šven
tovėje atnašavo kleb. kun. J. Alt. 
Mišių skaitinius atliko velionės vai
kaitės ir giedojo dalis “Dainos” 
choro. Kapinėse sugiedota Marija, 
Marija ir Tautos himnas. Jos liūdi 
sūnūs Vytautas ir Kęstutis su šeimo
mis. (Mūsų pastogė, 2003 m., 7 nr.) 
—-------------J. Andr.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT LIETUVIŲ KREDITO
1. KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRY13ELIN1AI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦

♦

VAIKŲ EISENOS 
NESK1ANDUMAI
PLOKŠČIAPĖDYSTĖ

IR EISENOS SUTRIKIMAI 
PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS 
STERILŪS ĮRANKIAI

lievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį

Jis mums duoda"

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILSON ST. E., ANCASTER, Ont. TEL 905 648-9176

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

LougheedFuneral
Home

.. nonės, kurie atjaučia kitus

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 0.75%
santaupas............................... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk....... 0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.....................1.55%
180 dienų indėlius................. 1.55%
1 m. term, indėlius.................. 2.50%
2 m. term, indėlius.................. 3.00%
3 m. term, indėlius.................. 3.35%
4 m. term, indėlius.................. 4.00%
5 m. term, indėlius.................. 4.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................... 1.00%
1 m. ind....................................2.50%
2 m. ind....................................3.35%
3 m. ind.................................... 3.60%
4 m. ind....................................4.25%
5 m. ind....................................4.75%

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 6.50%
nekiln. turto 1 m...........5.10%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

Si 'dbury Ontario s TINKLALAPIS: www.talka.net

mailto:angie@angiesalvailis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.euro.lt
http://www.talka.net


Kanados lietuvių fondo tarybos pirmininkė Gražina Ignaitytė 
(dešinėje) įteikia 4,000 dolerių čekį KLKK draugijos pirmininkei ir 
“TŽ” redaktorei “TŽ” metinėje spaudos popietėje Anapilio salėje

Nuotr. C. Jonio

Labdaringų darbų žymūne
Čikagos lietuvė Gražina Liautaud apdovanota Lietuvoje ir paskelbta 

“Metų moterimi”

Kas tie “nacbolai”?
Taip vadinami Rusijos fašistuojantys nacionaliniai bolševikai

VYTAUTAS A. JONYNAS
Šiemet vasario 12 mūsų pa

siuntinybę Maskvoj apmėtė bu
teliais su dažais ir apteršė atsi
šaukimų popiergaliais nežinomi 
gaivalai. Tai fašistuojantys chu
liganai, sprendžiant iš prokla
macijų, nes buvo reiškiamas ne
pasitenkinimas nenuolaidžia Lie
tuvos laikysena transporto į Ka
raliaučių derybose. Rusų polici
jai pavyko be didesnio vargo su
imti tuos piktadarius, ir dabar 
jie paleisti už užstatą laukia 
teismo.

Mūsiškė žiniasklaida tačiau 
panoro sužinoti daugiau apie tą 
Lietuvai priešiškai nusistačiusį 
gaivalą. Š.m. kovo 7 d. Veido nr. 
aptinkame Stasio Planučio repor
tažą ta tema: “Bolševikai vėl 
puola Lietuvą”. Iš jo sužinom, ką 
patyrė Veido reporteris, apsilan
kęs vad. “nacbolų” generaliniame 
štabe Maskvoj. Palaikyti šią 
radikalią grupę - nacionalinius 
bolševikus - komunistų išperomis 
gal ir pritiktų, nors dabartiniai 
eksnomenklatūrininkai tokios 
tėvystės išsigina. Štai kodėl šiam 
sąjūdžiui, vienijančiam apytikriai 
10,000 vienminčių, nepripa
žįstama teisė registruotis. Jau 
penketą kartų jų prašymas už
siregistruoti buvo Rusijos tei
singumo ministerijos atmestas.

Ne mažiau kurioziškas ir ki
tas dalykas. Pasirodo, šios gru
puotės steigėjas yra kurį laiką 
Vakaruose garsėjęs disidentas 
rašytojas Eduardas Limonovas, 
gana greit įsisavinęs Vakarų 
prozininkams reikalingus įgū
džius - negailėti sekso ir sadiz
mo. Išprašytas iš Sovietuos 1971 
m. jis šešetą metų gyveno Niu
jorke ir 15 metų Paryžiuje. Šiuo 
metu jis kalinamas Saratovo ka
lėjime. Rusų teisėtvarka kalti
nanti jį perversmo organizavi
mu ir neteisėtu ginklo laikymu.

Limonovo suformuluota par
tijos programa aiškiai apeliuoja į 
jaunimo nevilties ir anarchijos 
potroškius. Užtat ir partijos sim
bolika gerokai panaši į hitleri
ninkų atributiką. Pasisavinamas 
baltas apskritimas raudoname 
fone, tik jo vidury vietoj svasti
kos plieskia kūjis su pjautuvu.

Tačiau einantis šiandien na- 
cionalbolševikų partijos pirmi
ninko pareigas gydytojas Anato

lijus Tisinas užginčija, kad nac
bolai esą kraštutiniai radikalai 
ar teroristai. Leidžiama repor
teriui suprasti, kad visų pirma 
jie esą griežtoje vyriausybės prie
žiūroje. Užtat kasdienė partijos 
nario veikla apsiribojanti laikraš
čio Limonka leidimu ir įvairiom 
padoraus protesto akcijom.

Veido korespondentui pasi
taikė galimybė pakamantinėti 
dar kitą partijos pareigūną - 
Vladimirą Abelį, kuris yra nac
bolų vadas Latvijoje, ir šiuo 
metu paieškomas latvių teisė
tvarkos, Stasiui Planučiui atro
dė, kad šio piliečio nusiteikimas 
Lietuvos atžvilgiu esąs draugiš
kas. Bent jis nepastebįs Lietuvo
je jokio rusų diskriminavimo ir 
nejaučiąs pareigos ginti jų tei
ses. Kas kita Latvija. Kaip kon
krečius diskriminacinius pavyz
džius jis minėjo Antrojo pasau
linio karo veterano, dabar tei
siamo už nusikaltimus latvių 
tautai gynimą, protestą prieš 
rusiakalbių gyventojų vidurinių 
ir aukštųjų mokyklų uždarymą, 
kasmetinį buvusių Latvijos ese
sininkų paradą.

Dėl incidento prie Lietuvos 
pasiuntinybės pastato Maskvoj 
V. Abelis pareiškė, kad partija 
neremianti tokių jaunimo išsišo
kimų. Jie atsiranda iš pačių jau
nuolių iniciatyvos. Beje, vienas 
iš penkių vaikinų apmėčiusių 
Lietuvos ambasados pastatą, 
yra partijos pirmininko A. Tisi
ne sūnus. Per suėmimą jam 
buvo sužeista galva, ir jis ikišiol 
gydomas ligoninėje.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
poziciją Karaliaučiaus klausi
mu, V. Abelis neslėpė susierzi
nimo. Jis sakė, kad politikoje 
nuolaidos nedaromos šiaip sau. 
Rusija, jo manymu, turėtų ne 
nuolaidžiauti Lietuvai, bet rei
kalauti kompensacijos už vizų 
įvedimą, pavyzdžiui... grąžinti 
Rusijai Klaipėdos kraštą.

Veido korespondentui atsi
tiktinai pavyko sueiti į sąlytį su 
keliais jaunuoliais (16 ir 18 me
tų), išterliojusiais mūsų pasiun
tinybės pastatą. Jie dievagojosi, 
kad tą vandalizmą sugalvoję pa
tys iš anksto neplanavę. Norėję 
atkreipti visuomenės dėmesį į jų 
manymu neteisingai sprendžia
mą Karaliaučiaus problemą. Gir
di, šiaip jie lietuviams neapy
kantos neturį.

Maksimas pasakojo gyvenąs 
čia pat rūsyje. Partija jį ne tik 
apgyvendino (jis iš Ukrainos), 
bet ir maitina. Teko matyti, kur 
“nacbolai” valgo. Ten, kaip ir 
visose rūsio patalpose, nėra jau
ku. Sienos apklijuotos partiniais 
laikraščiais Limonka arba agre
syviais plakatais ir šūkiais. Ant 
vienos sienos Stalino portretas. 
Partijos nariai čia, esant reika
lui, gali nakvoti, gauna paval
gyti. Vakarais patalpose vyksta 
susirinkimai, koncertai ir net 
treniruotės. Ryžto ir agresyvu
mo “nacbolams”, netrūksta. 
Ypač karingos yra jų merginos. 
Viena tokia pasiutbobė Rygoje 
tviejo į veidą su gėlių puokšte 
besilankančiam Anglijos princui 
Čarliui. Kita apipurkštė pomi
dorų padažu Lietuvos konsulą 
Petrapilyje.

EDVARDAS ŠULAITIS

“Čikagos milijonierė Graži
na Liautaud, su meile ir tikru
mu aukojanti savo šeimos lėšas 
ir motinišką dėmesį ortopedinių 
problemų turintiems Lietuvos 
vaikams, remianti stipendijomis 
našlaičius, studijuojančius Lie
tuvos universitetuose tituluoja
ma 2002-jų Metų moterimi”, - 
taip rašoma Vilniuje išeinančio 
žurnalo Moteris 2003 m. sausio 
mėnesio laidoje.

Tolimesni keturi žurnalo 
puslapiai paskirti šio apdovano
jimo vakarui “Neringos” resto
rane aprašymui. Čia įdėta daug 
nuotraukų iš tų iškilmių. Jose 
matome apdovanotoją čikagietę 
su įvairiais žmonėmis ir su savo 
vyru Jimmy. Čia randame ir 
daug garbingų Lietuvos politi
kos bei visuomenės veikėjų, ku
rie atėjo pagerbti kuklios mo
ters iš Čikagos.

Po viena nuotrauka parašy
ta: “Mažytė padėka už milijonus 
vilčių. Gražinai Gudaitytei- 
Liautaud 2002 metų moters se
gę teikia Moters žurnalo vyriau
sioji redaktorė Eglė Striau- 
kienė”.

Nemėgsta reklamos G. 
Liautaud, nors Čikagoje įsteig
tos “Lietuvių vaikų vilties” veik
loje dalyvauja jau 12 metų ir už
ima vadovaujančias pareigas, 
jos nuotraukų arba platesnių 
aprašymų apie ją spaudoje retai 
užtiksi.

Kai pakalbinau ją dėl po
kalbio ryšium su Lietuvoje gau
tu apdovanojimu, atsakė klausi
mu “ar to tikrai reikia?” Paaiš
kinus, kad didelis vaizdinis re
portažas apie ją buvo išspaus
dintas Lietuvoje, ji sutiko. Tik 
pažymėjus, kad Moters žurnale 
ją pristatė kaip Čikagos “milijo
nierę”, čikagietė suabejojo ar 
tai reikėtų minėti. Mūsų tautie
tė pabrėžė, kad kai kurie žmo
nės neigiamai žiūri į turtingus 
asmenis, nes galvoja, jog jie tur
tus susikrovė “nešvariomis ap
linkybėmis”.

Paaiškinus, kad visada buvo 
ir bus įvairių žmonių su savo 
nuomonėmis, pokalbininke “at
sipalaidavo” ir pradėjo atvirai

Lietuviškosios veiklos gairės
Los Angeles lietuvių fronto bičiulių 2003-jų metų

politinių studijų išvados
36-sis politinių studijų savait

galis vyko sausio 25-26 d.d. Bendri
nė studijų tema - 2002 metų įvykiai 
Lietuvoje ir kas toliau.

Sausio 25 pagrindinę paskaitą 
Lietuva pakviesta į NATO ir ES. 
Kas toliau? skaitė Lietuvos ambasa
dorius Amerikoje Vygautas Ušac- 
kas, pirmininkavo adv. Žibutė 
Brinkienė. Sausio 26 d. - dr. Algir
das Kanauka - Nuolatinis tautos at
sinaujinimas besikeičiančių 21-jo 
amžiaus vertybių sūkuryje, pirm. Vy
tautas Vidugiris; Valstiečių laikraš
čio politinio skyriaus apžvalgininkė 
iš Vilniaus Lina Pečeliūnienė - 
2002 metų rinkimai ir ką žada atei
tis, pirm. Linas Kojelis. Pasisakymų 
Mano asmeninė atsakomybė Lietu
vai ir lietuvybei dalyviai: lituanisti
nės mokyklos vedėja Marytė San- 
danavičiūtė-Ncvvsom ir naujieji 
“trečiosios bangos” ateiviai - litua
nistinės mokyklos mokytoja Laima 
Gajauskienė, gydytojas Rimtas 
Marcinkevičius ir Artūras Čėsna, 
pirm. Violeta Gedgaudienė. Svars- 
tybų Išeivija ir jos rolė Lietuvoje, iš
gyvendinant melą dalyviai - Liuda 
Avižonienė, Linas Kojelis ir Algis 
Žemaitaitis, pirm. Juozas Kojelis.

Suderinus paskaitininkų tezes, 
svarstybų-pasisakymų dalyvių pa
reikštas mintis ir pateiktus argu
mentus bei auditorijos nuomones, 
darytinos tokios išvados:

L Lietuvos siekiai tapti NATO 
ir ES nare pildosi dėka pačios Lie
tuvos ryžto, nuoseklių politinių, 
ekonominių ir karinių reformų, dėl 
JAV-bių palankumo ir užsienio lie
tuvių pastangų praeityje atkurti, o 
dabar įtvirtinti valstybinę nepri
klausomybę.

2. Prileidus, kad Lietuva neto
limoje ateityje taps pilnateise NA
TO ir ES nare, užsienio lietuvių pa
reigos Tėvynei nebus užsibaigusios. 
1944-1990 m. patriotinė išeivija nc- 
siblaškė, nes ją vienijo pagrindinis 
rezistencijos tikslas - atkurti valsty
binę Lietuvos nepriklausomybę, tai 
dabar atkurtos nepriklausomybės 
įtvirtinimui turėtų burtis apie Lie
tuvos diplomatinę tarnybą ir pilna
teisiais nariais dalyvauti Lietuvos 
politinių partijų bei profesinių ir vi
suomeninių organizacijų veikloje. 
Santykiai su JAV turi išlikti pagrin

kalbėti. Jos gyvenimo istorija 
yra panaši į daugelį II-jo pasau
linio karo metais pabėgusiųjų iš 
Lietuvos. Tik skirtumas tas, kad 
ši “pabėgėlė” tada buvo jaunutė 
ir vyko, kur jos tėvai ją vežė.

Pokario metais atsidūrė pa
bėgėlių stovykloje Ingolštate, 
Vokietijoje, iš kur 1950-siais at
vyko į Čikagą. Čia tuojau kibo į 
mokslus, Ilinojaus universitete 
Urbanoje, kur įgijo mokytojos 
profesiją. “Kadangi mano ma
mytė Lietuvoje buvo mokytoja, 
tai ir aš norėjau pasekti jos pė
domis”, - kalbėjo 1962 m. 
mokslus baigusi Gražina.

Ten ji gavo ne tik mokyto
jos diplomą, bet ir susirado bū
simą vyrą, mechaninę inžineriją 
studijavusį Jim. Ilgai netrukus 
abu artimai susidraugavo ir nu
tarė sudaryti šeimą. Ir tai buvo 
viena iš laimingiausių Gražinos 
dienų.

Šiandien jie turi 4 vaikus 
(tris berniukus ir vieną mergai
tę). Jie visi jau išsimokslinę, su
brendę, sudarę šeimas. Sunku 
būtų tikėti, kad tokie jauni žmo
nės kaip Gražina ir Jim jau tu
rėtų net vaikaičių.

Vyras turi pelningą verslą, 
surištą su jo profesija - mecha
nine inžinerija. Todėl dalį savo 
turto gali skirti labdaringiems 
tikslams. Gražina pinigus nu
kreipia lietuviams, o jos vyras - 
aukoja dar ir kitiems pro
jektams.

Džiaugiasi pažanga Lietuvoje
Lietuva čikagietei yra pasi

dariusi artima: joje jau ne kartą 
yra viešėjusi. Jos dėmesio cent
re yra Lietuvos vaikų su negalia 
gydymas, o “Lietuvos vaikų vil
ties” organizacija, kurioje ji yra 
viena iš vadovų, tuo užsiima.

Todėl ji džiaugiasi, kad iš 
Čikagos nuvykę amerikiečiai 
medikai ir į Lietuvą nukeliavusi 
įranga daug kuo prisidėjo, kad 
tenykščiai vaikai turėtų kuo ge
resnes gydymo sąlygas. “Lietu
voje ligoninės padarė didelę pa
žangą. Gydytojai ten labai nuo
širdūs ir stengiasi, bet vis trūk
davo įrangos. Dabar reikalai žy
miai pagerėjo”, - sakė čika
gietė.

diniu Lietuvos užsienio politikos 
akcentu.

3. Faktą, kad naujuoju Lietu
vos prezidentu išrinktas Rolandas 
Paksas, o ne perrinktas Valdas 
Adamkus, priimti kaip normalų de
mokratinėje valstybėje politinį pro
cesą. Po rinkimų išrinktojo prezi
dento apyskaitose likę neatsakytų 
klausimų, kurių pro pirštus praleisti 
nereiktų, tačiau demokratijos stip
rinimui bus pasitarnauta ne popu
listiniu išrinktajam prezidentui 
oponavimu, o konstruktyviu bend
ravimu ir atsakinga kritika.

