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Kur gėrio imperija ?
Kokių tautų bei valstybių istorijas beskaitytum - 

visur tas pats. Tai nuolatinės kovos už egzistenciją, už 
laisvę; tai planai valdyti, vyrauti, daugiau turto įsigyti ir jį 
kontroliuoti. Juo didesnė jėga, juo greičiau ir paprasčiau 
pasiekiamas tikslas.

T
AČIAU tos jėgos laiko slinktyje keičiasi. Žiūrėk, 
atsiranda viena, kuriai turi paklusti silpnesnieji; at
siranda kita, su kuria ir pirmajai reikia skaitytis. 
Tai ilgiau, tai trumpiau vyksta nuolatinės jėgų demonst

ravimo varžybos, dažnai krauju ir gyvybių aukomis nužy
mimos. Nesibaigianti konkurencija, vienas kito spaudi
mas - tai visur prasikišantis besirungiančių galybių bruo
žas. Po Pirmojo pasaulinio karo Didžiosios Britanijos im
perija buvo ta pasaulinė jėga, kuriai daugelis turėjo nusi
lenkti. Po Antrojo pasaulinio karo iškilo dvi jėgos, pa
grindinės to karo laimėtojos - JAV ir Sovietų Sąjunga. 
Pastaroji varžybose neatsilaikė, nes valdymosi sistema to
kioms varžyboms visiškai netiko. Nugalėtoja tapo Ameri
ka, kuriai liko laisvos rankos savo įtakai ir jėgai plėsti. 
Kas ir kaip mėgins jai kelią pastoti, šiandien dar sunku 
būtų spėlioti. Gal iš viso nebeliko jokių rimtesnių varžo
vų, kurie drįstų priešintis JAV galybei? O gal to jau nė 
daryti nebereikės, kai kitokio mąstymo žmonės pradės 
valstybėms vadovauti, kai didieji vadovai, atsisakę “finan
sinių imperijų”, o tik dvasinės kultūros skatinami, žmonių 
teises gindami, nebebus silpnesnių pavergėjai, bet vieną 
kartą pasiryš juos globoti, jiems padėti, kad pasaulis taptų 
geresnis. O padaryti laimingesnį pasaulį - badaujančius 
pasotinti, nuogus aprengti, tamsuolius apšviesti, kerštau
jančius sudrausti, pykstančius gerumu nugalėti - ar tai 
nebūtų žmonijos laukiamas idealas - gėrio imperija, at
svara vis pabrėžiamai blogio imperijai?

A
R, ko gero, nepasuks ta linkme mūsų senoji Eu
ropa, kultūros lopšys, visų karų ir revoliucijų lau
kas? Atrodo, kad atšiaurumas vieni kitiems po 
Antrojo pasaulinio karo ėmė smarkiai blėsti, įsižiebusios 

prieškarinės neapykantos pradėjo nykti, augo naujos kar
tos, nauji miestai, plėtėsi nauji būdai bendrauti. Šiandien 
vokietis ir prancūzas jau draugai, nebesipyksta nė lietuvis 
su lenku, rusui ukrainietis nebeatrodo kaip rusas, žydų 
niekas nebepersckioja vien dėl to, kad jis žydas. Tai aiški 
Europos kryptis į ramybę, taiką, gerą sugyvenimą, suartė
jimą ir naudingą tarpvalstybinį bendradarbiavimą, jau ži
nomą Europos sąjungos vardu. Ir kyla šviesus klausimas, 
ar mūsoji Europa netaps ta gėrio imperija, kokios žmoni
ja nuo amžių ilgėjosi? Ir imperija ne iš vardo, ne kaip 
nors simbolinė, bet tikra jėga, nauja galybė, jungianti 450 
milijonų žmonių. Nebėra abejonės, kad Europos sąjunga, 
kurion ir Lietuva jau pakviesta, tampa stipriu konkuren
ciniu vienetu pasaulio jėgų pusiausvyrai išlaikyti. O tai 
uždavinys visos žmonijos gerovei, nes nėra nieko bloges
nio kaip viena valdanti ir viską užgožianti galybė, verčian
ti mažesniuosius jai tarnauti, ilgainiui ir nepastebimai ku
rianti modernaus sukirpimo vergiją, kurioje nebe pavie
niai žmonės tampa vergais, bet ištisos tautos, pešiojamos 
išnaudotojų, finansinių imperialistų, už pinigus lengva 
ranka žalojančių Dievo nurodytas vertybes bei kelius. Be
lieka tikėti, kad Europos tautos, įskaitant ir lietuvių tau
tą, savos kultūros bei brangaus paveldo įnašais kurs gar
bingą ateitį, stiprins visokeriopą gerovę, žmonijos istori
joje atliks misiją, nebe karais ir žudymais nužymėtą. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

