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Diktatūrų griovimas ?
Kiek ir ko turi būti paaukota vienam diktatoriui 

nuversti? Klausimas kyla po Irako karo, kuriame žuvo 
šimtai žmonių, daugiausia irakiečių karių ir civilių, sunai
kinta ir išplėšta daug turto, suardytas normalus gyveni
mas, kurio atstatymas kainuos bilijonus dolerių.

D
IKTATORIŲ pasaulyje dar nemažai. Kas bus, 
jeigu juos visus šitokiu būdu teks nuo sostų vers
ti? Be to, ar juos visus taip lengvai karine jėga 
įveiksi? Yra dar daug “kietų riešutų” ir tokių milžinų, ku

rių liesti, kad ir kaip norėtum, negalima. Kai kuriuos net 
apsimoka palikti ramybėje, užsimerkti prieš sistemą ir 
bendrauti. Jei taip, tai kurie diktatoriai Amerikai užkliū-' 
va? Šiuo metu visas pasaulis mato, kad užkliūva arabų 
kraštai, nes įsitikinta, kad jie remia ir net ruošia teroris
tus, kurie savo veiksmus nukreipia prieš JAV ir Izraelį. 
Kai po Rugsėjo 11-osios prezidentas G.W. Bush paskelbė 
karą terorizmui, dėmesys arabų kraštams ir arabų kilmės 
žmonėms labai sustiprėjo. Tai logiška išvada, nors ne 
naujiena. Tačiau ar Amerikai buvo būtina be Jungtinių 
Tautų pritarimo skubiai imtis karinių veiksmų j>rieš Ira
ką, klausimas, atrodo, ilgesnį laiką liks atviras. Šiuo metu 
aiškus tėra tik vienas dalykas - JAV karinis smūgis Irakui 
po to, kai nebuvo rasta masinio naikinimo ginklų, suskal
dė Jungtinių Tautų vienybę, pažeidėjų autoritetą, suprie
šino valstybes ir savus žmones, pakeitė nuotaikas, pažiū
ras, įnešė nelaukto ir pavojingo erzelio. Kaip šitą būklę 
bevertintume, kas jau padaryta - padaryta. Smelkiasi tik 
klausimas, ar iš to tris savaites trukusio karo kas nors bus 
pasimokyta, ar tai ką nors pakeis, ar nebus pradėta sam
protauti, kad gal gi diktatorius galima nuversti ir nužu
dant nekaltų žmonių. Gal kas ims ir paskaičiuos, kokia 
didžiulė kaina mokama už pasirinktą primityvų būdą tap
ti laimėtoju?

Savaitė Lietuvoje

S
OVIETŲ Sąjunga buvo nugalėta “šaltojo karo” bū
du. To vadinamo šaltojo karo didysis ginklas yra lai
kas. Greičiausiai jis būtų tikęs ir Irako diktatoriaus 
režimui sugriauti. Kodėl tokiu ginklu nepasinaudota? Ko

dėl ilgiau laukti nebebuvo galima? Spaudoje užtinkamos 
dvi pagrindinės priežastys. Pirmoji - Izraelio ir palestinie
čių nesibaigiančios kovos, kai vieni pasiilgę ramybės ir pa
stovumo, o kiti įvairiais būdais siekia valstybinio statuso 
ir nori įsitvirtinti šalia kitų kaimynų lygiateisiu pagrindu. 
Antroji priežastis - šių laikų visavaldis turtas alyva, kurios 
šaltiniai Irako diktatoriaus buvo suvalstybinti ir kaip tokie 
daug sunkiau prieinami laisvajai rinkai, didžiajam kapita
lui, praktiškai valdančiam kone visą pasaulį. Priėmus dė
mesin tas dvi priežastis, priekaištai Amerikai, kodėl ji 
pvz. nepuola komunistinės Šiaurės Korėjos, o su ja tik ta
riasi, nustoja pagrindo. Išvada aiški: diktatoriai diktato
riams nelygūs, arba jie blogi, jei valdo didelius turtus, o 
toleruotini, gal net geri, vargingų žemių valdovai, visai 
per daug nepaisant, kurie daugiau savų žmonių nužudo 
ar pridaro kokių kitų niekšybių. Žmogus - menkas turtas, 
ypač jei ne savas. Ruandos skerdynės didžiosioms pasau
lio galybėms nerūpėjo; atvirkščiai - taikinga ir rami 
Ruanda neįdomi platesnių rinkų ieškantiems. Neįdomi 
buvo nei kovojanti Lietuva, nei jos patriotai partizanai, 
kritę už laisvę ir tiesą, visą pokarinį dešimtmetį tikėjęsi 
sulaukti tos vakarietiškos paramos ar bent didesnio dė
mesio. Neįdomi šiandien nė kovojanti Čečėnija, visaip 
taikstantis vos ne teroristiniu kraštu įvardijama. Žinoma, 
visas netiesas, išsisukinėjimus ir vingius galima pavadinti 
politikos vardu. Tačiau ieškant sąžiningų atsakymų ne vi
sada įmanoma už to vardo pasislėpti. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI______

Liberalai laimėjo Kvebeke
Jean Charest ir jo vadovau

jami liberalai rinkimuose į Kve
beko provincijos parlamentą 
laimėjo 76 iš 125 vietų, palikda
mi iki šiol vyravusiems Parti 
Quebecois (PO) 45 vietas. Tre
čioji partija, l’Action demoerati- 
ąue du Quebec (ADQ), kuri rin
kimų pradžioje atrodė gana 
stipri, atsiliko gana toli nuo 
abiejų pagrindinių Kvebeko 
partijų su vos 4 parlamentarais. 
Populiarių balsų skaičiumi par
tijos pasiskirstė taip: už liberalų 
kandidatus balsavo 46% kvebe- 
kiečių, už PO kandidatus 33% 
ir už ADQ - 18%. Pats J. Cha
rest savo rinkiminėje Shcr- 
brook apygardoje laimėjo 2,500 
balsų dauguma prieš PQ kandi
datę, partijos vicepirmininkę 
Marie Malavoy. Per 1998 m. 
rinkimus tą pačią PO kandidatę 
J. Charest pralenkė tik 900 balsų.

Šių rinkimų vajaus metu J. 
Charest aplankė visus provinci
jos kampelius, kad geriau susi
pažintų su kvebekiečių siekiais 
ir problemomis. 1998 metais jis 
buvo tik ką priviliotas iš federa
cinių konseivatorių vadovo pos
to vadovauti provincijos libera
lams - todėl nebuvo tinkamai 
susipažinęs su kvebekiečių prob
lemomis. Per tuos rinkimus 

(1998 m.) liberalai buvo gavę 
daugiau populiarių balsų (44%, 
tuo tarpu PO - 43%), bet parla
mente vietos pasiskirstė 76:48 
PQ naudai. Šiuose rinkimuose 
daugelis ikišiolinių ministerių 
PQ kabinete buvo perrinkti, tik 
keturi pralaimėjo rinkimus, tuo 
garantuodami stiprią opoziciją. 
Pats PQ vadovas, 66 metų 
amžiaus Bernard Landry, lai
mėjo savo apygardoje, bet žada 
netrukus pasitraukti - leisti par
tijai “atsinaujinti ir atjaunėti”. 
Naujasis Kvebeko premjeras 
Jean Charest bus įvesdintas į 
šias pareigas balandžio 29 
dieną.

SARS, ūminis kvėpavimo 
takų sindromas, nuo kurio To
ronte ir apylinkėse mirė 21 
žmonių (visi vienas nuo kilo už
sikrėtė tiesioginiai santykiauda
mi), 260 serga, persirgo arba 
įtariami užsikrėtę, vis dar pavo
jingas, bet padėtis pamažu da
rosi pastovi. Paniką pačioje li
gos istorijos pradžioje sukėlė 
tai, kad nebuvo žinomi tos ligos 
kaltininkai: ar tai bakterijos, ar 
virusai, ir kokio tipo. Palyginti 
greitai užkrečiamųjų ligų spe
cialistai Br. Kolumbijos labora
torijoje {Michael Smith Genome 
Sciences Centre Vankuveryje)

Svečiai iš Lietuvos - “Saulės” ansamblio nariai iš Šiaulių, Čikagoje dalyvavę Karaliaus Mindaugo 
karūnacijos 750-čio iškilmėje. Čia matome juos su buvusiu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi

Nuotr. J. Urbono

Lietuva politiniame labirinte
Lietuvos žingsniai Europos sąjungos link • Irako karas ir Lietuvos

DR. JONAS KUNCA
Daug ir svarbių tarptautinių 

įvykių staiga pakeitė pasaulinės 
politikos scenarijų, kuriame tik
rai sunku susigaudyti. Mat poli
tinė padėtis nuolat keičiasi kar
tu su naujų įvykių eiga. Tokiu 
nepastovumo metu mūsų valsty
bei reikia itin būti atsargiai.

Balandžio 16 d. Atėnuose 
buvo pasirašyta naujų narių, jų 
tarpe ir Lietuvos, įstojimo į ES 
sutartis, kuri dar turės būti visų 
ratifikuota. Atrodo, kad ratifi
kacija eis sklandžiai, ir 2004 me
tais jau būsime pilni ES nariai.

Prasidės tos sąjungos orga
nizavimo darbas, kuriame daly
vaus jau ir naujai įstojusios na
rės. Teks nustatyti, kurie reika
lai bus centrinėje ES žinioje ir 
kuriuos spręs kiekviena valstybė 
savo nuožiūra. Užsienio politika 
liks ES centrinių įstaigų žinioje, 
kaip ir saugumo reikalai. Vie
ningas ES balsas bus žymiai pa
veikesnis sprendžiant svarbius 
pasaulio reikalus. Tas pat su 
bendru ES saugumu. Taigi mū
sų laukia ne tik prisitaikymas 
prie Vakarų Europos rinkos, 
bet ir prisidėjimas prie tos 450 
milijonų gyventojų valdžios or
ganizavimo. Aišku, visi norėtų 
ją matyti gerai veikiančią ir iš
mintingai vedančią užsienio po
litiką.

Lietuvai ypač svarbus sau
gumo klausimas. Nedraugiški 
balsai iš rusų Dūmos ir kai ku
rių politikų lūpų tai nuolat pri
mena. Maskvos santykiai su Va
šingtonu buvo gana pagerėję po 
prez. Bush ir Putino susitikimo 
Slovėnijos sostinėje 2001 m. Po 
jo Amerikos prezidentas Rusi
jos kolegą paskelbė jo dvasios 
draugu. Bet Maskvos pasisaky
mas prieš Irako karą tuos santy
kius bene bus kiek atšaldęs. 
Svarbu, kad JAV toliau daly
vautų ŠAS (NATO) organizaci
joj. Ir čia parodo, kad ji išliks 
ŠAS nare, nepaisant buvusių 
nesutarimų. ŠAS reikalinga ne 
tik Europai, bet ir JAV. Bendri 
interesai vienija.

Europos ekonomika beveik 
nustojo augti. Bet perspektyvos 

surado kaltininką - koronaviru- 
są, kuris gyvuoja jau seniai, bet 
gyvūnuose (minimi šunys, kar
vės, katės), ir tik neseniai persi
metė į žmones. Viena vokiečių 
bendrovė paskelbė, kad jau yra 
paruošusi egzaminą šiai ligai 
nustatyti. Nors jau žinoma, kad 
koronavimso sudėtyje yra apie 
20 genų, pagaminti nuo jo skie- 
pus truks apie metus laiko. Tuo 

(Nukelta į 6-tą psl.)

parama sąjungininkams 
jos ateičiai yra geros. Jai atsi
gauti padės aukšta jos gaminių 
kokybė, kuri yra griežtai kont
roliuojama. Prie ekonomikos 
atsigavimo prisidės ES nedaly
vavimas Irako kare, kuris kaina
vo apie 100 bilijonų dolerių. 
Nemažesnės išlaidos bus suriš
tos su okupacinės kariuomenės 
laikymu toje šalyje ir jos atstaty
mu. Tas išlaidas turės padengti 
karą pradėjusios JAV, Anglija 
ir Australija.

Dar bus daug komentarų 
apie tą Irako invaziją, kurios pa
teisinimas - masinio naikinimo 
ginklai - iki šiol nei pavartoti, 
nei rasti. Prisistatęs amerikie
čiam Irako ginklų gamybos vir
šininkas pasakė liūdną žinią, 
kad Irakas tokių ginklų neturė
jo. Kuo pateisins JAV šitą kari
nę avantiūrą? Be to, irakiečiai 
jau dabar protestuoja prieš tokį 
išlaisvinimą ir mėginimą jiems 
primesti Vašingtone suorgani
zuotą okupacinę valdžią. Koali
cinė kariuomenė parodė savo 
nesugebėjimą palaikyti tvarką ir 
apsaugoti ligonines, elektrines 
ir vandens tiekimo įmones nuo 
sugriovimo ir plėšikavimo. Ji 
leido išvogti pasaulinės svarbos 
Bagdado muziejų! Galų gale 
amerikiečiai su anglais buvo 
priversti šauktis Saddam Hus- 
seino policininkus į pagalbą. 
Vargu laimėtą tokį nepagrįstą ir 
nelygų karą galima laikyti per
gale. Ko gero jis padidins ne
apykantą musulmonų arabų pa
saulyje Amerikai, ir teroro aktai 
gali pagausėti, jei ne dabar, tai 
ateityje. Objektyviai žiūrint, Ira
ko karas yra Vašingtono klaida, 
kurios kaina dar nežinoma, bet 
ji gali būti nenumatytai didelė.

Lietuva, kartu su kitom Ry
tų ir Vidurio Europos valsty
bėm pritarė šitam karui, nes 
manė, kad taip elgdamos užsi

Prie bilietų stalo j “Saulės” koncertą Brighton Parke Čikagoje. Pirmas 
iš kairės “Saulės” vadybininkas Zenonas Ripinskis Ntr. Ed. Šulaičio

tikrins įstojimą į ŠAS. Antra 
vertus, minėti europiečiai nela
bai įstengia skirti amerikiečių 
tautos nuo Vašingtono vedamos 
politikos. Tik 20% Amerikos 
gyventojų yra už vienašališką Iz
raelį remiančią politiką. Likusi 
dalis norėtų nešališkos laikyse
nos Vid. Rytuose. Taigi derėtų 
remti amerikiečių daugumą, o 
ne dabartinę politiką, kurią ma
ža neokonservatorių grupė yra 
įpiršusi neapdairiai administra
cijai, kuri kenkia ne tik pasauli
nėm organizacijom kaip JT, 
ŠAS, ES, bet ir pačiai Amerikai. 
Dar ir po karo Vašingtonas mė
gina neleisti Saugumo tarybos 
ginklų tikrinimo komisijai vykti 
Irakan ir užbaigti savo darbą, 
kad po to galėtų atšaukti sank
cijas tai valstybei.

Europos valstybės turėtų 
gerai apsigalvoti dėl tokios Va
šingtono politikos rėmimo. Ge
riau mūsų mažai valstybei užsi
imti įstojimo į ES ir ŠAS ruoša. 
Tarptautinius reikalus, kiek jie 
neliečia tiesiogiai mūsų šalies 
saugumo, geriau palikti spręsti 
JT ir JAV. Europa čia turėtų 
kalbėti vienu balsu, o ne atskirų 
valstybėlių šukavimais.

Didžiausias Lietuvos rūpes
tis yra šalies saugumas. Šią 
problemą bus lengviau išspręsti 
su ES pagalba. Galima laukti, 
kad dabartinis pasaulio politi
kos šiurpulys užsibaigs, kai 
amerikiečių dauguma pamatys 
tokios agresyvios politikos ža
lingumą ir aktyviai jai pasiprie
šins. Dar vis blogėjant ekonomi
kai, ta dauguma gali pakelti bal
są prieš šalies ekonomikos, 
spaudos ir politikos piktnau
džiavimą. Prieš laisvinant kitas 
šalis, reikėtų patiem amerikie
čiam išsilaisvinti. Be to, rake
tom ir bombom primesta demo
kratija niekur neprigyja.

Nepagrįsti kaltinimai
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Algirdas Brazauskas ba
landžio 19 d. “sutaikė” vidaus 
reikalų ministerį Juozą Berna- 
tonį ir policijos generalinį komi
sarą Vytautą Grigaravičių, nes 
tarp jų buvo iškilusių nesutari
mų. Ministeris apkaltino komi
sarą, jog su šio žinia buvo ren
kama informacija apie politikus 
bei aukštus valdžios pareigūnus, 
ir reikalavo jo atsistatydinimo. 
“A. Brazausko įsitikinimu, seki
mo įtarimas ministerio buvo 
sukeltas visai be pagrindo”, rašo 
Lietuvos rytas.

Po susitikimo su premjeru 
pareigūnai išplatino bendrą pa
reiškimą, kad jiems įmanoma 
suderinti požiūrių skirtumus. 
Seimo pirmininko Artūro Pau
lausko nuomone, vis tiek nerei
kėtų nutraukti seimo sudarytos 
komisijos, tiriančios ministerio 
veiksmų pagrįstumą.’ Tėvynės 
sąjungos .(Lietuvos konservato
rių) frakcija ragina prezidentą 
Rolandą Paksą nedelsiant pa
siūlyti ministeriui pirmininkui 
atstatydinti vidaus reikalų mi
nisterį Juozą Bernatonį. Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas 
taip pat patarė ministeriui būti 
principingu ir atsistatydinti.

Dauguma remia ES
“Vilmorus” visuomenės nuo

monės ir rinkos tyrimų centro 
atlikta gyventojų nuomonės ap
klausa rodo, kad Lietuvos na
rystę Europos sąjungoje (ES) 
remia du trečdaliai gyventojų. 
Kovo mėnesį narystę palaikė 
65.5% gyventojų. Prieš Lietuvos 
narystę šiuo metu referendume 
balsuotų 13.3%, tiek pat, kaip ir 
praėjusį mėnesį. Balandžio mė
nesį neapsisprendusieji sudarė 
20.4% (kovo-21.2%).

Maltos, Slovėnijos ir Veng
rijos gyventojai jau apsisprendė 
stoti į ES. Lietuvoje referendu
mas vyks gegužės 10-11 d.d.

Lietuvoje viešintis Europos 
parlamento pirmininkas Patrick 
Cox balandžio 22 d. Lietuvos 
seime paragino Lietuvos žmo
nes aktyviai dalyvauti referen
dume, teigdamas, jog pasirinki
mas būti Europos sąjungoje yra 
pasirinkimas plėtotis kartu su 
Europa ir suteikia puikiausių 
galimybių žengti į priekį. Jis pa
žymėjo, kad Lietuva bus viena iš 
tų valstybių, kuri gaus daugiau
sia išmokų, tenkančių vienam 
gyventojui.

Susitarė partijos
ELTA/LGTIC žiniomis, 

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga (LPKTS) ir 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai) 2004 metų rinki
muose dalyvaus kaip viena poli
tinė jėga. Jos balandžio 16 d. 
pasirašė susitarimo projektą, 
kuris dar bus svarstomas abiejų 
partijų skyriuose.

Numatyta, kad iki šių metų 
rudens šios partijos veiks kaip 
“dvinarė struktūra”, esminiais 
politiniais klausimais vadovau
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Stebėtina buvo radinių gausa, jų meniškumas

jama jungtinės tarybos. Po to 
LPKTS turėtų veikti kaip Ko
votojų (buvusių politinių kalinių 
ir tremtinių) frakcija vieningoje 
organizacijoje.

Seimo pirmininkas 
Portugalijoje

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas balandžio 24-26 d.d. 
lankėsi Portugalijoje. Susitiko 
su Portugalijos parlamento pir
mininku Mota Amarai, Euro
pos reikalų ir užsienio politikos 
komiteto pirmininku Jaime Ga
ma, Valstybinės gynybos komi
teto pirmininku Correia de Je
sus. Jis taip pat dalyvavo bend
roje narystės Europos sąjungoje 
siekiančių valstybių parlamentų 
pirmininkų konferencijoje.

Vizito tikslas - aptarti busi
mųjų Europos sąjungos valsty
bių bendradarbiavimą, mažų 
valstybių bendrų interesų atsto
vavimą, Portugalijos narystės 
ES patirtį bei kitus aktualius 
klausimus, skelbia LGTIC.

Gyrė vyriausybės veiklą
Lietuvos seimas balandžio 

22 d. savo priimtoje rezoliuci
joje teigiamai įvertino vyriausy
bės veiklos metinę ataskaitą, 
kurią balandžio pradžioje sei
mui pateikė ministeris pirminin
kas Algirdas Brazauskas. Rezo
liucijoje nurodoma, kad vyriau
sybė nuosekliai įgyvendino sei
mo patvirtintą vyriausybės prog
ramą, savo veikloje “vadovavosi 
valstybiniais prioritetais, sudarė 
sąlygas augti ekonomikai, šaliai 
tapti vienu sparčiausiai besivys
tančių Europos regionų”.

Vyriausybė pagirta ir už tai, 
kad sprendė aktualias socialines 
problemas, gerino mokesčių su
rinkimą, nuosekliai rengė įstaty
mus ir kitus teisės aktus, juos 
derindama su ES teise, aktyviai 
rengėsi narystei ŠAS (NATO).

Pasiūlyta vyriausybei ir atei
tyje išlaikyti politinį ir ekonomi
nį pastovumą, tęsti ir įgyvendin
ti pradėtas svarbias reformas, 
sėkmingai užbaigti prisijungimą 
prie ŠAS ir ES, o taip pat atsi
žvelgti į seime pareikštą pagrįs
tą kritiką ir pateiktus siūlymus.

TVF ataskaita
ELTOS/LGTIC žiniomis, 

Tarptautinis valiutos fondas 
(TVF) numato, jog Lietuvos 
ūkio prieaugis šiais metais bus 
antras didžiausias tarp Europos 
sąjungos valstybių kandidačių. 
Jis turėtų sudaryti apie 5.3%. 
Smarkiausiai tarp ES kandida
čių turėtų paaugti Latvijos ūkis 
- 5.5%, o Estijos ūkio augimas 
turėtų siekti 4.9%. Dėl karo Ira
ke TVF sumažino viso pasaulio 
ūkio augimo numatymus, tačiau 
pabrėžia, kad narystės ES sie
kiančiose valstybėse ūkio augi
mas šiais metais prilygs praėju
sių metų rezultatams. Tai nu
lems pastovi vidaus paklausa ir 
nedidelis užsienio paklausos at
sigavimas.