4. Pasaulyje išsiliejusi globali
zacija kelia ypatingus uždavinius 
Lietuvos švietimui ir jaunimo auk
lėjimui. Mokyklose stiprintinas tau
tinis auklėjimas, kad kosmopolitiz
mas neišstumtų tautinių vertybių.

5. Visose Lietuvos gyvenimo 
srityse, ypač ūkio, vyksta “pilietinis 
karas” tarp vakarietiškos etikos įsi
tvirtinimo, kur stengiamasi valstybi
nius ir privačius interesus išskirti, ir 
rytietiškos, kur tie interesai suplaka
mi. Laimėjus rytietiškai etikai, rytų 
kaimynas užvaldytų energetiką - 
Lietuvos ūkinės pažangos pagrindą, 
ir iškovota nepriklausomybė būtų 
pavojingai apribota.

Rytietiškos etikos pavojus ga
lėtų išryškinti ir išviešinti įsteigtos 
Strateginės politikos institutas. Išei
vių talka tokio instituto įsteigimui 
ir veiklos raidai neabejotinai būtų 
svarbi.

6. Lietuvių chartos įpareigoji
mai “darbu, mokslu, turtu ir pa
siaukojimu padėti išlaikyti nepri
klausomą Lietuvos valstybę” užsie
nio lietuvius tebesaisto. Pagalba 
turtu Lietuvoje nesunkiai priima
ma. Per dešimtmečius sukauptą 
turtą Lietuvių ir Tautos fondai 
skirsto, atsižvelgdami į prašančiųjų 
pateiktus argumentus.

Chartos dvasioje išeivijai atsto
vaujanti Pasaulio lietuvių bendruo
menė turėtų sudaryti kompetentin
gų išeivių komisiją kai kurioms Lie
tuvos gyvenimo sritims stebėti ir, 
reikalui esant, kurti savo projektus, 
su Lietuvių ir Tautos fondų talka jų 
vykdymą finansuoti.

Pasirašė: Vytautas Vidugiris, 
Išvadų komisijos pirmininkas

Nariai: Juozas Kojelis, Juozas 
Pupius, Žibutė Brinkienė 
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Ji papasakojo ir apie kitą 
jos veiklos sritį - stipendijų stu
dentams skyrimą. Tai ji pradėjo 
daryti paskatinta čikagietės dr. 
Prunskienės, kuri rėmė studen
tus su negalia. Po šios geradarės 
mirties ji viena tą darbą tęsia. 
Dabar bendradarbiauja su Lie
tuvos panašiomis dviem grupė
mis, kurioms vadovauja Gražina 
Landsbergienė ir Regina Švo- 
bienė. Ten yra atrenkami kandi
datai tokioms premijoms gauti.

Čikagoje G. Liautaud dau
giausia aktyviai bendrauja su čia 
įsikūrusios “Lietuvos vaikų vil
ties” organizacijos talkininkais, 
ypač su jos ilgamete darbuotoja 
Birute Jasaitiene.

Vaikystė Lietuvoje
Pokalbininke mums papasa

kojo apie savo gimtinę - Žeime
lį Aukštaitijoje. Vėliau kartu su 
tėvais Jurgiu ir Kazimiera (Ri- 
maite) keliavo į N. Vilnią, kol 
apsistojo Kaune. Jos tėvelis stu
dijavo Žemės ūkio akademijoje 
Dotnuvoje.

Buvo nuvykusi į tėvelio gim
tinę Suvalkijoje, o mamos tėviš
kė - per karą buvo sunaikinta. 
Abu tėvai jau ilsisi Šv. Kazimie
ro kapinėse Čikagoje.

“2002 metų moteris” G. 
Liautaud turi vieną seserį - Da
nutę, kuri yra įsikūrusi Kalifor
nijoje.

Šią vasarą ši geraširdė čika
gietė vėl žada keliauti į Lietuvą. 
Ji norėtų važiuoti tada, kuomet 
ten bus Dainų ir šokių šventė 
bei kiti šventiniai renginiai. 
“Lietuva vis traukia, be jos sun
ku apsieiti”, - kalbėjo G. Liau
taud.

O dėl paramos Lietuvos 
vaikams ir jaunimui ji taip išsi
tarė: “Kai prieš 12 metų buvau 
paprašyta patalkinti, visai negal
vojau, kad taip ilgai sugebėsiu 
išbūti. O dabar visai negalvoju - 
tik darau tai, ką reikia daryti”.

Linkime G. Liautaud ir jos 
vyrui daug sveikatos ir sėkmės, 
nes Lietuvos vaikai dar vis rei
kalingi jų šilto dėmesio ir para
mos! Įsijungusi į “Lietuvos vai
kų viltį” 1991-siais ir sekančiais 
metais tapusi šios organizacijos 
lėšų telkimo direktore, ji jau se
niai yra tapusi viena iš svarbiau
sių šios grupės žmonių, ir be jos 
būtų sunku įsivaizduoti organi
zacijos veiklą.

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Stanislovas Anužis politinių studijų savaitgalyje skaito 
invokacįją Nuotr. Juozo Pupiaus

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald 
Manager

Gražina Gudaitytė-Liautaud kalbasi su žurnalistu Edvardu Šulaičiu. 
Ji Lietuvoje buvo išrinkta “2002 metų moterimi”

Klajojusi po pasaulį iškeliavo
A.a. Stasė Prapuolenytė-Bunker (1913-2002)

Velionė, žurnalistė, visuo
menininke, į pokarinių pabėgė
lių veiklą įsitraukė atvykusi iš 
Anglijos į Kanadą 1952 m.

Stasei neteko patirti sovietų 
okupacijos Lietuvoje. Ji, 1939 
m. baigusi Kauno un-tetą, gavo 
Anglijos stipendiją sudijuoti 
anglų ir vokiečių kalbas Angli
joje. 1940 m. Lietuvą okupavus 
sovietams, Stasė jau buvo pasi
ruošus grįžti į Lietuvą, bet gimi
nės sutartais ženklais per tele
gramą sulaikė ir ji pasiliko An
glijoje. Ten dirbo kurį laiką 
Raudonajame kryžiuje, vėliau - 
mokytojavo mergaičių gimnazi
jose.

Su anglišku pasu ji atvyko į 
Kanados Hamiltoną, nes čia tu
rėjo studijų draugų, atvykusių iš 
DP stovyklų, be to, čia gyveno 
jos pusbrolis su šeima.

Hamiltone Stasė greit gavo 
darbą Raudonojo kryžiaus įstai
goje, įsijungė į lietuvių organi
zacinę veiklą, o po kelerių me
tų, gavus darbą Toronte, persi
kėlė ten ir gyventi.

Stasė labai ilgėjosi savo 
gimtojo krašto, Slibinų vienkie
mio ir šalia tekančio Širvintos 
upelio, skyrusio Lietuvą nuo 
Vokietijos. Augo gausioje šei
moje: penkios sesutės ir trys 
jauniausi broliukai. Visi mokėsi 
Kybartų gimnazijoje. Liūdėjo, 
kai gavo žinią iš Lietuvos, kad 

M

* jos sužadėtinis išvežtas į Sibirą 
ir vėliau brolis - partizanas susi
sprogdino, kad gyvas nepatektų 
stribams ir būtų kankinamas.

Dar Lietuvoje ji pradėjo ra
šyti straipsnius ir poeziją į jau
nimo spaudą, ypač Ateities žur
nale, o gyvendama užsienyje 
bendradarbiavo Drauge, Tėviš
kės žiburiuose, Britanijos lietu
vių laikraščiuose. Gyvendama 
Anglijoje daug kartų skaitė pa
skaitas apie Lietuvą, jos kultūri
nius laimėjimus. Kanadoje išlei
do savo eilėraščių knygutę Mieli 
žodžiai ir su kelių draugių prita
rimu atnaujino, atkūrė Moters 
žurnalą ir buvo jo redaktorė ke
letą metų. Visą laiką priklausė 
KLB tarybai.

Būdama jau per 50 m. am
žiaus Stasė susipažino su anglu 
John Bunker ir anglų šventovė
je Toronte su juo sumainė auk
so žiedus. Vėliau, gyvendama su 
vyru Yukon teritorijoje, buvo 
pamėgus piešti šiaurės vaizdus. 
Ten turėjo įsteigusi net savo 
meno galeriją. Vyrui išėjus į 
pensiją, persikėlė gyventi į Al
bertą. Ten mirė 2002 m. gruo
džio 22 d. J.K.

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

DR. J. ERETAS

h
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Kanadistų forumas Šiaulių universitete
REGINA KVAŠYTĖ

Kovo 21 d. Šiaulių universi
tete vyko tradicinė Humanitarų 
diena. Ta proga buvo surengta 
jau septintoji studentų ir ma
gistrantų mokslinių darbų kon
ferencija. Iš viso pateikta dau
giau kaip 50 paraiškų skaityti 
pranešimus, kurie pagal sritis 
buvo suskirstyti į 7 darbo grupes 
(dvi kalbotyros, užsienio kalbų, 
literatūrologuos, istorijos bei 
lingvostatistikos ir lingvodidak- 
tikos). Be mūsų pačių universi
teto studentų dalyvavo svečiai iš 
Vilniaus ir Rygos. Tokios moks
linius tyrinėjimus pradedančių 
studentų darbtį konferencijos 
ne naujiena nei Šiaulių universi
tete, nei kitose aukštosiose mo
kyklose Lietuvoje. Taip pat mū
sų studentai yra dalyvavę Rygo
je (Latvija) bei Sanktpeterburge 
(Rusija) vykusiose bendraamžių 
konferencijose.

Nauja tai, jog šiemet viena 
iš sekcijų gana skambiai pava
dinta kanadistų forumu - pirmą 
kartą Šiauliuose buvo galima 
pasiklausyti kelių pranešimų ka- 
nadistikos temomis. Juos skaitė 
viešnios iš Rygos, Latvijos uni
versiteto (LU) studentės: apie 
multikultūralizmą Kanadoje, 
apie Kvebeko provincijos pran
cūzų kalbą. Tuo būdu buvo at
kreiptas susirinkusiųjų dėmesys 
ir į kovo 20 d. visame pasaulyje 
minimą Frankofonijos dieną. 
Kol neturime rimtų kanadisti- 
kos studijų (iš kitų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų šįkart tokios 
tematikos pranešimų taip pat 
nesulaukta, nors bent jau Vil
niaus universitete tikrai domi
masi šiais klausimais), tai vienas 
iš būdų praplėsti savo žinias 
apie kol kas gana svetimą šalį. 
Ypač gerai, jog šiais klausimais 
domisi jauni žmonės. Įvairiapu
siai Kanados gyvenimo tyrinėji
mai, kaip tai daroma visame pa
saulyje (tuo pavyko įsitikinti da
lyvaujant kanadistikos studijų 
konferencijose Vilniuje bei 
Stokholme), mūsuose, t.y. Šiau
lių universitete, dar tik ateities 
svajonė.

Į forumą atvyko ir jam va
dovavo LU Moderniųjų kalbų 
fakulteto profesoriai - Romanų 
kalbų skyriaus vedėjas Andrejis 
Bankavas ir Latvijos Kanados 
sąjungos pirmininkas Edgaras 
Uošinis. Pastarasis Šiauliuose 
lankėsi pirmą kartą, o A. Ban
kavas prieš keletą metų kelis se
mestrus Šiauliuose studijuojan
tiems prancūzų kalbos specialy
bės studentams skaitė paskaitų 
ciklus bei vadovavo jų baigia
miesiems darbams. Negalima

pamiršti ir kitų prof. A. Banka- 
vo nuopelnų: jo skatinami įstei
gėme universitete Kanados au
ditoriją. Be to, jis visada palaiko 
mūsų sumanymus (kaip šiuo at
veju kanadistų forumo surengi
mą), taip pat ragina puoselėti 
kanadietiškąją veiklą, teikia jam 
prieinamos informacijos apie 
įvairius renginius ir padrąsina 
juose dalyvauti. Su E. Uošinio 
moksline bei pedagogine veikla 
siejame ateities planus - jis kaip 
anglakalbės literatūros specia
listas pasirengęs skaityti paskai
tų ciklą apie angliškai rašančių 
Kanados autorių kūrybą (belie
ka tik surasti tinkamiausią 
bendravimo būdą bei suderinti 
laiką). Tam turėtų būti pasi
rengta jau kitais mokslo metais.

Abu svečiai pasidalino min
timis apie kanadistikos studijų 
plėtotę Latvijoje. Kanadistų są
jungos pirmininkas plačiau pa
pasakojo ir apie šios sąjungos 
įsteigimą, jos veiklą bei planus. 
Artimiausi - spalio mėnesį Ry
goje vyks Baltijos šalių kanadis
tų konferencija, kurioje kviečia
mi dalyvauti įvairių šalių kana- 
distai (tradicija prasidėjo Rygo
je 1995 metais Šiaurės šalių ka
nadistų sąjungos pavyzdžiu, po 
to keletą kartų konferencijos 
vyko Vilniuje).

Esame ne tik geografiškai 
arti Latvijos. Glaudūs ryšiai su 
Ryga šiauliečiams jau tapo tarsi 
savaime bendraminčių (žinoma, 
labai reikšmingi ir asmeniniai 
ryšiai). Dabar šie ryšiai turėtų 
tapti dar glaudesni, nes tą pačią 
dieną, kovo 21-ąją, Šiauliuose 
oficialiai buvo atidarytas Baltų 
centras. Jis taip pat įsikūrė Hu
manitarinio fakulteto patalpose. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, jog 
tai nesusiję dalykai: Kanada ir 
Latvija. Latvija kaip tik ir yra 
viena iš Baltų centro veiklos pu
sių. Pagrindinis šio centro tiks
las: dviejų išlikusių baltų tautų 
atstovams - lietuviams ir lat
viams - geriau pažinti vieniems 
kitus, palaikyti esamus ryšius 
bei užmegzti naujus. Be jokios 
abejonės tie ryšiai gali būti susi
ję ir su trečiąją šalimi - kodėl 
tai negalėtų būti Kanada?

Kartais mėgstu pajuokauti: 
Latvijos prezidentė Vaira Vykė- 
Freiberga ilgus metus gyveno 
Kanadoje, o aš lig šiol esu susi
jusi su Latvija. Taigi mano sėdė
jimas ant dviejų kėdžių - rūpini
masis Kanados auditorijos rei
kalais Šiaulių universitete ir va
dovavimas Baltų centrui Šiaulių 
mieste (jis įsteigtas kaip visuo
meninė organizacija) - turi tam 
tikro pagrindo...

Toronto gintariečių metinis koncertas Anapilio salėje pasižymėjo 
įvairiomis figūromis Nuotr. D. I’uterienės

Atviras laiškas “Gimtajai kalbai”
Septyniasdešimtųjų metinių proga

KUN. K. AMBRASAS

Nuoširdžiai dėkingas visiems 
šio leidinio buvusiems leidėjams, 
organizatoriams ir autoriams, 
visiems kalbininkams, bendra
darbiams, ypač dabartinei vyr. 
redaktorei Ritai Urnėžiūtei 
(taip pat redaktorei Ingai Ma
taitytei), kuri man, aplankiu
siam po aštuonerių metų Lietu
vą, padovanojo visą praėjusių 
savo leidžiamo žurnalo GK 
2002 metų komplektą. Jūs visi 
dirbote ir tebedirbate labai 
svarbų, gražų, kilnų ir šventą 
darbą, kurio negalima nei met
rais, nei kilogramais, nei jokiais 
apdovanojimais, nei jokiais ma
tais ir svertais įvertinti, pasverti 
ar kaip nors išmatuoti.

Kai atsimenu pirmuosius 
šio leidinio numerius, jau gero
ku dulkių sluoksniu per septynis 
dešimtmečius nugulusius, gero- 
jon pusėn linksta šis reikalingas, 
labai naudingas ir įdomus, tu
rintis nors ir ne itin gausių re
dakcinių kalbinių jėgų. Bet, rei
kia pasidžiaugti, rūpestingai, 
kruopščiai leidžiamas periodinis 
leidinys, iš tikrųjų turįs būti vie
nas iškiliausių, svarbiausių, ak
tualiausių ir daugiausia dėmesio

Lietuvių kalbos tarša
Diskusijos Vilniuje tema: “Visuomenė prieš kalbininkus, 

kalbininkai prieš visuomenę”

Krikščionybė prieškariniame Irake
“30 Days”, Romoje šešio

mis kalbomis leidžiamas, gau
siai iliustruotas plačios apimties 
žurnalas, 2003 metų antrajame 
numeryje, turinčiame 66 psl., 
paskelbė Stefano Maria Pači 
pasikalbėjimą su Irako Bagdado 
vyskupu, Teologijos fakulteto 
dekanu Jaques Ishaq.

Iš pokalbio sužinome, kad 
Irake yra 800,000 katalikų, ku
riuos aptarnauja apie 20 vysku
pų, veikia vienuolijos, universi
tetai, mokyklos, leidžiami laik
raščiai.

Katalikų Bendrija Irake 
esanti pati didžiausia šioje pa
saulio dalyje ir laisviausiai vei
kianti. Net ministerio pirminin
ko pavaduotojas Jarek Aziz esąs 
katalikas ir š.m. vasario 14 d. 
Vatikane aplankė popiežių Jo
ną Paulių II.

Krašte nedaroma skirtumų 
tarp katalikų ir musulmonų. Vi
si turi atlikti karinę prievolę

ma, kad krikščionybė čia atsira
dusi anksčiau negu islamas.

Religinės bendruomenės ge
rai sugyvenančios, nesą jokio fa
natizmo. Vien tik Bagdade vei
kia daugiau kaip 50 katalikų 
šventovių, teologiją studijuoja 
283 studentai.