K A N ADOS ĮVYKIAI

Konservatorių pažadai
Ontario valdantys konser

vatoriai, neseniai apkaltinti, 
kad nesilaiko tradicijų (savo 
2003 m. biudžetą pristatę ne 
parlamente, o automobilių da
lių dirbtuvės patalpose tarp ka
bančių blėkelių ir spyruoklių), 
vėl prie jų sugrįžo metiniam ka
ralienės atstovo kalbos {Speech 
from the Throne') skaitymui. Ka
ralienės atstovas James Bartle- 
man atvyko į provincijos parla
mentą karietoje, lydimas unifor
muotų raitelių, sutiktas fanfarų 
aidais ir artilerijos pabūklų sal
vėmis. Jo 21 puslapio kalboje 
buvo bendrais bruožais išdėstyti 
konservatorių ateities siekiai ir 
pažadai. Iš pažadų minėtini: pa
naikinimas priverstino išėjimo į 
pensiją sulaukus 65 metų; dau
giau policininkų kovoti su gink
luotais nusikaltėliais ir vaikų 
pornografija; atimti vairuotojo 
teises visam gyvenimui nuteis
tiems už vairavimą girtame sto
vyje antrą sykį; leisti specialis
tams, neturintiems mokytojo 
pažymėjimo, mokyti įvairiose 
mokyklose; leisti tėvams pasi
rinkti į kurią mokyklą jų pa
skirtoje mokslo apygardoje siųs
ti savo vaikus; nustatyti laiko ri
bas pacientams laukiantiems 
būtinų chirurginių procedūrų; 
įvesti griežtą priežiūrą ir ata
skaitą sveikatos, švietimo ir sa- 
vivaldybinėms tarnyboms.

Tikimasi, kad parlamentas 
bandys pakeisti pensijų amžiaus 
ribą (papildant Ontario žmo
gaus teisių kodeksą) dar iki šios 
vasaros, bet kritikai galvoja, kad 
tas pakeitimas neturės daug įta
kos pensininkams pasilikti dar
be. Kvebeko provincijoje, kur 
įstatymas buvo pakeistas ta 
linkme anksčiau, pasinaudojo 
mažiau negu 2% darbininkų. 
Liberalai kritikavo konservato
rius, kad pasisavino liberalų jau 
paskelbtus partijos platformos 
punktus (pvz. chirurginių pro
cedūrų laukimo laiko nustaty
mą, leisti tėvams pasirinkti mo
kyklas ir pan.). Naujųjų demo
kratų (NDP) vadovas pastebė
jo, kad šioje “užsimiršimo” 
(amnesia) kalboje mėginama iš
trinti 8 metų konservatorių po
litiką: “valdžia, kuri apkarpė li
gonines, mcd. slaugių skaičių, 
sveikatos tarnybą, mokyklas, su
menkino gamtosaugą, dabar, 
rinkimų išvakarėse nori mus įti
kinti, kad visa tai galima patai
syti per vieną parą.”

Toronto ir Vankuverio oro 
uostuose bus skubiai įvedama 
aparatūra, kuria bus galima nu
statyti ar praeinantys pro ją ke
leiviai turi aukštą kūno tempe
ratūrą (vienas iš SARS, ūminio 
kvėpavimo takų sindromo, po
žymių). Tarptautinė sveikatos

(Nukelta į 6-tą psl.)

Taip jau istorijos įvykiai lėmė, kad buvusi Lietuvos sostinė Trakai tapo patraukliausia naujosios sostinės 
Vilniaus kaimyne. Retas svečias, iš užsienio atvykęs į Vilnių, nespėja aplankyti šio istorinio valstybinio 
parko, kurio garsiausi istorijos paveldui yra pilis, muziejai, kiti išlaikę savitą architektūrą statiniai. Gamta, 
sukūrusi unikalų reljefą, ežeryną, išauginusi puikius miškus

Molėtų rajonas yra beveik pačiame kalvotosios Rytų Aukštaitijos centre. Krašto gamta - ledynmečio 
padarinys. Didžiausias gamtos turtas - miškai užima kone 36,000 ha, t.y. apie 27% rajono teritorijos. Rajone 
tyvuliuoja apie 300 ežerų (12,000 ha). Kraštas švarus ekologiniu požiūriu, nėra aplinką teršiančios pramonės