TVF ataskaitoje pažymima, 
(Nukelta i 2-rą psl.)

http://www.tzib.com


2 psi. • Tėviškės žiburiai • 2003.IV.29 • Nr.17 (2772)

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
7 THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada. 
Tel. 905 275-4672 FAX 905 290-9802 E-mail: tcvzib@pathcom.com 

www.tzib.com
PAP Registration No. 09408. CPM 1001760

LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida. R. Sakalaitė-Jonaitienė, C. Senkevičius, 
G. Gaižuticnė. Metinė prenumerata - $45, rėmėjo - $55, garbės - $65. Oro 
paštu į užjūrius - $170, paprastu paštu - $60. Amerikoj - JAV dol. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendradarbių 
pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st and 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: 905 275-4672. U.S. 
office of publication: 2221 Niagara Falls Blvd., Niagara Falls, NY 14304- 
5709. Subscriptions: regular $45.00, patron $55.00, sponsor $65.00 per year. 
Airmail overseas - $170, regular mail overseas - $60. PERIODICALS 
Postage paid at Niagara Falls, NY. US POSTMASTER: send address changes 
to: “Tėviškės žiburiai”, P.O. Box 1072 Niagara Falls, NY 14304. CANADA 
POST: send address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario 
L5C 1T3. Printed in Canada. ISSN 0040-4063.
We acknowledge the financial assistance of the Government of 
Canada, through the Publications Assistance Program (PAP), 
toward our mailing costs. BaBziraaB

Nuotraukoje: Edvardas Šulaitis, žurnalistas, apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi, 
prezidentas Valdas Adamkus, Jonas Urbonas, Amerikos lietuvių respublikonų federacijos pirmininkas, 
ordinu “Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžiumi, kun. Kazimieras Ambrasas — Lietuvos 
nepriklausomybės medaliu Nuotr. J. UrbonoQ RELIGINIAME GT VENIME

Kauno senamiesčio Vaikų 
dienos centre kovo 14-15 d.d. vy
ko rekolekcijos su Mišiomis ir 
Gavėnios laikotarpio apmąstymu. 
Vadovavo Jaunimo centro refe
rentė L. Daugėlaitė ir Katedros 
parapijos klebonas kun. K. Gra
bauskas. Dalyvavo apie 15 jau
nuolių.

Akademinės sielovados kon
ferencija, jau vienuoliktoji, įvyko 
š.m. kovo 7-8 d.d. Vilniaus uni
versiteto senato salėje ir kovo 9 d. 
Sv. Jonų šventovėje. Renginys bu
vo skirtas bendradarbių savišvie
tai. Kalbėjo JAV Ksavero univer
siteto prorektorius sielovadai, li
turgijos prof. kun. dr. Leo Klein, 
SJ, aptaręs įkrikščioninimo vyks
mą, sakramentų eigą, Eucharisti
jos šventimo poveikį bendruome
nei, svarstė kūdikystėje pakrikšty
tų kelionę į sąmoningą tikėjimą. 
Dr. Marija Stankus-Saulaitė iš 
JAV, Konektikuto universiteto ir 
katalikiškos gimnazijos dėstytoja, 
svarstė tarpreliginio dialogo ir pa
garbos kitoms kultūroms klausi
mus, aptarė akademinės bend
ruomenės ugdymą teisingumo, 
taikos ir tarnybos linkme. Konfe
rencijoje dalyvavo 63 sielovados 
bendradarbiai iš aukštųjų ir aukš
tesniųjų mokyklų.

“A. Kolpingo asmenybė ir 
darbas draugijoje” - tai seminaro 
tema, kurią nagrinėjo Troškūnų 
Švietimo ir kultūros centre svečiai 
iš Šveicarijos Claudio Brentini ir 
Bernard Burger, Kolpingo dr-jos 
žymūs veikėjai. Jų klausėsi 30 
kolpingiečių iš įvairių Lietuvos 
vietovių. Pasiaiškinta, kaip supa
žindinti visuomenę su Kolpingo 
dr-jos veikla, kas būtinai žinotina 
apie draugijos įkūrėją pal. Adolfą 
Kolpingą. Švečiai lietuvius supa
žindino su savo narių vietine bei 
tarptautine veikla.

Palaimintojo arkiv. J. Matu
laičio parapijoje š.m. kovo 13 d. 
sės. O. Vitkauskaitės iniciatyva 
buvo įsteigtas Ahgcliukų klubas, 

VILNIUS. Trys kryžiai (atstatyti 1989 m.)

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

KLF kapitalas siekia beveik $3.5 milijono - tai Kanados 
lietuvių įnašas! Metinis pelnas (viršijantis $150,000) skirstomas 
lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei jaunimo 
organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (tremtinių 
reikalams, vaikų prieglaudoms, jaunimui).

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

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

Gražina (Burdulytė) STANKIENĖ, 
sulaukusi 78 metų iškeliavo pas Tėvą 2003 m. balandžio 
22 d. po trumpos ligos.

Meldžiasi sūnus Gediminas su žmona Irene bei 
vaikaičiai Andrew ir Alexander, duktė Gina, sūnus Algir
das su žmona Marija bei broliai Česlovas ir Juozas. Jau 
anksčiau iškeliavo vyras Antanas ir sesuo Eugenija.

Jos aminimui galima aukoti Jesuit Fathers Della 
Strada, 2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636 USA (paremti 
Jėzuitų veiklai Lietuvoje) arba Centre for Addiction and 
Mental Health Foundation, 33 Russell Street, Second 
Floor, Toronto, ON M5S 2S1.

ŠEIMA

užsimojęs burti parapijos bend
ruomenę. Jau apie dešimt jaunų 
šeimų su vaikais nuo 2 iki 7 metų 
pusvalandį prieš vakarines Mišias 
renkasi vienuolyno koplyčioje, 
kur rengiasi aktyviai dalyvauti pa
maldose. Pamokslo metu patiems 
mažiausiems atskirai aiškinamas 
Dievo žodis. Po Mišių tėvai pa
bendrauja, padiskutuoja, o mažie
ji tuo metu mokosi bendrauti 
žaisdami, kartu melsdamiesi. Klu
bui talkina Malinauskų ir Šumsku 
šeimos.

Konferencija “Religija ir 
kultūra” vyko Vilniuje š.m. kovo 
13-14 d.d. Pradėta ji kardinolo J. 
A. Bačkio sveikinimu, kuriame 
pacitavo popiežiaus Jono Pau
liaus II prieš dešimtį metų čia pa
sakytus žodžius “jūs turite steng
tis, kad protu nebūtų užtveriamas 
kelias paslapties link”. Dr. Pau
lius Subačius kalbėjo apie nesuta
rimus dėl gyvybės, priminė pra
ėjusių metų įvykius, kuriuos sukė
lė kai kurių noras skubiai priimti 
įstatymą dėl dirbtinio apvaisini
mo. Pabrėžė, kad per trylika ne
priklausomybės metų pirmą kartą 
per keletą dienų buvo surinkta 
80,000 parašų ir pirmą kartą ver
tybiniu pagrindu įsisteigė Lietu
vos teisininkų sąjunga už šeimą ir 
gyvybę. Brolis pranciškonas Arū
nas Peškaitis kalbėjo apie terminą 
“sekta”. Netinkamas šio žodžio 
išsiaiškinimas trukdo pažvelgti į 
destruktyvius religinius darinius. 
D. Chmieliauskas kalbėjo apie 
neįgalių žmonių, jų šeimų ir ap
skritai kančios akivaizdoje kelia
mus aštrius teologinius bei filoso
finius klausimus. E. Račius patei
kė statistikos apie islamo išpaži
nėjus Europoje ir Lietuvoje. Teo
logas E. Koršunovas kalbėjo apie 
prigimtinės nuodėmės apraiškas 
žiniasklaidoje. Religijotyrininkas 
G. Beresnevičius apžvelgė religi
jos ir kultūros santykį. Antroji 
konferencijos diena buvo skirta 
filosofijai ir teologijai bei religijai 
ir menui.

SPAUDOS BALSAI

Kas valdo Vilniaus miestą?
Toronto lenkų dienraštis 

Gazeta š.m. balandžio 11-13 d. 
laidoje rašo: “Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija nusprendė prisi
jungti Vilniaus savivaldybėje 
prie centro kairiųjų. Nuo lenkų 
partijos sprendimo priklausys, 
kas valdys Lietuvos sostinę. 
Kraštą valdančioji socialdemo
kratų partija užtikrino LLRA- 
ją, kad mainais parems seime 
lenkus liečiančius įstatymus.

LLRA galėjo pasirinkti 
centro dešiniuosius, kuriuos su
daro Liberalų sąjunga. Pažan
giųjų krikščionių demokratų są
junga ir konservatoriai, kurie 
savivaldybių rinkimuose gavo 24 
iš 51 mandato Vilniaus miesto 
taryboje ir centro kairiuosius, 
kuriuos sudaro socialdemokra
tų, socialliberalų ir liberaldemo- 
kratų partijos bei Rusų sąjunga
- iš viso 21 mandatas. Vilniaus 
miestui valdyti reikia 26 manda
tų. Taigi visiems buvo svarbūs 
šeši LLRA-jos gauti mandatai, 
kuriuos ji laimėjo rinkimuose... 
Priimdami šį sprendimą vadova
vomės grynu pragmatizmu ir čia 
nulėmė visos valstybės, o ne sa
vivaldybės reikalai. Praėjusios 
kadencijos metu mes bendra
darbiavome su liberalais ir kon
servatoriais, bet dabar su social
demokratais, kurie valdo kraštą
- jie pasiūlė mums daug dau
giau - pasakė LLRA-jos pirmi
ninkas seimo narys W. Toma- 
szewicz.

Lietuvos socialdemokratų 
partija užtikrino, kad seime bus 
priimti palankūs lenkams tauli- 
.nių mažumų ir švietimo įstaty
mai. Taip pat bus atnaujintas 
rinkimų įstatymas, leidžiantis 
spausdinti lenkų kalba rinkimų 
korteles. Socialdemokratai pa
žadėjo grąžinti lenkų mokyklose 
privalomą brandos atestatui 
gauti lenkų kalbos egzaminą ir 
taip pat prasiskolinusioms Šalči
ninkų ir Trakų savivaldybėms, 
kurias valdo bei dalyvauja val
dyme lenkai, pagalbą”.

Toks LLRA-jos Vilniaus sa
vivaldybės atstovų rūpinimasis 
ne lik Vilniaus miesto, bet ir vi
so krašto reikalais prie nieko 
gero neprivedė. Tas pats laik
raštis š.m. balandžio 17-21 d. 
laidoje rašo: “Tokio sprendimo 
pasekmėje Vilniaus meru tapo 
socialdemokratas 62-jų metų G. 
Paviržis, o ne 35-rių metų libe
ralas A. Zuokas, kurio valdymą 
jam esant miesto meru vilniečiai 
laiko labai pozityviu. Lenkų 

sprendimas iššaukė kai kurių 
politinių jėgų nepasitenkinimą 
ir audringą spaudos reakciją. 
‘Populiariam merui - lenkų spy
ris’, ‘Sostinė vėl lenkų rankose’, 
‘Lenkai išdavė Zuoką’, - tokios 
antraštės Lietuvos spaudos pir
muosiuose puslapiuose. Emoci
jos sostinės valdžios klausimu 
taip pat persikėlė į Lietuvos sei
mą, kurį valdo socialdemokratų 
koalicija. Ketvirtadienio seimo 
sprendimas dėl referendumo 
balsavimo kortelių ne tik lietu
vių kalba, bet ir lenkų bei rusų 
kalbomis buvo konservatorių in
terpretuojamas kaip ‘dovana 
keliems asmenims už atitinka
mą balsavimą renkant sostinės 
valdžią’. Tą pačią dieną, konser
vatoriams pasiūlius, buvo iš sei
mo svarstymo atsiimtas tautinių 
mažumų įstatymo projektas, ku
rio priėmimas lenkams labai 
rūpi”.

Prisiminta Vilniaus byla
Nepaisant Jungtinių Tautų 

organizacijos nusistatymo JAV- 
jų ir Didž. Britanijos kariuome
nės įžygiavo Irakan. Ryšium su 
tuo Vokietijos savaitinis žurna
las Steni primena 1918-1940 m. 
keturiolika tarpvalstybinių konf
liktų, kuriuos bandė spręsti tada 
Ženevoje veikusi Tautų Sąjun
ga. Žurnalas š,m. kovo 13 d. lai
doje rašo: “Pirmojo konflikto il
gai laukti nereikėjo. Lenkijos 
kariuomenės ir valstybės vadas 
Juzefas Pilsudskis 1920 m. įsakė 
užimti Vilniaus miestą. Lietuva 
kreipės į Tautų Sąjungą. Tautų 
Sąjungos komisija mėnesiais 
klausėsi istoriškai sunarpliotų 
abiejų pusių argumentų. Paga
liau laimėjo okupantas. Vilnius 
buvo pripažintas Lenkijai”.
Lietuva - “futbolo nykštukas”

Vokietijos futbolo rinktinė 
yra pasaulio vicečempione, kai 
tuo tarpu Lietuva pagal Pašau-

Savaitė I
(Atkelta iš 1-mo psl.)

kad didelis einamosios sąskaitos 
deficitas kelia riziką ūkio augi
mui ir dar kartą įrodo būtinybę 
skatinti vidutinės trukmės “fis
kalinę konsolidaciją”, kuriai pa
vojų gali sukelti su naryste ES 
susijusių išlaidų augimas ir, kai 
kuriais atvejais, rinkimų ciklai. 
Todėl vyriausybės privalo 
kruopščiau formuluoti išlaidų 
pirmumus ir mažinti mokesčius. 

lio futbolo federacijos statistiką 
užima pasaulyje vos 106 vietą. 
Apie įvyksiančias Europos pir
menybėse Lietuva-Vokietija 
futbolo rungtynes vokiečių 
dienraštis Die Welt š.m. kovo 29 
d. laidoje taip rašė: “Lietuva 
šiuo metu yra futbolo nykštu
kas. (...) Tačiau būkime sąži
ningi. Kai Vokietija ir Lietuva 
žaidžia, tai būtų lyg banginis 
plauktų šalia auksinės žuvelės. 
(...) Niekas nemano, kad šį va
karą įvyks sensacija. (...) Mes 
vokiečių be abejonės nenuste
binsime - pasakė treneris Iva
nauskas”.

Tačiau įvyko kitaip. Lietu
vos komanda nustebino vokie
čius, ir žuvelė sužaidė su bangi
niu lygiomis. Kitos dienos po ly
giųjų straipsnis nebuvo ilgas. 
Vokiečiai teisinosi baime: “Žai
dime vyravo baimė, jos buvo 
per daug. Baimė pralaimėti, 
baimė apsijuokinti”. Šias rung
tynes vokiečiai pavadino “ka
tastrofa”.

Džiaugsmas Atėnuose
Š.m. balandžio 16 d. buvo 

iškilmingai Atėnuose pasirašyta 
priartėjimo prie Europos sąjun
gos sutartis, pagal kurią 2004 m. 
gegužės 1 d. į ES bus priimta 10 
naujų narių, jų tarpe ir Lietuva. 
Toronto lenkų dienraštis Gazeta 
š.m. balandžio 17-21 d. laidoje 
išspausdino šį V. Adamkaus pa
sisakymą: “Per 50 metų buvome 
išplėšti iš Europos bendrijos, 
kuriai šimtmečiais priklausėme. 
Šiandien grįžtame į Europos 
valstybių šeimą, ten kur visada 
buvome. Baigėme darbą, kurį 
90-tuose metuose pradėjo tauti
nio išsilaisvinimo organizacija 
‘sąjūdis’. (...) Jeigu norime būti 
stiprūs ir įtakingi, turime būti 
kartu su visa Europa. Mūsų 
geopolitinė padėtis neduoda 
mums kitos alternatyvos”. J.B.

ietuvoje
Žemdirbių demonstracija
Balandžio 15 d. prie seimo 

rūmų apie 6,000 žemdirbių su
rengė “įspėjamąją” demonstra
ciją prieš valdžios vykdomą že
mės ūkio politiką, praneša 
LGTIC. Grėbliais, šakėmis ir 
prieš Lietuvos prezidentą nu
kreiptais plakatais “ginkluoti” 
žemdirbiai skandavo, kad jiems 
nusibodo būti maitinamiems tik 
pažadais ir viltimis. Dalyvių re
zoliucijoje pareikalauta, kad bū
tų parengta aiški pieno supirki
mo kainos nustatymo metodika 
bei numatytos konkrečios pieno 
ir mėsos rinkų reguliavimo prie
monės, kurios užtikrintų žem
dirbiams pajamas.

Kaimo reikalų komiteto pir
mininkas Gintautas Kniūkšta 
dalyviams pranešė, kad žemdir
bių keliamoms problemoms 
spręsti bus surasta 140 mln. litų, 
kurių bus ieškoma sumažinus 
valstybės valdymo išlaidas. De
monstruotojai buvo nepatenkin
ti, kad biudžeto peržiūra numa
tyta ne anksčiau kaip birželio 
mėnesį. Balandžio pabaigoje 
pieno tiekėjams bus pradėtos 
mokėti tiesioginės išmokos (52 
mln. litų), ir vyriausybė parengs 
poįstatyminius teisės aktus, ku
rie leis žemdirbiams gauti leng
vatinių kreditų. RS.J

Lietuvos tragedija dar 
neišnagrinėta

Po “aukso amžiaus” Kaune dar daug kas slepiasi
GIEDRĖ MILUKAITĖ

Didžioji lietuvių tautos dalis 
šiandien - dar gyvi liudininkai 
kolosalinės Lietuvos tragedijos, 
ištikusios mus po Antrojo pasau
linio karo, užplūdus šalį raudo
niesiems okupantams. Iš Mask
vos parvežtos Stalino “saulės” 
išdegintos žaizdos visame tautos 
kūne dar ir šiandien neužgiju
sios. Jos byloja, kad susigrąžintą 
laisvę reikia ypatingai budriai 
saugoti! Sovietinės okupacijos 
mastas toli gražu neišnagrinė
tas. O tai labai svarbu, kadangi 
aiškiau ir giliau padėtų suprasti 
dabarties problemas, jas spręsti, 
pasirinkti teisingą ateities kelią.

Praeities sovietinių struktū
rų liekanos dar gyvai dalyvauja 
politikoje ir visokiais būdais 
stengiasi iškreipti istorinę tiesą. 
Jos dar vis negali pamiršti tary
binės Lietuvos “aukso amžiaus”, 
kuris sulapojo po “istoriško” 
XX-to kompartijos suvažiavi
mo, davusio galimybę mūsų ša
liai “suklestėti”...

Maskva nėra išradinga po
litikos atnaujinimo technologi
joje. Kartojasi vis tas pats vari
antas: spjūvis į praeities stabus 
ir margaspalvės miglos pūtimas 
puikiai maskuoja naujuosius 
statytinius dar lanksčiau ir pas
laptingiau varančius pirmtakų 
vagą.

Toje politinėje chameleo- 
nizmo epochoje šlykščiausi nu
sikaltimai žmonijai itin kruopš
čiai įslaptinti.

“Atvažiuokit... Pažiūrėkit. 
Dabar pas mus viskas pasikei
tę!...” skelbė Chruščiovas savo 
vizito metu Anglijoje, kviesda
mas apsilankyti Rusijoje britų 
darbiečių vadą H. Gaitskell.

Pakeitęs taktiką, Kremlius 
pradėjo daug subtilesnį, pavo
jingesnį žaidimą tiek su Vakarų 
pasauliu, tiek su užgrobtų kraš
tų tautomis.

Kokį “suklestėjimą” ruošė 
lietuvių tautai Maskva tame 
“visko pasikeitime” liudija išli
kusių archyvinių KGB doku
mentų nuotrupos.

Buvusiųjų sovietinių laikų 
šlovinimo propagandos vėliavo
je pats svarbiausias argumentas 
- tarybinis “aukso amžius” su 
“išlaisvėjušiu” ir “atšilusiu” po
litiniu klimatu ir visais kitais 
“šviesiais” pasikeitimais tiek 

Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas džiaugiasi gautu ordinu iš bu
vusio prezidento Valdo Adamkaus rankų. Ši nuotrauka buvo atspaus
dinta rusų laikraštyje “Kommersant” 2003.11.27

AtA 
inž.JONO KŠIVICKIO

dešimties metų mirties sukakčiai paminėti 
Hamiltono Aušros Vartų lietuvių šventovėje š.m. 
gegužės 10 d. 11 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo 
vėlę.

Prašome prisiminti jį savo maldose.
Žmona Alina ir giminės Lietuvoje

A+A
JUOZUI STANIUI

mirus, jo žmonų BRONĘ, dukrų VIDĄ ir sūnų ED
MUNDĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Gražina Kocienė
Gražina ir Vladas Balkiai

ekonomikoje, tiek kultūroje.
Tačiau tikrąją tų pasikeiti

mų esmę, kaip vis gilėjančios ir 
vis labiau plintančios tragedijos 
tautoje liudija archyvuose pasi
likę kai kurie dokumentai.

Pasinaudojęs KGB užsiliku
sią medžiaga, Arvydas Anušaus- 
kas parašė gana plačią 50 pus
lapių studiją KGB ir lietuvių 
visuomenė: slaptasis karas 1954- 
1991 metais. Ją išspausdino Vy
tauto Didžiojo universiteto žur
nalas Darbai ir dienos, 21 nr.

Būtų naivu manyti, kad tie 
palikti dokumentai atspindi visą 
tragizmą, į kurį pakliuvo tauta 
po “aukso amžiaus” kauke. Ta
čiau jie daug pasako.

Štai kitas liudijimas, palik
tas japonės apie KGB rūmus: 
“Paskutiniame kambaryje, kurį 
man parodė, be KGB unifor
minės kepurės ir Markso port
reto dar buvo KGB dokumentų 
- nesudegintų, tačiau smulkiai 
supjaustytų ir sugrūstų į kelias 
dešimtis maišų. Kad ir kokią pa
žangią technologiją Japonija su
kurtų, šiuos dokumentus vargu 
ar atgamintų” (Sachiko Hatana- 
ka, Lietuva. Kaip išliko maža ša
lis, 132 psl. “Tvermės” leidykla, 
Kaišiadorys).

Tai prisimena savo veikale 
japonų mokslininkė antropolo
gė, kai 1992 m. lankydamasi 
Lietuvoje turėjo progą pabuvoti 
daugelyje Lietuvos kančios vie
tų, įskaitant ir KGB rūmus, kur 
tik tik visai neseniai čia buvusias 
siaubingai baisias tragedijas liu
dijo kankinių krauju aptaškytos 
sienos, grindys... “Kokių šešių 
džo (9 kvadratinių metrų) kan
kinimo kambario durys, kad ne
sigirdėtų dejonių, iš vidaus ap
muštos brezentu ir 20 centimet
rų storio vatos sluoksniu. Vidu
je visiškai tamsu ir tik palubėje 
ant laido kabo plika elektros 
lemputė. Tvyrojo sukrešusio 
kraujo kvapas, o kai akys apsi
prato, pamačiau daugybę kraujo 
dėmių - ilgiau čia būti tapo ne
pakenčiama” (ten pat, 132 psl.).

Taigi sukrešusio kraujo kva
pas žymėjo ne tik stalininį 
sovietinį “aukso amžių”.