Tačiau iškyla pavojus, kai 
mokslus baigę ir negaudami 
darbo, išvyksta jo ieškoti svetur. 
Jei iš krašto išvyktų vienas mili
jonas musulmonų, tai dar jų lik
tų dvidešimt milijonų; bet jei 
tiek pat išvyktų krikščionių, 
Irake krikščionybė dingtų.

Vyskupas susitikime su dik
tatoriumi Saddam Hussein pa
tyręs, kad pastarasis religijas 
vertinąs vienodai gerai. Irake 
katalikai jaučia laisvę, ne taip 
kaip pvz. Saudi Arabijoj. Pro
blema esanti ne Saddam Hus
sein, bet 1972 m. suvalstybinta 
alyva.

Kaltinimas dėl kurdų netu-

VYTAUTAS A. JONYNAS
Ne kasdien, bet dažnokai ir 

beveik reguliariai pasigirsta išei- 
viškoje spaudoje nusiskundimų, 
jog Lietuvos laikraštiena pilna 
klaikiausių teršalų: barbarizmų, 
makaronizmų, tarptautinio žar
gono ir ypač anglybių. Keista, 
Lietuvoje į tą kalbos taršą ne
reaguojama, veikiau šnairuoja
ma į kalbininkų pastangas.

Labai įdomiai savo įspū
džius apie kalbinę situaciją išsa
ko rašytojas Marius Ivaškevičius 
savo straipsnyje: “Nemoku taip 
gerai kitų kalbų, bet tai, kas 
vyksta su mūsų kalba, man kelia 
nerimą. Ateini po pusmečio į 
leidyklą ir sužinai, kad tas, va, 
žodis išnyko, anas - nebevarto
jamas, nebetinkamas. Šis apkal
tintas rusicizmu, o anas - polo
nizmu. Ši forma nebevartojama, 
o anos - niekada nė nebuvo. Ir 
nyksta, nyksta iš tos nesupranta
mos baimės, bent tolimo pana
šumo į slavizmą. Kalba, kurios 
senumu didžiuojamės, iš tiesų 
išgyvena pačią ankstyviausią sa
vo jaunystę, ir garbė kalbinin
kams, jie dirba savo darbą iš pe
ties, bet'tai, kad jų nekontro
liuoja rašytojai ir nerašytojai, 
turintys su kalba sąlytį, pavojin
ga.” {Meno pauzė, Siaurės Atė
nai, 2003.1II.8).

Susidaro įspūdis, kad susi
rūpinę tos kontrolės nebuvimu 
intelektualai sumanė suruošti 
vakaronę tema: Visuomenė prieš 
kalbininkus, kalbininkai prieš vi
suomenę. Ji įvyko š.m. sausio 30 
d. Tų diskusijų eigą atpasakojo 
Literatūros ir meno savaitraštyje 
(vasario 28) Aldona Paulaus
kienė.

Postūmį sankirtoms davė 
kompiuterinės terminijos sulie
tuvinimo klausimai, bet vakaro
nės eigoj buvo užkliudytos ir ki
tos, gal dar reikšmingesnės, te
mos. Prieita išvados, jog visuo
menė priekaištaujanti kalbinin
kams, esą pastarieji nesugeba 
suspėti su technikos pažanga ir 
užgriūvančia globalizacija. Ši 
nuomonė kylanti dėl visuome
nės įsitikinimo, jog kalbininko 
paskirtis yra vien taisyti kalbą, o 
ne prasimanyti naujadarus, ku
rie kaip leidžia spręsti pateikia
mi pavyzdžiai, visiškai netikę,

tarti, mokyti, kaip pasidaryti rei
kiamą terminą. Jų manymu 
šiuolaikinis intelektualas neįsi
vaizduojamas vienkalbis, ypač 
mažoje šalyje. Bet jis turi būti 
pakankamai kultūringas, mo
kantis skirti sava nuo svetima ir 
vertinti savo kalbą, tautą, kur 
begyventų.

Netiesiogiai šia proga prisi
menamas vienas akibrokštas, 
įvykęs prieš dešimtį metų, kada 
rašytojas Romas Saulius Kond- 
rotas, pasitraukęs į Vakarus, pa
reiškė nusprendęs rašyti angliš
kai todėl, kad abejoja savo gim
tosios kalbos galia išreikšti tam 
tikrus dalykus, kuriuos sukuria 
jo išmonė. Iš A. Paulauskienės 
pranešimo atrodo, kad toji už
uomina į Kondroto paistalus 
pasuko diskusijas nelauktu 
kampu, būtent pripažinimu, kad 
iš tiesų nepatikėjimas kalbinin
kams kalbos priežiūros yra fak
tiškai daug gilesnės krizės ženk
las. Šokta klausti atsakymų į 
daug klausimų, kaip pvz.: kodėl 
ištvėrę spaudos draudimą, ka
rus, tremtis, priespaudą, nepajė
gūs esam ištverti nepriklauso
mybės metų?

Ne visada lietuvis buvo so
tus. Prieškaryje irgi vykdavo 
tautiečiai į Ameriką, užsidirb
davo pinigų ir grįžę pirkdavo 
sau ūkelį gimtinėje. Kad taip ir 
dabar vieni galėtume pakentėti 
ir dirbti tautos labui tėvynėje, o 
kiti išvažiuoti ir parsivežti ką 
nors vertinga. Deja, išvykstame, 
kad negrįžtame. Tai, kas tikrai 
lietuviška, nebemadinga; net 
dainos lietuviškos nebegražios, 
vaikščiojama su marškinėliais, 
net nesuprasdami, kas ant jų 
parašyta.

Dabar mes kitokie, net savo 
tėvynėje nenorime būti lietu
viais. Laidoje Būk artistas! viena 
vyresnių dainininkų grupė pa
dainavo gražų lietuvišką roman
są. Iš salės buvo paklausta: “O, 
kodėl jūs pasirinkote šitą dai
ną?” Pasirodo, kad šioje sce
noje geriau bet ką dainuoti tik 
angliškai ar svetima maniera 
dūsauti lietuviškus žodžius. Kas 
galėtų mums padėti? Mokykla? 
Betgi ji linkusi viską imti iš Va
karų ir net lietuvių kalbai pritai
kyti kitokio tipo svetimų kalbų

sudaro įvairūs sluoksniai, kad jis 
turi centrą ir periferiją. Pagrin
dinį fondą sudaro tam tikru me
tu vartojami žodžiai. Jis kinta 
priklausomai nuo gyvenimo są
lygų - pasitraukia daiktai su sa
vo pavadinimais. Buvę kitados 
reikalingi žodžiai (sietuvė, vėtyk
lė, peludė, skujinė) virto archa- 
jizmais ir sugulė žodyne į “mo
čiutės skrynią”, kad galėtų pa
liudyti kaip anksčiau gyventa, 
kokie darbai dirbta, kokie įna
giai vartota. Ir nuolat prireikia 
naujų, kurių visaip prasimanom, 
net pasiskoliname, jei patys ne
turime. Senieji skolinti jau pri
tapę prie mūsų kalbos ir įėję į 
pagrindinį žodyno fondą, kad 
daug kas net nenutuokia, jog 
agurkas, altorius, amatas, ange
las, asiūkliai, budelis, bulvė, būg
nas, grybas, kadugys, knyga, ka
ralius, katilas, lempa, muilas, pi
piras, sakalas, vynas ir kiti yra 
skoliniai iš svetimų kalbų.

Dar didesnė staigmena lau
kia skaitytojo sekančioje pa
straipoje: dabar niekam neatei
na į galvą, kad buitis, ateitis, 
mokslas, mokinys, mokytojas, 
įstatymas, drožtuvas, iždas, kup
ranugaris, prakalba, stiklinė, vir
tuvė, taisyklė, aukuras, degtinė, 
bendradarbis, įspūdis, rašyba, 
tarmė, pažanga, tautietis ir daug 
kitų yra buvę naujadarai. Dabar 
tai jau pagrindinio žodyno fon
do turtas, be jo negalėtumėme 
susikalbėti.

Taip būtų ir su šiuolaiki
niais naujadarais. Tie, kurie su
daryti atsižvelgiant į kalbos san
daros reikalavimus, dera su jos 
vidinėmis normomis, prigyja 
greičiau, kiti atkrenta. Juk mūsų 
akyse prigijo sauskelnės, riedu
čiai, riedlentė, spragėsiai, trašku
čiai, žiniasklaida, o pilkoji pelė 
“pasigavo” kitą papildomą 
reikšmę.

Nereikalingi šiandien žo
džiai: fanas, taimeris, lančas, 
leiblas, imidžas, krosvordas ir 
daugelis kitų, nes juk tiems da
lykams pavadinti turime savų 
žodžių. •

Susitaikymo su anglofilais 
kompiuterininkais norint, ap
žvalginis straipsnis baigiamas 
taip: į pagrindinį žodyno fondą 
įeina ir tarptautiniai žodžiai; ar-

bei meilės reikalingų spaudinių.
Jis juk puoselėja geriausias 

mūsų kalbininkų tradicijas, rūpi
nasi mūsų kalbos vartosena, jos 
gryninimu, jos ateitimi ir išlikimu, 
nustato ateities gaires ir ieško 
kelių iš didžiausių bėdų, klam
piausių dabarties klampynių.

Kas gali būti lietuviui bran
giau už lietuviškas dirvas, miš
kus, upes, ežerus, jei ne už vis 
labiausiai jam prie širdies gim
tasis žodis, durtuvais badytas, 
žandarų vaikytas, motinos širdy
je ir lūpose išnešiotas, mūsų vai
kų pasąmonėje išsilikęs. Mūsų 
turtingoji, laki, daininga, raiški, 
žodinga ir per kartų kartas, per 
negandų negandas išsilaikiusi 
rūpestingų mūsų sargų ir puose
lėtojų saugoma, ginama, kaip 
motinos lopšyje per amžių am
žius išlinguota gimtoji kalba, 
prabylanti į mus ne tik iš senųjų 
raštų nuo tų pirmųjų žodžių 
“Imkit mane ir skaitykit...” ligi 
Maironio, Basanavičiaus, Že
maitės, Marcinkevičiaus, Myko
laičio Putino, ligi dabartinių 
įmantriausia tcisine-diplomati- 
ne kalba parašytų memorandu
mų, inauguracinių prezidentų 
kalbų, ligi tų žodžių, kuriuos 
pirmąsyk ištaria kūdikis, išgir
dęs iš močiutės ar motinos lūpų.

Tai viena iš giliausių mūsų 
lietuviškumo ištakų, viena iš 
švenčiausių šventovių, kur slypi 
mūsų tautos giliausios sielos 
versmės, kur stovi mūsų tautiš
kumo ir atsparumo altorius, ku
rio negalima pajudinti nė vieno 
akmens, nes sugrius per tiekos 
metų statytas paminklas Tėvy
nei. Lietuviškas žodis skaidriai, 
tauriai, aiškiai, taisyklingai ir 
tvirtai skambėte teskamba ne 
tik mūsų televizijoje, radijuje, 
vyriausybės vyrų užpildytose tri
būnose, bet ir ypač mūsų šeimo
se, šventovėse, gatvėse, laukuo
se ir mokyklose. Jis skaidriai 
virpėte virpėjo mūsų protėvių ir 
buvusių šimtmetinių ainių dva
sioje ir per daugelio kalbininkų- 
mokslininkų, poetų ir rašytojų 
kūrinius, mūsų motinų lūpose 
išliko iki mūsų dienų.

Jau vien šio leidinio išvaiz
da - pirmajame viršelyje iš me
džio išdrožta saulutė, rimta pas
telinė viršelio spalva, kurios 
apačioje lyg koks užnugaris sly
pi garsaus vertėjo ir darbštaus 
redaktoriaus A. Žirgulio straips
nis, - liudija, kad jau septynias
dešimt metų einąs šis leidinys 
(šiemet, 2003 metais, kaip tik 
sukanka ši sukaktis) teisėtai gali 
būti vadinamas žurnalu. Jis nei 
savo išvaizda, nei turiniu, nei 
skiepijamomis mintimis ir idėjo
mis nei gimtajai mūsų kalbai, 
nei kalbininkams, nei visai mū
sų daugiašakei lietuviškai kultū
rai nedaro gėdos.

Džiugu, kad Vilniaus uni
versiteto auklėtinei vyr. redak
torei, kadaise buvusiai mano 
studentei, patikėtas tokio svar
baus leidinio priežiūra ir orga
nizacija. Vartai šiuos paprastus, 
gyvus, bet ir gana informatyvius, 
didžiu rūpesčiu ir dėmesiu per
pintus puslapius, stebiesi api
mamų temų platumu, per tiek 
išlavėjusios ir praturtėjusios 
mūsų kalbos gyliu, turiningomis 
išraiškos priemonėmis, kurios 
kasdien pildosi, įvairėja, gilėja.

Čionai atrandi aktualių kal
bos ir literatūros reikalus lie
čiančių mokslo straipsnių, ter
minijos svarstymų, naujų knygų 
recenzijų, išėjusių iš gyvenimo 
garsių žmonių nekrologų, pasiū
lymų, įvairių svarstymų, įvairaus 
pobūdžio kreipimųsi, įdomių 
kronikos pabirų, žinelių ir kito
kių kultūrinio, kalbinio, litera
tūrinio gyvenimo pabirų.

Kas numeris, tai vis atsive
ria naujas kalbinio gyvenimo

akiratis, nauji reikalai ir 
džiaugsmai, tik kurie, deja, sy
kiais paskęsta didžių rūpesčių, 
ginčų ir busimųjų planų šūsnyje. 
Todėl gerai, kad Redaktorė 
kartais ramina pernelyg įsismar
kavusius autorius būti manda
gesniems.

Gyvenimas, po Nepriklau
somybės atgavimo išties pasu
kęs 180° kampu, ne tik politi
kams, kultūros ir meno veikė
jams, bet ir kitoms lietuvių veik
los sritims, ypač kalbininkams, 
literatams atnešė tiek naujovių 
ir įpareigojimų, kad yra dėl ko 
rimtai pakalbėti, pasvarstyti ir 
gintis nuo svetimos, dažnai 
kenksmingos ir žalingos iš kitos 
pusės plūstančios priešingos lie
tuviškumo dvasiai įtakos. Mat ji 
negailestingai atakuoja nuo se
no sumūrytas kalbos teorijos ir 
praktikos įtvirtintas pozicijas, 
kėsinasi išjudinti net kertinius 
fonetikos, leksikos, sintaksės ir 
kitų kalbos lygių pamatinius ak
menis. Todėl šio žurnalo reikš
mė, atsakomybė ir valstybinių 
įstaigų dėmesys šiam leidiniui 
turėtų būti itin didelis, ne vien
kartinis, bet pastovus.

Šia proga linkiu visiems išti
kimiems kalbos dabintojams, sar
gams dar didesnio akylumo, su
siklausymo, dar didesnio darbš
tumo, veržlumo, naujų kelių ieš
kojimo ir išradingumo, kad vi
sokie -izmai, nepalanki ekono
minė, politinė aplinka nepalies
tų švento mūsų kalbos kūno, ne
sugadintų jos jautrios, trapios ir 
tokios subtilios sielos, kuri tiek- 
syk ir tiek amžių buvo prievar
tauta, visokiais būdais žudyta ir 
niekinta.

Linkėčiau, kad Jūsų pastan
gos labiau ir veiksmingiau pa
veiktų televizijos, radijo, plačia
šakės spaudos ir vyriausybės 
darbuotojų kalbas ir sąžines, 
kad jie nei asmeniškai, ypač vie
šose vietose ir kalbose, nesity
čiotų iš mūsų gimtosios kalbos.

Ypatingai siūlyčiau visomis 
išgalėmis kovoti ligi paskutinio 
kraujo lašo už tai, kad mūsų 
miestų, _ labiausiai Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, ir 
kitų iškabos, reklamos būtų 
sutvarkytos taip, kad galėtum ir 
iš jų atpažinti, kad pakliuvai ne 
kur Romon, Briuselin, Pary
žiun, Londonan ar Čikagon, bet 
grįžai į lietuvišką miestą, kurio 
veidą taip gadina visokio plauko 
rėksminga reklama ir prikraig- 
lioti pavadinimai, iškabos, skel
bimai ir plakatai.

Ar nereikėtų po tiekos gin-' 
čų, pasiūlymų ir nutarimų įsta
tymo keliu galų gale nustatyti 
asmenvardžių ir vietovardžių 
vieningą rašybą? Gera būtų, 
kaip anksčiau būdavo šio žurna
lo puslapiuose, pamatyti įvairių 
profesijų, luomų nuo preziden
to ligi šlavėjo, nuo profesoriaus 
iki mokinuko išgirsti jų kalbos 
savitumus, jų gerąsias ir papeik
ti blogąsias puses. Reikėtų pa
kalbėti ir apie mūsų kaimo šne
kamąją ir inteligentų kalbą. Su
sidomėti užsienyje leidžiamomis 
knygomis, žurnalais ir laikraš
čiais, įvertinti jų sėkmes ir pa
stangas, padėti lyginti nesklan
dumus ir kur ne kur užlyginti 
duobes. Dabar visi išeivijos lei
diniai guli be jokių draudimų 
didžiosiose bibliotekose, galima 
rasti internete. Reikėtų rasti są
sajų su išeivijos spauda, inteli
gentija, išgirsti ir paskleisti jos 
nuomones ir pageidavimus, re
cenzuoti jų kūrybą.