‘Esu savo pareigą atlikęs” I
Vyskupas PRANCIŠKUS RAMANAUSKAS KGB dokumentuose prieš 

ir po suėmimo, įkalinimo ir ištrėmimo
VIDAS SPENGLA

Tarp keturių pokario me
tais persekiotų Lietuvos Katali
kų Bažnyčios vyskupų vysk. 
Pranciškus Ramanauskas šian
dien tarsi nublanksta, primiršta- 
mas: mat kiti trys - arkivyskupai 
Mečislovas Reinys ir Teofilis 
Matulionis bei vyskupas Vin
centas Borisevičius - keliami į 
altorių garbę ir dažniau minimi, 
o vysk. P. Ramanausko sudėta 
auka už Bažnyčią atrodo lyg 
menkesnė. Kitaip atrodo per
vertus buvusiame KGB archyve 
esančias jo baudžiamąją ir ypač 
formuliaro (sekimo) bylas, iš 
kurių jis atsiskleidžia ne tik kaip 
ištikimas Bažnyčios gynėjas, bet 
ir tvirtas žmogus, tardymuose 
nieko neišdavęs, lageryje nepa
lūžęs, kitus stiprinęs, grįžęs į 
Lietuvą vėl telkęs kunigus ir 
hicrarchus priešintis Bažnyčios 
veiklos varžymams ir slopini
mams. Kaip ir vysk. T. Matulio
nio atveju, KGB svarstė galimybę 
vysk. P. Ramanauską vėl areš
tuoti, ir gal tik ankstyva mirtis 
(praėjus trejiems metams po su
grįžimo) išgelbėjo jį nuo antrojo 
įkalinimo.

Pirmoji pažyma apie Telšių 
vyskupo padėjėją vysk. P. Ra
manauską (dar vysk. V. Borise
vičius buvo neareštuotas) sura
šyta NKGB Telšių apskrities 
valdybos operatyvinio įgaliotinio 
jaunesniojo leitenanto Paškevi
čiaus 1945 m. liepos 12 d.

1945 m. lapkričio 9 d. LSSR 
NKGB 2-ro skyriaus viršininkas 
papulkininkis Počkajus įsako 
Kretingos apskrities valdybai 
suregistruoti Mosėdyje vyskupo 
sakytus pamokslus. Kitame raš
te jis priekaištauja NKGB Tel
šių apskrities valdybai, kad silp
nai “tiria” vysk. P. Ramanauską 
ir duoda nurodymą į šį darbą 
įtraukti agentus iš kunigą, vie
nuolių ir vietinės inteligentijos 
tarpo.

Pirmasis agentūrinis prane
šimas apie minėtus Mosėdyje 
pasakytus vysk. P. Ramanausko 
“antisovietinius pamokslus”, 
kuriuose jis smerkė išdavystes ir 
tikėjimo reikalavimų nesilaiky
mą, pateiktas 1945 m. rugsėjo 
mėn. agento Šleinio. 1945 m. 

gruodžio 8 d. LSSR NKGB 2-ro 
skyriaus, 2-ojo poskyrio vyres
nysis operatyvinis įgaliotinis vyr. 
leitenantas J. Petkevičius pradėjo 
formuliaro bylą. Vyskupas kalti
namas, kad 1918-1920 m. orga
nizavo savanorius “buržuazinei 
valdžiai ginti”, dalyvavo slopi
nant revoliuciją Lietuvoje, esąs 
antisovietiškai nusistatęs, sako 
antisovietinius pamokslus ir įta
riama, kad dalyvauja pogrindžio 
veikloje.