Slaptojo karo mastą prieš 
lietuvių tautą išlikę (tikriau pa
likti mūsų paguodai) dokumen
tai KGB archyvuose atspindi tik 
maža dalimi.

mailto:tcvzib@pathcom.com
http://www.tzib.com


“Eurobusas” - autobusas/informacijos centras, keliaujantis po Lietuvą prieš gegužės 11 referendumų dėl na
rystės Europos sąjungoje. Užrašas ant autobuso ir jaunimo marškinėlių: “Europa - mūsų saugūs namai”

Nuotr. The Baltic Times

Tarp dviejų tėvynių

Jaunimo choras, besirengiantis i Lietuvą 
Šio Kanados lietuvių jungtinio jaunimo choro vadovės yra muzikės - Dalia 
Viskontienė ir Nijolė Benotienė. Joms parūpo sužinoti dalyvaujančių choristų 

nuotaikas. Dėl to jiems ir joms buvo pateikti atitinkami klausimai
Kanados lietuvių jungtinis 

jaunimo choras, pradėjęs repe
ticijas praėjusiais metais, artėja 
į sezono pabaigą, o tuo pačiu ir 
prie taip lauktos kelionės Lietu
von į pasaulio lietuvių dainų 
šventę. Repertuaras nėra leng
vas, dainų daug, žodžių dar dau
giau. O kaip tai įveikti, kai lietu
vių kalba smarkiai šlubuoja, kai 
į pagalbą reikia ne tik choro va
dovių, bet ir grįžus namo tėve
lių, ypač senelių, žinios labai 
praverčia. Mums, vadovėms, 
malonu dirbti su tokiu puikiu 
jaunimo būriu, kuris nuošir
džiausiai lanko repeticijas, sten
giasi išmokti viską, ko yra mo
koma per tokį trumpą ir įtemp
tą laiką.

Prieš išvykstant į pasaulio 
lietuvių dainų šventę Lietuvoje, 
jungtinis jaunimo choras, atsi
sveikindamas prisistatys ir pla
čiajai lietuvių visuomenei - bir
želio 1 d. Toronto Prisikėlimo 
parapijos salėje, atliks koncertą 
Vilties Nemunai. Tai padėka už 
gausias aukas, už paskatinimo 
žodžius, už gražius visų linkėji
mus ir laiminimus. Parūpo pa
klausti pačius choristus, ar ir jie 
taip jaučiasi, kaip ir jų vadovės, 
ar ir jie alsuoja ta pačia dainos 
dvasia, būsimos kelionės svajo
nėmis ir šventės džiaugsmu.

- Kodėl nusprendei dalyvauti 
Kanados lietuvių jaunimo chore?

- Petrauskaitė Viktorija, 
neabejodama sako, kad įstoji
mas į jaunimo chorą, buvo ge
riausia proga lavinti savo balsą 
ir pirmą kartą aplankyti Lietu
vą. Wasovicz Stefan nori susipa
žinti su giminėmis Lietuvos. 
Dzicngo Stephanie irgi nori ap
lankyti Lietuvą, kartu keliauti 
su draugais ir tobulinti savo lie
tuvių kalbą. Andrėja Benotaitė, 
nekartą buvusi Lietuvoje, labai 
pasiilgo močiutės ir laukia kada 
galės ją vėl aplankyti. Broliai 
Justinas ir Simonas Trumpickai, 
pradėję lankyti repeticijas suži
nojo, kad jie ne tik geri sporti
ninkai, bet ir puikūs baritonai, 
todėl dabar vienbalsiai atsako: 
“Mes norim skristi į Lietuvą, 
kurioje dar nesam buvę ir ten 
dainuoti!”

- Kas labiausiai traukia atei
ti į repeticijas; daina, draugai, 
būsima kelionė į Lietuvą ar kas 
kita?

- Vincas Gudinskas, Kcn 
Kalvaitis ir dauguma jaunimo 
pasakė, kad į repeticijas eina 
dėl draugų ir smagaus laiko. 

Toronto Maironio mokyklos I skyrius vieno koncerto metu su mokytoja Vida Kairiene ir padėjėja Julija
Valiulyte Nuotr. I). R. Puterių

Daiva Paškauskaitė prisipažino, 
kad labiausiai traukia būsima 
kelionė j Lietuvą, nes nori pa
matyti kur jos proseneliai gy
veno.

- Kuri repeticijos dalis sma
giausia?

- Nebūtų jaunimas, jeigu 
nesakytų, kad smagiausia repe
ticijos dalis tai pertrauka, kurios 
metu Audrai Čerškutei yra sma
gu, nes jai patinka kalbėti ir 
juoktis su draugais ir po to dai
navimas kartu, nes didžiąją re
peticijų dalį merginos ir vaikinai 
repetuodavo atskirai. Daiva Ti- 
rilytė iš Hamiltono džiaugiasi 
tomis dainomis, kuriose galima 
judėti, atlikti įvairius judesius, o 
Dovilė Zitikytė iš Otavos ir Rū
ta Samonytė iš Toronto sako, 
kad smagiausios dalies neturi, 
visa repeticija labai smagi!

- Kurios dainos tau labiau
siai patinka dainuoti ir kodėl?

- Karolinai Kličiūtei iš Ota
vos labiausiai patinka daina 
Mūsų dienos kaip šventė ir Vien 
tik tango, o Justinui Trumpickui 
labiau prie širdies daina Už Ra
seinių ant Dubysos. Prie lietuvių 
chorinės klasikos jungiasi ir Elė 
Stravinskaitė, kuriai Kur giria 
žaliuoja labai graži melodija, 
taip pat Tėvyne mūsų gražiai 
skamba. R. Samonytė susižavė
jusi daina Lietuva brangi, nes J. 
Naujalio muzika labai gražiai 
apibūdina Maironio eiles. Jessie 
Kalvaitytė džiaugiasi, kad re
pertuare turime ir kelias dainas 
anglų kalba, nes tada ji gali vis
ką suprasti apie ką dainuojame.

- Ko tikiesi Lietuvos dainų ir 
šokių šventėje?

- Paulius Krikščiūnas pasi
sakė, kad važiuoja į Lietuvą ti
kėdamasis susirasti sau panelę. 
Vincas Gudinskas tikisi už
megzti gražią draugystę. Sefan 
tikisi pamatyti Gedimino pilį. 
V. Petrauskaitė: “Busima šven
tė ir kelionė į Lietuvą tai gal 
vienkartinė gyvenime proga, ku
rios metu tikiuosi pagerinti savo 
lietuvių kalbą ir daugiau sužino
ti apie Lietuvą”.

- Kokie tavo dainavimo pla
nai ateičiai?

- “Nuo pat mažens man la
bai patiko dainuoti. Aš norėčiau 
vieną dieną tapti dainininke ir 
daugiau dainų sukurti” - svajoja 
Elytė Saplytė. Panašias svajones 
turi ir D. Paškauskaitė: “Aš no
riu pradėti rašyti savo dainas”. 

Vaiva Kuraitė planuoja karts 
nuo karto dalyvauti koncertuo
se. Daiva Tirilytė į ateitį žiūrėti 
neskuba ir planų neturi. Vilija 
Valadkaitė, supratusi, kad mo
ka dainuoti ir jai nereikia bijoti 
savo balso, nusprendė garsiai 
dainuoti duše.

- Kaip ketini prisidėti prie šio 
chorelio sėkmės repeticijose ir 
šventėje?

- “Aš planuoju dalyvauti 
kiekvienoje repeticijoje, nekal
bėti su draugais ir daryti viską, 
kad balsas gražiai skambėtų” - 
sako Daina Kuraitė. Jai pritaria 
prie jos sėdinti A. Benotaitė, 
kuri irgi pasižada nekalbėti per 
choro repeticijas su Daina ir 
“įdėti labai daug jausmo bei 
energijos į dainas”.

- Ką sužinojai apie savo bal
są lankydamas šio choro repeti
cijas?

- Petras Vaičiūnas, belan
kydamas šias repeticijas supra
to, kad yra stiprus tenoras, Sigu
tė Zitikytė iš Otavos sužinojo, 
kad turi aukštą soprano balselį, 
o jos draugė Martyna Doytchi- 
nova pamatė, kad ji tikrai gali 
dainuoti, nes anksčiau nebuvo 
niekur dainavusi. Martynos se
sutė Kristina sužinojo, kad yra 
altas, o ne sopranas. Renata Si- 
monavičiūtė išmoko būti drąsi, 
kai dainuoja, nes iki šiol nėra 
dainavusi jokioje grupėje.

- Kokias dar mintis norėtum 
pareikšti?

- Petras Vaičiūnas prisipa
žįsta: “Man labai patinka repe
ticijos. Aš laukiu visą savaitę, 
kol vėl galėsiu važiuoti į repeti
ciją”. Domas Gudinskas neuž
miršta savo mokytojų: “P. Dalia 
ir p. Nijolė yra labai smagios ir 
įdomios mokytojos, man yra 
grynas džiaugsmas kiekvieną sa
vaitę atvykti ir dainuoti. Ačiū 
abiem už šią galimybę”.

Malonu, kai jaunimas įver
tina mokytojų nuoširdų darbą, 
bet už šią galimybę pirmiausiai 
reikėtų dėkoti choristų tėve
liams, taip gražiai išauginusiems 
šį jaunimą, kuris visapusiškai 
padeda vadovėms įgyvendinti 
visus planus, tėvų komitetui, va
dovaujamam N. Simonavičienės 
ir R. Stravinskienės, kurios ne
pailstamai dirba kiekvieną sek
madienį. Ir, žinoma, didžiausią 
padėka visai lietuvių bendruo
menei jos organizacijoms taip 
dosniai ir mielai aukojusioms, 
ruošiant šias jaunas atžalas į to
limą tėvų ir prosenelių kraštą.

AURELIJA M. BALAŠA1TIENĖ
Gal keistai skamba toks pasa

kymas, tačiau jis teisingai nusa
ko JAV, Kanados ir kitų kraštų 
lietuvių savijautą, nes jų gyveni
mas yra pasidalinęs tarp gyve
namojo krašto ir tolimos tėvy
nės. Tiek JAV, tiek Kanada sa
vo laiku plačiai atkėlė savo var
tus, kai po Antrojo pasaulinio 
karo ir okupacijų tėvynės nete
kę benamiai, kadaise vadinti 
“dypukais”, ieškojo prieglaudos 
draugiškuose kraštuose.

Pabėgėlių stovyklose, tarp
tautinės organizacijos UNRRA 
globojami, benamiai rado prie
glaudą ir beveik visas de
mokratinio krašto privilegijas, 
atsteigė savo organizacijas, mo
kyklas, teatrus, maldos namus ir 
net sporto komandas. Tačiau vi
siems buvo aišku, kad su laiku 
toji globa nutruks, o didžioji da
lis svajojo apie apsigyvenimą 
kuriame nors laisvame krašte, 
kur galima gyventi be persekoji- 
mų ar ateities baimės. Na, ir 
stebuklas! Į stovyklavietes pra
dėjo atvykti didžiųjų demokrati
jų atstovai su pažadais patikrin
tiems asmenims sudaryti sąlygas 
apsigyventi JAV, Kanadoje, 
Australijoje ar kuriame Pietų 
Amerikos krašte. Visi buvo tik
rinami, turėjo nurodyti savo gy
venimo kelią ir organizacijas, 
kurioms priklausė savo gimtaja
me krašte. Netrukus tūkstančiai 
buvusių “dypukų” suvažiavo į 
uostus ar net į oro uostus, gavę 
emigranto vizas.

Laikui bėgant, pastoviai ap
sigyvenę kuriame nors užjūrio 
mieste, naujieji imigrantai stei
gė lietuviškas mokyklas, parapi
jas, plačiai rėmė lietuvišką spau
dą, įvairius meno vienetus - 
chorus, teatrus, tautinių šokių 
grupes.

Buvęs prezidentas Valdas Adamkus ir Jonas Urbonas, Amerikos 
lietuvių respublikonų federacijos pirmininkas, kuriam buvo įteiktas 
ordino “Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžius

Išeivijos mokytojų talka 
Lietuvoje

Išeivijos lietuvių ir vietinių 
mokytojų pagalba Lietuvos mo
kytojams, dėstantiems anglų 
kalbą, buvo organizuojama nuo 
pat Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. Pirmasis Švietimo ir 
kultūros ministeris Darius Kuo
lys kreipėsi tokios pagalbos į 
JAV lietuvius. Connecticut vals
tijoje, su grupe JAV švietėjų, 
Vaiva Vėbraitė 1991 m. įsteigė 
APPLE organizaciją - Ameri
can Professional Partnership for 
Lithuanian Education (Ameri
kos pedagogų talka Lietuvos 
švietimui).

Nuo to laiko kasmet vyksta 
vasaros kursai Vilniuje ir kituo
se Lietuvos miestuose, kuriuose 
JAV mokytojai, lietuviai ir ne
lietuviai, moko anglų kalbos 
dėstymo metodikos Lietuvos 
mokytojus. Taip pat kas vasarą 
Šventojoje būna speciali dviejų 
savaičių mokomoji stovykla ne
įgaliesiems ir jų globėjams. 
Apie 2002 m. vasaros stovyklą 
plačiai rašoma APPLE aplink
raštyje - Report to the Corps 
(2003 kovo-balandžio m.). Ja
me seselė Sue Rogers (Sisters of 
Loretto') pasakoja, kokį didelį 
įspūdį jai paliko bendravimas su 
neįgaliais vaikais, jų tėvais, ir 
kokį svarbų darbą atlieka los 
stovyklos organizatoriai, besi
stengiantys atitaisyti sovietinės 
okupacijos padarytą žalą šioje 
srityje.

Gražiai išleistame leidinėly
je taip pat atspausdintos nuo
traukos APPLE veikėjų, premi

Po keleto dešimtmečių, jau 
įsigiję naujųjų tėvynių pilietybes 
ir sukūrę naujas šeimas, užsie
nio lietuviai niekada neprarado 
savo ilgesio gimtajam kraštui, 
naujoms kartoms perduodant 
įsipareigojimą ir meilę tolimai 
tėvynei. Todėl ir naujasis prie
augis stoja į lietuviškas organi
zacijas, lanko lituanistines mo
kyklas ir lietuviškas šventoves. 
Didžiųjų Lietuvos švenčių ren
giniuose dalyvauja patriotiškai 
nusiteikusios minios, kai iškil
mingai minimos Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo šventės. 
Artėjant Velykoms ar Kalė
doms, visose šeimose išliko gy
vos lietuviškos tradicijos - Kū
čių paplotėliai, velykiniai mar
gučiai. Prieš kurį laiką teko pa
stebėti vietinėje spaudoje, kaip 
savo margučiais didžiuojasi ir 
jais giriasi ukrainiečiai.

Reikia turėti viltį, kad mūsų 
naujojo prieaugio šeimose ir to
liau išliks ištikimybė savo kilmei 
ir tolimai protėvių žemei. Tik 
pastebėkime, kaip savo kilme 
didžiuojasi italai, vokiečiai, žy
dai ir kitų tautybių grupės, rek
lamuodamos savo restoranus, 
maistą, gaminius. Turėtume ir 
mes- pasekti jų pavyzdžiu. Prieš 
kurį laiką viename parengime 
susipažinau su keliais vietiniais 
asmenimis. Jie mane paklausė, 
kokios aš kilmės. Kai atsakiau, 
kad aš esu iš Lietuvos, tai jie 
labai nustebo ir norėjo patirti, 
kur toji Lietuva. Ilgokai aiš
kinau apie Baltijos jūrą... Taip, 
Lietuvai labai reikia pozityvios 
reklamos, kurią mes visi galime 
padaryti ar tai būtų pokalbiuose 
su svetimtaučiais, ar jų 
kvietimas į mūsų renginius bei 
parodas. Lietuvai reikia reklamos 
juo labiau, kad jos įstojimas į 
ŠAS(NATO) jau pribrendo.

juotų už ilgus vadovavimo me
tus. Anelė Biliūnaitė 12 metų 
vadovavo APPLE kultūrinei 
programai Vilniuje. Vilma Bač- 
kiūtė 11 metų dirbo kaip vertė
ja, koordinavo vertėjų samdy
mą. Trečioji, gavusi ilgametės 
narės premiją, buvo Emilija Sa- 
kadolskienė, viena iš APPLE 
steigėjų ir šios organizacijos 
antroji pirmininkė. Aplinkrašty
je taip pat aprašyti būsimos 
APPLE pirmininkės Irenos 
Ross įspūdžiai iš jos dėstomų 
vienos savaitės kursų rajono 
pradžios mokyklų ir gimnazijų 
mokytojoms Varėnoje 2002 m. 
vasarą.

Dvylikos puslapių leidinyje 
irgi yra surašyti visi valdybos na
riai, įvairių sričių vadovai, finan
sinės paramos šaltiniai ir kita 
įdomi informacija apie kai ku
riuos dėstytojus, jų veiklą bei 
laiškai iš mokytojų, lankiusių 
APPLE kursus.

“Information Age Publish
ing” leidykla išleido knygą, su
darytą APPLE dėstytojų ir va
dovų, kurioje aptariamas vaikų 
ir šeimų ugdymas - “užtari
mas”: Advocating for Children 
and Families in an Emerging De
mocracy: The Post-Soviet Expe
rience in Lithuania. Knygą gali
ma įsigyti per “Amazon.com” 
arba tiesiog iš leidėjų: Informa
tion Age Publishing, Inc. P.O. 
Box 4967, Greenwich CT 06830, 
USA. Telefonas - 2003 661- 
7602, fakso nr. 203 661-7952. 
Kaina - $31.95. RSJ
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Nuotraukoje apdovanoti: Judith K. Martin, Lietuvos vyčių veikėja - 
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žurnalistas, visuomenės veikėjas - ordinu “Už nuopelnus Lietuvai” 
Komandoro kryžiumi. Su jais - buvęs prezidentas Valdas Adamkus

Nuotr. J. Urbono

IRTIS Į GILUMĄ
Susikaupimo dienos Dainavos stovyklavietėje

KĘSTUTIS AUKŠTUOLIS

Kovo 14-16 d.d. rekolekci
jos buvo surengtos Detroito 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Švietimo tarybos pirmininkės 
Birutės Bublienės iniciatyva. 
Atvyko net 38 moksleiviai iš 
Ohio, Mičigano, Ilinojaus ir 
Kalifornijos. Pagrindiniai ren
gėjai - Birutė Bublienė iš 
Detroito ir Lukas Laniauskas iš 
Lojolos universiteto (Čikagos) 
sudarė specialią programą. Pa
dėti jaunimui atsiverti Dievui 
atvyko kun. Kęstutis Kevalas iš 
Kauno, kuris savo išmintimi, 
patirtimi ir dvasingumu entu
ziastingai prisidėjo prie progra
mos sėkmės. Be to, buvo penki 
vadovai: Saulutė Tamošiūnaitė 
(University of Toledo), Vija 
Sidrytė (University of Illinois, 
Urbana-Čhampaigne), Austė 
Kuolaitė (University of San Die
go), Andrius Mikaila (Oakland 
University, Michigan), Kęstutis 
Aukštuolis (Miami University, 
Ohio). Jaunimas ir vadovybė bu
vo sočiai ir skaniai maitinami 
kulinarinių ekspertų iš Detroito: 
Edžio ir Ritos Kaspučių, Rusnės 
Kasputienės, Reginos Puškorie- 
nės, Kristinos Zubrickienės ir 
Stefos Miškinienės.

Programa prasidėjo penkta
dienį vakare. Birutė Bublienė 
pateikė savaitgalio temą - “Irtis 
į gilumą” ir paaiškino, kodėl 
mes čia susirinkome rekolekci
jom. Turime progą atsitraukti iš 
kasdienio gyvenimo ir suartėti 
su Dievu, draugais.

Kad pamirštume kasdieninį 
tempą perdavėm p. Birutei vi
sus laikrodžius, ir pasiryžome tą 
savaitgalį gyventi “Dievo laiku”!

Kun. K. Kevalas pasidalino 
savo patyrimu lėktuve su žmo
gumi, kuris klausė jį, “Kodėl tu 
tiki?” Jis toliau paaiškino vi
siem, kas yra tas tikėjimas ir 
kaip geriausiai jį įgyvendinti.

Lukas trumpai pakalbėjo 
apie strategijas rekolekcijose 
kaip geriau siekti “momentą”, 
kuriame kibirkštis sieloje pasi
reiškia meile Dievui.

Toliau vyko susipažinimo 
žaidimai, kuriuose dalyvavo vi
sas jaunimas ir vadovybė. Buvo 
atšvęsti Lauros Karvelytės ir 
Austės Kuolaitės gimtadieniai. 
Vadovybės paruoštas vaidini
mas parodė meilės svarbą mūsų 
gyvenimuose.

Sekantis programos punk
tas buvo žygis naktį. Jaunimui 
reikėjo sekti virve lauke užrišto
mis akimis. Virvė vingiavo, o 
vadovai stovėjo įvairiose vietose 
ties virve. Kur vadovai stovėjo, 
simbolizavo įvairias gyvenimo 
fazes nuo gimimo iki mirties. 
Vadovai apibūdino kliūtis ben
dravime su Dievu. Pasibaigė ke
lionė kryžiumi, kuris simboliza
vo žmogaus galutinį likimą ir 
norą pasiekti susivienijimą su 
Dievu.

Dalyviai buvo tada įvesti į 
šventovę, kuri buvo sustatyta už 
koplyčios. Ant daugiaaukščio 
altoriaus buvo išstatytas penkių 
pėdų aukščio medinis kryžius su 
mediniu paveikslu ir Švč. Mer
gelės Marijos statula. Žvakės 
buvo vienintelė šviesa, kuri pro 
tirštą smilkalų rūką teikė kam
bariui šventą ir jaukią atmos
ferą. Užbaigom pirmą naktį 
bendra malda. Prasidėjo įpras
tas ilgas ritualinis atsisveikini
mas tarp berniukų ir mergaičių, 
kol visi pagaliau įsiskirstė į savo 
kambarius.

Šeštadienio programa prasi
dėjo Linos Bublytės mintimis 
apie tai, kaip Dievas ją įtakoja. 

(Jinai sakė jaučianti Dievą savy
je. Tada visi pasiskirstė į grupes 
apmąstyti jos mintis. Grupėm 
reikėjo išreikšti dainoje, plaka
te, poezijoje, šokyje, vaidinime, 
kas buvo perduota. Jaunimas 
perdavė labai kūrybingai, ką Li
na buvo aiškinusi.

Gytis Mikulionis kalbėjo 
apie maldą savo gyvenime. Jam 
malda geriausiai veikia, kai jisai 
vienas meldžias gamtoje. Skaid
rės rodančios pasaulio bei Dai
navos gamtą su skambančia 
muzika davė progą visiem atsi
pūsti ir pasimelsti.

Toliau vyko užsiėmimas 
“Ką sakau, kas aš esu”. Buvo 
duota proga pavartyti žurnalus 
ir iškarpyti nuotraukas, kurios 
labiausiai atspindi dabartinę jų 
padėtį ir tą, kurią jie norėtų tu
rėti. Jie tada pasidalino išrink
tomis nuotraukomis.

Po pietų ir laisvalaikio 
saulėtame, šiltame, gaivinančia
me ore visi sugrįžo į vidų pasi
klausyti Saulės Sidrytės apie 
Dievo meilės džiaugsmą. Saulės 
mintys iššaukė daug kūrybingu
mo iš visų, kai grupės vėl turėjo 
pristatyti Saulės pagrindinę idė
ją - Dievo meilę.

Julius Gylys kalbėjo apie 
draugystę ir herojus žmogaus 
gyvenime. Jis laiko ištikimybę 
pagrindine herojaus savybe. Jo 
tėvas yra didžiausias herojus jo 
gyvenime. Jis tai paryškino vaiz
dajuoste iš savo vaikystės, kai jis 
su savo tėvu ir vyresniu broliu 
žaidė beistolą rūsyje.