Linkiu sėkmės, didžios kan
trybės, ištvermės.

kaip šalies piliečiai. Pripažįsta-
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rįs pagrindo, nes pvz. Turkijoje 
jų yra daugiau nei Irake, ir nie
kas nekaltina Turkijos dėl jų 
persekiojimo. Kalbėti apie Ira
ko problemas negalvojant apie 
alyvą būtų tas pats, kas kalbėti 
apie Turiną užmirštant FIAT. 
Taigi problemos - ekonominės.

“Aš neginu Saddam Hus- 
seino, bet tik bandau pasakyti 
tiesą”, - kalbėjo vyskupas. Isto
rija nežino atvejo, kad dėl 12 
metų trukusio “embargo” mirtų 
milijonas žmonių. Jei tai spau
dimas Saddam Hussein’ui, prisi
mintini Jėzaus žodžiai, kai buvo 
atvestas gimęs aklas vaikelis: 
“Pirma išgydykime jį, o tada 
klauskime kas kaltas - tėvas ar 
jis pats”. Snk.

net komiški.
Po ilgokų erzelionių kalbi

ninkams auditorijoje pavyko 
įpiršti mintį, kad visose kalbose 
esama tarptautinių žodžių, bet 
reikia šias svetimybes skirti nuo 
nereikalingų skolinių, vadinamų 
barbarizmais. Kalbininkams, iš
manantiems kalbos dėsnius, ti
riantiems kalbą ir joje vykstan
čius procesus, derėtų šviesti, pa-

LEDAS refrigeration
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

metodikas.
Ne mažiau kritiškai buvo 

auditorijos pažvelgta ir apskritai 
į lietuviškos savimonės ugdymą: 
“Kitados rusų pedagogas Vasili
jus Suchomlinskis teigė, kad 
mokykloj turi būti keturi kultai: 
mokytojo, knygos, kalbos ir tė
vynės. Kuris iš šių kultų likęs 
mokykloje? Na, gal tik atsirado 
naujas - kompiuterio kultas. Ir 
jis reikalingas, bet jei nebus tų 
keturių, neišsinešime iš mokyk
los kalbos sistemos supratimo, o 
ją reikia išsinešti, kaip daugybos 
lentelę.

Į visus tuos klausimus, atro
do, nebuvo rasta atsakymų ir 
buvo grįžta prie kalbotyros. To
liau svarstybose Kultūros na
muose buvo kalbėta apie žody
ną bei terminų darybą. Kalbi
ninkams rūpėjo leisti suvokti 
auditorijai kalbos procesų dia
lektiką pabrėžiant, kad žodyną

gi išsiverstumėm šiandien be ra
dijo, televizijos, telefono, teatro, 
(netgi “kompiuterio” niekas ne
siūlo keisti kokiu kitu žodžiu), 
agitatoriaus, informacijos ir in
formatikos. Argi čia suskaičiuo
si, kiek kalboje yra tarptautinių 
žodžių. Įdomiausia tai, kad len
kai, šiaip vartojantys daugiau 
tarptautinių žodžių, jau savaip 
sutvarkė kompiuterio kalbą. Ir 
kitose, seniau kompiuterizuoto
se šalyse kompiuteriai nekalba 
vien angliškai. Ir tuo piktintis 
visai nėra reikalo.

A. Paulauskienės nuomone, 
šiandieninis sukilimas prieš kal
bininkus ir visuomenės nuteiki
mas prieš tai, kas sava, turi gi
lesnes šaknis. Tai esąs bendras 
mūsų kultūros saulėlydis. (Šia 
proga ji pataria pasiskaityti V. 
Kubiliaus straipsnį apie literatū
ros išsigimimą 2002 m. 12 Metų 
nr.)

Puošnios gintarietės savo metiniame koncerte š.m. kovo 30 d. Anapilio 
sodybos salėje Nuotr. D. Puterienės
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Dingęs M. Katiliškio novelių rinkinys jau 
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ii h in ililtl ll VEIKLOJE
EDVARDAS ŠULAITIS
Iki šiol dingusiu laikytas ra

šytojo Mariaus Katiliškio (1914- 
1980) prieškariniais metais Lie
tuvoje išleistas novelių rinkinys 
Seno kareivio sugrįžimas atsira
do ir gegužės mėnesį turėtų pa
siekti skaitytojus.

Šio vieno iš stipriausių išei
vijoje vėliau gyvenusių prozos 
kūrėjų knygą išleidžia čikagie- 
čiams gerai pažįstamas šiaulie
tis, “Šiaurės Lietuvos” leidyklos 
savininkas dr. Stasys Tumėnas. 
Jis praėjusį rudenį viešėjo Čika
goje, daug bendravo su vietos 
lietuviais, ir papasakojo apie šio 
knygos rankraščio suradimą.

Prie šio suradimo prisidėjo 
čikagietis, ALTV programos ve
dėjas, Arvydas Reneckis, kuris 
pernai lankydamasis Lietuvoje 
Seno kareivio sugrįžimo rinkinio 
rankraščius užtiko literatūros 
muziejuje. Sugrįžęs į Čikagą, tą 
žinią perdavė čia tuo laiku besi
darbavusiam dr. S. Tumėnui. 
Buvo susisiekta su Čikagos apy
linkėse gyvenančia M. Katiliškio 
žmona poete Liūne Sutema. Su 
ja buvo pasirašyta sutartis dėl 
knygos išleidimo.

“Jeigu nieko kito Čikagoje 
nebūčiau padaręs, vien tik dėl 
galimybės šį novelių rinkinį iš
leisti būtų buvę verta važiuoti”, 
pareiškė šiaulietis.

Sugrįžus vėlyvą rudenį į 
Lietuvą ir ten gavus knygos 
rankraščius, reikėjo daug valan
dų knygos redagavimui, nors M. 
Katiliškio žmona pageidavo, 
kad kuo mažiau “nukentėtų” 
originalas. Atrodo, to buvo pra
šoma, turėtų būti patenkintos 
abi pusės.

Beje, M. Katiliškis yra Šiau
rės Lietuvos sūnus, gimęs Gruz
džiuose, Šiaulių apskrityje. Ne
nuostabu, jog jo “dingusį” nove
lių rinkinį leidžia “Šiaurės Lie
tuvos” vardu pasivadinusi knygų 
leidykla.

Apie minėtų rankraščių

“Saulės” ansamblio iš Lietuvos vadovai - Edmundas Verpetinskas ir 
Rasa Stočkuvienė, paįvairinę programą žodiniais tekstais

Nuotr. Ed. Šulaičio

Šeštasis tomas “Nenugalėtoji Lietuva”
KAZYS BLAŽEVIČIUS

Neseniai knygynuose pasi
rodė VI knygos Nenugalėtoji 
Lietuva tomas (Algimantas Lie
kis, Vilnius, “Margi raštai”, 
2002, 700 egz., 752 p.). Knygos 
pratarmėje rašoma: “Šeštoje 
Nenugalėtoji Lietuva knygoje 
aprašomos lietuvių tremtinių 
Vakarų Europoje (1944-1955) 
gyvenimas ir veikla, kova už 
Lietuvos išlaisvinimą ir lietuvy
bės išlaikymą”.

Raudonajam marui antrą 
kartą artėjant prie Lietuvos, 
laisvanorišką tremtį Vakaruose 
pasirinko daugybė mūsų tautie
čių. 1946 m. pradžioje Vakarų 
Europoje jų buvo apie 200,000. 
Tarp pabėgėlių buvo nemažai 
mūsų tautiečių jėga išvežtų į 
Reichą darbams karinėje pra
monėje, buvo karių iš savisau
gos batalionų, išblaškytų Vieti
nės rinktinės karių, Reicho 
konclageriuose buvusių kalinių 
ir kt. Dauguma pabėgėlių buvo 
susitelkę amerikiečių okupuoto
je Vokietijos dalyje. Apie 3000 
mūsų tautiečių buvo Danijoje, 
per 1000 - Prancūzijoje, 500 - 
Švedijoje, apie 500 Italijoje ir 
kt.

Lietuvos pabėgėlių tarpe 
buvo 700 gimnazijos mokytojų, 
400 inžinierių, 400 aukštųjų mo
kyklų dėstytojų ir mokslininkų, 
350 teisininkų, 300 specialiųjų 
mokyklų mokytojų, 277 dvasi
ninkai, 90 rašytojų bei žurnalis
tų ir kt. Šis inteligentijos poten

dingimą yra parašyta M. Katiliš
kio biografijoje, išspausdintoje 
biografinio žinyno JAV lietuviai 
I-me tome, išleistame 1998 m. 
Vilniuje.

Dr. S. Tumėnas yra Šiaulių 
universiteto lietuvių kalbos di
daktikos katedros profesorius, 
anksčiau ilgą laiką buvęs to pa
ties universiteto Pedagogikos 
fakulteto dekanu.

Būdamas Čikagoje jis plati
no pora tuzinų klausimų turin
čią anketą, kuria “norima ištirti 
lietuvių, kurie dėl įvairių prie
žasčių atsidūrė toli nuo tėvynės 
Lietuvos ir pateko į kitą kalbinę 
aplinką, požiūrį ir nuostatas į tar
mes, dvikalbystę (bilingvizmą)”.

Nemaža šių anketų jis išpla
tino savo kelių viešnagių Ameri
koje metu. Kai kurias jis parsi
vežė grįždamas į namus. O kitos 
jį dar vis pasiekia Šiauliuose 
paštu. Kaip telefonu jis minėjo, 
dar visai neseniai gauti keli 
atsakymai į anketos klausimus. 
Visą šią medžiagą norima pa
teikti atskiroje studijoje.

Dr. S. Tumėnas dar laukia 
daugiau atsiliepimų. Anketas 
reikia siųsti: Šiaulių universite
tas, Pedagogikos fakultetas, P. 
Višinskio 25, 5400 Šiauliai. Jo 
namų telefonas 011-370-41-46- 
32-83.

Dr. S. Tumėnas, šalia savo 
mokslinio darbo, tebesireiškia 
žurnalistikoje. Jis yra dirbęs 
“Šiaulių krašto” dienraščio re
dakcijoje. Tame laikraštyje yra 
spausdinęs įspūdžius iš savo 
kelionių JAV, juos pavadinęs 
“Užrašais iš Amerikos” (juos 
žada išleisti atskira knyga). Dr. 
S. Tumėnas yra ir Amerikos lie
tuvio bendradarbis.

Šiaulietis geru žodžiu vis 
prisimena lituanistikos tyrimų ir 
studijų centrą Čikagoje bei jo 
vadovą prof. dr. Joną Račkaus
ką. Jo nuomone, ši įstaiga yra 
viena iš vertingiausių išeivijoje, 
reikalinga visų dėmesio ir para
mos.

cialas pabėgėlių stovyklose iš
vystė visuomeninį, kultūrinj, 
švietimo ir kt. darbą. Vadovavi
mą tam darbui į savo rankas pe
rėmė VLIKo aktyvistai. Jie 
daug dėmesio skyrė pabėgėlių 
buitinių sąlygų gerinimui, rūpi
nosi pabėgėlių išvykimu į įvai
rias pasaulio šalis.

Pirmoji lietuvius pabėgėlius 
įsileido Anglija. 1946 m. j Angli
ją išvyko 500, 1947 m. - per 
2100. 1947 m. į Belgiją išvyko 
1000 lietuvių. Į Kanadą 1947- 
1949 m. išvyko apie 5000 jaunų 
mūsų tautiečių. Nuo 1948 m. 
JAV pradėjo įsileisti mūsų pa
bėgėlius, maždaug tuo pačiu 
metu pirmieji lietuviai išvyko į 
Australiją. 1949 m. Australijoje 
buvo jau apie 400 lietuvių ir tais 
pačiais metais buvo išleistas pir
masis Mūsų pastogės numeris.

Paplitę po pasaulį mūsų 
tautiečiai tuoj pat būrėsi į įvai
rias draugijas, steigė lietuviškas 
mokyklas, rūpinosi lietuvybės iš
saugojimu ir Lietuvos vadavi
mu. Kaip vyko sudėtingas mūsų 
tautiečių įsitvirtinimas svetimo
je žemėje, kuri ilgainiui jiems 
tapo antrąja Tėvyne, kaip sekėsi 
organizuotis Tėvynės vadovavi
mo darbui, išsamiai pasakojama 
šeštoje Nenugalėtosios Lietuvos 
knygoje.

Knyga parašyta remiantis 
ano meto lietuvių periodine 
spauda ir vienkartiniais leidi
niais, kurių nemaža dalis saugo
ma Pasaulio lietuvių archyve 
(JAV, Čikaga), Amerikos lietu-

Dalis Šiaulių “Saulės” muzikantų pasirodyme Brighton Parke Čikagoje jų koncerto metu kovo 23 d.
Nuotr. Ed. Šulaičio

Palietė savo kartą biografiniame leidinyje
RAMUNĖ SAKALAITĖ- 

,JONAITIENE

Irenos Mačiulytės-Guilford 
knygą The Embrace išleido 
“Guernica” leidykla 1999 m. 
Toronte. Tuo laiku šis pirmasis 
jos romanas susilaukė nemažai 
Kanados spaudos dėmesio, ir ji 
įtraukta į Toronto, Moncton 
(New Brunswick provincijoje) ir 
Vytauto Didžiojo universitetų 
literatūros programas. Leidykla 
dabar ruošia prancūzų kalbos 
vertimą, yra siūlymų versti į ita
lų ir į ispanų kalbas.

The Embrace galima pirkti 
knygynuose ir internete (www. 
amazon.com), kur taip pat pa
skelbta viena iš daugelio recen
zijų, pritariančių šioje knygoje 
jautriai nupieštiems pokario iš
eivijos ir pirmosios kartos išgy
venimams. Tėvynės ilgesį, kaltės 
jausmą, nepritapimą, atitolimą, 
įtampą tarp dviejų kultūrų - vi
sus autorės akivaizdžiai ir ati
džiai išreikštus jausmus atpažįs
ta daug šios kartos skaitytojų. 
Net vietinė (Toronto) italų 
spauda atkreipė dėmesį į šį ro
maną, daugelio recenzentų api
būdintą kaip autobiografinį, 
nors autorė to netvirtina, aiškin
dama, kad pirmasis asmuo nau
dojamas grynai suartėjimui su 
skaitytoju. Autorės teigimu (po
kalbyje Tėviškės žiburiuose pra
ėjusį rudenį), ji norėjo rašyti 
apie ryšį, apie bendravimą tarp 
tų, kurie karo metu paliko Lie
tuvą, ir tų, kurie pasiliko joje.

Tame pokalbyje taip pat su
žinojome, kad Guelph universi
teto (ON) literatūros profesorė 
Janice Kulyk-Keefer savo pa
skaitoje Udine (Italijoje) vyku
sioje konferencijoje, aptarė The 
Embrace kartu su latvių kilmės 
rašytojo Modrio Eksteins’o 
Walking Since Daybreak.

Lietuviškoji spauda šį roma
ną pastebėjo Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondui išlei
dus lietuvišką vertimą - Prisilie
timas - 2002 m. rudenį Čikago
je. Vertėjos buvo net dvi - Da
lia Cidzikaitė ir Aušra Velickai- 
tė. Drauge išspausdintoje recen
zijoje Algimantas Antanas Nau
jokaitis aprašo knygos svarbiuo
sius momentus, susvetimėjimo, 
nepritapimo temas, iliustruoda
mas citatomis. Jo manymu, ro
mano pagrindinės veikėjos Al
donos ir autorės požiūris yra 
“tikrai įžvalgus”. Jis pastebi, 
kad knygoje “itin daug vietos 
skirta nepasotinamoms dova
noms”, dėl kurių kito romano, 
Eglės Juodvalkės Cukraus kal
nas pagrindinė veikėja nejaučia 
“dalijimo ritualo problemų”. A. 
Naujokaičio išvada yra ta, kad 
Irenos Guilford Aldona yra 
“viena iš tų, kurioje lietuvybės 
daigai neprigijo... todėl jos po
žiūris į Lietuvą, jos žmones per
nelyg miglotas, nesuprantamas, 
negatyvus”.

vių kultūros archyve (JAV, Put
numas) bei kitais šaltiniais, ku
rie nurodyti literatūros sąraše.

“Tėvynė lietuviui turi būti 
aukščiausias žemiškas gėris ir 
vyriausias tikslas. Jai jis turi pa
švęsti gražiausias proto, širdies 
ir kūno jėgas (...)” - rašė 1950 
m. viename savo straipsnyje 
VLIKo pirmininkas M. Krupa
vičius. Deja, kaip matome iš 
knygoje pateiktų dokumentų, 
ne visi mūsų veikėjai laikėsi šito 
priesako...

Leidinyje Amerikos lietuvis 
Vaiva Ragauskaitė atpasakoja 
knygos turinį, pabrėžia, kad ro
manas skirsto išeivius į dvi ban
gas - pokario ir po sovietmečio, 
ir klausia ar jau auga ta karta, 
kuri sugebės sujungti tuos “du 
atskirus gyvenimus”, kuriems 
reikia “kažko daugiau nei laga
minų, prikimštų vasarinių suk
nelių, kad praeity paliktų šešta
dieninių mokyklų elementorių 
mokymai...”

Atkreipė dėmesį ir Pasaulio 
lietuvis (2003 m. kovas), kuria
me Laima Žliobienė komentuo
ja, kaip autorė pristato savo vei
kėjos Aldonos prieštaringus 
jausmus, jos tėvo kaltės jaus
mus, teigdama, kad autorė “ap
rašo stebėtinai akyliai įžvelgtas 
detales ir realistiškai išreikštas 
situacijas”. Jos manymu, roma
nas yra vertas skaitymo ir ap
mąstymo.