Iš agentų pranešimų jie 
greitai sužino, kad vysk. P. Ra
manauskas ragina kunigus remti 
partizanus materialiai ir mora
liai. MGB ant vysk. P. Rama
nausko buvo įsiutę ir už tvirtą jo 
laikyseną ginant Bažnyčios rei
kalus. Pažymoje apie vyskupą K. 
Paltaroko ir P. Ramanausko po
kalbį 1946 m. Religinių kultų 
reikalų tarybos įgaliotinio A. 
Gailevičiaus įstaigoje dėl klieri
kų skaičiaus mažinimo Kauno 
kunigų seminarijoje, jis apibūdi
namas kaip nesukalbamas. Abu 
vyskupai atvyko išsikovoti, kad 
klierikų skaičius nebūtų maži
namas. Pokalbyje dalyvavo ir 
SSRS MGB “O” skyriaus po
skyrio viršininkas Ochrimenka 
bei LSSR MGB “O” skyriaus 
poskyrio viršininkas Čečiurovas. 
Pažymoje rašoma, kad vysk. K. 
Paltarokas su kai kuo sutiko, 
dar leidosi į kompromisus, o 
vysk. P. Ramanauskas buvo ne
sukalbamas: jis apkaltino sovietą 
valdžią, kad slopina Bažnyčią - 
uždarė tris kunigų seminarijas, 
uždraudė tikybos mokymą ir ka
talikišką spaudą, o dabar kėsina
masi į paskutinę kunigą semina
riją... Matyt, į priekaištą, kad 
dvasininkija remia “banditus”, 
jis atsakė: "banditai” naudojasi 
teise savarankiškai vertinti sovie
tinę sistemą. MGB pažymėjo, 
kad vysk. P. Ramanauskas viską 
tą išsakė “su neslepiamu pykčiu”.

Pagal LSSR MGB 2-ojo 
skyriaus 1946 m. birželio 20 d. 
nurodymą nr. 2-3471 Telšių ap
skrities valdyba parengė pirmąjį 
agentūrinių-operatyvinių prie
monių planą vysk. P. Rama
nauskui “tirti”. Jame didžiau
sias dėmesys skiriamas vyskupui 
sekti siųstinos agentūros verba
vimui. Užmojai išties dideli: pa-

Vyskupas Pranas Ramanauskas 
prieš areštą 1946 m.

mokslams klausytis kiekvienoje 
parapijoje numatoma užverbuoti 
net po 5 agentus.

Ilgai sekti nereikėjo: po pu
sės metų - 1946 m. gruodžio 18 
d. vyskupas buvo areštuotas. Jis 
buvo kaltinamas daug kuo, ta
čiau pagrindinis kaltinimas bu
vo, kad priklauso Lietuvos lais
vės armijai (LLA), yra vienas iš
jos vadovą ir remia partizanus.

Praslinkus dešimčiai dienų 
po arešto, MGB Telšių apskri
ties valdyba rašo MGB ministe- 
rio pavaduotojui pik. A. Leono
vui specialų pranešimą, kuriame 
informuoja, kad areštuotoms 
partizaną ryšininkėms - mokyto
jai Sofijai Baranauskienei ir Jaz- 
dauskaitei, kurios tardomos nie
ko neišdavė, vežant jas iš Plun
gės buvo surengta “SG” kombi
nacija. Partizanais apsimetusių 
čekistų jos buvo “išvaduotos” ir 
jiems, be kita ko, jos pasakiu
sios vysk. P. Ramanauskas esąs 
vadas pagrindinės organizacijos, 
kuri turi radijo siųstuvą ir ryšį 
su užsieniu. Iš baudžiamosios 
bylos matyti, kad jis, kaip ir 
vysk. V. Borisevičius, buvo 
kaltinamas ryšiais su MGB su
imtu vienu iš LLA vadą Adolfu 
Kubilium. Partizanais apsimetę 
čekistai su “išvaduotomis” ryši
ninkėmis ir toliau susitikinėjo ir 
rinko žinias.

Sekimo byloje yra daug 
vysk. V. Borisevičiaus ir kitų 
areštuotųjų tardymų protokolų

(Nukelta Į 2-rą psl.)

Pritarė narystei ES!
Lietuvoje gegužės 10-11 d. 

d. vykusiame referendume, ku
riame gyventojai galėjo balsuoti 
už ar prieš narystę Europos są
jungoje (ES), balsavo daugiau 
kaip 63% Lietuvos piliečių. Ak
tyviausiai dalyvavo Neringos gy
ventojai - daugiau kaip 75% 
balsuotojų. Mažiausiai balsavo 
Visagino gyventojai - truputį 
daugiau kaip 30% piliečių. Pir
mą balsavimo dieną rezultatai 
buvo menki, vos perkopę 31% 
ribą, rašo Lietuvos rytas. Buvo 
spėjama, kad daug gyventojų 
šeštadienį dirbo arba buvo išva
žiavę j gamtą. Visi merai ir se
niūnai buvo įspėti sekmadienį 
aktyviai kviesti savo vietovių gy
ventojus į referendumą ir parū
pinti jiems transportą, kreiptis į 
visuomenę per radiją ir televizi
ją. Sekmadienį po pietų jau pa
sirodė teigiami rezultatai. Iš da
lyvavusių referendume daugiau 
kaip 80% pritarė narystei ES-jc.