Po skanios vakarienės kun. 
K. Kevalas kalbėjo apie mūsų 
visų pašaukimą į šventumą. Jis 
skatino įsisavinti tikėjimą, kad 
galėtume ištverti kelionėje per 
laiką. “Bažnyčia yra keliaujanti 
tauta, keliaujanti per laiką”. 
Kaip tvirto tikėjimo pavyzdžius 
kunigas nurodė: Martin Luther 
King Jr., Gandhi, Motina Te
resę, Muller, Dorothy Day. Šios 
mintys davė visiem progą ati
džiai pamąstyti apie savo verty
bes ir geriau įvertinti savo gyve
nimą. Toliau vyko dramatiškas 
pristatymas Kryžiaus kelio, ku
riame visiem buvo lengviau su
prasti ir įsivaizduoti kokia kan
čią Kristui reikėjo iškęsti už 
mūsų nuodėmes.

Visi nuvyko į šventyklą to
liau susikaupti ir pasiruošti iš
pažinčiai. Vakaras pasibaigė 
meditacija, išpažintimi ir šv. 
Mišiomis.

Sekmadienio rytas turėjo 
vieną pagrindinį punktą: įrašyti 
savo pastabas bei vardus gau
tuose popieriaus lakštuose. Jie 
buvo pilni nuostabių komenta
rų, ir buvo labai aišku, kokia 
meilė sklido tarp visų.

Savaitgalis kaip akimirka 
prabėgo ir pasibaigė gyvenimas 
“Dievo laiku”. Sugrąžinti mūsų 
laikrodžiai. Atėjo laikas grįžti į 
kasdienį gyvenimą. Visi buvo 
pasiryžę skleisti gerą valią ir 
Dievo žodį už Dainavos ribų! 
Po nepaprastai dvasingo savait
galio, pasijutome pilni meilės 
vieni kitiems. Išvykome su tėve
liais namų link, pasiryžę sekan
čiais metais vėl sugrįžti ir bent 
po vieną draugą atsivežti į šį 
nuostabų savaitgalį. O organiza
toriai - Birutė Bublienė ir Lu
kas Laniauskas pažadėjo šias 
rekolekcijas sekančiais metais 
toliau tęsti. Tad pasižymėkite 
trečią savaitgalį kovo mėnesio 
savo kalendoriuose... Ir iki pa
simatymo!
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® LAISVOJE TEVfflEJE
SVEIKATINGUMO CENTRAS

Kaip praneša ELTA/LGTIC, 
Smiltynėje, Jūrų muziejuje balan
džio 18 d. buvo surengtas seimo 
Jūrinių ir žuvininkystės reikalų 
komisijos bei muziejaus darbuo
tojų konferencija, kurioje aptar
tas delfinų terapijos ir poilsiavi
mo centro kūrimas. Konferenci
jos tikslas - plačiau pažvelgti į 
Klaipėdos, ne tik kaip uostamies
čio, bet ir poilsiavimo miesto 
ateitį. Sveikatingumo, poilsio ir 
vandens pramogų bei delfinų te
rapijos centras būtų unikalus vi
soje Rytų Europoje, skatintų tu
rizmą, sukurtų darbo vietas bei 
formuotų Lietuvos įvaizdį užsie
nyje. Centras būtų visuomenei 
skirtas, ištisus metus veikiantis jū
ros parkas su maudynėmis pašil
dytame vandenyje, įvairiomis 
sveikatingumo programomis, 
įskaitant delfinų terapijos centrą 
šeimoms, auginančioms vaikus su 
negalia. Šiam tikslui galima būtų 
panaudoti šalia delfinariumo 
esantį ligšiol nenaudotą eksperi
mentinį žūklės baseiną, pastatytą 
1962 metais. Jis kol kas priklauso 
Žemės ūkio ministerijai, bus siū
loma seimui ir vyriausybei spręsti 
jo nuosavybės klausimą.

MINĖS SPAUDOS ATGAVIMĄ
Jungtinių Tautų Švietimo, 

mokslo ir kultūros organizacijos 
(UNESCO) minimų reikšmingų 
datų 2004-2005 metų kalendoriu
je įrašyta Lietuviškos spaudos at
gavimo 100-mečio minėjimo data 
(2004 m. gegužės 7 d.). Iš viso 
svarstyti 82 pasiūlymai, patvirtinti 
tik 40. UNESCO kalendoriui 189 
tos organizacijos narės gali kas 
dveji metai pateikti pasaulio kul
tūrai, švietimui ir mokslui nusi
pelniusių žmonių bei įvykių jubi
liejinių datų kandidatūras. Trys 
Lietuvos pasiūlytos datos buvo 
anksčiau įtrauktos į UNESCO są
rašą - 1996-1997 m. - M. Mažvy
do katekizmo išleidimo 450-sios 
metinės, 1998-1999 m. - poeto 
Adomo Mickevičiaus gimimo 
200-sios metinės, ir 2002-2003 m. 
- pasaulinio garso mokslininko, 
Vilniaus universiteto auklėtinio 
Ignoto Domeikos gimimo 200- 
sios metinės.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS 
DIENA

Balandžio 26 d. - Pasaulinė 
intelektinės nuosavybės diena 
švenčiama trečią kartą Lietuvoje 
ir visame pasaulyje. “Pramoninės 
nuosavybės apsauga yra sudėtinė 
intelektinės nuosavybės sistemos 
dalis, kurios taikymas sudaro pa
lankias galimybes asmenims, 
verslams bei mokslui paversti sa
vo kūrybinius rezultatus rentabi
lia nuosavybe, galinčia praplėsti 
turtą bei prisidėti prie tvirtesnės 
ateities kūrimo, sudaryti sąlygas 
suklestėti kūrybiniam bei inovaci
niam šalies potencialui” - aiškina 
Lietuvos valstybinis patentų biu
ras. Šioje įstaigoje Vilniuje balan
džio 25 buvo atvirų durų diena, 
kada visuomenei atsirado progą 
susipažinti su išradimų, dizaino, 
prekių ženklų ir firmų vardų re
gistravimo eiga, susitikti su tos 
srities žinovais. Vilniaus Gedimi

DFZMKZ FOUR SEASONS 
rvJZZFimy REALTY LIMITED
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Collingwood, Ontario L9Y 1A2
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no technikos universitete vyko 
pramonės, verslo, mokslo visuo
menės atstovų susitikimas, kurio 
metu šiam universitetui buvo 
įteiktas Pasaulinės intelektinės 
nuosavybės organizacijos (PINO) 
premija, kaip 2002 metų geriau
siai Lietuvos inovacinei (naujo
viškai) organizacijai.

NAUJAS KALĖJIMŲ VADOVAS
Teisingumo ministerija pra

neša, kad nuo balandžio 22 d. Ka
lėjimų departamento direktoriu
mi paskirtas Rimvidas Kūgis, iki 
šiol ėjęs Teisingumo ministerijos 
sekretoriaus pareigas. Ankstesny
sis nuolatinis direktorius iš parei
gų atsistatydino 2002 m. birželio 
3 d. po to, kai buvo paskelbta 
apie ŽIV protrūkį Alytaus griež
tojo režimo pataisos darbų sto
vykloje. Po to kalėjimų valdymas 
buvo pavestas specialiai komisi
jai, kuriai pirmininkavo R. Kūgis. 
Buvo parengti būtini teisės aktai 
bei atlikti kiti darbai, susiję su bū
tinomis priemonėmis pertvarkant 
Kalėjimų departamentą, paren
giant priemonių planą kovai su 
ŽIV ir narkomanijos plitimais 
įkalinimo įstaigose. Kalėjimų de
partamentas turi 14 jam paval
džių įkalinimo įstaigų, kurios 
vykdo kardomąjį kalinimą (su
ėmimą) ir laisvės atėmimo baus
mę, 52 miestų (rajonų) pataisos 
inspekcijas, kurios vykdo baus
mes, nesusijusias su laisvės atėmi
mu, ir lygtinai paleistų iš kalėjimų 
prieš terminą asmenų priežiūrą 
bei Mokymo centrą, kuriame mo
komi naujai priimti į tarnybą de
partamentui pavaldžiose įstaigose 
darbuotojai. Prie 9 įkalinimo 
įstaigų veikia departamentui pa
valdžios valstybės įmonės, kuriose 
įdarbinami nuteistieji.

KONTRABANDA KAUNE
Finansinių nusikaltimų tyri

mo tarnyba (FNTT) Kaune sulai
kė sunkvežimį, gabenusį 12 tonų 
kontrabandinio etilo spirito. Kro
vinys aptiktas tarp maišų statybi
nio gipso, pagal dokumentus at
keliavusio iš Ukrainos. Pareigū
nai apie šią kontrabandos siuntą 
žinoję iš anksto. Statybinis gipsas 
buvo gabenamas vienai JAV re
gistruotai firmai, tačiau kam pri
klauso spiritas, dar nežinoma. 
FNTT pareigūnų teigimu, juodo
joje rinkoje visas atgabentas spiri
tas kainuotų apie pusę milijono 
litų. Dėl nusikaltimo iškelta bau
džiamoji byla, skelbia LGTIC.

DAUGIAU LĖŠŲ ŽEMĖS ŪKIUI

Lietuvos seimas balandžio 22 
d. pasiūlė vyriausybei padidinti 
lėšų sumą, skiriamą žemės ūkiui. 
Vietoje 140 mln. litų siūloma 
skirti šiais metais ne mažiau kaip 
450 mln. litų. Taip pat siūloma 
vyriausybei iki birželio 10 d. pa
rengti ir pateikti seimui valstybės 
biudžeto įstatymo pakeitimą, o 
esant reikalui ir kitų įstatymų 
projektus, kuriuose būtų numaty
tas paskyrimų žemės ūkiui padi
dinimas. Vyriausybė paraginta 
imtis visų galimų priemonių ap
saugoti vidaus rinką ir plėtoti 
Lietuvoje pagamintų žemės ūkio 
ir maisto prekių eksportą.

IKEA DAUGINS UŽSAKYMUS
Švedų baldų bendrovė IKEA, 

turinti gamyklos “Vilniaus baldų 
kombinatas” (VBK) akcijų di
džiąją dalį, žada padauginti jai 
užsakymų, kurie sieks daugiau 
kaip 100 mln. litų, rašo The Baltic 
Times (bal. 10-16 nr.j. IKEA 
bendrovei baldus gamina arti 
2500 gamyklų, o VBK yra penk
toji pagal užsakymus. Užsakymai 
Estijoje bus mažinami dėl že
mesnės gaminimo kainos Lietu
voje. VBK turėjo 6.5 mln. litų 
pelnų 2002 metais, pardavusi 82.2 
mln. litų vertės gamybos, arba 
32.2% daugiau negu 2001 m. RSJ

VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI
PLOKŠČIAPĖDYSTĖ

IR EISENOS SUTRIKIMAI
PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
1NDĖKLAIS

PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS
STERILŪS ĮRANKIAI

Los Angeles Juozo Daumanto šaulių kuopos valdyba. Iš k.: Itn. Irena 
Arienė, Genovaitė Narkevičienė, Kazys Karuža, Ona Katilienė; II 
eilėje: Itn. Vytautas Vidugiris, kapelionas kun. Stasys Anužis, Jonas 
Butkus, Mindaugas Banionis

Atvirų durų diena seminarijoje
Į tokį renginį Vilkaviškio 

vyskupijos Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio kunigų seminarijoje 
balandžio 5-ąją sukvietė išanks
tiniai skoningi skelbimai. Daly
viai - Marijampolės m. gyvento
jai 'ar besidomintys kunigo pa
šaukimu iš kitų vietų.

Įėjusieji galėjo pasiimti 
lankstinuką apie seminarijos is
toriją bei kasdienybę. Korido
riuje pasitiko Marijampolės dai
lės mokytojų klubo velykinė pa
roda Žvilgsnis. Itin išsiskyrė di
deli išraiškūs J. Tumo paveikslai.

Sužinojome, kad seminarija 
įsteigta 1826 m. Seinuose. Kai 
juos atplėšė klastingai užpuolę 
lenkų legionieriai, teko jai 
glaustis Punske, kilnotis į Zyp
lius, Gižus, Vilkaviškį, Kauną. 
Čia 1944 m. iš Rytų grįžę oku
pantai jos veiklą nutraukė. Ji at- 
steigta Marijampolėje 1997 m. 
Vilkaviškio vyskupo J. Žemai
čio, MIC, dekretu. Nuo 1999 m. 
prijungta prie Katalikų teologi
jos fakulteto Vytauto Didžiojo 
universitete. Šiemet ją baigs 4 
klierikai ir 1 vienuolis mari
jonas.

Į koplyčią jau prieš 12 vai. 
ėmė rinktis žmonės. Autobusai

Informacijos centro darbuotojai 
Vilniuje džiaugėsi netikėtu vizitu - 
juos aplankė JAV LB Konektikuto 
apygardos pirmininkas Vytautas 
Alksninis. Jis papasakojo apie 
bendruomenės veiklą, j kurią vis 
daugiau įsijungia paskutinės ban
gos atvykėliai. V. Alksninis pasi
džiaugė Centro darbu, siunčiamo
mis žiniomis iš Lietuvos, gyvai do
mėjosi kitomis Centro teikiamomis 
paslaugomis - pagalba susirasti bu
tą išsinuomojimui, galimybėmis su
rengti ekskursiją po Lietuvą, prirei
kus pavertėjauti ir palydėti j rei
kiamą įstaigą, su nuolaida apsigy
venti viešbutyje ir pan. Pokalbyje 
prieita išvada, kad apie Centro tei
kiamas paslaugas dar vis mažai ži
noma užsienio lietuvių tarpe ir rei
kia siekti didesnio pasigarsinimo

Žilvinas Beliauskas

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
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Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

atvežė Šilavoto bei Alvito pa
grindinių mokyklų V-X klasių 
mokinius (dauguma berniukai) 
su kai kuriais mokytojais. O al- 
vitiečius atlydėjo jų klebonas V. 
Kajokas.

Šv. Mišias aukojo rektorius 
doc. dr. kun. K. Žemaitis su 4- 
riais seminarijoje dirbančiais 
kunigais, paprašęs melstis už 
jau besimokančius ir busimuo
sius kandidatus. Pamoksle jis 
priminė Kristaus žodžius, kurie 
ateity vaikinam turėtų paleng
vinti pasirenkant pašaukimo ke
lią: “Jei nori būti tobulas, palik 
savo namus, turtą ir sek paskui 
mane”. Pabrėžta, kad tai aukos, 
įprastinių dalykų atsisakymo ke
lias. Malonu, kad šv. Komuniją 
drauge su klierikais priėmė visi 
atvykusieji mokiniai. Giedojo 
klierikų choras, vargonavo jo 
vadovas Kybartų vikaras V. Si- 
korskas, prieš metus šioje semi
narijoje įšventintas kunigu.

Didžiojoje auditorijoje se
minaristų žurnalo Žingsniai ir 
stabtelėjimai redaktorius trečia
kursis klierikas J. Jonuška gyvai 
pristatė vadovybę ir bendra
mokslius, kurie užtikrina tvar
kos palaikymą. Televizoriaus 
ekrane mirgėjo vaizdai iš semi
narijos gyvenimo. Tai trečiakur
sio V. Golino nuopelnas. Glaus
tai parodyta dienotvarkė, įskai
tant mitybą, dvasines pratybas, 
Švč. Sakramento lankymą, lais
valaikį.

Apžiūrėjome poilsio patal
pą, svečių, kai kurių seminaristų 
kambarius, prieš kuriuos kori
doriuje išrikiuota kiekvieno jų 
avalynė atskirai. Įdomi bibliote
ka su vertingais lotyniškais, ang
liškais ir kitų kalbų leidiniais. 
Čia pat stendas nuotraukų, ro
dančių vidaus gyvenimo ir išvy
kų momentus. Mokinukai do
mėjosi, kur klierikai žaidžia 
krepšinį, stalo tenisą.

Bendrai agapei su dėstyto
jais, seminaristais atvykusiuo
sius pakvietė švediškas stalas. 
Gavę atsakymus į rūpimus klau
simus ar atskirus patarimus itin 
susidomėję visi džiugiai skirstė
si. Tvyrojo viltis, kad žinios bei 
įspūdžiai į čia atves naujus kan
didatus sielovados pjūčiai.

Jeronimas Šalčiūnas

lievas telkia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“
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Los Angeles, CA
ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS. 

Kasmet pavasarį Los Angeles Juo
zo Daumanto šaulių kuopos nariai 
dalyvauja metiniame susirinkime. 
,Š.m. kovo 16 d. apie 30 šaulių rin
kosi į Kazio Karužos “Villa Trakai” 
salę. Jau 40 metų “Villa Trakai” 
yra Los Angeles šaulių būstinė. Su
sirinkimą pradėjo kuopos vadas 
Kazys Karuža, šauliams priklausan
tis jau daugelį metų! Pateikęs dar
botvarkę, tylos minute pakvietė pa
gerbti tris mirusius narius: Juozą 
Račių, Antaną Bulotą ir Algirdą 
Gustaitį.

Praeito susirinkimo protokolų 
skaitė Irena Arienė/ Šaulių sąjun
gos bendraraščius, sveikinimus ir 
kitus raštus perskaitė Vytautas Vi
dugiris. Mindaugas Banionis pra
nešė praėjusių metų finansų būklę: 
kuopos kasa pasipildė 1,861.90 dol. 
Revizijos komisija (Antanas Pinkus 
ir Alė Vilčinskienė) nerado finansi
nių pažeidimų. Kazys Karuža patei
kė metinės veiklos apžvalgą. Uni
formuoti šauliai ir šaulės su vėlia
vomis dalyvavo daugelyje renginių. 
Rugsėjo mėnesį vyko tradicinis 
šaulių balius, gruodžio pradžioje 
organizuota Kūčių vakarienė.

Susirinkime buvo numatyta 
laiko diskusijoms dėl naujos valdy
bos. Tačiau nariai, patenkinti buvu
sia valdyba bei pirmininku, pasiūlė 
perrinkti juos dar vieneriems me
tams. Revizijos komisijai atsisakius 
tęsti savo pareigas, juos pakeitė 
nauji nariai. Dabartinė valdyba: 
kuopos vadas - Kazys Karuža, pa
vaduotojas - Itn. Vyrautas Vidugi
ris, sekretorė Itn. Irena Arienė, ižd. 
Mindaugas Banionis; revizijos ko
misija - Genovaitė Narkevičienė ir 
Jonas Butkus. Kapelionas kun. Sta
nislovas Anužis priėmė kandidatų 
šaulių priesaiką. Šiemet kuopos na
rių akivaizdoje prisiekė Ona Ber- 
nius, Lilija Briedienė, Genovaitė 
Narkevičienė ir Kęstutis Šalavėjus. 
Be to, į šaules pareiškė norą įstoti 
ir dvi kandidatės: Irena Angelė 
Auzbikienė ir Nijolė Vitkauskaitė. 
Po susirinkimo dalyviai vaišinosi 
lietuviškais valgiais.

PASIŽYMĖJĘ VEIKĖJAI. Bu
vęs prezidentas Valdas Adamkus 
Kazį Karužą apdovanojo LDK Ge
dimino ordinu, kuris buvo iškilmin
gai įteiktas pernai. K. Karužos vai
kaitė Daiva K. Venckutė už savo 
pasiaukojimą, parodytą 1991 m. 
įtvirtinant Lietuvos nepriklausomy
bę, buvo apdovanota Sausio 13- 
osios medaliu. Daiva, baigusi politi
nius mokslus Lojolos universitete, 
Lietuvai paskelbus nepriklausomy
bę, išvyko į Lietuvą Vytauto Di
džiojo universitete dėstyti anglų 
kalbos, vėliau dirbo Sąjūdyje, o po 
kelių mėnesių perėjo dirbti į Aukš
čiausiąją tarybą Ryšių su visuome
ne skyriaus užsienio reikalų redak
tore. Šiuo metu ji baigia rašyti 
knygą - prisiminimus apie tuos 
lemtingus Lietuvai metus. Beje, ji 
niekam neprasitarus, dvidešimt 
metų kūrė eilėraščius, kuriuos visų 
nuostabai neseniai išleido atskira 
knyga: “Daiva K. Venckus, the 
Passion: Collected Verses 1982- 
2002”. Kęstutis Šalavėjas

Hamilton, Ont.
HAMILTONO GIEDRAIČIO 

MEDŽIOTOJŲ KLUBO SODY
BOJE vasaros sezonui yra numatyti 
šie renginiai: birželio 1 d. visuotinis 
klubo narių susirinkimas, birželio 7 
d. AV parapijos moterų rengiama 
gegužinė, liepos 13 d. klubo Gied
raitis ruošiama gegužinė, liepos 26 
d. Hamiltono lietuvių kredito koop
eratyvo “Talka” gegužinė, rugpjū
čio 10 d. Medžiotojų-meškeriotojų 
gegužinė, rugsėjo 7 d. sezono veik
los sodyboje užbaigimo gegužinė.

A.a. STASEI AUŠROTIENEI 
mirus Hamiltone, reikšdami užuo
jautą jos šeimai, Kanados lietuvių 
fondui aukojo: $20 - L. P. Girniai, Z. 
Čečkauskas, G. J. Krištolaičiai. J.K.

A.a. ANTANUI PRUNSKUI 
mirus, jo atminimui, reikšdami už
uojautą šeimai, KL Fondui aukojo: 
$50 - K. J. Blekaičių šeima; $20 -
S. Dalius, G. P. Breichmanai, G. J. 
Krištolaičiai. J.K.

“VAIKŲ DIENOS CENT
RAMS” aukojo: $40 - E. Liaukie- 
nė, J. Astas; $20 - I. Jakimavičiūtė,
T. Kareckienė, J. Sarpalius, E. Kro- 
nienė, A. Gedminas; $10 - A. A. 
Petrauskai, R. Beržaitienė, O. Mar
tišius, R. Pruden; $5 - G. Agurkie- 
nė, T. Blekaitis; $3 - N. Stanaitienė; 
$2 - A. Pctrantonio.

A.a. JANINOS PILKAUSKIE
NĖS atminimui aukojo: $40 - E. 
Kronienė; $20 - Z. ir A. Stanaičiai, 
K. Zanon, L. Kriaučiūnienė.

A.a. ANTANO PRUNSKO at
minimui $30 aukojo J. Gcdrimicnč.

A.a. JURGIO JURGUČIO ir 
KAZIMIERO MILERIO atmini
mui $40 aukojo J. ir Roma Piciniai.

Giliai užjaučiame mirusiųjų ar
timuosius ir nuoširdžiai dėkojame 
už aukas - VDC komitetas

BPL Import/Export
SIUNTINIAIIĮ LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Niujorko Lietuvių atletų klubo 
(LAK) metinis susirinkimas įvyko 
š.m. sausio 31 d. Apreiškimo para
pijos salėje Bruklyne. Susirinkimą 
pradėjo klubo pirm. A. Augylienė 
ir pakvietė minutės tyla pagerbti 
prieš 3 mėnesius mirusį ilgametį 
LAK pirmininką Praną Gvildį. Su
sirinkimui pirmininkavo R. Kezys, 
sekretoriavo T. Lora. Klubo pirmi
ninkė savo pranešime pažymėjo, 
kad LAK yra seniausia lietuvių 
sporto organizacija JAV-se, šiais 
metais švenčianti 100 metų gyvavi
mo sukaktį. Pasižymėta įvairiose 
sporto srityse (krepšinis, tinklinis, 
futbolas, stalo ir lauko tenisas, 
šachmatai, vandens sportas). Be 
sportinės veiklos, dalyvauta ir vi
suomeninėje veikloje, ypač pasidar
buota išlaikant kultūros židinį.