O kur liko Prisilietimas - 
kas yra The Embrace? Pirmiau
sia įdomu, kad vertime išvengta 
“embrace” sąvokos, nors lietu
vių kalboje būtų galima sakyti 
“glėbesys”. Angliškame origi
nale jis yra fiziškai gyvas tik Al
donos bendravime su savo mo
čiute, jos troškimas aiškiai iš
reikštas tik knygos užbaigiama
jame sakinyje - “Home... A 
land where we wait, arms rea
ching towards embrace”. Lietu
viškai “prisilietimas” nesiriša su 
angliškai išreikštu apgaubimo 
jausmu, yra tik prisilietimas - 
be šilumos, be gilesnio jausmi
nio ryšio ar supratimo. Nors šis 
žodis nėra tikslus vertimas, jis iš 
tikrųjų taikliai perduoda roma
ne apibūdintų ryšių esmę - tai 
buvo tik prisilietimai, ne dau
giau.

Šios knygos vertimas - la
bai taisyklingas ir gan sklandus. 
Tik atidesnis palyginimas 
pastebi keletą išsireiškimų, dėl 
kurių galima būtų ginčytis ne 
technišku atžvilgiu, bet labiau 
dėl emocinių plonybių, kurios 
nepilnai perduotos lietuviškai. 
Pavyzdžiui, įstrigo (71 psl.) 
sakinys “Pasigirsta giedojimas, 
iš pradžių tik gausmas, kuris 
palengva įgauna jėgą, giesmė 
lyg atsitiesianti pabaisa, auganti 
žmonėms stojantis.” Angliškai 
autorė rašė (80 psl.): “Then, the 
singing starts, a low rumble at

Laidojant Poetą
Neskambės jau lyra, pašvęsta 
Sielos giesmei dar Vytės

Nemunėlio...
Baigtį sprendžia lemties valanda- 
Grįžt karste į svajotąjį smėlį...

Metų metais mūza Jo miela 
Posmuos meilę dalijo tautiečiams.

Ir nors apgaubė kapą tyla, 
Lieka žodžiai, kelius laisvėn 

švietę.
Pro kuplias Petrašiūnių pušis, 
Po padange sapnuotos Tėvynės 
Sauks Bernardo Brazdžionio 

širdis,
Savo Lietuvą vėtrose gymis.
Pasiilgto Kauno delnuos, 
Kur Poeto kampelis brangus, 
Amžinai -

nemirtingas - 
dainuos

Per pasaulį keliavęs Ž M O G U S!

Jeronimas Šalčiūnas

Rašytoja IRENA GUILFORD 

first, then gathering force,.the 
hymn like a behemoth uncurl
ing, growing stronger as the 
people start to stand.” Šiuo 
atveju “behemoth” išreiškia ne 
baisumą, bet dydį - tos giesmės 
augančios jėgos įvaizdį.

Kruopščiai ištikimame ver
time mažytis, bet savotiškai 
prasmingas skirtumas pastebė
tas Aldonos močiutės paglosty
me. Lietuviškam tekste (61 psl.) 
ji “siekia paglostyti galvą atsi
sveikindama”. Angliškai (68 
psl.) “she... reaches up to stro
ke my face goodbye” yra daug 
intymesnis, meilesnis mostas.

Bet įdomiausias vertėjavi- 
mo galvosūkis būna įvaizdžio 
perdavimas kitoje kalboje. Čia 
itin gilus autorės angliškas savo 
gyvenimo apibūdinimas (14 
psl.): “This life of mine, the Li
thuanian inside the Canadian, 
an arm hidden inside a slee
ve...” Lietuviškai tas palygini
mas - “Šitas mano gyvenimas - 
lietuvė kanadietėje, sraigė, pasi
slėpusi kiaute...” Jis vėliau pa
kartojamas knygos paskutinėje 
pastraipoje (“moving towards 
this lit shining sleeve of my life” 
... “artėdama link šio šviečian
čio savo gyvenimo kiauto”). Pa
lyginimas yra tinkamas ir gra
žus, perkeltas iš žmogaus kūno 
kasdienybės į gamtos sritį. Vis 
tik įdomu pasvarstyti, ar jis pa
kankamai perduoda autorės su
teiktą svarbą savo gyvai rankai - 
lietuvybei?

Aldonos lietuviškumas gal 
“neprigijo”. įprasta prasme, bet 
tai, kad ji kedena su juo susiju
sius jausmus ir klausimus reiš
kia, kad ji anaiptol nuo jo neat
siriboja ir jo neatsižada. (ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Jauniausieji Toronto Maironio mokyklos mokiniai rengiasi sceninei programai Nuotr. D. R. Puterių

Sigitas Geda, poetas, vertė
jas, rašytojas ir publicistas, vasa
rio 4 d. atšventė savo 60 metų 
amžiaus sukaktį. Ta proga buvo 
suruoštas Vilniaus rotušėje lau
reato pagerbimo vakaras. S. Geda 
gimė Paterų kaime, Lazdijų rajo
ne, mokėsi Šadžiūnų ir Veisiejų 
vidurinėse mokyklose, 1961-66 m. 
studijavo lituanistiką Vilniaus 
universitete. Dirbo savaitraščio 
Kalba Vilnius, žurnalo Mūsų gam
ta redakcijose, 1988-91 m. buvo 
Lietuvos rašytojų sąjungos sekre
torius, 1989-90 m. tuometinės 
Aukščiausios tarybos deputatas. 
Nuo 1992 m. savaitraščio Šiaurės 
Atėnai Literatūros skyriaus re
daktorius. Parašė apie pusšimtį 
knygų vaikams ir suaugusiems, 
straipsnių apie literatūrą, dailę, 
teatrą. Be poezijos, rašytojas taip 
pat verčia iš 10 pasaulio kalbų, 
rašo publicistiką, teatro pjeses ir 
kino scenarijus, operų libretus.

5. Gedos poezijos knygos: Pė
dos, Strazdas, 26 rudens ir vasaros 
giesmės, Mėnulio žiedai, Žydinti 
slyva Snaigyno ežere, Varnėnas po 
mėnuliu, Mamutų tėvynė, Baltoji 
varnelė, Žalio gintaro vėriniai, 7 
vasarų giesmės, Babilono atstaty
mas, Jotvingių mišios, Man gra
žiausias klebonas-vamėnas, Skry
nelė dvasioms pagauti, Valkatau
jantis katinas, Sokratas kalbasi su 
vėju (pastaroji laimėjo 2001 m. 
rašytojų sąjungos premiją). Jo kū
ryba išversta į anglų, norvegų, vo
kiečių, švedų, prancūzų, danų, ru
sų, lenkų, ispanų ir kt. kalbas. Jis 
išvertė į lietuvių kalbą Giesmių 
giesmę, Psalmes, Josif Brodskio, 
Johan Bobrovskio, Paul Celano ir 
kitų iškilių poetų rinkinius, suda
rė antologiją Lietuvių poetai apie 
holokaustą, parašė libretą Kęstu
čio Antanėlio roko operai Meilė ir 
mirtis Veronoje (1984). Apdova
notas Baltijos asamblėjos (1998), 
Lietuvos valstybinės kultūros ir 
meno (1994), Vyriausybės (1997), 
literatūrine Jotvingių (1994), Sa
lomėjos Nėries (1995), Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės (2000) premi
jomis.

Lietuvos muzikų rėmimo fon
das šiemet rengia jau penktąjį Su
grįžimų festivalį. Jame pasirodo 
jaunieji lietuviai muzikai ir daini
ninkai, šiuo metu studijuoją ar 
dirbą užsienyje. Festivalio rengi
niai vyks Vilniuje, Kaune, įvairio
se šventovėse, salėse, muzikos 
mokyklose. Pirmame festivalio 
koncerte balandžio 9 d. Vilniaus 
rotušėje pasirodė pianistė iš Vo
kietijos Guoda Gedvilaitė su savo 
kolega violončelininku Toni Hen
kel - tarptautinių konkursų lau
reatai. Balandžio 13 d. taip pat 
Vilniaus rotušėje koncertavo D. 
Britanijos Londone studijuojan
čios smuikininkė Diana Galvydy- 
tė ir pianistė Evelina Puzaitė. Vė
lesniuose koncertuose pasirodys 
pianistas Leonas Livšinas (iš 
JAV), smuikininkas Atis Bankas, 
pianistė Ilona Beres (abu iš To
ronto), smuikininkas Kristupas 
Keleras ir pianistas Andrius Ilge- 
vičiUs (abu studijuoja JAV), Živi
lė Barauskaitė (fleita) iš Austri
jos, pianistas Kasparas Uinskas iš 
JAV, Vytenis M. Vasyliūnas (var
gonai) iš Vokietijos, tenoras Ge
diminas Tiškevičius (Vokietija), 
mecosopranas Rita Novikaitė iš 
Austrijos. Festivalio metu bus pa
gerbti ir žymūs išeiviai - poetas 
Bernardas Brazdžionis ir daini
ninkas, dabar vokalistų mecena
tas, Stasys Baras.

Nųolė Kepenienė-Klinkaitė, 
poetė ir prozininkė, laimėjo sep
tynioliktąją Ievos Simonaitytės 
vardo literatūrinę premiją už savo 
dviejų pastarųjų metų kūrybą: dvi 
prozos kūrinių knygas vaikams ir 
eilėraščių rinkinį Jos - suaugu
siems. Autorė anksčiau už savo 
kūrybą vaikams gavo literatūrinę 
Š. Marčiulionio premiją. Jos kūri
niai versti į estų ir rusų kalbas. I. 
Simonaitytės literatūrinė premija 
skiriama už meniškai brandų vei
kalą, susijusį su Klaipėdos kraštu 
ir I. Simonaityte. Laimėtojai pa
gal tradiciją apdovanojami sausio 
23 d., rašytojos I.S. gimtadienį. 
Pernai ši premija atiteko literatū
rologui Aleksandrui Žaliui už li
teratūros kritikos straipsnių rinki
nį Gyvenimo metaforos beieškant. 
Tarp ankstyvesnių laureatų: rašy
tojas Juozas Šikšnelis, Žemaitijos 
rašytojų bendrijos narys Vytautas
Rimavičius, tautodailininkas Vy
tautas Majoras, rašytoja Paulina 
Žemgulytė, grafikė Eva Labutytė.

Lietuvos mokslų akademija 
pasirašė bendradarbiavimo sutar
tį su Vokietijos Berlyno-Branden- 
burgo mokslų akademija, kurios 
pirmtake oficialiai pripažįstama 
prieš 300 metų įsteigtoji Prūsijos 
mokslų akademija. Sutartį pasira
šė Lietuvos mokslų akademijos 
pirmininkas prof. Benediktas 
Juodka ir Berlyno-Brandenburgo 
mokslų akademijos pirmasis vice
pirmininkas Helmut Schwartz. 
Sutartimi bus leista plėtoti akade
minius ryšius tarp abiejų valstybių 
mokslininkų, kasmet po 6 moksli
ninkus galės dirbti atitinkamai 
Lietuvos ir Vokietijos mokslo 
įstaigose. Lietuvos mokslų akade
mija jau yra pasirašiusi per 30 
tarptautinio bendradarbiavimo 
sutarčių su įvairių Europos ir kitų 
žemynų mokslų akademijomis.

Valstybiniame operos ir bale
to teatre vasario 21 d. įvyko vie
naveiksmio baleto Carmina Bura
ną premjera pagal Carl Orff po
puliarią to paties vardo kantatą. 
Premjerą paruošė Vokietijoje gy
venąs ir dirbąs kinietis choreogra
fas Xin Peng Wang ir jo padėjėja, 
buvusi VOBT baleto solistė Jo
lanta Valeikaitė. Spektaklio diri
gentas Liutauras Balčiūnas, sce
nografas Adomas Jacovskis, kos
tiumų autorius paryžietis dailinin
kas Jerome Kaplan. Carl Orff 
(1895-1982) savo žinomiausią kū
rinį, kantatą Carmina Burana su
kūrė Muenchene pagal goliardų 
(XI-XIII š. studentai bastūnai, ra
šę “girtuoklių dainuškas”), vidu
ramžių vienuolių, “minesaenge- 
rių” eilėraščius, parašytus senovi
ne prancūzų kalba, vokiečių kal
bos tarmėmis ir viduramžine loty
nų kalba. Šio kūrinio premjera 
buvo Frankfurto operoje 1937 m.

Kompozitoriaus Vytauto Bar
kausko koncertas smuikui ir or
kestrui Jeux (Žaidimai) buvo šių 
metų pradžioje atliktas Lietuvoje 
po jo ankstyvesnės premjeros 
Prancūzijoje. Šis kūrinys buvo už
sakytas festivalio Prancūzijoje 
Saint Nazaire consonances 2002 
meno vadovo, žymaus smuikinin
ko Philippe Graffin, kai V. Bar
kauskas buvo pakviestas būti to 
festivalio reziduojančiu kompozi
toriumi. Festivalyje buvo atlikti, 
be Jeux, dar penki jo veikalai, ir 
Saint Nazaire miestas ta proga 
įteikė kompozitoriui garbės pilie
čio medalį. Vilniuje ir Kaune 
koncertą Jeux, kaip ir anksčiau 
Prancūzijoje, atliko smuiko vir
tuozas P. Graffin, bet šį sykį su 
Lietuvos valstybiniu simfoniniu 
orkestru. G.K.

amazon.com
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AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term. Ind......................1.25%
180-364 d. term.ind.................... 1.55%
1 metų term. Indėlius..............2.00%
2 metų term, indėlius..............2.60%
3 metų term, indėlius..............3.00%
4 metų term, indėlius..............3.25%
5 metų term, indėlius..............3.65%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 1.60%
1 metų GlC-met. palūk..............2.25%
2 metų GlC-met. palūk..............2.85%
3 metų GlC-met. palūk..............3.35%
4 metų GlC-met. palūk..............3.85%
5 metų GlC-met. palūk..............3.95%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable"..............................1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd. ...2.50% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. ...3.10% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd.... 3.60% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd. ...4.10% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd. ...4.20% 
Taupomąją sąskaitą iki...........1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................... 0.60%

Asmenines paskolas 
nuo.................. 6.00%

Sutarties paskolas 
nuo................... 6.00%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................4.35%
2 metų.......................4.85%
3 metų.......................5.25%
4 metų.......................5.65%
5 metų.......................5.85%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų............. 5.00%

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 perlai
das (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, Kan. 
ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų telkiami nemokamai: spaus
diname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias sąskaitas.

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLAPĮ: www.rpcul.com

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

HomeLlfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

INDIAN RD. - DUNDAS. .ki
ras, 11 kambarių, pri£ fx. usio 
butas, privatus A O\vimas, 9 
vietos mačl^\u pastatyti, arti 
prie ° N'idmo, mokyklų ir 
apsip Aimo. Prašo $499,900.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI,ba 

Associate Broker 

416-879-4937
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

namų 416 231-4937

DR. STASYS DUBICKAS
DA^ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

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

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai i Vilnių4 L

Tel: (416)233-4601
$000* $q»00*
tloff fl)l'1 pared «J»oiT

* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head oflice,

Ambasadoriaus taurės varžybų rungtynėse š.m. kovo 22 d. Vašingtone, 
DC, Čikagos “Žalgiris” kovoja su Filadelfijos “Aru” Nuotr. R. Gedeikos
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PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
2.00% už 1 m. term, indėlius 
2.60% už 2 m. term, indėlius 
3.00% už 3 m. term, indėlius 
3.25% už 4 m. term, indėlius 
3.65% už 5 m. term, indėlius 
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.25% už 1 m. GIC invest. 
2.85% už 2 m. GIC invest. 
3.35% už 3 m. GIC invest. 
3.85% už 4 m. GIC invest. 
3.95% už 5 m. GIC invest.
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.50% už RRSP 1 m. term. ind. 
3.10% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.60% už RRSP 3 m. term. ind. 
4.10% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.20% už RRSP 5 m. term. ind. 
1.00%užOHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.80% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.60% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas 

nuo.................... 5.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dovauja ir dabar. Pasak Forbes 
Magazine, Lee-Chin yra 413-tas 
turtingiausias žmogus pasaulyje, 
15-tas Kanadoje; jo turtas siekia 
$1.63 bin. Jis jau nuo seniau bu
vo dosnus savo alma mater Mc
Master universitetui bei įvai
rioms šalpos organizacijoms 
Kanadoje ir Jamaikoje. Lee- 
Chin, kurio abu seneliai buvo 
kiniečiai, o senelės “jamaikie- 
tės”, vis dar prisimena savo mo
tinos (dabar, sulaukusi 70 metų, 
gyvena Jamaikoje) pamokymą, 
kad “vienintelis neturtas, iš ku
rio negalima išbristi, yra dvasi
nis neturtas.”

Lucien Bouchard, buvęs fe
deracinio parlamento Parti 
Quebecois partijos vadovas ir 
provincinės Bloc Quebecois par
tijos steigėjas, Kvebeko provin
cijos premjeras (1996-2001), 
kurį laiką tyliai praktikavęs tei
sę ir vengęs net kalbėti apie po
litiką, neseniai pakliuvo vėl į ži- 
niasklaidos akiratį. Bet ne kaip 
politikas, o kaip literatas Mont- 
realio rašytojų festivalyje. Žur
nalistų užklaustas apie politiką, 
L. Bouchard pasisakė nelabai 
mielai prisimenąs politikos are
ną, kur žmonės per daug tikisi 
iš politikų, bet jų negerbia. “Tai 
lobistų pasaulis, kur savo nauda 
besirūpinančiųjų grupės perse
kioja ir grasina politikams. 
Praktiškai, politika - tai begė
diškas šantažas.” Bet, pagaliau 
prisipažino L. Bouchard, jis nuo 
pat mažens labiausiai norėjęs 
būti rašytoju.