JAV pritarė ŠAS plėtrai
Gegužės 8 d. JAV senatas 

vienbalsiai patvirtino septynių 
Vidurio ir Pietų Europos valsty
bių, tarp jų ir Lietuvos, prisi
jungimo prie Siaurės Atlanto 
sutarties protokolus. Iš 100 JAV 
senatorių protokolų ratifikavi
mui pritarė visi 96, dalyvavę po
sėdyje, rašo ELTA/LGTIC. Iš 
19 ŠAS narių protokolus taip 
pat jau yra ratifikavusios Kana
da ir Norvegija.

Kovo 26 d. Briuselyje užsie
nio reikalų ministeris Antanas 
Valionis specialiajame Šiaurės 
Atlanto tarybos posėdyje pasi
rašė Lietuvos prisijungimo prie 
ŠAS steigiamosios Vašingtono 
sutarties protokolus. Šie doku
mentai atveria Lietuvai duris į 
pilnateisę narystę.

Pasirašė visų pakviestųjų 
valstybių - Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Slovakijos, Slovėnijos, 
Bulgarijos bei Rumunijos ir 
nuolatiniai ŠAS valstybių atsto
vai. Po pasirašymo dokumentų 
patvirtinimas 19-os dabartinių 
SAS narių gali užtrukti iki 2004 
m. pavasario.

Naujas kodeksas
Gegužės 1 d. įsigaliojo nauji 

Baudžiamasis ir Baudžiamojo 
proceso kodeksai, kurie pakeis 
teisėsaugos darbo tvarką. Kaip 
rašo Lietuvos rytas, nemažai pa
reigūnų naują tvarką vadina ne 
dar vienu įstatymų pasikeitimu, 
o “perversmu Lietuvos teisinėje 
sistemoje”. Policijos generalinio 
komisaro pavaduotojo Stanislo
vo Liutkevičiaus teigimu, ko
deksams įsigaliojus, “jei nusi
kalstama veika bus pakankamai 
aiški, prokuroras galės nelaukti 
teismo proceso. Jis turės teisę 
derėtis su įtariamuoju d'ėl baus
mės dydžio ir prašyti teismą 
baigti tyrimą”. Teismui sutikus, 
bus skelbiamas baudžiamasis 
įsakymas, kuris prilygs nuo
sprendžiui.

Baudžiamojo proceso ko
deksas pagreitins tyrimo proce
są. Greičiau tirti nusikaltimus 
privers ir didesnės įtariamųjų 
teisės - jei po pirmosios apklau
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Siame numeryje
Kur gėrio imperija?

Nėra nieko blogesnio kaip viena valdanti galybė
“Esu savo pareigą atlikęs”

MGB ant vysk. P. Ramanausko buvo įsiutę už jo laikyseną
Istorinės reikšmės raštijos paminklas

Abiejų šių patarmių ypatybės ir atsispindi Bretkūno raštuose
Kanadietis dirigentas, lankęsis Lietuvoje

Susirišau su Lietuvos kamerinio orkestro vadovu S. Sondeckiu
Imkite mane ir skaitykite

Mano gyvenimas buvo ir yra Dievo rankoje
Mokslas ir kūryba

Į simpoziumą atvyksta beveik šimtinė žmonių
Doleriai lietuviškai veiklai

Kanados lietuvių reikalams paskirta $85,000

sos tyrimas nebaigiamas per še
šis mėnesius, įtariamasis galės 
prašyti teismo jį nutraukti, aiš
kino S. Liutkevičius, kuris vado
vaus vienam svarbiausių polici
jos ikiteisminio tyrimo barų. Iki
teisminio tyrimo teisėjų darbo 
krūvis labai padidės.

Seimui priėmus Vidaus tar
nybos statuto įstatymą, bus at
skiriamos policijos pareigūnų 
pareigos nuo laipsnių, pvz. Vil
niaus policijos vadovas bus ne 
vyriausiasis komisaras, o virši
ninkas. Jo laipsnis yra vyriausio
jo komisaro.