Po Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo į klubo veiklą įsijungė ir 
naujieji ateiviai. Buvo organizuoja
mi Naujųjų metų sutikimai, kalėdi
nės eglutės, jaunimo vakarai, išvy
kos į gamtą. Surengtas “Dainos” 
ansamblio koncertas. Šiuo metu su
mažėjusi sportinė veikla vyksta Ap
reiškimo parapijos patalpose. LAK 
advokatas J. Jonušas pranešė, kad 
vyksta pasitarimai ir tikimasi klubui 
gauti kompensaciją, kai bus par
duotas Kultūros židinys. Finansų 
reikalais kalbėjo ižd. J. Milukas. 
Šiuo metu klube yra 1200 dol. Re
vizijos pranešimą skaitė VI. Sidas 
pagirdamas ir iždininką už tvarkin
gą knygvedybą. Diskusijose pasisa
kyta, kad turėtų būti iškilmingai pa
minėta klubo 100 m. sukaktis. Tu
rėtų būti surengtas sukaktuvinis 
pokylis gerame viešbutyje su aka
demine ir menine programa, su
rengtos ir rungtynės su krepšinio 
komanda iš Lietuvos. LAK valdybą 
sudaro: pirm. A. Augylienė, T. 
Ivaškienė, D. Augylius. P. Suvelko- 
vas, J. Milukas, T. Lora, D. Pašytė, 
S. Petravičiūtė ir L. Drulytė.

(Draugas, 2003 m., 35 nr.)

Lenkija
Seinų Lietuvių Namuose š.m. 

vasario 5 d. įvyko vaikų ir suaugu
sių vienos dienos subuvimas-sto- 
vykla. Ją suorganizavo “Viltelės” 
klubo darbuotojos ir Lietuvių Na
mų vaikų būrelio globėjos. Subuvi
mas pradėtas žaidimu “Voratink
lis” įsiminti naujų draugų vardus. 
Po to vaikai buvo paskirstyti į šešias 
grupes. Jose vaikai įvairiomis temo
mis rašė rašinėlius. Po pietų stovyk
lautojai dalyvavo žaidimuose su 
muzika. Baigiantis programai vai
kai ant spalvotų lapelių vieni ki
tiems užrašė ką nors atsiminimui. 
Subuvimą aplankė Balstogės lietu
viškų ir lenkiškų radijo laidų ren
gėjai. Norima per vasaros atostogas 
nurengti vaikams kelių dienų sto
vyklą. Už tokių renginių rėmimą 
rengėjai yra dėkingi Antano Bara
nausko fondui, Lietuvių Namams, 
Punsko valsčiaus įstaigai bei Kana
dos lietuvių fondui.

(Aušra, 2003 m., 4 nr.)

Gudija
A.a. Paulina Šėmytė-Lipeikienė 

70 metų amžiaus, mirė 2002 m. 
gruodžio 3 d. Vilniuje. Velionė gi
mė 1932 m. vasario 12 d. Knistaš- 
kių kaime, Gervėčių parapijoje, 
dviejų sūnų ir dviejų dukterų Vale
rijono ir Julijonos Šėmų šeimoje. 
Tai buvo darbšti, puoselėjusi lietu
viškas tradicijas šeima. Paulina bu
vo puiki siuvėja ir, ištekėjusi už Vy
tauto Lipeikio, pasiaukojo savo šei
mai. Išaugino sūnų Gintarą ir duk
terį Nijolę. Pastaroji tapo psicholo

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT KA” lietuvių kredito
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
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%
RRSPirRRIF
(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% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

ge ir ištekėjo už T. Sturlio, kurio 
gimtinė - 4 kilometrai nuo Knistaš- 
kių kaimo. Jos duktė Augustė stu
dijuoja Vilniaus universitete. Ve
lionė labai džiaugdavosi gavusi Gu
dijos lietuvių laikraštį Lietuvių go
dos, kuris primindavęs jai tėviškę ir 
atgaivindavęs tautinius jausmus. 
Jos netektį išgyvena vyras Vytautas, 
sūnus Gintaras, duktė Nijolė ir kiti 
artimieji.

(Lietuvių godos, 2003 m., 1 nr.)

Vokietija
A. a. Tautvydas Martynas Gai

lius, baigdamas 80-sius metus, mirė 
2002 m. rugpjūčio 25 d. Heidelber
ge. Velionis gimė 1922 m. rugpjū
čio 20 d. Berlyne. Kaune baigė IV- 
tą valstybinę gimnaziją. Per II Pa
saulinį karą buvo vokiečių kariuo
menėje. Po karo studijavo Erlange- 
no universitete anglistiką ir kūno 
kultūrą. Taipgi baigė jaunimo va
dovų kursus Tarptautiniame insti
tute Minau-Bodensee vietovėje. 
Darbavosi kaip Tarptautinės krikš
čionių jaunimo organizacijos vado
vas, o nuo 1952 iki 1965 m. jis buvo 
Vasario 16-tosios gimnazijos ber
niukų bendrabučio vedėjas. Kartu 
buvo ir sporto vadovas bei žemes
nėse klasėse dėstė anglų kalbą. 
Gimnazijoje suorganizavo įvairias 
sporto grupes: boksą, sunkumo kil
nojimą, imtynes, stalo tenisą, futbo
lą bei labiausiai pasižymėjusias 
tinklinio ir krepšinio grupes, pasie
kusias varžybose nemažų laimėji
mų. Taipgi vadovavo skautų tuntui 
“Aušra”. Priklausė ir Vokietijos lie
tuvių bendruomenės valdybai. Jis 
gimnazijos vadovybės buvo vertina
mas dar ir todėl, kad gerai mokėjo 
lietuvių, vokiečių ir anglų kalbas. T. 
Gailius, išėjęs į pensiją, apsigyveno 
Heidelberge, kur ir palaidotas. Jo 
liūdi žmona Juka, sūnus Viktoras ir 
duktė Kristina su šeimomis. 
(Vokietijos CB valdybos informaci

jos, 2002 m., 3-4 nr.)

Australija
Vasario 16-toji Adelaidėje pa

minėta vasario 15-16 d.d. Šeštadie
nį, vasario 15, per Lietuvių valan
dėlės programą nuskambėjo Tau
tos himnas, kalbėjo Lietuvos garbės 
konsule J. Vabolienė ir LB apylin
kės valdybos pirm. J. Grigonytė. 
Valandėlė baigta Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir būt. 
Sekmadienį, vasario 16, iš ryto Lie
tuvių Namų sodelyje buvo pakelta 
Lietuvos trispalve ir kitos organiza
cijų vėliavos bei sugiedotas Tautos 
himnas. Šv. Kazimiero šventovėje 
Mišias už Lietuvą ir žuvusius už 
laisvę aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. J. Petraitis. Aukas prie alto
riaus nešė garbės konsule J. Vabo
lienė ir ramovėnas V. Kubilius. 
Giedojo parapijos choras, vadovau
jamas N. Masiulytės-Stapleton.

Minėjimo programa vyko Lie
tuvių Namų patalpose. Įvadinį žodį 
tarė LB apylinkės valdybos pirm. J. 
Grigonytė. Pagrindinę kalbą pasa
kė J. Bajorinas, išryškindamas lie
tuvių kovas dėl nepriklausomybės. 
Meninėje programoje fleita pagro
jo S. Sankauskaitė, eilėraščių pa
deklamavo V. Kubilius. Choras “Li- 
tuania” atliko keletą dainų, tarp jų 
Trys spalvos, Viena šeima - viena 
tauta. Tautinius šokius šoko “Žilvi
no” ansamblio jaunieji šokėjai, va
dovaujami A. Pociaus. Po progra
mos visi šventės dalyviai buvo pa
prašyti į sodelį vėliavų nuleidimui. 
Sugiedotas Tautos himnas ir Mari
ja, Marija. Po to salėje vyko pa
bendravimas prie kavutės.

(Tėviškės aidai, 2003 m., 5 nr.) 
-------- ---------------- — J. Andr.

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

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


“Ausk, sesula, baltas drobes...”
Lietuvių tautodailės paroda Toronte

M. VASILIAUSKIENĖ

Paskutinių metų eigoje To
ronto lietuvių bendruomenei, 
prisisotinusiai įvairiais jubilie
jais ir 50-čių parengimais, ba
landžio 12-13 dienomis įvykusi 
Liet, tautodailės instituto To
ronto skyriaus surengta tauto
dailės paroda buvo pilna esteti
nio dvelksmo.

Trumpame atidarymo žody
je Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė 
kvietė visus pasigėrėti mūsų au
dėjų ir medžių drožėjų meniškai 
išdėstytais darbais, nes liaudies 
menas visada buvo lietuvių siela 
- jų brangiausias turtas. Pasak 
dail. A. Tamošaičio, Lietuvos 
liaudies menas visada buvo ir 
yra aukščiausio lygio. Torontas 
yra tas laimingas miestas, kuria
me susibūrė nemažas skaičius 
moterų, pasižyminčių savo darbš
tumu, išradingumu, meniškumu.

Parodą raštu sveikino Liet, 
tautodailės instituto valdybos 
pirmininkė Aldona Vcselkienė, 
tarybos pirm. Linas Veselka ir 
tarybos narė Rasa Veselkienė iš 
Gananoque, ON. Sveikino ir 
Prisikėlimo parapijos klebonas 
kun. Aug. Simanavičius, OFM, 
primindamas, kad pirmoji tau
todailės paroda įvyko irgi Pri
sikėlimo parapijos salėje 1982 
m. Su dabartine paroda prade
dama šios parapijos 50-ties me
tų jubiliejus.

Gražiai reiškėsi metiniame “Gintaro” koncerte ir mažieji šokėjai
Anapilio salėje Nuotr. D. Puterienės

VYTAUTAS KASTYTIS

Credo
1. Tikėjau

Tavim, o Viešpatie kaip tiki 
Sotus pavalgęs katalikas, 
Turėdamas užuovėjų nuo 

rudeninio vėjo
Ir šiltų guolį nemigo naktim 

sunkiom.
Kada procesijos giedodamas 

Tavęs pagarbint ėjo,
Pabarstęs galvų pelenais ir aš 

skubėdavau kartu,
Nes Tu buvai tada rūstus ir 

visagalintis Teisėjas,
O aš - maža dulkelė Tavo 

triumfo kelyje,
Ir Tu mane vienu žvilgsniu 

sutrint galėjai.
Nedrįsdavau pakelt akis į Tavo 

veidų
Ir nesuprasdamas klausydavau 

Tavosios meilės žodžių.
Daugiau nei pragaro ugnies 

Tavęs, o Viešpatie, bijojau
Ir prieš Tave tikėjime giliam iš 

baimės lenkdavau kelius.

2. Dabar tikiu
O, mano Viešpatie, kaip tiki
Skaudžiai gyvenimo išniekintas 

žmogus,
Kuriam buitis išplėšė guolį ir 

namus,
Iš jo tikėjimo bailaus tik muilo 

burbulus palikus.
He baimės prieš Tave klaupiu, 

užuovėjos ieškodamas
Su meilės šypsena kreipiu akis į 

Tavo liūdnų veidų -
Mes šiandien lygūs, Viešpatie, ir 

aš geriau galiu suprast
Kodėl Tave kodais išpuikusi 

netikėlių minia apleido,
O Tu dėl jos gyvybę paaukojai.
Ir man stebėtinai ramu po 

Tavo kojom,
Nes ir mane nūnai kryžiuoja 

šėlstantį minia

Parodos atidarymą maloniai 
paįvairino Dalios Viskontienės 
vadovaujamos dainininkės, kank
lininkės ir birbynininkas. Jų pa
rinktos liaudies dainos derinosi 
su aplinka.

Įdomu buvo vaikščioti tarpe 
žmonių ir klausytis jų susižavėji
mo darbais, kūrybingumu ir me
nininkų darbštumu. Iš visur gir
dėjosi: “Ak, kaip gražu!”, 
“Nuostabu!”, “Iš kur jos turėjo 
to laiko!..”

Iš tiesų salė nėra dėkinga 
parodoms. Ji daugiau tinka 
sportui, parengimams. Bet ren
gėjos tą problemą išsprendė gan 
teigiamai. Salės viduryje sustatė 
keletą stalų, ant kurių puikavosi 
pulkas lėlių - žemaitės, aukš- 
taitės, dzūkės, kapsės, zanavy- 
kės, Vilniaus ir Klaipėdos kraš
to atstovės. Tarpe jų - krepšiai 
margučių. Salės pakraščiais gru
pavosi manekenai, aprengti tau
tiniais drabužiais, eglutė su 
šiaudinukais, atskiras stalas su 
Gintaro Repečkos medžio ir 
metalo dirbiniais. Žiūrovų dė
mesį kreipė nuostabaus grožio 
kraičio skrynia, koplytėlės ir 
juostinės. Tai Antano Suprono 
darbai. Sienas puošė kilimai, 
gobelenai, juostos, rištiniai kili
mai, aplikacijos, audiniai. Jie 
buvo pakabinti ant profesiona
liai parengtų pakabų, kurios 
rengėjoms kainavo 800 dol. ir 
kurias jos palieka Prisikėlimo

Ir mus visus už mūs tikėjimą - ir 
laisvų tėviškės rytojų

Įtūžę budeliai kasdien ant 
kryžiaus kala..

Dieburg. 1947.III

Viltis
Iš praeities šešėlių 
Dvi akys žiūri į mane, 
Du žiburėliai tolimi,
Dvi baltos gėlės
Ir atminimų blankstanti gija -
Kada širdis kaip vyturėlis
Į dangti kėlės rytmetį vaiskiam:
- Gyvent! Gyvent! Gyvent! - 
Vienintelė daina gyveniman

išėjusių
Laukus, menu, pavasariu užliejo- 
Ir meilė, ir viltis, ir tėviškė jauna 
Kartu mūs spindinčios veiduos

žydėjo
Ir mūsų žodžiuos degė ilgesio 

aistra.
Dabar - nei tėviškės, nei meilės 

šilumos,
Nei tų saulėtųjų pavasario dienų, 
Tiktai viena vienintelė viltis 
Nuvargusiam ir išsisėmusiam 
Nauju gyvenimu paguost...

Pickle Crow. Kanada, 
1947.XII.22

Meilės atspindžiai
Tu ateini tartum švelnus 
Upelio tolimo ošimas.
Tarytum pasaka - graži, 

neįtikėtina.
Nuvargusi buitis žingsnius 

sulėtina,
Ir širdyje prasikala pavasario 

žiedai.
Nustebęs pakeli akis: aplinkui 

dar žiema,
Pusnynų bangose paskendęs guli 

kaimas,
Keliai užkloti sniego apklotu 

baltuoju,
O širdyje kaip Viešpaties 

nežemiška palaima 

parapijai naudotis rengiant ki
tas parodas.

Pakraščiais buvo keletas 
stalų su smulkesniais meno dar
bais, kuriuos atsilankiusieji ga
lėjo įsigyti. Tai meniškos korte
lės, margučiai, aplikacijos, smul
kesni audiniai, juostelės ir pan.

Darbai nebuvo sugrūsti, to
dėl ir svečiai galėjo jais grožėtis 
iš arti ir iš toliau. Iš tikrųjų, gro
žėtis buvo kuo... Stebėtina bu
vo rodinių gausa, jų menišku
mas, spalvų derinys... Atrodė, 
kad kiekvienoje juostoje, kiek
vienoje prijuostėje, kiekviena
me audinyje yra įausta ir meilė 
tam žemės lopinėliui, kur gimė 
tie raštai, augo, klestėjo. Jie 
tęsiami toliau, paliekami atei
nančioms kartoms su viltimi, 
kad jie nežus gyvenimo kasdie
nybėje.

Tikiu, kad kiekvienam atsi
lankiusiam kilo mintis: ir kada 
jos rado laiko ir pasiryžimo tą 
viską išugdyt? Nuostabus darbš
tumas! Juk kiekviena turėjo šei
mą, dirbo, augino vaikus, vėliau 
padėjo auginti vaikaičius ir vis 
dėlto rado laiko kiekvieną sa
vaitę susirinkti pas Aldoną Vai- 
tonienę, sakyčiau, “savo širdies 
darbams”. Ji buvo tas nepails
tantis variklis, kuris visas ragi
no, patarė, guodė, jungė į viene
tą, kurio darbais mes dabar ža
vimės. Nesistebiu todėl, kad 
įteikiant jai rožių puokštę nuo
visų grupės narių Lilė Nakro- 
šienė padėkojo jai “už kantrybę, 
pamokslus, raginimus, patari
mus, namų šilumą ir prineštą 
sniegą...” Ji pati dėkojo vi
siems, padėjusioms surengti šią 
parodą.

Grįžtant prie Ramūnės Sa- 
kalaitės-Jonaitienės atidaromo
jo žodžio, kuriuo ji ragina visus 
susirinkusius ne tik pasigėrėti, 
bet ir pagerbti dirbančiuosius, 
dar reikėtų pridėti puoselėkime 
ir, svarbiausia, įvertinkime juos.

Jie ir jos yra mūsų tautos 
menininkai!

Vilnija vasara žalia - margi 
žiedai,

Bitučių dūzganti simfonija
Ir piemenėlio rago melancholiška 

daina.
Ateina vasara, nubunda kaimas
Ir Viešpaties palaima miršta 

širdyje.
Ekstazė baigėsi, nutrūko pasaka 

graži.
Aplinkui vasara, aplinkui 

džiaugsmas ir žiedai.
Tik tau širdy žiema su sniego 

klodais ir ledais...
Torontas, Kanada, 1954

Šauksmas
Tu atsiliepk į mano šauksmų 
Į sielos ilgesį tu atsiliepk - - 
Mes svetimiesiems nevergausim, 
Neliksim sutemoj nakties!
Pakils vilnis su marių vėju. 
Plačiai į lygų krantų išsilies, 
Ir gintaro mažyčiai gabalėliai 
Pabirs kaip ašaros širdies.
Ir grįš prie brolio brolis, 
Sesuo, duktė, sūnus sugrįš 
Iš tolimiausių užmarių namolei, 
Atvers į saulę langus ir duris.
Sutiks mama rožančium rankoj, 
Kaip ilgesio gyva liepsna bučiuos, 
Kalbės be žodžių - širdimi.

Širdies užtenka,
Ir būsim mes savieji pas savus 

svečiuos.
Aprodys tėtis neužsėtą lauką.
Jaunystė mus kalnais ir kloniais 

išvedžios.
Prįglausime prie žemės ausį - 

žemė šaukia
Mus likti čia, namie, prie jos...
Ir tavo akys atsilieps į šauksmą, 
Į sielos ilgesį jos atsilieps.
Krūtinė prie krūtinės glausis, 
Širdis - prie mylinčios širdies!

Falkenbergas, Vokietija 
1944 m. liepos 23 d.

Toronto “Gintaro”
Anapilio salėje

šokėjai metiniame koncerte “Šokio sukury”
Nuotr. D. Puterienės

Tautos gyvatos puoselėtojas
Vydūno sukakčių minėjimas Marijampolėje

“Tautoms išaugant, aiškiai 
viena nuo kitos atsiskirant, ro
dos, žmonija vis daugiau skai
dosi. Bet, gerai įsižiūrėjus į kū
rybos takus, aiškėja, kad to nė
ra. Taip atskiras žmogus, taip ir 
tauta tam ir gyvena, kad vis 
daugiau augtų ir tvirtėtų žmo
niškumas. Ir tautos turi į tokį 
sąryšį viena su kita stoti, kad su
darytų žmoniją, tokiu būdu, 
kaip sudaro atskiri žmonės tau
tą. Tautų gyvatos turi patekti į 
tikrą sąklausą”. (Vydūnas)

Marijampoliečiai surengė 
Vydūno - Vilhelmo Storosios 
135-jų gimimo ir 50-jų mirties 
metinių minėjimą.

Kalbėdamas apie Vydūno 
kūrybos palikimą, kuris sudaro 
daugiau kaip 60 įvairaus žanro 
grožinių ir filosofinių knygų, 
daugybė straipsnių, Vydūno 
draugijos pirmininkas, kultūros, 
filosofijos ir meno instituto di
rektorius, humanitarinių moks
lų daktaras Vaclovas Bagdona
vičius Vydūną apibūdino kaip 
ypatingą mūsų kultūros reiškinį, 
kurio esmė - žmoniškumo ug
dymas savo tautoje.

“Jei žmogus dvasia laisvas - 
laisva ir jo tauta, o visa tai kartu
- visos žmonijos laisvės ir dva
sios pilnaties tikroji prielaida. 
Laisva tauta savo kūrybos 
sklaida prisideda prie visos 
žmonijos kultūros augimo ir pa
saulio darnos, o pasaulio darna
- žmonijos vieningumo, jos tai
kaus būvio pagrindas”, - aiškino 
Vydūno mintis dr. V. Bagdona
vičius.

Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos pirmininko Vytauto Šilo 
kalbos tema buvo - Vydūno Til
žė. Lektorius žingsnis po žings
nio kartu su mūsų šviesiuoju 
mąstytoju išvaikščiojo ano meto 
Tilžę, ilgėliau stabteldamas, kur

Atsiųsta
Antanas Pasklis, TIKĖJIMO 

IR NETIKĖJIMO SĄLYl'IS ŠIAN
DIEN. Redaktorė - V. Miccvičiūtė. 
Leidėjas - Lietuvos katechetikos 
centro leidykla (Rotušės a. 23, 
Kaunas 3000). Tiražas - 4000. Kau
nas, 1998 m., 256 psl. Šio leidinio 
autorius yra kunigas, psichologijos

Toronto “Gintaro” metinio koncer
to pranešėja Viktorija Benotaitė

Nuotr. I). Puterienės

__________ VYDŪNAS________  
filosofo gyventa, kurta, muzi
kuota, rymota ir svajota apie 
žmogaus ir tautos “grožį ir 
gyvatą”.

Irena Bražėnaitė, tautinių 
giesmių giedotoja, padainavo 
keletą Vydūno dainų ir giesmių.

Jausmingai, nuoširdžiai pri
siminė savo susitikimą su Vy
dūnu mokytojas Liudas Skridai- 
la. Kalbėjo Lietuvos PS “Bo
čiai” pirmininkas dr. Petras 
Ruzgys. Dalyvavo ir klausėsi 
dėstytojai, mokytojai, studentai, 
gimnazistai, kultūros darbuoto
jai ir miestelėnai - Vydūno 
gerbėjai bei skaitytojai. Dainavo 
ir grojo “Bočių” ansamblis, ku
riam vadovauja Onutė Krikščio- 
naitienė.

“Mums rodosi, kad mūsų 
tauta laisva. Ir nuolat girdime 
sakant - ji nepriklausoma. Bet 
skaidriosios akys mato, kad mū
sų tauta nėra nepriklausoma ir 
laisva gyvenimo paviršiaus daly
kuose. Ir jos mato, kad ir tai 
laisvei gresia pavojus, kadangi 
kitos, esmingesnės laisvės nė
ra...” (Vydūnas)

Irena Bražėnaitė

paminėti
daktaras* profesorius. Jis šiame vei
kale įžvalgiai nagrinėja tikėjimo ir 
netikėjimo problemą, kuri dabar 
yra ypač aktuali Lietuvoje. Panau
dojo labai plačią literatūrą, kuri vis
pusiškai nušviečia keliamus klausi
mus. Tikintiems šis leidinys atsklei
džia daug naujos šviesos, gilinan
čios tikėjimą, o netikintiems paro
do kitokį gyvenimo kelią, vedantį į 
tikėjimą.