Lincoln Alexander, 81 m. 
amžiaus, buvusiam karalienės 
atstovui Ontario provincijoje, 
Kanados rasinių santykių orga
nizacija (Canadian Race Rela
tions Foundation') suteikė apdo
vanojimą už jo viso gyvenimo 
pasiekimus. Organizacija įsteig
ta 1997 m., ir L. Alexander bu
vo jos pirmininku nuo pat įstei
gimo dienos. Jis savo gyvenimą 
paskyrė “užtikrinimui, kad nė 
vienas nebus laikomas antraei
liu piliečiu.” L. Alexander gimė 
1922 m. Toronte, neturtingoje 
imigrantų iš Jamaikos - geležin-

NAMO VERTĖ
Kiek vertas jūsų namas?

Antanas “Tony” Genys
Paskambinkite ir sužinosite 
rinkos kainą be jokių įsiparei
gojimų. Pardavimo ir pirkimo 
kainos viešai neskelbiamos.

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.

keliečio ir įstaigų valytojos - 
šeimoje. Antrojo pasaulinio ka
ro metu tarnavo karo aviacijoje. 
Po karo, pasinaudodamas vete
rano privilegijomis, studijavo 
McMaster universitete, vėliau 
teisę. Laimėjo rinkimus į fede
racinį parlamentą, bandydamas 
antrą kartą, 1968 m. kaip kon
servatorius pačiame liberalų 
“Trudeaumanijos” įkarštyje. Sa
vo gyvenime jis praskynė kelią 
buvusiems “antraeiliams pilie
čiams”, ypač juodaodžiams: bu
vo iš jų pirmas parlamentaras 
(1968-1980), pirmas karalienės 
atstovas provincijoje (1985- 
1991), pirmas federacinio mi- 
nisterių kabineto narys.

Trois-Rivieres (PQ) vietovė 
turi seniausią Kanadoje kalėji
mą, pastatytą 1822 metais. Už
darytas 1986 metais kaip netin
kamas savo paskirčiai, nes netu
rėjo šildymo, elektros, išviečių 
celėse ir pan., 2002 m. rugpjūtį 
buvo atidarytas kaip istorinis 
pastatas-muziejus. Nuo muzie
jaus atidarymo sulaukta apie 
9,000 lankytojų. Dabar jau nori
ma žengti toliau: už tam tikrą 
(dar nenustatytą) sumą galima 
bus tapti kaliniu ir, perėjus visas 
autentiškas įvedimo ceremoni
jas, kaip kad jos buvo apie 1970 
metus (nuotraukos, pirštų nuo
spaudos, perrengimas kalinio 
drabužiais ir 1.1.), praleisti naktį 
celėje arba net “skylėje”, kaip 
vadindavo karcerį. Kas to no
rės? Claire Plourde, muziejaus 
globėja, galvoja, jei žmonės mo
ka už bungee jumping (šokimą 
žemyn prisirišus gumine virve) 
ar $225 už naktį šaltame ledo 
viešbutyje (žiemos metu sulip
domame Kvebeke bei Švedijo
je), atsiras ir norinčių pabūti 
primityviame kalėjime. Jau bu
vo pabandyta su 12 savanorių, 
kurie po nakties celėje nebuvo 
labai patenkinti. Bet - gerai iš
reklamavus ir tinkamai prista
čius, gali būti eilės laukiančių.

Shell Canada balandžio 
pradžioje įvedė naują sieros 
priemaišų išskyrimo iš benzino 
aparatūrą, kainavusią $150 mln. 
savo Samia (ON) ir Montrcalio 
(QC) naftos valyklose, iš kurių 
ši bendrovė benzinu aprūpina 
visą Kanadą. Jau anksčiau Ir
ving Oil bendrovė ir Shell va
lykla Scottforde (AB) gamino 
mažiau sieros priemaišų turintį 
benziną, bet jos aprūpindavo tik 
kai kurias Kanados provincijas. 
1999 metais federacinė valdžia 
įpareigojo visas Kanados naftos 
valyklas sumažinti sieros prie
maišą benzine žemiau 0.150 
promilės iki 2002 m. liepos 1 d. 
ir žemiau .030 promilės iki 2005 
m. sausio 1 d. Pasiekus žemą 
sieros priemaišų kiekį benzine, 
automobilių gamintojai galės 
įmontuoti naujas labiau efekty
vias benzino išmatų kontrolės 
sistemas ir tuo būdu dar labiau 
sumažins oro taršą. G.K.

• Kai nežinai į kokį uostą 
plauki, joks vėjas nėra tinka
mas. (Seneka).

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

a Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

a Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

Lietuvos ambasadorius Ameri
kai V. Ušackas, įteikęs kamuolį 
Filadelfijos “Aro” žymiajam 
žaidėjui Laimiui Cičiniui
Ambasadoriaus taurės varžybose 
š.m. kovo 22 d. Vašingtone, DC

Nuotr. R. Gedeikos

Ambasadoriaus 
taurės varžybos

Ambasadoriaus taurės krepši
nio varžybos įvyko š.m. kovo 22 d. 
Katalikų un-te, Vašingtone, DC. 
Susirinko 14 komandų (12 vyrų ir 
dvi moterų) - Naujosios Anglijos 
komanda, Connecticut “Ąžuolai”, 
Niujorko LAK, New Jersey “Lieps
na” ir “Statyba”, Filadelfijos 
“Aras” I ir “Aras” II, Baltimore, 
Vašingtono “Vėjas”, Čikagos “Žal
giris”, Ukrainiečių ambasados ko
manda, JAV Valstybės departa
mento komanda ir dvi Rytinio pa
kraščio moterų komandos.

Žaidynės buvo puikiai suorga
nizuotos - visos rungtynės prasidė
jo punktualiai, teisėjai gerai kont
roliavo žaidynes, o žiūrovai triukš
mingai, entuziastiškai palaikė savo 
komandas. Didelį darbą atliko ne
seniai baigęs Bellevue kolegiją 
krepšininkas Alvydas Jocys. Jis dė
vėjo dvi kepures - žaidynių organi
zatoriaus ir “Vėjo” komandos žai
dėjo. Baigmė įvyko tarp Čikagos 
“Žalgirio” ir Naujosios Anglijos 
rinktinės. Dėl trečios vietos kovojo 
Filadelfijos “Aro”II ir Vašingtono 
“Vėjas”.

Jolantos Melnininkaitės kvieti
mu, atsirado 14 moterų, norinčių 
žaidynėse dalyvauti. Atvažiavusios 
sudarė dvi lygias komandas. Po 
rungtynių krepšininkės nusprendė, 
kad tikrai yra galimybių suorgani
zuoti keletą komandų ir dalyvauti 
ateinančiose Rytinio pakraščio var
žybose.

Po rungtynių ambasadorius V. 
Ušackas pakvietė visus sportinin
kus ir žiūrovus ambasadon. Tenai 
jis įteikė “Žalgiriui” Ambasadoriaus 
taurę, dovanas pasižymėjusiems 
žaidėjams - Audriui Virbickui (“Žal
giris”), Laimiui Čičiniui (“Aras”), 
Kristinai Gineitytei (“Aras”). Po ofi
cialios dalies buvo proga skaniai pa
sivaišinti, pasikalbėti su senais drau
gais ir užmegzti naujas draugystes.

Rimas Gedeika

Krepšinis
Dvi Toronto “Aušros” koman

dos pateko į šių metų Kanados apy
gardos vyrų B lygos pusbaigmes. 
Vyresnieji aušriečiai pabaigė septy
nių komandų ratą ir liko antroj vie
toj su 4-2 rekordu. Toronto “Vy
čio” penketukas, nepralaimėjęs še
šių rungtynių, baigė ratą pirmoj 
vietoje. Pusbaigmes rungtynės 
penktadienį, balandžio 25, 8.15 v.r. 
Prisikėlimo parapijos salėje. (“Auš
ra” I / Hamilton I) ir 9.30 v.v. (“Vy
tis” / “Aušra II). 7 v.v. kovos “Gin
taras” ir Hamilton II dėl penktos 
vietos. Šios rungtynės bus filmuoja
mos lietuviškai televizijos pro
gramai. Vyrų B čempionatas baig
sis gegužės 4, 1 val.p.p. Humber 
College Lakeshore (3199 Lakesho
re Blvd. W., Toronto) patalpose

Rimas Miečius

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Galutinė regulia

riojo LKL sezono lentelė: 1. “Lie
tuvos rytas”, 2. “Žalgiris”, 3. “Šiau
liai”, 4. “Alita”, 5. “Sakalai”, 6. 
“Neptūnas’’, 7. “Nafta”, 8. “TOPO 
centras - Atletas”, 9. “Malsena”, 
10. “Nevėžis”. LKL atkrintamose 
varžybose dėl aukso medalio ket- 
virtbaigmėje kovos Vilniaus “Lietu
vos rytas”, Kauno “Žalgiris”, Aly
taus “Alita” ir Šiaulių “Šiauliai”. Z. 
Ilgauskas geriausių pasaulio “cent
rų” klasifikacijoje - penktas, o A. 
Sabonis - 16-tas. Kauno “Žalgirio” 
krepšinio komandos šokėjos (Klai
pėdos universitetas), patekusios Į 
geriausių ULEB Eurolygos koman
dų šokėjų ketvertuką, pasibaigus 
balsavimui liko antroje vietoje.

ŠACHMATAI: Lenkijoje vy
kusiose šachmatų varžybose dėl 
Lomžos miesto mero taurės Lietu
vos atstovas A. Kveinys iškovojo 
antrąją vielą.

IMTYNĖS: Tarptautinėse lais
vųjų imtynių varžybose Lodzėje 
(Lenkija) Lietuvos atstovas klaipė
dietis E. Vielavičius (svorio grupė 
iki 84 kg) užėmė trečiąją vietą.

ĖJIMAS: “IIAF Chalangc” se
rijos ėjimo varžybų antrajame 
tarpsnyje Portugalijoje Lietuvos at
stovė S. Milušauskaitė 20 km nuo
tolyje užėmė trečiąją vietą.

GALIŪNAI: Lietuvos atletas 
biržietis Z. Savickas užėmė 4-ąją 
vietą Lenkijoje vykusiose tarptauti-

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

(fixed rate)
1 metų...................... 4.35%
2 metų...................... 4.85%
3 metų.......................5.25%
4 metų.......................5.45%
5 metų.......................5.85%

- su keičiamu 
nuošimčiu................. 4.75%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: lnfo@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) j LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

APLANKYKITE MU9U TINKLALAPĮ: www.parama.ca

llllllllllllllllllllll 
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llllllllllllllllllllll
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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

st r a Travel
& Services Inc

“Astra Travel” kelionių agentūros savininkė ir vadybininkė

ASTRA Skupaitė-Tatarsky
PERSIKĖLĖ I NAUJAS PATALPAS

Naujas adresas: Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd.,
(on Royal York, North of Eglinton) Etobicoke, ON, M9P 3B6.

Pačios žemiausios kainos į Vilnių, pradedant nuo $750, kelionių 
draudimai, organizuojamos grupės į šiltus kraštus.

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

Tel: 416 538-1748 a-ba 416 249-7710 FAX: 416 249-7749

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
Skarn bin kite Alg ju i Medeliu į asmeniškai!

Į LIETUVA - visuomet geriausiomis kainomis! 
Dar rasiu vietų birželio pabaigoje - liepos pradžioje.

ATOSTOGOS ŠILTUOSE KRAŠTUOSE? - dabar pats laikas!

MALDININKŲ KELIONĖS: Roma. Lurdas, Fatima, daugiau!

Pavasario paskutinioji: gegužės 17 d. - dviem savaitėm!

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

Al U'lQ - 133 Roncesvalles Avė.
MLUIO ų-į) TORONTO, Ont. M6R 2L2

MEDELIS ESJšįss] Tel. 416 531-4800

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

nėse galiūnų varžybose.
TENISAS: Kylanti Lietuvos 

tenisininkė A. Misevičiūtė, kuri 
WTA įvertinime užima 325 vietą. 
Massachusetts valstijoje (JAV)

vykstančiose “Trustmark 25 K” 
moterų varžybose šešioliktbaigmėje 
5:7, 6:3. 4:6 pralaimėjo amerikietei 
A. Baker. V.P.

http://www.rpcul.com
mailto:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca


Didžiosios “TŽ loterijos
aukotojai ir laimėtojai

1. G. G. dovanotą dekoratyvinę 
lėkštę ir servietėlcs - M. Jane- 
lidnienė, Toronto, Ont., nr. 
09784;

2. A. a. Vandos Demikienės do
vanotą paveikslą - I. Mačiuly
tė - Guilford, Toronto, Ont. , 
nr. 00555;

3. Karolio Abromaičio medžio 
drožinį - C. Senkevičius, To
ronto, Ont., nr. 00067;

4. Juozo Staškevičiaus dovanotą 
Aušros Vartų Marijos paveiks
lą - N. Guilford, Toronto, 
Ont., nr. 00550;

5. Gedimino Kurpio dovanotą 
Čiurlionio reprodukcijų rinki
nį ir Petro Mališausko dovano
tą dekoratyvinę lėkštę - nr. 
00334;

6. Rimo Paulionio dovanotą a.a. 
Veronikos Paulionienės 2 pa
veikslų komplektą - L. Jonelis, 
Stayner, Ont., nr. 06223;

7. Liudos Sendžikienės tautinę lė
lę - V. Paulionis, Toronto, 
Ont., nr. 03147;

8. Salomėjos ir Balio Sakalų do
vanotą J. Paukštienės paveiks
lą - J. Cuplinskienė, Toronto, 
Ont. , nr. 00730;

9. L. Matulevičienės dovanotą 
rankšluostinę ir Slavos Žieme- 
lytės dovanotą lininį rankš
luostį - I. Ulpaitė, So Boston, 
MA, nr. 04608;

10. Genovaitės Gaižutienės dova
notą A. Tamošaičio paveikslą 
- A. Borchertas, Mississauga, 
Ont., nr. 06625;

11. Valentinos Balsienės kerami
kos indą - E. Barisas, Wind
sor, Ont., nr. 10864;

12. Rimo Paulionio dovanotą a.a. 
Veronikos Paulionienės 2 pa
veikslų komplektą- L. Balsie

Muzikė Lilija Turūtaitė vadovavusi vokalinei programai metinėje 
“TŽ” spaudos popietėje, kurioje dainavo ir “Angeliukų”, ir “Dainos” 
choras Nuotr. Č. Jonio

Naujas projektas
Čikagos LFK “Lituanicos” 

klubo nariai š.m. kovo 17 d. me
tiniame susirinkime aptarė savo 
veiklą. Susirinkimą pradėjo 
pirm. A. Glavinskas, padėkojo 
valdybai ir talkininkams už dar
bą, pasidžiaugė, kad rudens rate 
vyrų komanda iškovojo pirmąją 
vietą, pranešė, kad salės futbolo 
varžybose teko pasitenkinti 
priešpaskutine vieta. Praėjusių 
metų susirinkimo protokolą 
perskaitė G. Bielskus, o iždinin
kas L. Juraitis pranešė, kad me
tai baigti su pelnu. Toliau buvo 
kalbėta apie komandas, naujas 
uniformas ir kt.

Valdyba perrinkta ta pati: 
pirm. A. Glavinskas, G. Biels
kus, L. Juraitis, B. Mikėnas, J. 
Rudaitis, E. Šulaitis, G. Jarma
lavičius, V. Kerulis, A. Stroko- 
vas, L. Jonikas, J. Putna. Revizi
jos k-ja taipgi liko ta pati: J. 
Pleirys, R. Kartavičius, B. Žu
kauskas.

Susirinkime dr. D. Siliūnas 
pranešė apie Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, numatomą 
statyti sporto kompleksą, kurį

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis
Raštinės darbo valandos pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

nė, Toronto, Ont., nr. 10602;
13. Antano Suprono juostinę - A. 

Matulicz, Hamilton, Ont., nr. 
08894;

14. Aldonos Vaitonienės tautinę 
lėlę - S. Kiškis, Pembroke, 
Ont., nr. 07794;

15. Reginos ŽiOraitienės paveikslą 
- D. Šlekytė, Toronto, Ont., 
n r. 09934;

Mažojoje loterijoje buvo PRI
SIKĖLIMO kredito kooperatyvo 
dovanotas kavos virimo aparatas 
ir “PARAMOS” kredito koopera
tyvo dovanota pintinė su skanumy
nais, V. BALIŪNO keptas tradici
nis “Napoleonas”, L. NAKROŠIE- 
NĖS dovanota pintinė su margu
čiais, T. SENKEVIČIAUS dovano
tas tradicinis butelis degtinės, G. 
GAIŽUTIENĖS dovanota dėžutė 
saldainių, S. ir V. BALSEVIČIŲ 
dovanoti gėrimo laimikiai , dr. S. 
ČEPO dovanotas butelio degtinės 
su stiklinėm rinkinys.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA 
didžiosios ir mažosios loterijos lai
mikių aukotojams.

“Tėviškės žiburių” spaudos 
popietės proga mūsų nuoširdūs 
rėmėjai aukojo: $260 - A. Bumbulis; 
$200 - B. ir S. Sakalai, P. Lukoševi
čius; $150 - H. ir G. Lapai, dr. J. ir 
A. Sungailos; $120 - dr. R. ir A. Kar
kai; $100 - R. ir J. Žiūraičiai, J. ir G. 
Krištolaičiai, V. ir S. Aušrotai, V. ir 
S. Piečaičiai, J. ir R. Karasiejai, R. ir 
G. Paulioniai, V. ir O. Taseckai, A. ir 
A. Vaičiūnai, F. Mockus (a.a. Vidos 
Mockuvienės atminimui); $75 - L. ir 
D. Garbaliauskai; $60 - V. ir B. Bire- 
tos, J. ir I. Ross,V. Bakevičius; $50 - 
J. ir D. Petroniai, V. ir L. Scndžikai, J. 
Ncšukaitis, A. ir D. Nausėdai, dr. S. 
Čepas, V. Montvilas, K. G. Balytos.