Sudarytos tarybos
Lietuvos prezidentas Ro

landas Paksas balandžio 29 su
darė visuomeninę Tautinių 
bendrijų tarybą ir patariamąją 
Žmogaus teisių apsaugos me
dicinos srityje tarybą. Visuome
ninę Tautinių bendrijų taryba 
sudaryta siekiant skatinti kultū
rine įvairove grindžiamą pilieti
nės ir atviros visuomenės plėto
tę, stiprinti išeivijos ryšius su 
Lietuva ir išsaugoti etninį bei 
kultūrinį tautos savitumą suvie
nytoje Europoje, rašo ELTA/- 
LGTIC. Tarybos uždaviniai yra 
nagrinėti teisės aktus, valdan
čius tautinių bendrijų ir mažu
mų teisinę padėtį, teikti pasiū
lymus tautinių bendrijų ir ma
žumų, taip pat išeivijos ryšių su 
Lietuva stiprinimo bei išsilaiky
mo suvienytoje Europoje politi
kos formavimo klausimais.

Patariamąją Žmogaus teisių 
apsaugos medicinos srityje tary
bą prezidentas sudarė siekda
mas skatinti visuomenės ir vals
tybės institucijų dialogą, tarp- 
institucinį bendradarbiavimą 
sveikatos politikos klausimais.

Prezidentas Danijoje
Vienos dienos darbo vizitu 

Lietuvos prezidentas Rolandas 
Paksas lankėsi Danijoje. Jis ge
gužės 2 d. susitiko su Danijos 
karalystės ministeriu pirminin
ku Anders Fogh Rasmussen, su 
kuriuo aptartos įvairių žinybų 
projektų įgyvendinimo galimy
bės, tranzito į ir iš Karaliaučiaus 
srities klausimas, Europos są
jungos ateities klausimai.

Danijos premjeras teigia
mai įvertino pastarojo laikotar
pio Lietuvos ekonomikos augi
mą, išvystytą transporto siste
mą, sujungiant Lietuvą su kito
mis Baltijos valstybėmis, Šiau
rės Vakarų Rusijos sritimis, 
Lenkija, Gudija, Ukraina.

Premjeras - pirmininkas
Socialdemokratų partijos 

pirmininkas Algirdas Brazaus
kas gegužės 3 d. vykusiame par
tijos suvažiavime buvo perrink
tas dar vienai dvejų metų ka
dencijai. Kiti pasiūlyti kandida
tai - Česlovas Juršėnas, Vytenis 
Andriukaitis ir Justas Paleckis 
atsiėmė savo kandidatūras. Su
važiavime taip pat sudaryta 
nauja partijos taryba, kurioje 
yra 201 narys, bei kitos partijai 
vadovaujančios institucijos.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Q RELIGINIAME GYVENIME

SPAUDOS BALSAI
Kelionių Karaliaučiun problema

Vilkaviškio vyskupas Riman
tas Norvilą š.m. balandžio 10 d. 
Marijampolės apskrities ligoninė
je susitiko su joje dirbančiais pa
reigūnais. Salėje vykusiame jų su
sirinkime vyskupas kalbėjo apie 
giminingus mediko ir dvasininko 
pašaukimus, kuriuos jungia bend
ras rūpinimasis žmonėmis, ieš
kančiais pagalbos. Vyskupas atsa
kinėjo į jam pateiktus klausimus. 
Atsakymuose ryškėjo Katalikų 
Bendrijos požiūriai. Pvz. KB gina 
esminę nuostatą už gyvybę, kuri 
yra Dievo dovana. Gyvybės šeimi
ninkas yra Dievas. Įteisinta euta
nazija lengvai vestų prie pikt
naudžiavimų. Teisėtai sudarytos 
santuokos remiasi ne kintamomis 
KB disciplininėmis nuostatomis, 
bet paties Dievo valia. Ir pažeidę 
santuokos ryšį yra kviečiami 
melstis, o prieš sudėtingą opera
ciją jie gali priimti ir sakramentinį 
nuodėmių atleidimą bei šv. Ko
muniją. Dvasininkas pats turi 
stengtis gyventi tuo, ko moko. As
meninėms reikmėms naudoti 
rinkliavų pinigus kunigas neturi 
jokios teisės. Po gausaus dalyviais 
susirinkimo vyskupas apsilankė li
goninės koplyčioje, palaimino li
gonius reanimacijos skyriuje ir 
keliose kitose palatose. Medikai 
pageidavo, kad būtų paskirtas li
goninei kapelionas.