ADELĖ DIRSYTĖ: GYVENI
MAS IR DARBAI. Sudarė ir paren
gė dr. Mindaugas Bloznclis. Re
daktorės - Jadvyga Kardelytė, Liu
da Sidarienė. Išleido “Katalikų 
akademijos” leidykla (A. Jakšto g. 
9. Vilnius 2000). Tiražas - 400 cgz. 
Vilnius, 2003 m.. 574 psl. Tai doku
mentinio pobūdžio rinkinys, sutel
kęs daug medžiagos apie kankinę 
Adelę Dirsytę. Jis pasitarnaus mo
nografijoms. straipsniams, paskai
toms ir beatifikacijos bylai.

Į LAISVĘ, nr. 141 (178), 2003 
m. balandis. Redaktorė - Aldona 
Žemaitytė-Petrauskienė. Leidėjai - 
Į laisvę fondo Lietuvos filialas, Lie
tuviškų studijų centras, administra
torius Š. Amerikoje - Jonas Praka- 
pas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, 
CA 93305, USA. Šiame numeryje 
nemažai vietos skirta a.a. dr. Adol
fui Damušiui.
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Lietuvos muzikos akademija 

balandžio 2-3 d.d. atšventė savo 
70-metį. Nors “Tautinės konser
vatorijos” idėja gimė Rusijos Pe
terburge 1909 m. pabaigoje, kai 
du idealistai muzikai, Č. Sasnaus
kas ir M. K. Čiurlionis mėgino 
įgyvendinti savo svajonę, praėjo 
dar 24 metai, kol tai įvyko. 1933 
m. balandžio 1 dieną, 8 v.v. Kon
servatorijos salėje Kaune, Mairo
nio 3, įvyko iškilmingas atidarymo 
aktas, kuriame dalyvavo Lietuvos 
prezidentas A. Smetona ir daug 
kviestų garbingų svečių. Aktas 
pradėtas Lietuvos himnu ir baig
tas konservatorijos studentų (ta
da vadinamų klausytojais) ir or
kestro (dir. J. Tallat-Kelpša) kon
certu. Pirmasis konservatorijos 
direktorius buvo J. Gruodis, nuo 
1937 m. jo mokslo laikų kolega, 
Leipzigo konservatorijos absol
ventas, K.V. Banaitis. Pradžioje 
konservatorijai buvo sunkūs lai
kai: trūko dėstytojų, reikėjo 
kviestis iš užsienio (Italijos, Vo
kietijos, Latvijos, Estijos), patal
pos buvo netinkamos - įsikurta 
buvusiuose bajorų užeigos na
muose, kambariai maži, neizo
liuoti, daugelis jų pereinami. 
Arch. S. Kudoko projektas kon
servatorijos rūmams taip ir pasili
ko popieriuje. Vis dėlto per trum
pą 7 metų laikotarpį iki okupacijų 
buvo daug pasiekta: įsteigtos pa
grindinės katedros, išaugintas ne
mažas būrys muzikų. Okupacijų 
metu atėjo nauji vargai - vasaro
mis dėstytojai, užuot dirbę kūry
binį darbą, turėjo atlikti darbo 
prievoles, buvo apkarpomas mo
kymo repertuaras: vokiečiai ne
leido garsinti rusų klasikų, kaip 
Čaikovskio, Rimsky-Korsakovo, 
sovietai žvairavo į Šubertą, savus 
“formalistus”, kaip Prokofjevą, 
Šostakovičių, bei “formalistais’ 
apšaukiamus Gruodį, Nabažą, 
Vainiūną.

Kauno konservatorija, mokslą 
pradėjusi su 250 studentų, 1949 
m. buvo sujungta su Vilniaus 
konservatorija (pastaroji įsteigta 
1940 m.), o 1992 m. tapo Lietu
vos muzikos akademija. Konser
vatorijos rektoriais buvo (po J. 
Gruodžio ir K. V. Banaičio) J. 
Tallat-Kelpša (1944), K. Mariu
kas (1944-1948), K. Paulauskas 
(1948-1949), J. Karnavičius 
(1949-1983), V. Laurušas (1983- 
1994) ir J. Antanavičius (nuo 
1994 m.). Per 70 metų akademija 
išugdė beveik 10,000 muzikos, 
teatro, kino, televizijos ir šokio 
meno specialistų. Šiuo metu aka
demijoje veikia keturi fakultetai. 
Fortepijono ir muzikologijos fa
kultete rengiami pianistai, muzi
kologai, etnomuzikologai ir kom
pozitoriai; Instrumentinės ir vo
kalinės muzikos fakultete, pačia
me didžiausiame, studijuoja stygi- 
ninkai, pūtikai, akordeonistai, 
dainininkai, chorvedžiai, dirigen
tai. 1952 m. įsteigtoji Aktoriaus 
meistriškumo katedra, lietuviškoji 
vaidybos mokykla, išaugo į Teat
ro ir kino fakultetą su trimis ka
tedromis: Vaidybos ir režisūros, 
Kino ir TV, Meno istorijos ir teo
rijos. Kauno fakultetas, įsteigtas 
1989 m., rengia įvairių sričių atli
kėjus Kaunui ir apylinkėms. Da
bar akademijoje yra beveik 1,000 
studentų, siekiančių bakalauro ir 
magistro diplomų.

Dr. Jonas Glemža, Lietuvos 
restauratorių sąjungos pirminin

Nuotraukoje apdovanoti: Alvydas Vasaitis, ilgametis Čikagos lietuvių 
operos meno vadovas ir dirigentas, Vytautas Kadžius, Čikagos lietuvių 
operos steigėjas ir valdybos pirmininkas, apdovanoti ordinais “Už 
nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžiumi. Viduryje - ordinus įteikęs 
buvęs prezidentas Valdas Adamkus Nuotr. J. Urbono

kas ir Vilniaus dailės akademijos 
katedros vedėjas, apdovanotas 
2002 m. tarptautine prof. Jan 
Zachwatowicz vardo premija ir 
diplomu už reikšmingą indėlį į 
kultūros paminklų tyrimą ir at
naujinimą. Premija buvo įteikta 
Varšuvos karališkoje pilyje, Sena
torių salėje per iškilmingą Tarp
tautinės paminklų ir paminklinių 
vietovių tarybos, Lenkijos komi
teto posėdį. Prof. Jan Zachwato
wicz, miręs 1983 m. - europinio 
masto architektas restauratorius, 
Varšuvos senamiesčio ir Karališ
kosios pilies atstatymo darbų va
dovas. Pagerbiant jo atminimą 
buvo įsteigtos dvi kasmetinės jo 
vardo premijos už nuopelnus pa- 
veldosaugos srityje. Viena premi
ja skiriama Lenkijos, kita - užsie
nio valstybės atstovui. Premiją 
įteikė architekto dukra Kristina 

•Zachwatowicz-Wajda su savo vy
ru žinomu režisieriumi Andrzej 
Wajda.

Kultūros ministerija parems 
Lietuvoje 2003 m. rengiamus 
tarptautinius profesionalaus me
no festivalius bei konkursus. Iš 42 
pateiktų ministerijai projektų bu
vo atrinkta 21 ir jiems paskirta 
743,000 Lt. Jų tarpe: Tarptautinis 
šiuolaikinio šokio festivalis Nau
jasis Baltijos šokis ’03 (70,000 Lt), 
XII Baltijos valstybių lėlių teatrų 
festivalis (40,000 Lt), Lietuvos 
valstybinių dramos teatrų festiva
lis Kelias-2003, Šiuolaikinės Balti
jos jūros šalių dramaturgijos ir 
teatro festivalis Naujosios dramos 
akcija. Tarptautiniam Pažaislio 
muzikos festivaliui skirta 90,000 
Lt, Kristupo vasaros festivaliui - 
40,000 Lt, VI Tarptautiniam ope
ros ir simfoninės muzikos festiva
liui Muzikinis rugpjūtis pajūryje - 
40,000 Lt, Sugrįžimų festivaliui - 
15,000 Lt, Jaunos muzikos festi
valiui - 14,000 Lt. Džiazo festiva
liams taip pat buvo skirta, Kaunas 
Jazz 2003 - 20,000 Lt, Vilnius Ma
ma Jazz - 10,000 Lt. Didžiausiam 
Lietuvoje tarptautiniam kino fes
tivaliui Kino pavasaris 2003 skirta 
didžiausia suma - 100,000 Lt.

Ina Pukelytė laimėjo Kultū
ros ministerijos skelbtą atvirą 
konkursą į Kauno valstybinio 
akademinio dramos teatro 
(KVADT) vadovės pareigas. 
Konkurso komisijos nariai pabrė
žė, jog I. Pukelytė parengė išsa
mią ir konkrečią teatro veiklos 
programą, kurioje taip pat pasiū
lytos šio teatro aktorių iniciatyvos 
skatinimo programos; buvo atsi
žvelgta ir į tai, kad pretendentė 
buvo susipažinusi ne tik su Kau
no, bet ir su kitų Europos valsty
bių teatro struktūromis. I. Puke
lytė studijavo režisūrą Vilniaus 
kultūros mokykloje, angių kalbą 
ir literatūrą Kauno Vytauto Di
džiojo universitete, teatrologiją 
Sorbonne Nouvelle universitete 
Prancūzijoje, įsigijo filosofijos 
daktarės laipsnį Vokietijos Lcip- 
zigo universitete. Anglų, rusų, vo
kiečių, prancūzų bei lenkų kalbas 
mokanti I. Pukelytė yra dirbusi 
rinkodaros ir spaudos atstove, va
dybininke tarptautinėse bendro
vėse, VDU Teatrologijos kated
ros asistente; parengusi teatro 
kritikos straipsnių Lietuvos ir 
Prancūzijos spaudai, parašė 
veikalą Prancūziškas romanas. 
-------- ---------------------------  G.K.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS,
7 meno dienos, LGTIC informacija)
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3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A SGI 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje tek: 905 566-0006 Fax: 905 566-1554

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

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
MOKA UŽ: IMA 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.lnd. ...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.ind. ...4.20%

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

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

Nekiln. 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%

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%

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 teikiami 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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER 

27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS 

zSBVzVo 
ic2! išviso 

■UkWI +GST 
Victor Rudinskas, Broker 

Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

DUNDAS-WINDERMERE atskiras, 
3 miegamųjų, arti prie apsipirki
mo, mokyklų ir transportacijos; 
prašo $299,999.
BLOOR-HIGH PARK 2 miegamųjų 
“condo”; prašo $259,000.

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
e/p/roj/is__ __

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 

(I 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 j Vilnių

Tel: (416)233-4601
$000* $000*
doff for 1 i’aicel €Boff

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

Rytinio pakraščio krepšininkės, dalyvavusios Ambasadoriaus taurės 
varžybose š.m. kovo 22 d. Vašingtone, DC Nuotr. R. Gedeikos

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tarpu Torontas kenčia nuo tos 
ligos - didelio masto mokslinė 
konferencija, turėjusi sutraukti 
apie 12,000 dalyvių, buvo at
šaukta, restoranai ir krautuvės - 
ypač kiniečių rajonuose - ištuš
tėjo, žmonės net vengia keliauti 
viešu transportu, turizmas ma
žėja. Dėl to galima kaltinti ir 
Kanados žiniasklaidą, kuri vis 
dar pakursto baimės ugnelę, pa
versdama “SARS” į “žudantį 
SARS” {Killer SARS), kai nuo 
šios ligos nuošimčiais skaičiuo
jant miršta ne daugiau, kaip 
nuo paprasto plaučių uždegimo.

Tulpių festivalis, šiemet jau 
51-masis, prasidės Otavoje ir 
Gatineau gegužės 1 d. ir tęsis 
iki gegužės 19 d. Festivalis, išsi
vystęs po II Pasaulinio karo, kai 
Olandijos princesė Juliana pa
dovanojo 100,000 tulpių svogū
nėlių atsidėkodama už Kanados 
prieglobstį Olandijos karališka
jai šeimai karo metu. Kasmet jis 
augo, nes olandai vis atsiųsdavo 
naujų tulpių. Dabar jau ir kitos 
valstybės atsiunčia savo tulpių 
draugiškumo ženklan (šiemet 
prisidėjo Australijos tulpių 
Canberra Floriade), ir pavasa
riais Otava bei jos apylinkės pa
sipuošia milijonais tulpių žiedų. 
Šiemet lankytojai galės pasigė
rėti 15 km ilgio Tulpių keliu, 
prasidedančiu Otavoje ir besitę
siančiu kitoje pusėje Otavos 
upės Gatineau parke. Pakeliui 
bus keturios Tulip Wow stotelės 
su ypatingais tulpių išdėstymais 
ir pakylomis koncertams. Pas
kutinį savaitgalį bus papuoštų 
šviesomis laivų paradas Rideau 
kanalu ir Dows ežere. Daugiau 
informacijos teikiama internete 
(hw. tulipfestival, ca).

Džiazo mėgėjams ši vasara 
bus labai dosni. Birželio ir lie
pos mėnesiais džiazo festivaliai 
vyks kone visoje Kanadoje. Vic
toria (BC) Royal Theatre salėje 
birželio 20-29 d.d. ruošiamas 
JazzFest International, kuriame 
koncertuos žinomos džiazo gru
pės, kaip Little Feat, Cesaria 
Evora, Preservation Hali Jazz 
Band, Holy Cole. Vankuvery 
(BC) birželio 20-liepos 1 d.d. 
bus du Manner tarptautinis 
džiazo festivalis Orpheum teat
ro salėje su Preservation Hall 
Jazz Band, Orchestra Beobab,

David Gogo, Amon Tobin ir kt. 
Kalgaryje (AB) džiazo festivalis 
vyks birželio 18-28 d.d.; Ed- 
montone (AB) Jazz City Inter
national Music festivalis planuo
jamas birželio 19-29 d.d. Saska
toon (SK) birželio 20-29 d.d. 
bus SaskTel Jazz festivalis. Bir
želio 12-21 d.d. džiazo festivalis 
vyks Vinipege. Visose šiose vie
tovėse žada būti džiazo koncer
tų ir atvirame ore, kur įėjimas 
bus laisvas.

Keliaujant toliau į rytus, To
ronte vyks keli festivaliai - JVC 
Jazz Festival birželio 13-22 d.d., 
Toronto Downtown Jazz (birže
lio 20-29 d.d.) ir Beaches Inter
national (liepos 23-27 d.d.) su 
100 įvairių orkestrų ir grupių. 
Otavoje tradicinis International 
Jazz (liepos 18-27) paįvairins 
programą su moterų ir pasauli
niu džiazu; Montrealis taip pat 
neatsilieka - birželio 26-liepos 6 
Place des Arts, kitose salėse ir 
senamiesčio gatvėse planuoda
mas ne tik džiazo, bet ir blues, 
fringe bei rock muzikos koncer
tus. Halifakse (NS) liepos 18-27 
vyks šaunus Atlantic Jazz festi
valis su 450 kanadiečių bei sve
čių atlikėjų. Sezoną užbaigs 
Fredericton (NB) Harvest Jazz 
& Blues festivalis (rugsėjo 10-14 
d.d.) su 140 koncertų 26-se sce
nose, įrengtose per penkis mies
to kvartalus. Šiose vietovėse irgi 
planuojama daug koncertų, kur 
įėjimas bus laisvas.

Studentų nuomonė apie 
Kanados universitetus skiriasi 
nuo kasmetinio Maclean’s žur
nalo vertinimo. “Ulhink” tyri
mų bendrovė, išsiuntinėdama 
anketas telefonu ir elektroniniu 
paštu, apklausinėjo 20,675 stu
dentų šiais metais tarp kovo 21 
d. ir balandžio 15 d. Studen
tams buvo pateikta 100 klausi
mų. Duomenys užskaityti tik, 
jeigu per 250 universiteto stu
dentų atsiliepia į apklausinėji
mą. Studentų balsavimo rezulta
tai: 1-moje vietoje - Queen’s U., 
toliau išsirikiuoja U.of Western 
Ontario (2), Sherbrook U. (3), 
U.of Guelph (4), McMaster U. 
(5), Brock U. (6), Wilfrid Laurier 
U. (7), U. of Waterloo (8), U. of 
Victoria (9), U. Laval (10). 
Maclean’s vertinimo pirmūnas, 
U. of Toronto, pasiliko 24-je 
vietoje, dar žemiau liko Ryerson 
U. (27) ir York U. (29). G.K.

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.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 

MISSISSAUGOJE

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

Sportas | 
Gyvėja veikla

Prieš trejus metus sporto veik
la JAV rytuose buvo labai silpna. O 
šiandien po kiekvienų varžybų - vis 
daugiau komandų. Pirmose Rytinio 
pakraščio varžybose iš viso dalyva
vo 23 komandos (įvairaus amžiaus 
grupės), o kovo 22 d. varžybose da
lyvavo 14 vien tik vyrų ir moterų 
komandų.

Nors trečios Rytinio pakraščio 
varžybos įvyks maždaug už dviejų 
mėnesių, bet jau ir dabar yra ko
mandų iš Kanados (Hamiltono, 
Toronto) ir kitų JAV valstijų 
(Ohio, Illinois), kurios reiškė norą 
dalyvauti. Taip pat skaičius studen
tų krepšininkų, žaidžiančių Ameri
kos kolegijose, norinčių žaisti šitose 
mūsų varžybose kasmet didėja.

Yra daug priežasčių, kodėl 
sporto veikla pagerėjo Rytuose. 
Svarbiausia, kad atsirado žmonių iš 
įvairių miestų, kurie ėmėsi darbo. 
Iki šiol žaidynės yra įvykusios Long 
Island, Niujorke, Filadelfijoje, New 
Jersey, Baltimorėj, Vašingtone ir 
po dviejų mėnesių - Bridgeporte. 
Turint darbščių žmonių sporto atei
tis Rytuose tikrai žibės. R. Gedeika

ŠALFASS žaidynės
Šiaurės Amerikos lietuvių 53- 

čiosios žaidynės įvyks š.m. gegužės 
9-10-11 d.d. Klyvlande, OH. Žaidy
nes rengia LSK “Žaibas”, vad. Vi
do Tatarūno. Šioje sportinėje šven
tėje dalyvauti užsiregistravo 30 
krepšinio ir 9 tinklinio komandos. 
Be šių populiarių sporto šakų, vyks 
dar stalo teniso, šachmatų ir plau
kimo varžybos. Daugiau informaci
jų teikia LSK “Žaibo” interneto 
tinklapis www.zaibas.org Inf. (amb)

Krepšinis
- Toronto “Aušros” jauniai 

nustebino Toronto “Vyčio” vyrus 
per Kanados apygardos vyrų B 
krepšinio pusbaigmę su 45-40 per
gale.

- Vyrų B baigminės rungtynės 
- sekmadienį, gegužės 4, 2.f5 v.p.p. 
Humber College Lakeshore (3199 
Lakeshore Blvd. W. Toronte) pa
talpose. Dėl trečios vietos žais “Vy
tis” prieš Toronto “Aušrą” - 1 
v.p.p.

- Jaunučių žaidynės atidėtos. 
Šiaurės Amerikos jaunučių pirme
nybės yra atidėtos iki rudens. Žai
dynių organizacinis komitetas po 
pasitarimo su ŠALFASS-os pirmi
ninku Rimantu Dirvoniu nutarė at
šaukti žaidynes dėl SARS epidemi
jos Toronte.

- Kanados apygarda nutarė 
vykdyti jaunučių žaidynes Hamilto
ne gegužės pabaigoje.

Rimas Miečius

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Devintojo Lietu

vos moterų krepšinio lygos 
(LMKL) čempionato nugalėtoja ta
po Vilniaus “Lietuvos telekomo” 
komanda, laimėjusi seriją 3:0 prieš 
Kauno “LKKA-Kauno” krepšinin
kes. Kauno “LKKA-Žalgirio” krep
šininkai Ispanijoje tapo tarptauti
nių astuonių komandų varžybų nu
galėtojais, baigmėje 89:65 nugalėję 
Ispanijos “Barcelona” jaunimo ko
mandą.

LENGVOJI ATLETIKA: Vil
niuje, Vingio parke surengtame 
Lietuvos lengvosios atletikos toli
mų metimų čempionate olimpinis 
čempionas V. Alekna nusviedė dis
ką 68 m 86 cm. Tai yra toliausiai šį 
sezoną nusviestas diskas pasaulyje. 
Antras liko A. Butrimas - 49 m 30 
cm. Moterų grupėje nugalėjo V. 
Potapova - 46 m 30 cm. Kūjo meti
mo varžybose pasiektas naujas Lie
tuvos moterų rekordas - klaipėdie
tė R. Austytė numetė kūjį 51 m 32 
cm.

DVIRAČIAI: “Acea Due O” 
komandai atstovaujanti lietuvė D. 
Žiliūtė laimėjo 93 km nuotolį (2 
vai. 26 min.) E. Pučinskaitė, atsto
vaujanti Italijos “Michela Fanini” 
komandai, ketvirtajame pasaulio 
moterų dviračių taurės varžybų 
tarpsnyje - lenktynėse “Amstel 
Gold Race” (Olandija) - 114,8 km 
nuotolį nuvažiavo per 2 vai. 45 min. 
18 sek. ir užėmė trečiąją vietą, o 5- 
ajame tarpsnyje - lenktynėse “La 
Fleche Wallone” (Belgija) 97.5 km 
nuotolyje liko ketvirta. Tarptauti
nės dviračių sporto sąjungos (UCI) 
paskelbtoje pasaulio plento dvirati
ninkių įvertinimo lentelėje iš lietu
vių aukščiausią 12-ąją vietą užima 
Edita Pučinskaitė. Lietuvos dvirati
ninkas S. Ruškys, atstovaujantis 
Belgijos komandai “Marlux”, lai
mėjo Vokietijoje vykstančių 27-ųjų 
daugiadienių dviračių lenktynių ap
link Žemutinę Saksoniją trečiąjį 
tarpsnį, 176.1 km nuvažiavęs per 4 
vai. 12 min. 59 sek.

ŠAŠKĖS: St. Petersburg (Ru
sija) vykusiame pasaulio paprastųjų 
šaškių čempionate Lietuvos atstovė 
S. Laurutienė iškovojo penktąją 
vietą.

ŠOKIAI: Kishinev (Moldavą) 
vykusiose Tarptautinės sportinių šo
kių federacijos pasaulio Pietų Ame
rikos šokių įvertinimo varžybose tarp 
70 porų antrąją vietą iškovojo Vil
niaus klubo “Ratuto” atstovai A. 
Kandelis ir E. Visockaitė.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

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............................. 6.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

1 metų.......................4.35%
2 metų.......................4.85%
3 metų.......................5.25%
4 metų.......................5.45%
5 metų....... ...............5.85%

- su keičiamu 
nuošimčiu..................5.00%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

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: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

KELIONIU APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

■■■■■■■■■■■■B 11111 ■ 1111111111111111 
ROYAL LePAGE 
■■■■■nmBHi 1111111111111111111111

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

strg Travel_______
& Services Inc

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

“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. 