Dr. DONATAS SILIŪNAS LFK 
“Lituanicos” susirinkime š.m. kovo 
17 d. aiškina apie numatomą sta
tyti sporto kompleksą ,

Nuotr. E. Šulaičio

sudarys nauja futbolo aikštė, 
pastatas treniruotėms su persi
rengimo kambariais ir kt. Pro
jekto įgyvendinimui reikia pu
santro milijono dolerių. Komp
leksas galėtų būti baigtas atei
nančiais metais. E.S.

“ I ėviškės žiburių” savaitraščio metinio renginio - spaudos popietės didžiosios loterijos laimikiai, dovanoti 
rėmėjų Nuotr. Č. Jonio
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

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

Re/max West į staigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Ine.

Nemokamas namų į vertinimas

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, a&. d.d. s.
115 Lakeshore Rd.E.

Mississauga, Ont. L5G 1E5 (/ vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171 rr
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Sportas - visuomeninės veiklos dalis
Sigito Krasausko knygai apie išeivijos sportą pasirodžius 

B. STUNDŽIA
Paauglius ir jaunuolius pir

moje vietoje patraukia sportas. 
Apie tokius, kurie buvo ar yra 
susiradę sau tinkamą pomėgį 
vienoje iš daugelio sporto šakų, 
Sigitas Krašauskas parengė kny
gą Penkiasdešimt sportinės veik
los metų išeivijoje.

Gyvenant svečiose šalyse, 
kur yra didelė galimybė greitai 
nutautėti ir iškristi iš savos ben
druomenės, sportinė veikla tai 
pristabdo. Daugumas gal tik ap
linkybių verčiami nuo bendruo
menės nutolsta, bet juose išlie
ka dvasinis ryšys.

Kaip knygos pavadinimas 
nurodo, ten aprašoma tik lietu
vių išeivių sportinė veikla, kuri 
prasidėjo Vokietijoje. Žinant 
sovietinės okupacijos pasekmes, 
dešimtys tūkstančių žmonių iš 
Lietuvos atsidūrė Vokietijoje. 
Karui pasibaigus, pabėgėliams 
skirtose stovyklose buvo suorga
nizuotos mokyklos, dainų ir šo
kių sambūriai, skautai, ateiti
ninkai ir 30 sporto klubų.

Jungiant susidariusių klubų 
veiklą, 1947 m. buvo sudarytas 
“Fizinio auklėjimo ir sporto ko
mitetas” (FASK) į kurio sudėtį 
įėjo minėtos knygos autorius ir 
buvęs Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus (tada dar V. Adam- 
kavičius).

Pabėgėliams keliantis gy
venti į JAV, Kanadą, Australiją 
ir kitus kraštus, 1949 m. FASK 
persikėlė į JAV, nes Vokietijoje 
sporto klubai savo veiklą baigė. 
Užjūryje pradėjo steigtis nauji 
sporto klubai.

FASK tęsė savo veiklą, tik 
1965 m. pakeitė vardą į “Šiaurės 
Amerikos lietuvių fizinio auklė
jimo ir sporto sąjungą” (ŠAL- 
FASS). 1951 m. Toronte buvo 
surengta pirmoji sporto šventė.

Pamažu sportinė veikla 
stiprėjo ir toliau buvo rengia
mos įvairios žaidynės, bet, dar 
prisimenant laimėtas Europos 
pirmenybes, daugiausia dėme
sio buvo skiriama krepšiniui. 
Sportinė veikla pritraukė daug 
jaunimo ir tuo prisidėjo prie 
lietuvybės išlaikymo ir visuome
niškumo ugdymo.

Krepšininkai buvo išvykę į 
kitus kraštus ir į sovietų oku
puotą Lietuvą. Dėl pastarosios 
1967 m. išvykos pasigirdo daug 

Toronto “Dainos” choro dalis ir E. Namikienė, deklamuojanti eilėraštį 
“TŽ” spaudos popietėje Anapilio salėje Nuotr. Č. Jonio

kalbų ir skirtingų nuomonių. 
Politikuojantys veikėjai labai 
priešinosi išvykai, tačiau kiti tei
gė, kad nežinant kaip ilgai oku
pacija gali tęstis, būtinas tauti
nės sąmonės Lietuvoje išlaiky
mas. Nepalankiai į tokius santy
kius buvo nusiteikę ir Lietuvos 
komunistų partijos vadeivos, 
bet reikalas buvo aptartas ir nu
spręstas Maskvoje. Atsisukant į 
praeitį, pasirodo, kad sportiniai 
ir kultūriniai ryšiai su’Lietuva 
buvo naudingi.

Lietuvoje “Sąjūdžiui” pra
dėjus siekti nepriklausomybės, 
1989 m. krepšininkų rinktinė vėl 
nuvyko į Lietuvą. Ta kelionė 
buvo viena iš atmintinų įvykių.

2001 m. Toronte įvyko 
FASK-ŠALFASS 50 metų veik
los minėjimas, kurį surengė val
dyba pirmininkaujant Audriui 
Šileikai. Sukakčiai paminėti Si
gitas Krašauskas paruošė knygą 
Penkiasdešimt sportinės veiklos 
metų išeivijoje. Knygai medžiaga 
buvo surinkta iš įvairių šaltinių.

Kviečiami knygos leidėjai
2003 m. vasarą pasirodys PLB valdybos rengiama ir leidžiama 
knyga “Pasaulio Lietuvių Bendruomenė”, 1949-2003, kurios

rankraštį baigė ruošti dr. Vitalija Ilgevičiūtė-Stravinskienė
Kviečiame lietuvių spaudos 

skaitytojus tapti šios knygos 
leidėjais.

Knygoje parodytas PLB gy
venimas ir veikla nuo maždaug 
1944 iki 2003 m. Arti 500 pusla
pių knygą su nuotraukomis su
daro dvi dalys. Pirmojoje yra 18 
skyrelių ar straipsnių. Juose ra
šoma apie užsienio lietuvių 
veiklą iki PLB įsikūrimo, dau
giausia apie lietuvių gyvenimą 
Vokietijoje, PLB pradžią nuo 
1949 m. birželio 14 d., kada bu
vo paskelbta Lietuvių charta. 
Iškeliama įvairi lietuviška ben
druomeninė veikla: lietuviškas 
švietimas, platus kultūrinis, so
cialinis ir visuomeninis darbas, 
pastangos padėti pavergtai Lie
tuvai bei pagalba jai atkūrus ne
priklausomybę. PLB gyvenimą 
atskleidžia atlikti darbai, didžių
jų kultūrinių renginių - kongre
sų, dainų ir šokių švenčių, Pa
saulio lietuvių dienų ir kitų ren
ginių suruošimas, PLB seimai, 
valdybos, jaunimo kongresai, ar 
leidiniai.

Antroji knygos dalis skirta 

Tuometinis Lietuvos prezi
dentas V. Adamkus ŠALFASS 
sukakties proga savo sveikinime 
rašė: “Sportinė veikla visada 
buvo ir šiandieną tebėra svarbi 
išeivijos gyvenimo dalis. Džiau
giuosi, kad ištisus dešimtmečius 
turėjau galimybę būti šios veik
los liudininku ir dalyviu...”

Sigitas Krašauskas daug dir
bo ir su talkininkais leidinį gerai 
paruošė. Leidinys taikomas ir 
lietuviškai neskaitančiam, nes 
lygiagrečiai su lietuvišku tekstu 
pateiktas ir angliškas, kurį išver
tė Algimantas Krašauskas ir 
kartu atliko technišką redagavi
mo darbą. Leidinį spaudai pa
ruošė Algis Nausėdas.

Knygoje yra eilė reikalingų 
nuotraukų, ir jos bendra apimtis 
- 326 puslapiai. Spausdinta ant 
gero popieriaus ir turi kietą vir
šelį (dail. T. Valiaus piešinys). 
Daug kas perskaitęs knygą su 
pasiilgimu prisimins praėjusias 
sportavimo ir veiklos dienas.

PLB kraštų veiklai apžvelgti. 
Joje aprašomas 35 kraštų Lie
tuvių bendruomenių gyvenimas 
iki 2002 m. pabaigos. Knygoje 
matosi, kaip kiekvieno krašto 
lietuviška veikla buvo skirtinga. 
Vakarų pasaulyje įsikūrę lietu
viai greitai susiorganizavo į ben
druomenes, sėkmingai plėtoda
mi veiklą iki dabar. Tik žlugus 
Sovietų Sąjungai, lietuviškos 
bendruomenės įsikūrė Gudijo
je, Estijoje, Gruzijoje, Kazachs
tane, Latvijoje, Moldovoje, Ru
sijoje, Sibire, Ukrainoje, Uzbe
kijoje, o prasidėjusi emigracija 
iš Lietuvos sustiprino ir atgaivi
no ne vieną Vakarų Europos 
bendruomenę ar padėjo nau
joms įsikurti, kaip Graikijoje, 
Ispanijoje, Norvegijoje.

Knygos pabaigoje yra įvai
rių statistinių duomenų apie lie
tuvius įvairiose valstybėse, apie 
lituanistinį švietimą, bus pa
skelbtas knygos leidėjų sąrašas, 
daug nuotraukų iš lietuvių išei
vijos gyvenimo. Ši PLB istorijos 
knyga galės būti naudojama li
tuanistinėse mokyklose, šeimo
se, organizacijose, Lietuvių ben
druomenių apylinkėse ir asme
ninėse bibliotekose.

Čekius rašyti ir aukas siųsti: 
Lithuanian World Community 
Foundation, P.O. Box 140796, 
Grand Rapids, Ml 49514-0796, 
U.S.A.

Aukotojai (nuo 20 iki 99 
JAV dol.) gaus 1 numeruotą 
knygą nemokamai; rėmėjai (100 
- 499 dol.) gaus 3 numeruotas 
knygas; mecenatai (500 - 999 
dol.) gaus 6 numeruotas knygas; 
garbės mecenatai (1,000 ir 
daugiau dol.) gaus 10 numeruo
tų knygų nemokamai. Aukos 
JAV gali būti nurašomos nuo 
federalinių mokesčių, Tax ID 
No. 36-3097269.

Aukotojų ir rėmėjų vardai 
bei pavardės bus išspausdintos 
knygoje, jei aukos bus atsiųstos 
į PLB fondą iki 2003 m. gegužės 
15 d. Mecenatų ir garbės mece
natų vardai, pavardės ir nuo
traukos bus atspausdintos kny
goje, jei aukos su nuotraukomis 
bus atsiųstos į PLB fondą iki 
2003 m. gegužės 15 d. PLB inf.

OATODONTRS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DENTAL CZXFTE

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (416)763-5677

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 
Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc ols oup

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

MrS AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę. 

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje, 

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$100 - S. Dalius; $80 - J. Jaseliū- 
nas; $52 - L. Baltrėnas, P. Rudgal
vis, V. Kėžinaitis, A. Volungė, A. 
Budrys, S. Kneitas, L. Žyvatkaus- 
kas, V. Abramavičius; $50 - G. Jo- 
cas, H. Baumgard, A. Sekonis, B. 
Lunas, R. Danielius, E. Stepaitis; 
$42 - R. Puteris; $32 - E. Siškus; 
$31 - B. Dženkaitis; $30 - O. Vasi
liauskas; $20 - A. Bentnorius, V. 
Rutkauskas, N. Šimkus; $17 - O. 
Adomaitis; $16 - A. Latvaitis; $15 
- B. Petrušaitienė; $12 - B. Miklo, 
P. Mikalauskas; $10 - A. V. Čiup- 
rinskas, V. Armalis; $5 - M. Mace- 
vičienė, O. Krikščiūnas, K. Gapu- 
tis; $2 - M. Jocius, D. Steponaitis, 
T. Gureckas, A. Rcder, V. Karaus- 
kas, P. Druskis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60 - H. Zitikas, S. Girčienė, J. O. 
Girdauskas, J. Lapp; $57 - R. Bu
lovas, J. Genys, J. Čėpla, V. Indris; 
$55 - V. Baleiša, D. Enskaitis, M. 
Ignatavičius, E. P. Narutis, O. Sen
kus, P. Čiurlys, D. R. Puteriai, L. 
Klimas, S. Vaičikauskas, F. Maša
las, L. Laffitte, E. Bočkus, V. Kra
sauskas, R. Geležiūnas, S. Majaus
kas, K. Žutautas, D. A. Urbutis, E. 
Josiukas, V. Jankevičius, J. Morkū
nas, V. Navickas, S. Pikūnas, R. 
Rožanskas, dr. G. Skrinskas, G. Si

rutis, V. Pečiulis, T. Gureckas, V. 
Karnilavičius, S. Danaitis, A. Da- 
naitis, K. Kačiulis, A. Žiobakas, M. 
Izokaitienė, V. Juška, J. Stanionis, 
J. Vaškas, O. Berentas, V. Hanson, 
H. Radėnas, P. Gurklys, G. Migli
nas, A. Mankus, H. Liaukus.

Rėmėjo už dvejus metus at
siuntė: A. O’Donohue.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - S. Žukas, A. Šmulkštienė,
A. Klemka, E. Sakas-Sluder, I. Eh
lers; $97 - P. Martišius; $96 - A. 
Usvaltas; $90 - C. Pšezdzieckis; $77 
- J. Vyšniauskas; $70 - S. Gaidaus- 
kas, V. Balsys, V. Levickas; $67 -
B. Stončius, J. Mackevičius; $65 - 
E. Bumeisteris, kun. A. Babonas, J. 
G. Jaseliūnas, S. Kneitas, G. Vyš
niauskas, E. Čuplinskas, S. Žemgu- 
lis, dr. L. Levinskas, O. Krikščiū
nas, M. Čeponis, dr. E. Birgiolas, S. 
Grigaliūnas, L. Balaišis, I. Vibrie- 
nė, E. Šiškus, B. Dženkaitis, V. Ku
likauskas, B. Čižikas, dr. R. Zabie- 
liauskas, L. Steponavičius, A. Rū
kas, P. Gvildys, M. Chrolavičius.

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

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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- Velykinius sveikinimus mū
sų parapijoms atsiuntė: vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, vysk. Jonas 
Kauneckas, vysk. Juozas Preikšas, 
arkiv. Sigitas Tamkevičius, SJ, vysk. 
Juozas Matulaitis, vysk. Eugenijus 
Bartulis, vysk. Rimantas Norvilą ir 
vysk. Juozas Žemaitis, MIC.

- Laikinieji Toronto kardinolo 
įsakymai elgesiui šventovėse, re
miantis Sveikatos ministerijos nu
rodymais, kad visuomenė būtų ap- 
saugojama nuo užsikrėtimo siau
čiančia SARS liga: 1. Komuniją 
priimti tik duonos pavidalu ir tik į 
delną; 2. Taikos palinkėti tik galvos 
linktelėjimu; 3. Did. Penktadienį 
Kryžių garbinti tik priklaupimu ar 
persižegnojimu; 4. Išpažinties eiti 
už normalios klausyklos ribų (prie 
nešiojamos klausyklos); 5. Visiems 
sergantiems ir tiems, kuriems val
džios įsakyta užlaikyti karantiną, 
neiti į šventovę ir pasilikti namuose.

- Balandžio 16, Didįjį trečia
dienį, iš Delhi Šv. Kazimiero šven
tovės palaidotas a.a. Antanas Ale- 
liūnas, 83 m. amžiaus.

- Po Didįjį trečiadienį Lietu
vos kankinių šventovėje įvykusių 
laidotuvių Mišių, balandžio 17, Di
dįjį ketvirtadienį, palaidotas a.a. 
Erikas Nielsen, 20 m. amžiaus.

- Balandžio 19, Didįjį šešta
dienį, iš Lietuvos kankinių švento
vės palaidota a.a. Jadvyga Gaiga
lienė, 77 m. amžiaus.

- Pirmosios Komunijos iškil
mės Lietuvos kankinių šventovėje - 
balandžio 27, Atvelykio sekmadie
nį. Vaikučių išpažintis bus balan
džio 24, ketvirtadienį, 6 v.v.

- Tikinčiajai Lietuvai aukos 
dar priimamos ištisą Velykų laiko
tarpį.

- Jaunų šeimų sekcija ruošia 
Motinos dienos pietus Anapilio sa
lėje gegužės 11, sekmadienį. Bi
lietai bus platinami parapijos salėje 
balandžio 27 ir gegužės 4 sekma
dieniais. Bilietus taip pat galima 
užsisakyti skambinant vakarais Zi
tai tel. 905 608-1153.

- KLB Toronto apylinkės me
tinis Solidarumo mokestis bus ren
kamas Anapilyje balandžio 27, sek
madienį.

- Suvalkų krašto išeivijos sam
būrio susirinkimas bus Anapilyje 
gegužės 4, sekmadienį, 12.30 v.p.p. 
parapijos salėje.

- Mišios balandžio 27, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Albiną Kaz
lauskienę; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už Vitkų šeimos mirusius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
balandžio 26, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Vladą ir Editą Vindašius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 9.30 v. 

ryto. Pamaldų metu renkamos au
kos specialiuose vokeliuose liutero
nų jaunimo vasaros stovyklai pa
remti Lietuvoje, kuriai vadovaus 
kun. Liudas Miliauskas.