Jaunimo pastoracijos tary
bos trečiasis posėdis įvyko š.m. 
balandžio 2 d. Kauno arkivysku
pijos Jaunimo centre. Pirminin
kaujant vysk. R. Norvilai, aptarti 
aktualūs veiklos klausimai, svars
tyta, kaip pasirengti 2005 m. Koi
ne vyksiančiai Pasaulio jaunimo

Kun. VIRGILIJUS JAUGELIS 
1948.IX.9-1980.II.17

Jubiliejiniais 2000 m. atnaujin
toje Visuotinės Bažnyčios marti
rologijoje yra 114 kankinių iš 
Lietuvos, tarp kurių įrašytas ir 
kun. Virgilijus .langelis 

MIRTIES PRANEŠIMAS
MYLIMA IR GERBIAMA MOTINA 

a.a. ONA ELŽBIETA KILDUŠYTĖ- 
RAČKAUSKIENĖ

mirė 2003 m. gegužės 11d. Oakvillės ligoninėje, eidama 
98 metus. Gimė 1905 m. gegužės 29 d. Marijampolės 

apskrityje, Lietuvoje.
Giliame liūdesyje liko sūnus Jurgis Kęstutis, duk

ra Alytė, vaikaičiai - Jurgis, Virginija, David, Philip, pro
vaikaičiai - Linas, Darius, Jonas ir Ben.

Velionė pašarvota Turner & Porter laidotuvių na
muose Hurontario gatvėje Mississaugoje. Maldos prie 
karsto gegužės 13, antradienį, 7 v.v. Laidotuvių Mišios ge
gužės 14, trečiadienį, 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. 
Po gedulinių Mišių velionė bus laidojama Šv. Jono lie
tuvių kapinėse Mississaugoje.

Liūdinti ŠEIMA

dienai. Šių metų veiklai skirtas 
Kryžiaus kelias per Europos kraš
tus. Rugsėjo mėnesį nešamą kry
žių lietuviams perduos Švedijos 
jaunimas. Kitas Jaunimo sielova
dos tarybos posėdis įvyks birželio 
mėnesį. Jame dalyvaus Pasaulio 
jaunimo dienų Koine koordina
torius kun. Ulrich Hennes.

Katalikų bendruomenės “Gy
vieji akmenys” atsinaujinimo die
na vyko š.m. balandžio 6 d. Kau
no VD universiteto patalpose. 
Pirmąją konferenciją vedė kuni
gai A. Gudaitis, SJ, ir G. Vitkus, 
SJ. Jie apžvelgė ignaciškąjį dva
singumą - veiklą ir kontemplia
ciją. Kiekvienas gali pabandyti 
eiti šv. Ignaco nurodytu keliu. Pa
brėžtas šio šventojo būdingas 
bruožas - energija, veržlumas, 
mokėjimas prisitaikyti prie aplin
kybių. Ignaciškajame dvasingume 
nurodytas mokėjimas atrasti Die
vą visur, įžvelgti jo veikimą kas
dienybėje, žmonėse ar gamtoje. 
Kitas to dvasingumo principas - 
visa didesnei Dievo garbei. Kun. 
Ant. Saulaitis, SJ, kalbėjo apie 
krikščionio misiją “Kristus kvie
čia, žmogus atsiliepia”. Per krikš
tą gaunamas pašaukimas būti mi- 
sijonieriumi, tai yra skelbti Kristų 
kitiems žmonėms. Kalbėtojas 
kvietė dalintis tuo, ką iš Dievo 
esame gavę. Iškeltos mintys na
grinėtos atskirose grupėse. Atsi
naujinimo diena baigta Mišiomis, 
kurias aukojo arkivyskupas S. 
Tamkevičius, pamoksle prisimi
nęs ir savo kelią į Jėzaus draugiją.

Šiaulių vyskupijoje šiuo metu 
veikia 20 šeimos būrelių po septy
nias šeimas kiekviename. Būrelių 
tikslas - kurti savo šeimų gyveni
mą ant tikėjimo ir krikščioniškųjų 
vertybių pamatų. Š.m. balandžio 
5 d. įvyko tų būrelių pricšvelyki- 
nės rekolekcijos, kuriose dalyvavo 
būrelių steigimo iniciatorius vysk. 
Eug. Bartulis. Į rekolekcijas iš 
įvairių vietovių susirinko šeimos 
su vaikais. Vyskupijos šeimos 
centro direktorė Daiva Špinku- 
vienė su talkininkais parengė 
programą. Rekolekcijoms vado
vavo kun. A. Gudaitis, SJ. Pasi
rinkta tema “Palaimingiau duoti 
nei imti”. Pasak vadovo, polinkis 
mylėti ir duoti be atlygio, tokia 
meilė ir toks dalijimasis yra amži
nojo gyvenimo pradžia. Dalyviai 
prisiminė daug pavyzdžių, liudi
jančių žmonių gerumą, dosnumą, 
pagalbą. Susikaupimas baigtas 
vyskupo E. Bartulio aukotomis 
Mišiomis Šv. Ignaco Lojolos 
šventovėje ir agapc Katechetikos 
centre.