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

Tel: 1-800-715-5767 arba 416 249-7710 FAX: 416 249-7749

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!

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

ATOSTOGOS ŠILTUOSE KRAŠTUOSE? - dabar pats laikas!

MALDININKU 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 F'lQ _ 133 Roncesvalles Avė.
MUUlIO (q) TORONTO, Ont. M6R 2L2
MEDELIS itęsĮsg^i 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 I RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

DISKAS: Pretoria (Pietų Afri
ka) tradiciniu “Engen Grand Prix” 
serijos lengvaatlečių varžybų PAR 
antrajame tarpsnyje olimpinis žai
dynių čempionas V. Alekna antrą

kartą iš eilės pasiekė pergalę, diską 
nusviedęs 66 m ir 44 cm. (pirmaja
me - 64 m 62 cm). V.P.

http://www.rpcul.com
http://www.zaibas.org
mailto:info@parama.ca


Skaitytojai pasisako
MOTINAI

Motiną ir josios širdį galima 
drąsiai palyginti su gražiausios ro
žės žiedu. Dar ir šiandien gerai at
simenu ir niekuomet nepamiršiu, 
kai paskutinį kartą Lietuvoje atsi
sveikinau su savo motina. Atsisvei
kindama ji nekalbėjo į mane žo
džiais, bet ašaromis, nes jai trūko 
žodžių. Šias motinos ašaras matau 
dar ir šiandien, o ypač Motinos die
ną. Aš gerai žinau, jog motinos šir
dis visuomet viską atleidžia. Bran
gioji Motina, Tu esi jau seniai am
žinybėje, bet aš tave myliu ta pačia 
meile, kai buvome kartu... Lai 
skamba visų šventovių varpai gar
siais, garsiais dūžiais motinos gar
bei. K. Ambrasas,

82 metų sūnus, Montreal, Que.
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Baltasparniai arai
... Nebe tie, nebe tie, o tie patys, 
Skambiabalsiai arai iš dausų - 
Jus išgirdusios tirpsta ir naktys, 
Aidai skleidžias viršum debesų...
Plačiaspamiai, į mėlyną erdvę 
Su skambiausia daina iš širdies. 
Jūs pabudinai žemės vienatvę, - 
Ji ir pūgoj aguonom žydės.
Arfų stygomis teskamba aidas 
Per laukus, per papieves, marias. 
Tai sūnų ilgesių širdžių laidas, 
Siekia Nemuno žemės girias...
Jūs tie patys, tie patys. Brangieji, - 
Sustiprėję sparnais sakalų - 
Į žydrynę vis kilkit, skambieji, 
Skleiskit dainą liepsningų arų!
Tad, Baltieji arai, į padangę, 
Virš aukštųjų kalnų į erdves!.. 
Saulės giesmę užtraukite brangią,- 
Ji gimtoj LIETUVĖLĖJ aidės!..

Sofija Šviesaitė
Šis eilėraštis skirtas Toronto 

vyrų chorui “Aras”, kaip priešprie
ša dainos žodžiams, “Kaip aras 
pašautas...”

Vėjams išleidžiama šimtai milijonų 
Tarptautinės lenktynės jachtomis

B. STUNDŽIA
Jau nuo žilos senovės vėjo 

jėga buvo išnuodojama. Suko 
malūnų sparnus, vėjo pagalba 
buvo atrasta Amerika, Australi
ja, ištirta šios planetos jūros ir 
vandenynai. Vėliausiais laikais 
vėjas naudojamas elektros ener
gijai gaminti, pramogoms ir 
sportui. Ir dabar ore skraido ba
lionai, plaukioja mokamieji lai
vai ir tūkstančiai jachtų. Vėjas 
yra nieko nekainuojantis ener
gijos šaltinis. Tik priemonės vė
jo jėgai išnaudoti gali būti labai 
brangios.

1851 m. Anglijos karalienės 
Viktorijos vyras princas Alber
tas su talkininkais suruošė pir
mą pasaulinę parodą. Ta proga 
buvo nutarta iškviesti amerikie
čių jachtą, kuri dalyvautų lenk
tynėse apie Wight salą. Niujor
ko jachtklubo komodoras J. 
Stevens sudarė rėmėjų būrį ir 
buvo pastatyta nauja škunos ti
po jachta, kurią jie pavadino 
America. Si jachta perplaukė 
Atlantą ir laimėjo varžybas su 
14 jachtų.

Anglijos karališkas jachtų 
junginys (eskadra) šioms lenkty
nėms paskyrė taurę, kurią ame
rikiečiai išsigabeno j Niujorką. 
1857 m. jachtos America savi
ninkai paskelbė, kad ši taurė 
bus skiriama tarptautinėms var
žyboms jachtų 300-30 tonų dy
džio. Nuo tada šioms varžy
boms, statant vis greitesnes 
jachtas, išleidžiama šimtai mili
jonų dolerių. Jachtų dydis buvo 
sumažintas ir jų įgulas pradžioje 
sudarė profesionalai jūrininkai, 
o vėliau jau labiausiai patyrę 
buriuotojai.

Pradžioje varžybos vyko 
tarp anglų ir amerikiečių. La
biausiai norėjo iš amerikiečių iš
veržti taurę “arbatos karalius” 
T. Lipton. Jis stengėsi, kad pa
saulyje milijonai žmonių tuštin
tų puodukus jo parduodamos 
arbatos, o pats galėtų išgerti 
šampaną iš laimėtos Amerikos 
taurės. Tą taurę bandė laimėti 
viena po kitos penkios jo jach
tos Shamrock I,II,III,IV ir V. 
Paskutinė Shamrock V dalyvavo 
lenktynėse kai T. Lipton buvo 
jau 80 metų. Kanada bandė 
1876 m. laimę varžybose su 
jachta, 107 pėdų škūna Countess 
of Dufferin. Šis vardas buvo pa
rinktas pagerbiant tuometinio 
Kanados generalinio guberna
toriaus žmoną.

KERNAVĖS DRAUSTINIS
Kaip praneša DELFI ir “Drau

go” elektroniniai biuleteniai, Ker
navės kultūrinio rezervato projek
tas peržengė pirmąjį svarstybų eta
pą. Jis susilaukė palankaus priėmi
mo š.m. kovo mėnesį vykusiame 
Pasaulio paveldo komisijos posėdy
je. Tos pirmosios peržiūros metu 
komisija susipažino su 70 pateiktų 
siūlymų ir Kernavės projektas pate
ko į 36 atrinktųjų grupę. Juos nu
matoma svarstyti 2004 metų vasarą. 
Konkurentais Lietuvos pasiūlymui 
bus Rusijos peršamas Kremliaus ir 
Raudonosios aikštės pripažinimo 
Pasaulio paveldu projektas ir kiti.

Numatoma, kad ateinančių 
metų pavasarį lankysis Lietuvoje 
ekspertų grupė, siekianti susipažin
ti su Pajautos slėnio radimviete.

V. A. Jonynas, Ottawa, Ont.

REFERENDUMAS
Artėja labai reikšmingas įvykis 

ilgaamžėje lietuvių tautos istorijoje 
- 2003 m. gegužės 10-11 d.d. Lietu
voje vyks referendumas dėl stojimo 
į Europos sąjungą. Nuo mūsų, Lie
tuvos piliečių, pasirinkimo priklau
sys mūsų Tėvynės, mūsų vaikų ir 
vaikaičių ateitis. Nuo mūsų priklau
sys, ar mes užimsime teisėtą ir gar
bingą vietą senojo žemyno civili
zuotų tautų tarpe, ar liksime neapi
brėžtoje erdvėje, perpučiamoje 
žvarbių vėjų ir skersvėjų.

Amžių slinktyje mūsų likimą 
ne kartą sprendė svetimi. Šiandien 
turime istorinę ir galbūt paskutinę 
galimybę patys nuspręsti savo atei
tį. Kviečiu visus tautiečius - Lietu
vos piliečius - per gegužės 10-11 
dienomis vyksiantį referendumą 
pasakyti “TAIP” Lietuvos stojimui 
į Europos sąjungą. Užsienio lietu
viai visada palaikė savo Tėvynę is
torinių įvykių lemiamo pasirinkimo 
akivaizdoje. Neabejoju, kad taip 
bus ir šį kartą.

Antanas Petrauskas,
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 
generalinis direktorius

Nuo 1851 m. Amerikos tau
rė stovėjo Niujorko jachtklubo 
patalpose, kolei 1983 m. pagal 
laivų architekto B. Lexcen brė
žinius pastatyta australiečių 
jachta Australia II lenktynėse 
nugalėjo amerikiečių D. Conner 
vadovaujamą jachtą Liberty. 
1987 m. amerikiečiai taurę atsi
kovojo, bet 1995 m. ją perėmė 
naujosios Zelandijos buriuoto
jai ir išlaikė iki 2003 m.

Pažymėtina, kad Australijo
je ir N. Zelandijoje buriavimas 
yra tautinis sportas, kaip lietu
viams krepšinis. Jau eilė metų ir 
kitos valstybės pasiunčia lenkty
nėms savo jachtas, tai - Prancū
zija, Italija, Ispanija, Švedija, Ja
ponija.

Paskutinės varžybos įvyko
2002 m. pabaigoje ir pasibaigė
2003 m. pradžioje. Laimėtoju 
tapo pirmą kartą Europos vals
tybė, toli nuo jūros esantis kal
nų kraštas Šveicarija. Varžybose 
dalyvauti buvo pasišovę net 9 
sindikatai: trys iš JAV, du iš Ita
lijos ir po vieną iš Anglijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Šveicari
jos. Lenktynės vyko 4 mėnesius 
N. Zelandijos vandenyse. Kelio 
ilgis buvo 18.5 jūrmylių. Šveica
rijos sindikato vadovas buvo Er
nesto Bertarelli Šveicarijos “Se- 
rono” bendrovės, vienos iš di
džiausių pasaulyje vaistų gami
nimo įmonės pirmininkas. Pa
saulio turtuolių tarpe jis yra be
ne 31 vietoje. Jis yra 37 m. gra
žus vyras ir puikus buriuotojas. 
Jo sudaryto sindikato jachta 
Alinghi Amerikos taurę ir atsi
gabeno į Šveicariją.

Toronto jūrų skautas Dainius Šileika Kaziuko mugėje š.m. kovo 2 d. 
Anapilio sodybos salėje valo sesėms batus. Sėdi - Julija Šimonėlytė, 
laukia - Livija Jonaitytė Nuotr. R. Otto

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vedęs rekolekcijas Kanados lietuvių parapijose, aplankė ir “TŽ” 
redakcijų. Iš k.: Česlovas Senkevičius, vysk. J. Kauneckas, Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė

Nuotr. V. Staškevičiaus

Parama lietuviškajai veiklai
Toronto lietuvių kredito kooperatyvas “Parama” kultūrinei ir visuomeninei 

tautiečių veiklai paskyrė 52,400 dolerių. Jo aktyvas 129 milijonai dolerių
JOLANTA STASIULEVIČIENĖ

Nepabūgę slidaus kelio, snie
go pusnių ir spaudžiančio šaltuko, 
balandžio 6 dieną “Paramos” kre
dito kooperatyvo nariai skubėjo į 
Toronto Lietuvių Namų Karaliaus 
Mindaugo salę, kurioje turėjo 
vykti 51-asis metinis narių susi
rinkimas. Įėjus į salę, užsimiršo 
pavasario žieminės išdaigos pa
mačius pavasarinių gėlių puokštes 
ir šiltas “Paramos” kredito koope
ratyvo darbuotojų šypsenas.

Metinį susirinkimą pradėjo 
valdybos pirmininkas Audrius Ši
leika, pasveikindamas susirinku
sius narius, svečius, buvusius val
dybos narius ir visus darbuotojus. 
Pristatė valdybos ir revizijos ko
misijos narius: vicepirmininką - 
K. Draudvilą, iždininką - L. Ba- 
laišį, sekretorę - R. Urbonavičiū
tę ir narį - A. Saplį; revizijos ko
misijos pirmininkę - R. Pleinytę- 
Čygienę, sekretorių - A. Vaičiūną 
ir narį - A. Morkūną. A. Vaičiū
nas perskaitė amžinybėn iškelia
vusių kooperatyvo narių pavar
des. Susirinkusieji juos pagerbė 
tylos minute. Toliau sekė darbo
tvarkės priėmimas, ir protokolo 
skaitymas. Pastarąjį perskaitė val
dybos sekretorė - R. Urbonavi
čiūtė.

Pirm. Audrius Šileika savo 
pranešimą pradėjo su džiaugsmu. 
Nepaisant praeitų metų mažų pa
lūkanų ir didėjančios konkurenci
jos dėl paskolų su Kanados ban
kais, 2002-ji metai buvo labai 
sėkmingi. Kooperatyvo darbuoto
jų ir valdybos narių sunkaus dar
bo dėka, “Paramos” aktyvas sie
kia 129 milijonus dolerių. Metai 
buvo baigti su dideliu pelnu, dau
giau kaip pusė milijono dolerių 
buvo paskirstyta nariams. Išmo
kėta taupytojams 11.4% jau gautų 
palūkanų ir grąžinta skolininkams 
6.4% sumokėtų palūkanų. Nors ir 
pasiekta gerų rezultatų, tačiau ne
buvo tie metai lengvi. Naujai 
įvesti valdžios reikalavimai, o 
taip pat DICO (Deposit Insurance 
Corporation of Ontario) iš mūsų 
pareikalavo papildomų išlaidų ir 
daug daug darbo valandų. Tačiau, 
nepaisant visų sunkumų, “Para
ma” lieka ir toliau didžiausiu pa
saulyje lietuvių kredito koopera
tyvu. Praėjusieji metai buvo ypa
tingi “Paramai” - atšventė savo 
auksinį 50-ties metų jubiliejų. Bu
vo išleistas jubiliejinis kalendo
rius, leidinys; nariai buvo vaišina
mi cepelinais, šampanu ir tortu. 
O spalio mėnesį įvyko iškilmin

gas pokylis, kuriame meninę pro
gramą atliko artistai iš Lietuvos.

“Paramos” valdybos nariai 
neapsiriboja tik šia diena ir jos 
pasiekimais, jie žiūri į ateitį, į ko
operatyvo augimą ir jo stiprinimą. 
Tam yra sudarytas planas, kuris 
užtikrins “Paramos” tolimesnę 
sėkmę. Savo išsamų pranešimą 
pirmininkas baigė dėkodamas 
darbuotojams, vedėjui Linui Zu- 
brickui, skyriaus Medėjai Nijolei 
Marijosienei-Lewiiwton, buhalte
riui Albinui Urkiui, įstatymų ad
ministratorei — Daliai Kuliešienei 
ir visiems paramos darbuotojams.

Iždininkas taip pat pasidžiau
gė su visais nariais pasiektu pel
nu. Pranešė, kad net 52,400 dole
rių buvo išdalinta įvairioms lietu
viškoms organizacijoms. Tai fi
nansinė parama Kanados lietuvių 
bendruomenei, KLB Toronto 
apylinkei, Maironio mokyklai, šo
kių sambūriui “Gintaras”, “Auš
ros” sporto klubui, ■ pensininkų 
klubui ir visai eilei kitų. Taip pat 
buvo paminėta, kad “Paramos” 
nariai laiku ir tvarkingai moka 
mokesčius.

Paskolų skyriaus pranešimą 
perskaitė kooperatyvo vedėjas Li
nas Zubrickas, trumpai pranešda
mas, kad buvo gauta 417 prašymų 
asmeninėms ir komercinėms pa
skoloms, iš viso patvirtinta 382. 
Buvo išvardinta eilė priežasčių, 
dėl kurių kitos paskolos nebuvo 
patvirtintos. Išskirtinė padėka bu
vo pareikšta Daliai Kuliešienei, 
Nidai Slapšienei ir Vidai Kaleini- 
kaitei, nes susirgus pagrindiniams 
paskolų skyriaus darbuotojams 
šios darbuotojos teikė didžiulę

Lietuvis teisėjavo bokso čempionate
Rimantas Šalaviejus “prigijo” Amerikoje

EDVARDAS ŠULAI TIS
Kovo 24-28 dienomis Colo

rado Springs mieste buvo su
rengtas JAV mėgėjų bokso 
čempionatas.

Šiose pirmenybėse pirmą 
kartą jų istorijoje teisėjavo lie
tuvis teisėjas Rimantas Šalavie- 
jus, kuris parsivežė gražų pažy
mėjimą apie savo darbą šiose 
neeilinėse varžybose.

R. Šalaviejus turi AIBA ka
tegoriją, kuri yra aukščiausia 
pasaulio mėgėjų bokso sąjungos 
teisėjo pakopa.

Čia minimose pirmenybėse 
dalyvavo 206 boksininkai. Var
žybos vyko trijuose ringuose. 
Teisėjavo apie 80 teisėjų. Ko
mandinę pergalę laimėjo JAV 
V rajonas, kurin įeina ir Ilino
jaus valstija.

R. Šalaviejus Amerikoje at
sirado 2001-siais. Jis, kaip teisė
jas, tais metais buvo atvykęs į 
Kanadoje vykusias Frankofoni- 
jos pirmenybes. Po jų jis ten 
pasiliko ir atkeliavo į Čikagą. 
Amerikon jau anksčiau buvo 
atvykusi jo dukra Inga, o kiek 

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..ols,o.li.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

pagalbą.
Revizijos komisijos pirminin

kė Ramunė Pleinytė-Čygienė pra
nešė, kad visa dokumentacija ve
dama tvarkingai pagal valdybos 
nustatytas taisykles, vienas iš re
vizijos komisijos narių visada da
lyvaudavo valdybos posėdžiuose. 
Revizijos komisija taip pat turė
davo ir savo posėdžius.

“Paramos” revizorius narius 
supažindino su atskaitomybe ir 
reikalavimais. Pirmininkas pasiū
lė, kad “Paramos” kredito koope
ratyvo finansinė apyskaita būtų 
patvirtinta metinio susirinkimo, 
kaip valdybos pasiūlyta. Susirin
kusieji pritarė plojimais.

Šiais metais į kooperatyvo 
valdybą buvo renkami du žmo
nės, į revizijos komisiją vienas. 
Mandatų komisiją sudarė: V. 
Aušrotas, J. Gudavičius ir A. Ra
manauskienė. Kandidatuoti į val
dybą buvo gauti 3 sutikimai, į re
vizijos komisiją - vienas. Iš viso 
buvo užsiregistravę 267 nariai, 
balsavime dalyvavo 259, iš kurių 
4 balsavimo kortelės buvo suga
dintos. [ “Paramos” valdybą iš
rinkti - A. Šileika ir A. Saplys, į 
revizijos komisiją aklamacijos 
būdu - R. Pleinytė-Čygienė.

Pasivaišinę užkandžiais, kava 
ir pyragais, padiskutavę ir palin
kėję toliau taip sėkmingai gyvuoti 
“Paramai”, žmonės skirstėsi na
mo. Neskubėjo tik kooperatyvo 
valdyba ir darbuotojai. Juos jaudi
no žmonių pasitikėjimas, vis 
gimstančios naujos idėjos ir noras 
matyti “Paramą” augančią ir stip
rėjančią.

vėliau prisidėjo žmona Irutė 
(Lietuvoje turėjusi 22 metų mo
kytojos stažą) bei sūnus Benas.

Šiuo metu jie jau įsikūrę 
nuosavame bute Oak Lawn ra
jone. Prie jų dar prisidėjo ir 
pusantrų metų vaikaitis Lukas.

Lietuvos bokso čempionas
R. Šalaviejus bokso padan

gėje ne naujokas. Gimęs 1957 
m. balandžio 22 d. Ukmergėje, 
1979 m. baigė Kūno kultūros 
institutą Kaune. Tais pačiais 
metais iškovojo bronzos meda
lius SSRS čempionate ir VII 
SSRS tdutų spartakiadoje. 
1977-siais jis tapo SSRS prof
sąjungų čempionu - jam buvo 
suteiktas sporto meistro vardas.

Tris kartus (1976-1979) lai
mėjo Lietuvos čempiono titulą 
60 kg. ir 63.5 kg. svorio katego
rijose. Prieš tai po du kartus yra 
laimėjęs Lietuvos jaunių ir jau
nimo pirmenybes.

“Esu buvęs Lietuvos čem
pionu 7 kartus, nors Rimgaudo 
Tizilio 1999 m. Vilniuje išėju
sioje knygoje Lietuvos vyrai rin
ge yra sužymėtos tik pergalės
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JUOZAS . NORKUS
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.

Wost Roalty Irto.

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

Nemokamas namų į vertinimas

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, d.s„ dd s.
115 Lakeshore Rd.E.

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

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d.d.s.m.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

Advokatas
ALG/S 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

Toronto jurų vyr. skautė Kristina Petrauskaitė kartu su kitais Kaziuko 
mugės dalyviais stebi jūrų skautų programą Anapilyje

Nuotr. I. Meiklejohn

suaugusiųjų grupėje, - sakė R. 
Šalaviejus.

Tą knygą jis mums padova
nojo. Čia rašoma ir apie patį 
Rimantą. Teigiama, kad jis tei
sėjavo daugelyje buvusios SSRS 
ir Europos miestų. Teisėjavimo 
įvertinimas - gerai ir labai gerai. 
Nuo 1992 m. jis turėjo EABA 
(Europos) kategoriją, o 2000- 
siais jam suteikta aukščiausia - 
AIBA kategorija. Prieš išvykda
mas iš Lietuvos, jis su šeima 
gyveno Panevėžyje.
Suliko JAV bokso pareigūną - 

P. Bakūną
Minėtose pirmenybėse čika- 

gietis bendravo su aukštu JAV 
“US Amateur Boxing, Inc.” pa
reigūnu lietuvių kilmės vyru, bet 
lietuviškai nekalbančiu. Pele 
Balcunu iš Lautcrdale Lake, 
Floridos. Pete yra JAV Bokso 
sąjungos “Development and 
Education” komiteto vadovas.

Rimantas paminėjo, kad šį 
lietuvių kilmės veikėją pirmą 
kartą jis pamatė per tarptauti
nes bokso varžybas 2000-siais 

Budapešte, Vengrijoje.
Colorago Springs mieste da

bartiniam čikagiečiui buvo proga 
bendrauti su JAV Bokso federa
cijos teisėjų kolegijos šefu Spence 
Carpenter, Ilinojaus bokso fede
racijos pirmininku Martin Mc- 
Gazzy ir kitais. Jis nusifotogra
favo ir su pasaulio bokso profe
sionalų čempiono L. Lewis tre
neriu - Emanuel Steward.

R. Šalaviejus džiaugiasi, 
kad boksas jam padės įsitvirtinti 
naujame krašte. Kaip aukštos 
klasės bokso teisėjas, kurių 
Amerikoje nėra daug, jis galės 
apsirūpinti nuolatinio apsigyve
nimo Amerikoje dokumentais. 
Ta linkme jau yra padaryti kon
kretūs žygiai.