- Sekmadienį, gegužės 4, Šv. 
Komunija nebus dalinama. Šv. Ko
munija bus dalinama per Motinos 
dieną, gegužės 11, nes tą sekmadie
nį Komuniją priims mūsų vaikučiai 
pirmą kartą.

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
kultūros centrui $50 aukojo A. 
S. Zimnickai.

Išeivijos Lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $300 - P. 
T Pargauskai; $100-A. Rukšys.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $100 aukojo 
A. Aleli ūnas.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - J. Dragūnienė, 
A. Trečiokienė (Statulevičių gi
minės įnirusiųjų atminimui).

Toronto vyr. skaučių “Birutės” draugovės draugininke ps. Dalia 
Steponaitienė ir ps. Rita Birgiolienė prekiauja ežiukais per Kaziuko 
mugę Nuotr. I. Meiklejohn

Prisikėlimo parapijos žinios
- Velykų švenčių giedojimą at

liko: “Volungės” choras su solistais 
J. Vašku ir A. Pakalniškyte-Puo- 
džiūniene, Didįjį penktadienį gie
doję Faure Requiem; parapijos cho
ras, giedojęs Velykų rytą per Prisi
kėlimo Mišias ir parapijos jaunimo 
choras - Velykų dieną per 10.30 
v.r. Mišias.

- Žodis tarp mūsų gegužės ir 
birželio mėnesių knygutės yra pa
dėtos šventovės prieangyje. Visi yra 
kviečiami jas įsigyti. Kaina $5.

- Metinis parapijos susirinki
mas vyks šį sekmadienį, balandžio 
27, 12 v.d. parapijos salėje. Bus da
romi parapijos tarybos visų sekcijų 
pranešimai ir renkama pusė tary
bos narių. Jei kas norėtų kandida
tuoti, yra prašomi susisiekti su no
minacijų komisijos nariais, B. Če
paitiene, V. Siminkevičiene ar V. 
Tasecku.

- Balandžio 19 d. palaidota 
a.a. Sofija Tumosienė, 80 m. Paliko 
dukrą Janę ir sūnų Algį su šeimo
mis. Balandžio 22 d. palaidotas a.a. 
Paulius Užbalis, 80 m. paliko žmo
ną Sofiją, dukras Beverly ir Valerie 
ir brolį Viktorą su šeimomis. Lietu
voje mirė a.a. Gražina Bartnin- 
kienė, V. Lėverienės sesuo.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 27: 8 v.r. už a.a. Sofiją ir 
Vytautą Dobrovolskius; 9.15 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius; 
10.30 v.r. už a.a. Joną Karką - 10 
metinės, už a.a. Magdaleną ir Kri- 
lavičių šeimos mirusius, už a.a. Vin
cą Vaškelį; 12 v.d. už a.a. Pijų Jurk- 
šaitį ir Kazimierą Petruševičienę.

Gegužės 11-12 referendu
mas dėl L.R. narystės Europos 
sąjungoje. Balsavimas vyksta 
paštu. Gavus biuletenius iš L.R. 
ambasados Otavoje ir pabalsa
vus, juos reikia tuoj pat siųsti at
gal į ambasadą. Tačiau dėl ko
kių nors priežasčių negavus biu
letenių, galima asmeniškai bal
suoti atvykus į L.R. gen. konsu
latą Toronte, 1573 Bloor St. W. 
gegužės 10 ir 11 dienomis, tarp 
12 v.d. ir 3 v.p.p. Atvykus asme
niškai balsuoti, reikia būtinai at
sinešti Lietuvos respublikos pa
są. Inf.

Lietuvių Namų žinios
- Šv. Velykų dieną svetainė 

buvo uždaryta.
- Balandžio 16 d. įvyko Lietu

vių Namų valdybos posėdis, kuria
me valdybos nariai pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas - dr. R. Za- 
bicliauskas, vicepirmininkas E. Ste
ponas, iždininkas A. Aisbergas, 
sekretorius - T. Gurevičius. Slau
gos namų priežiūros pirmininkas 
R. Sonda.

- LN ir “Labdaros” valdybos 
posėdis įvyks gegužės 8, ketvirta
dienį, 7 v.v. Lietuvių Namų sekly
čioje.

- Lietuvos filharmonijos solis
tės Skaidres Jančaitės koncertas - 
balandžio 24 d.

- LN Kultūros komisija yra pa
ruošusi vaizdajuosčių katalogą, ku
riame galima rasti 160 filmų, kon
certų, spektaklių. Platesnę informa
ciją teikia S. Pabricienė tel. 416- 
762-5419 arba cl. paštu vkulnys@ 
aol.com

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. 

dr. A. Valadkos atminimui $100 
aukojo J. Ciupek. Slaugos namų 
komitetas dėkoja visiems aukoto
jams už aukas. Jos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas. Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St.W. Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

Toronto gintarietės atlieka “Verbelės” šokį metiniame koncerte Nuotr. I). Puterienės

Toronto “Gintaro” sambūriui (vadovei R. Karasięjienei) “Paramos” kooperatyvo valdybos vicepirm. 
Kęstutis Draudvila įteikia 10,000 dol. gintariečių kelionei į Lietuvą Nuotr. D. Puterienės

Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
sveikinimas lietuviams, paskelb
tas internete: “Linksmų Šzventų 
Wclyku; Prisikėlięs Kristus vi
siems tesuteikia džiaugsmo ir 
Ramybės!”

Kristaus Prisikėlimo šven
tės proga daug kas atsiuntė svei
kinimo atvirukus bei laiškus su 
geriausios sėkmės linkėjimais 
Tėviškės žiburiams ir jų darbuo
tojams. Už tą malonų dėmesį, 
gerus linkėjimus reiškiame nuo
širdžią padėką ir iš savo pusės 
linkime neblėstančio velykinio 
džiaugsmo ir gausios Dievo pa
laimos.

Lietuvos respublikos amba
sadorius JAV-se Vygaudas Usac
kas dalyvaus XII-jame Mokslo ir 
kūrybos simpoziume, kuris įvyks 
š.m. gegužės 21-25 d.d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Am
basadorius V. Ušackas vado
vauja simpoziumo paskaitų po
litinei sekcijai. Jo pranešimo 
simpoziumo dalyviai ir svečiai 
turės progą pasiklausyti sekma
dienį, gegužės 25 d. Į simpo
ziumą yra maloniai kviečiami ne 
tik mokslininkai, bet ir plati vi
suomenė iš visų kraštų. Susido
mėjusių iš Lietuvos atvyksta di
delė grupė. Toks pat turėtų būti 
ir mūsų visos išeivijos visuome
nės dėmesys bei dalyvavimas.

Keliaujantys į Lietuvą iš 
Kanados ir JAV turėtų įsidė
mėti, kad šiais metais atidžiau 
taikomos taisyklės dėl užsienio 
paso galiojimo. Užsienio pasas 
turi būti galiojantis mažiausiai 
dar 6 mėnesius po grįžimo iš 
kelionės į gyvenamąjį kraštą, 
kaip patyrė keliaujantys į Lietu
vą šių metų vasario mėnesį. 
Taip pat yra pasikeitusios tai
syklės dėl bagažo. Reikia pasi
tikrinti su lėktuvų skrydžių fir
momis.

A. a. Antano Pūko vienerių 
metų mirties prisiminimui Kris
tina Dambaraitė-Janovvicz su 
šeima Tėviškės žiburiams aukojo 
$30.

A. a. Erikui (Eric) Nielsen 
mirus, artimieji užjausdami jo 
tėvelius, Nerytę ir Paul, sesutę 
Daivą, brolį Adomą, močiutę 
Eleną A. Zulicnę, daug tetų, 
dėdžių, pusbrolių, pusseserių, 
daug šeimos draugų, vėžiu, 
džiova bei kitomis ligomis ser
gantiems vaikučiams ir tremti
niams Lietuvoje aukojo: $50 - 
Anapilio moterų būrelis, Elena 
A. Žalienė; $40 - M. Fidenza; 
$25 - I. M. Songailos, M. Povi- 
laitienė, dr. A. ir M. Kiškiai, A. 
J. Lukošiūnai; $20 - N.N., D. 
Barkauskienė, R. R. Valadkos, 
G. Beclen, F. Marino, R. Sha- 
mess, L. Piller, I. Molytė.

D.B. ir M.P.

ATŠAUKIAMA
ATVELYKIO pietūs Lietuvių Namuose 

š.m. balandžio 27 d. 
ryšium su SARS liga ir nedideliu 

išparduotų bilietų kiekiu.
VYKS EILINIAI SEKMADIENIO PIETŪS

Kanados lietuvių fondo 
taryba posėdžiavo balandžio 9 
d. Prisikėlimo parapijos patal
pose. Pirmininkavo tarybos pir
mininkė Gražina Ignaitytė. Po
sėdyje dalyvavo ir valdybos 
pirm. A. Nausėdas. Buvo aptar
ti įvairūs fondo reikalai. Organi
zacijų ir kitų lietuvių institucijų 
prašymų komisijos pirm. P. Ku
ras perskaitė sąrašą ir paskirtas 
paramos sumas. Posėdžio daly
viai vienbalsiai jį priėmė. Pra
nešta, kad jau baigiamas spaus
dinti 40 metų sukakties veiklos 
leidinys. Metinis KLF susirinki
mas įvyks balandžio 26 d., 9 v.r., 
Prisikėlimo salės patalpose. Ke
turi KLF tarybos bei valdybos 
nariai baigia kadenciją ir nomi
nacijų komisija registruoja kan
didatus į tarybą. S.Pr.

Į Kanados kariuomenės sto- 
vyką Camp Borden trumpam 
dviejų mėnesių anglų kalbos 
kursui atvyko Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijos sekreto
rius Jokūbas Lileika, atsakingas 
už išteklių bei biudžeto ir finan
sų valdymą. Į Lietuvą grįžta bir
želio 9 dieną. V.P.

Paieškojimas
Ieškau savo senelio Ričardo 

Kossmanno, sūnaus Gustavo, kilu
sio iš Pilviškių, gimusio 1907 m. 
spalio 4 d. giminių ar pažįstamų. 
Mūsų žiniomis, jis gyveno ir apie 
1966-1972 m. mirė Kanadoje. Ma
no mama Vanda yra duktė Ričardo 
Kossmanno ir Marijos Samulevi- 
čiūtės, kuri apie 1929 m. išvyko į 
Ameriką, ir vėliau visi ryšiai su ja 
nutrūko. Ričardas Kossmannas ve
dė Martą Bursatskaitę (Martha Bu- 
schatz.ki), turėjo 4 brolius (Rober
tą, Paulių, Aleksandrą, Julių) ir dvi 
seseris - Vandą Burkšaiticnę, mi
rusią Kanadoje (buvo ištekėjusi už 
Juozo Burkšaičio) ir Irmą Stanke
vičienę, (pirmas vyras Kelertas, su 
kuriuo turėjo sūnų Otą), antrą kar
tą ištekėjusią už Stankevičiaus, su 
kuriuo susilaukė sūnaus Arnoldo. 
Paskutinį kartą mama su tėvu ma
tėsi apie 1943 m. Kaune, kur trum
pai buvo susitikusi ir tėvo supažin
dinta su savo pusbroliu Arnoldu, 
kuris, tikimės, yra gyvas ir gyvena 
Kanadoje. Giminių ieško Ričardo 
dukra Vanda ir vaikaitė Lilija. Ad
resas: Lilija Gaidauskicnė, Aušri
nės 10, 4580 Alytus, Lithuania; tel. 
+ 370 315 50056 arba +370 652 
77650.

Tremtinių vaikų mokyklai 
Tėviškės namai $50 aukojo A. S. 
Zimnickai.

A. a. Antano Liaukaus vie
nerių metų mirties prisiminimui 
H. Liaukus Tėviškės žiburiams 
aukojo $100.

A. a. Daivos Žemaitytės- 
Forlenza, mirusios Cicero, IL, 
prieš penkeris metus, atminimui 
pusseserė Audronė Žemaitytė 
Tėviškės žiburiams aukojo $100.

A. a. Antano Prunskaus at
minimui Audronė Žemaitytė 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

Vaikų dienos centrams Lie
tuvoje aukojo: $100 - N.N.; $50
- S. E. Čepai; $20 - A. Puteris,
A. I. Jurcevičiai, N.N., S. Gir- 
čienė, V. Paulionis, N.N., A. 
Sungailienė, M. S. Bušinskai, 
M. Tamulailienė. Komiteto var
du visiems nuoširdžiai dėkoju. 
Jūsų aukos apmalšins alkį dau
gelio mažutėlių. O.G.

Gautas pranešimas iš Lie
tuvos bėgimo mėgėjų draugijos, 
kad š.m. liepos 20-26 d.d. jau 
trečią kartą vyks estafetinis bė
gimas “Soldinas-Kaunas”, šį 
kartą minint S. Dariaus ir St. 
Girėno skrydžio per Atlantą 70 
metų sukaktį. Pirmą kartą bėgta 
iš Soldino (Pščelniko) į Kauną 
1993 m. Antrą kartą 1998 m. 
atliktas atvirkštinis žygis - bėgta 
iš S. Dariaus ir St. Girėno 
tėviškių, nešta žemė ir išbarstyta 
prie “Lituanikos” sparnais su
žeistų pušų. Antrojo bėgimo da
lyviai pasirašė nutarimą kas 5 
metai rengti bėgimus iš Soldino 
arba atvirkščiai. Draugija kvie
čia ir išeivijos bėgikus įsijungti į 
šių metų istorinį bėgimą. Kiek
vienam bėgikui per dieną teks 
nubėgti 50 km, ilsintis 2 vai. nu
bėgus 10 km. Susidomėję šiuo 
žygiu prašomi kreiptis adresu: 
Lietuvos BMA, Pamėnkalio g. 5
- 26, 2001 Vilnius, tel. ir faksas:
85-212-52-38. Registruotis iki 
š.m. gegužės 10 d. Inf.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklapis www.tzib.coin laukia 
jūsų apsilankymo. Skaitytojai 
kviečiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elektroni
niu paštu -

t evzib(b'pat licom.com

Aušros Vartų parapijoje Kris
taus Prisikėlimo Mišios buvo pra
dėtos procesija, kurioje dalyvavo 
komiteto nariai, skaitovai, gėlių 
barstytojos ir patarnautojai. Mišias 
atnašavo klebonas kun. Ričardas 
Birbilas. Giedojo parapijos choras, 
vyrų kvartetas ir sol. Antanas Keb- 
lys. Dirigavo Antanas Mickus. Var
gonais grojo “Universitė de Mont
real” muzikos dėstytoja Lenore 
Alford. Nuolatinis vargonininkas 
Lavrenti Djincheradze yra išvykęs į 
Vokietiją šeimos reikalais.

Po Mišių salėje parapijos ko
mitetas suruošė puikias vaišes. 
Kaip visada daug nuoširdaus darbo 
įdėjo komiteto narės Janina Blauz- 
džiūnienė ir Stefanija Jutuvienė.

Skautų sueiga įvyks gegužės 2, 
penktadienį Aušros Vartų parapi
jos patalpose. Žiemos sezono užda
rymas - iškyla į lie Bizard numatyta 
gegužės 24 d. S.

Tradicinės gegužinės pamal
dos Aušros Vartų parapijos švento
vėje bus pradėtos gegužės 1 d. ir 
vyks šia tvarka: šiokiadieniais 6 vai. 
vak., šeštadieniais - 8 vai. ryto, o sek
madieniais - po 11 vai. Mišių. Inf.
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ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį gyvenant 
kartu Mississaugoje. Skambinti po 
5 v.p.p. tel. 905 274-5423.

IEŠKOME MOTERS prižiūrėti du 
vaikus, 7 ir 3 metų. Gyventi kartu. 
Skambinti 416-866-6102 ir palikti 
žinutę.

VAŽIUOJATE vasarą į Lietuvą? 
Jūsų laukia puikus 4 kambarių bu
tas Kaune. Visi patogumai, apsau
ga. Skambinti Zitai 416-535-8519.

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

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Ar jūsų medžiai bei krūmai apleisti 
ir reikalingi pagalbos? Paskambin
kit ir sutvarkysim viską! Turiu 10 
metų patirtį ir garantuoju gerą 
darbą. Danius Lelis 416-753-0790 
(pager) arba 905-692-9741.

Canadian Heritage - Kanados paveldo departamento leidybos programų 
skyriaus vedėjas WIILIAM FIZET (kairėje) susitiko su Etninės spaudos 
tarybos nariais Toronte š.m. balandžio 15 d. Viduryje tarybos vicepirmi
ninkas MAXWELL WYTE, dešinėje - pirmininkas Tomas Saras

Nuotr. R. Jonaitienės

i TĖVIŠKES ŽIBURIAI
THE EI GHT S O E H O M E LA N D

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

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

(JAV-se amerikietiškais doleriais)
Vardas, pavardė......................................................................

3 Adresas....................................................................................

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

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 
L5C 1T3, Canada

Tinklapio adresas: www.tzib.com
El. paštas: tevzib@pathcom.com

I Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802
i Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 

siunčiami nemokamai šešias savaites

Panevėžio vysk. Jonas Kauneckas 
sveikina Aušros Vartų parapijie
čius Montrealyje jam surengtuose 
pietuose Nuotr. A. Jurėno

Susitikime su vyskupu J. Kaunecku 
Montrealio AV parapijoje P. Ada- 
monis klausė svečią apie sielovados 
būklę Lietuvoje Nuotr. A Jurėno

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

aol.com
http://www.tzib.coin
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com