Pokalbininkas mums papa
sakojo ir apie šiuo metu Ame
rikoje besireiškiančius žymiuo
sius boksininkus iš Lietuvos. Iš 
tokių paminėjo Davidą Nekrašą 
ir Vitą Paliulį. Jis žino, kad 
Amerikoje kaip profesionalas 
reiškiasi ir Stasys Balčiūnaitis, o 
anksčiau savo laimę yra bandęs 
ir Askanijus Milvydas.

mailto:tom.senkus@sympatico.ca


TORONTO & MONTREAL
Anapilio žinios

- Balandžio 27, sekmadienį, 
mūsų parapijoje buvo didelė šven
tė. Pirmąją Komuniją 9.30 v.r. Mi
šių metu priėmė šie mūsų parapi
jiečiai: Joana-Ona Ažubalytė, Vik
torija Bačėnaitė, Julija Degutytė, 
Brigita Gibavičiūtė, Gabrielė Kve- 
deravičiūtė, Aidas Savickas ir Ar
noldas Valuntonis. Mišių metu gie
dojo “Angeliukų” ir “Gintarėlių” 
chorai.

- Gegužės 2 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lie
tuvos kankinių šventovėje Mišios 
bus vakare 7 valandą, o po Mišių - 
Šventoji Valanda prie išstatyto 
Švenčiausiojo.

- Žodis tarp mūsų gegužės-bir
želio knygelių laidą jau platina Al
bina Augaitienė sekmadieniais pa
rapijos salėje.

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

- Sąjūdis Už tradiciją, šeimą ir 
nuosavybę, kuris 1991 m. per įvai
rius pasaulio kraštus surinko dau
giau kaip 5 milijonus parašų už 
Lietuvos nepriklausomybę, dabar 
yra pasivadinęs Evangelijos šauk
liais (Heralds of the Gospel), ir 
2001 m. pop. Jono-Pauliaus II pri
pažintas popiežiškuoju vienetu. Jo 
atstovai gegužės 18, sekmadienį, 
dalyvaus Lietuvos kankinių švento
vėje Mišiose ir po abiejų Mišių pa
rapijos salėje padarys savo trumpą 
pranešimą, norės susitikti su mūsų 
parapijos jaunimu.

- Anapilio knygyne gauta: nr. 
33 Laisvės kovų archyvo ir Lithua
nian Heritage kovo-balandžio laida.

- Vysk. Jonas Kauncckas pra
šo paramos kun. A. Lipniūno jau
nimo kultūros centrui, kuris rūpi
nas; Panevėžio vyskupijos jaunimo 
katališkąja veikla, ruošia evangeli
zacijos dienas, Šv. Rašto kursus, 
organizuoja maldos grupes, Kry
žiaus kelius, naktinius budėjimus 
prie išstatyto Švenčiausiojo, tauti
nių bei religinių datų minėjimus, 
platina religinę spaudą ir rengia 
jaunimui vasaros stovyklas.

- Mišios gegužės 4, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. muz. Stasį Gaile- 
vičių; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už a.a. Vytautų Senkų; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje gegužės 
3, šeštadienį, 3 v.p.p. už KLKM dr- 
jos Delhi skyriaus gyvas ir mirusias 
nares bei rėmėjas.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, gegužės 4, pa

maldos 9.30 v.r. be Šv. Komunijos, 
po kurių įvyks Moterų draugijos 
susirinkimas. Bazaras numatytas 
gegužės 24 d.

- Sekmadienį, gegužės 11 Mo
tinos dienos pamaldos su Šv. 
Komunija, kurią pirmą kartą priims 
mūsų mažieji.

- Praeitą sekmadienį buvo pa
krikštytas Aaron Christopher 
Sturm, gimęs š.m. vasario 6 d., sū
nus Christopher ir Rhonda Sturm. 
Krikšto tėvai: Lauretta Sturm ir 
Jonn Meyer.

Lietuvių Namų žinios
- Balandžio 28 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 170 svečių. 
Pranešimą padarė ir su svečiais su
pažindino J. Rukša. Svečių knygoje 
pasirašė S. Virmauskas iš Kauno ir 
D. Umežienė iš Vilniaus.

- LN ir Labdaros valdybos po
sėdis - gegužės 8, ketvirtadienį, 7 
v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.

- LN Kultūros komisijai $50 
aukojo L. Balsienė. LN Kultūros 
komisija yra paruošusi vaizdajuos
čių katalogą, kuriame galima rasti 
160 filmų, koncertų, spektaklių. 
Platesnę informacijų teikia S. Pa- 
bricienė tcl. 416 762-5419 arba ei. 
paštu: ykulnys(« aol.com

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. E. 

Stanaitienės atminimui aukojo: $50
- T. B. Stanuliai; $30 - A. Pachd- 
ler. Slaugos namų komitetas dėkoja 
visiems už aukas. Jos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog ad
resu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St.W. 
Toronto Ont. M6P 1A8.

A. a. Stasei Aušrotienei mi
rus Hamiltone, giliai užjausda
mi jos vyrą Algį ir šeimą, Sigita 
ir Vytautas Aušrotai Tėviškės 
žiburiams aukojo $30.

A. a. Erikui (Eric) Nielsen 
mirus, užjausdami jo tėvelius, 
šeimą ir gimines, Vaikų dienos 
centrams Lietuvoje, aukojo: $50
- Elena Žulienė, S. Smitas; $40
- E. B. Rovai; $30 - G. L. Lan
dry; $25 - E. G, Kuehalskiai, O. 
L. Rimkai; $20 - R. Celejewska, 
A. Kuchta, B. Summersby, G. 
R. Paulioniai, R. R. Valadkos, 
A. Stanevičius, V. S. Aušrotai, 
A. V. Valiuliai. O.G.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šis penktadienis ir šeštadie

nis yra mėnesio pirmieji. Pirmų 
penktadienį 7 v.v. Mišios ir šv. Va
landa. Išpažinčių klausoma prieš 
Mišias. Ligoniai ir seneliai lankomi 
namuose ir prieglaudose iš anksto 
susitarus. Pirmų šeštadienį Gyvojo 
rožinio draugijos nariai renkasi 
rožiniui ir Mišiom 10.30 v.r.

- Pirmos Kumunijos iškilmės 
parapijos vaikučiams vyks šį sekma
dienį, gegužės 4, per 10.30 v.r. Mi
šias, kurių metu giedos parapijos 
jaunimo choras.

- Gegužės mėnuo yra skirtas 
Marijos pagerbimui. Parapijos 
šventovėj Marijos litanija bus gie
dama sekmadieniais po 10.30 v.r. 
Mišių, šiokiadieniais po 7 v.v., o 
šeštadieniais bus kalbama po 9 v.r. 
Mišių.

- Balandžio 25 d. palaidota 
a.a. Audronė Bilkytė, 43 m. Paliko 
seserį R. Sapijonienę su šeima. Ba
landžio 26 d. palaidota a.a. Gražina 
Stankuvienė, 78 m. Paliko dukrų 
Ginų, sūnus Algirdą ir Gediminą su 
šeimomis.

- Žodis tarp mūsų, gegužės ir 
birželio mėnesių knygutės yra pa
dėtos šventovės prieangyje.

- Parapijos metiniame susirin
kime į parapijos tarybą dviem me
tam buvo išrinkti šie asmenys: V. 
Bubclis, D. Danaitytė, Rt. Girdaus- 
kaitė, Rm. Girdauskaitė, R. Gry
bienė, V. Juzukonytė, K. Mangli- 
cas, L. Nakrošienė, A. Nausėdas, 
sr., J. Neimanienė, G. Neimanas, 
sr., B. Pilipaitienė, L Pivoriūtė, A. 
Plcinytė, I. Poškutė-Hurst, L. Šir- 
vinskas, M. Stanevičius, J. Stasiulc- 
vičienė, R. Stravinskaitė, ir D. Vis- 
kontienė. Netrukus bus šaukiamas 
posėdis pareigų pasiskirstymui.

- Parapijos choras gegužės 24, 
šeštadienį, minės savo 50 metų 
veiklos sukaktį religinės muzikos 
koncertu šventovėj 5 v.p.p. ir po to 
vakariene bei dainų koncertu para
pijos salėje. Bilietai jau platinami 
sekmadieniais po Mišių salėje, kitu 
metu - parapijos raštinėje 416 533- 
0621.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
4: 8 v.r. už Jasionių šeimos miru
sius; 9.15 v.r. už Seliokų šeimos 
mirusius; 10.30 v.r. už a.a. Rūtą 
Liuimaitę-Augaitienę, už Danutę ir 
Mykolų Reginas, už Mažeikių gim
nazijos mirusius mokytojus ir mo
kinius; 12 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Balandžio 26 d., 11 v.r. įvyko 

neilgas, bet įspūdingas koncertas 
mokyklos auditorijoje - padainavo 
garsi solistė Skaidra Jančaitė, ku
riai akompanavo Vita Paulauskai
tė. Viešnios atliko austrų mylimą 
Edelweiss (išverstą į lietuvių kalbą) 
bei kitas žinomas dainas lietuviškai 
ir prancūziškai.

- Prisikėlimo kredito koopera
tyvas paaukojo mokyklai $400, 
Anapilio moterų dr-ja $100, Juoze 
Rinkūnienė paskyrė $100 a.a. mok. 
Antano Rinkūno atminimui. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame.

- Gegužės 3 d. Aukštesniuose 
lituanistiniuose kursuose vyks egza
minai. Gegužės 10 d. jų paskutinė 
pamoka.

- Dėmesio, tėveliai! Gegužės 
10 d., 10 v.r. prašome atvežti darže
lių mokinius j “Labdaros” patalpas 
(prie Prisikėlimo parapijos), kur jie 
atliks Motinos dienai skirtų pro
gramėlę.

- Televizijos laida Toli Arti
ruošia programėlę apie Maironio 
mokyklų. Dalyvauti galės tik tie 
mokiniai, kurių tėvai bus pasirašę 
leidimo blankus ir juos sugrąžinę į 
mokyklą. Živilė

“Gintarėlių” chorui aukojo: 
$50 - V. G. Butkiai, F. Mockus.

A. a. Audronei Bilkytei mi
rus, užjausdama sesutę Romą 
Sapijonienę su šeima, Džiova ir 
vėžiu sergantiems tremtinių vai
kams Lietuvoje $20 aukojo M. 
Povilaitienė.

A. a. inž. Jono Kšivickio 10 
metų mirties prisiminimui žmo
na Alina Kšivickicnė Tėviškės 
žiburiams aukojo $200.

“Tėviškės žiburių” spaudos 
popietės proga Irena ir Nigel 
Guilford Tėviškės žiburiams au
kojo $60.

Studentų a.a. Sauliaus Steig- 
vilo ir a.a. Jono Elvikio, prieš 30 
metų nelaimingai žuvusių (ge
gužės 5 d.), mirties sukakčiai pa
minėti Stasė Steigvilienė ir šeima 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

A. a. Motiejaus Lazdučių 
prisiminimui, užjausdama sese
ris Lietuvoje ir giminaitę Pranu- 
lę Laukienę su šeima, Aldona 
Falikauskienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $20.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir 
virtuvė Bloor - Keele rajone. Tel. 
416 762-1569.

Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinis susirinkimas š.m. kovo 23 d. parapijos salėje. Viršuje - 
registracijos stalas, žemiau - susirinkimo dalyviai Nuotr. R. Užpalytės

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
PRANEŠIMAS

KLB KRAŠTO VALDYBA RAGINA VISUS KANADOJE GYVENANČIUS AR JOJE 
BESILANKANČIUS LIETUVIUS, TURINČIUS GALIOJANTĮ LIETUVOS PASĄ 

BALSUOTI UŽ LIETUVOS ĮSTOJIMĄ Į EUROPOS SĄJUNGĄ
□ TORONTE BALSAVIMAS vyks Lietuvos generalinio konsulo būstinėje 1573 Bloor 

St. W. - Lietuvių Namuose, gegužės 10 ir 11 d.d. (šeštadienį arba sekmadienį) tarp 
2 ir3 v.p.p.

□ MONTREALIO, KALGARIO ir VANKUVERIO apylinkių lietuviai prašomi kreiptis 
į savo garbės konsulus.

□ Asmenys, kurie jau yra įsiregistravę LR Ambasadoje Otavoje, gaus balsavimo 
biuletinius ir galės balsuoti paštu.

O Lietuvos įstojimas į Europos sąjungą padės Lietuvai stabilizuoti ekonominį ir politinį 
savarankiškumą.
BALSUOKIME PATYS IK RAGINKIME GIMINES, DRAUGUS BEI KAIMYNUS

PADĖTI LIETUVAI! KLB Krašto valdyba

Generalinis konsulatas To
ronte praneša, kad nespėję 
užsiregistruoti L.R. Ambasado
je Otavoje ar laiku negavę biu
letenių dėl Lietuvos respublikos 
narystės Europos sąjungoje re
ferendumo, balsuoti galės at
vykę į Gen. konsulatą Toronte, 
1573 Bloor St. W., šeštadienį 
arba sekmadienį, gegužės 10 ar 
11 dieną, tarp 12 v.d. ir 3 v.p.p. 
Atvykus balsuoti asmeniškai, 
reikia būtinai atsinešti Lietuvos 
respublikos pasą.

Referendumas dėl Lietuvos 
narystės Europos sąjungoje. 
Lietuvos respublikos ambasada 
Kanadoje pakartotinai praneša, 
kad šių metų gegužės 10-11 
dienomis vyks referendumas dėl 
Lietuvos respublikos narystės 
Europos sąjungoje. Užsiregis
travusiems referendumo daly
viams išsiųsti balsavimo paštu 
dokumentai.

Piliečiai taip pat gali bal
suoti Lietuvos respublikos am
basadoje Otavoje: balandžio 
28-30 d.d. nuo 1 v.p.p. iki 5 v.v. 
(vielos laiku), gegužės 5-9 d.d. 
nuo 1 v.p.p. iki 5 v.v. (vietos lai
ku), gegužės 10-11 d.d. nuo 7 
v.r. iki 10 v.v. (vietos laiku).

Ambasados adresas: 130 
Albert St., Suite 204, Ottawa. 
ON. KIP 5G4. Tel. 613 567- 
5458, faksas 613 567-5315, 
lilcmb(« storm.ca, romanasnifn - 
storm.c;t. Inf.

Augsburgo gimnazijos mo
kytojų ir moksleivių suvažiavi
mą numatoma surengti šių me
tų rugpjūčio 23 - 24 d.d. Las 
Vegas arba Čikagoje. Apie da
lyvavimą ir suvažiavimo vietovės 
pageidavimą prašome pranešti 
Algiui Gedriui (Giedraičiui), 
355 Royal Oak Blvd., Cleve
land. OH 44143-1709, USA. 
Tel. 216 481-2805; el.paštas: 
agedrisfn qwcstinternet.net arba 
Gražinai Lapienei (Merkelytei), 
10 Teakwood Grove, Toronto. 
ON. M3B 2.11. Tcl. 416 445-9598; 
el.paštas: lapasfn pathconi.com.

Gr. L.
A. a. Motiejaus Lazdučio 

atminimui, užjausdamas jo sese
ris ir pussesere Pranute Lau
kienę su šeima, Stasys Matulio
nis Tėviškės žiburiams aukojo $20.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO CHORO 
(vad. Nijolė Benofienė ir Dalia Viskonfienė)

Z lemtuLaičiai

š.m. birželio 1, sekmadienį, 4 v.p.p.
Prisikėlimo parapijos salėje

KAVA > PYRAGAIČIAI > LOTERIJA
Bilietai: platinami sekmadieniais Hamiltono Aušros Vartų, Lietuvos 

kankinių ir Prisikėlimo parapijose, arba skambinti
Daliai Valaitienei 416 236-3678. Įėjimas: 410 asmeniui

Dalyvaudami paremsite choro išvyką j Dainų šventę Lietuvoje

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Viliaus Bražėno, TŽ ir kitos 
spaudos bendradarbio, šakotos 
veiklos veikėjo, šiuo metu gyve
nančio Vilniuje, 90-ųjų jo gimi
mo metinių paminėjimas įvyko 
š.m. kovo 29 d. Kauno įgulos 
karininkų ramovėje. Renginio 
programoje - svarstybos “O kas 
toliau?”, koncertas, svečių pasi
sakymai, visų dainomis supinti 
pabendravimai. Be šio renginio, 
sukaktuvininkas buvo pagerbtas 
išsamiais straipsniais spaudoje, 
išleistu specialiu lankstinuku bei 
suvenyriniais lipinukais su jo 
atvaizdu, pieštu dail. Ant. Šaka
lio pagal Alg. Žižiūno nuo
trauką.

KLB žinios
- Į PLB XI-tą seimą Vilniuje 

vyksta Kanados atstovai: KLB kraš
to valdybos pirm. Rūta Žilinskienė, 
dr. J. Čuplinskicnė, S. Dalius, K. 
Dubauskas, D. Garbaliauskicnė, V. 
Kulnys, P. Pargauskas, T. Pargaus- 
kienė, E. Punkrienė, V. Stanevi
čius. J. Statkevičius.

- Balt iečių vakaras įvyks gegu
žės 28 d. Otavoje. Registrcijos mo
kestis 50 dol. Norintys užsiregist
ruoti ir gauti platesnę informaciją 
prašome kreiptis į KLB raštinę iki

- KLB raštinėje galite gauti in
formacijos apie turizmo agentūras 
Lietuvoje. Primename, kad vis dar 
galite įsigyti žinynų ir KLB 50-me- 
čio leidinį KLB raštinėje.

NORIME PIRKTI mažai padėvė
tus moteriškus tautinius drabužius 
10-12 dydžio. Skambinti tek 416 
762-1573.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai Lietuvių Namai Vilniuje au
kojo: $3,000 - A. Rūta; $50 - S. 
J. Poškai; $25 - V. Jasinevičie- 
nė, H. E. Stepaičiai.

A. a. Erikui Nielsen mirus, 
užjausdami jo tėvelius, sesutę, 
brolį Nielsen ir močiutę Eleną 
Zulienę, Sergantiems vaikams ir 
tremtiniams Lietuvoje aukojo: $50 
- Stanevičių šeima; $20 - N.N. M.R

Atitaisymas. TŽ 16 nr., 2 
psl. Leono Radzevičiaus straips
nyje įsivėlė korektūros klaida. 
Atspausdinta: “vienas atstovas 
maždaug nuo 8,000 gyventojų”. 
Turi būti 80,000. Atsiprašome.

Toronto Maironio mokyklos trečias skyrius. Jo mokytoja - Žibutė Vaičiūnienė, padėjėja - Loreta Bražukaitė 
Nuotr. A. Šimonėlienės

•••

Motinos dienos minėjimas ir 
lituanistinės mokyklos mokslo me
tų užbaigimo iškilmė vyks AV pa
rapijos salėje gegužės 11d. Meni
nėje dalyje pasirodys mokyklos mo
kiniai. Vaišes ruošia KLB Mont
realio apylinkė. Visi kviečiami šioje 
šventėje dalyvauti ir laisva auka pa
remti lietuvišką mokyklą. Inf.

KLK moterų dr-jos šio sky
riaus rengtas Velykų stalas praėjo 
su dideliu pasisekimu. Susirinko 
netikėtai daug svečių, tad teko dar 
ir naujus stalus dengti, kad visi pa
togiai susėstų. Pirmininkė Genovai
tė Kudžmienė pasveikino susirin
kusius primindama, kad ši trisde
šimtoji tradicija, tapusi švente, 
anuomet buvo pradėta tuometinės 
pirmininkės Jadvygos Baltuonie- 
nės. Tikslas - prisiminti ir išlaikyti 
savuosius Velykų papročius išeivi
joje. Gaila, kad dėl sveikatos ji pati 
negalėjo šioje šventėje dalyvauti.

Pirmininkė pristatė kun. Linų 
Dūkštą, tik ką atvykusį iš Zapyškio 
parapijos, Vilkaviškio vyskupijos. 
Jis pavaduos Šv. Kazimiero parapi
jos kleboną kun. dr. Feliksą Jucevi
čių. Taip pat pristatė ir kun. Paulių 
Mališką, gimusį ir augusį Monrea

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

Įvairios žinios
Franklin Delano Roosevelt, 

Antrojo pasaulinio karo metu 
Amerikai vadovavusio preziden
to, vaikaitis Curtis Roosevelt ašt- 
riai pasisakė prieš JAV ir koalici
jos invaziją į Iraką. Š.m. balan
džio 9 d. jis pareiškė, kad Bush, 
ignoruodamas Jungtines Tautas, 
stokoja istorinio įžvalgumo bend-
ram pasaulio saugumui užtikrinti, 
kokį turėjo jo senelis. Bendrasis 
saugumas yra pagrindas Jungtinių 
Tautų galiai, o tai sudaro viso pa
saulio tautos, nepaisant kokio 
stiprumo ar silpnumo jos yra. Va
šingtonas, išėjęs į karą be JT pri
tarimo, telkia apie save daug dau
giau musulmonų, nekenčiančių 
Amerikos, negu jų buvo po rugsė
jo 11-tosios. Šią C. Roosevelt 
nuomonę paskelbė Rod Mickle
burgh skiltyje Between the Lines 
(“Tarp eilučių”) The Globe and 
Mail š.m. balandžio 10 d. laidoje.

IEŠKOME MOTERS laikinai pri
žiūrėti 98 metų moterį, gyvenant 
kartu Mississaugoje. Skambinti 
tek 905 823-0408.

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

“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. 

lyje. Jis ateinančią savaitę grįžta 
misijų darbams į Braziliją.

Labai šiltai buvo priimti “Me
lodijos” dainininkai Daiva Jauge- 
lytė-Zatkovic, Živilė Jurkutė-Blai- 
ney, Andreja Ccltoriūtė-Beniušie- 
nė, Rytis Bulota, Heraldas Celto- 
rius ir Alfredas Pališaitis, padaina
vę septynias dainas. Vieną jų R. 
Bulotai pritariant gitara. Akompa
navo muz. Aleksandras Stanke
vičius. Jiems visiems buvo įteikta 
po gėlę. Pirmininkė padėkojo dai
nininkėms ir visoms rėmėjoms bei 
narėms, prisidėjusioms savo darbu, 
talka ir auka.

Klebonui kun. Ričardui Birbi
lui palaiminus valgius, svečiai buvo 
kviečiami vaišintis. Vyko loterija. 
Niekas neskubėjo namo, jaukiai 
praleido popietę, domėjosi Silvijos 
Staškevičienės tapybos ant medžio 
paroda, kuri praturtino šį renginį.

Džiugu, kad naujosios narės 
taip uoliai darbavosi ir, atrodo, pa
skatino ir kitas jungtis į draugijos 
veiklą. Tikrai galima džiaugstis ir 
didžiuotis taip puošniu Velykų sta
lu, gražiai pavykusia švente - lai 
suteiks jėgų nenuleisti rankų ir 
ateity. S.

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

GĖLIŲ SODINIMAS, priežiūra 
bei įvairūs kiti darbai gali būti kas 
savaitę atliekami Mount Pleasant, 
York, Šv. Jono lietuvių ir kitose 
Toronto bei apylinkių kapinėse
nuo gegužės iki spalio mėn. Dau
giau informacijų teikiama paskam
binus Kūlli 647 887-9909.

SAMOCTĮU' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMAS
Visiems darbams pasiruošęs 

aptarnavimo centras

Marek Januszewicz 
KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS 

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

Mississauga, ON L5C 2V1

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 

tek (905) 848-9628
nešiojamas (416) 560-0122

aol.com
qwcstinternet.net
fn_pathconi.com