Toronto “Gintaro” šokėjai metiniame koncerte - “Šokio sūkury” Anapilio salėje Nuotr. D. Puterienės

Istorinės reikšmės raštijos paminklas
Didingas vokiečių mokslininkų Bretkūno Biblijos leidimo projektas

ZIGMAS ZINKEVIČIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Plačiame šio tomo įvade 
(net 72 puslapiai) F. Scholzas 
kalba apie visa tai, ką skaityto
jas turėtų žinoti naudodamasis 
šiuo tomu, kuris iš esmės yra 
pagalbinė knyga, padedanti su
prasti fotografuotinį Bretkūno 
“Psaltcrio” tekstą. Antai sekda
mas garsiuoju Viktoro Falken- 
hahno veikalu apie Joną Bret
kūną (Falkenhahn V., Der Ūber- 
setzer der litauischen Bibel Jo
hannes Bretke und seine Helfer: 
Breitrage zur Kultur - und Kir- 
chengeschichte Altpreussens. Ko- 
nigsberg, Berlin, 1941), įvado 
autorius rašo, kad Bretkūno 
motina buvo prūsė, o tėvas - vo
kiečių kilmės. Tačiau V. Fal- 
kenhahnas per savo gimtadienio 
minėjimą 1983 m. vasario 11d. 
Vilniuje šį tvirtinimą pakorega
vo (apie tai esu rašęs savo Lie
tuvių kalbos istorijos III tome, 
psl. 63). Jis tada pareiškė, jog 
1941 m. buvo parašęs netiesą 
(kitaip Hitlerio laikais jo veika
las nebūtų išleistas) ir yra įsitiki
nęs, kad Bretkūno tėvas buvo 
suvokietėjęs prūsas, o ankstesnį 
klaidingą teigimą atitaisysiąs 
lietuviškame savo veikalo vari
ante. Deja, to nesulaukęs mirė. 
Prūsišką Bretkūno kilmę rodo ir 
jo pavardė, tiek vokiškas varian
tas Bretke, tiek ir lietuviškasis 
Bretkūnas, nes patronimai su - 
ūnas buvo būdingi prūsams, o 
lietuviai juos turėjo tik rytinėje 
lietuvių kalbos ploto dalyje; va
karuose, taigi ir Mažojoje Lie
tuvoje, būtų *Bretkaitis.

Reikia manyti, kad anuo
met apie Bamblius, Bretkūno 
gimtinėje (maždaug 5 km nuo 
Friedlando), daugumas vietinių 
gyventojų kalbėjo lietuviškai. 
Pro Bamblius tada turėjo eiti 
vakarinė lietuvių kalbos ploto 
riba, kur ši kalba siekėsi su se
nąja prūsų kalba. Patys Bamb
liai greičiausiai buvo dvikalbė - 
prūsų ir lietuvių - vietovė, ne
skaitant beįsigalinčios atnešti
nės vokiečių kalbos. Neviena- 
kalbis turėjo būti ir Bretkūnas. 
Iš vaikystės jis, matyt, šnekėjo 
abiejomis kalbomis: prūsų ir 
lietuvių. F. Scholzo spėjimas, 
kad Bretkūnas šias kalbas išmo
kęs vaikystėje iš savo tėvo tarnų, 
neturi pagrindo, Prūsų kalba ta
da jau buvo beišnykstanti, o 
lietuvių kalba kunigaikščio Al
brechto dėka tapusi net prestiži
nė. Albrechtas ją įvedė į valsty
bės raštinę (to nebuvo pačioje 
Lietuvoje!), įsakė visur, kur lik 
gyveno lietuviai, bažnyčiose lie
tuviškai laikyti pamaldas, steigė 
lietuviškas mokyklas. Todėl ne
nuostabu, kad Bretkūnas rašė 
lietuviškai, o ne prūsiškai.

Tame krašte lietuviai kalbė-

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kaip rašo ELTA/LGTIC, 
dalyvavo apie 500 delegatų ir 
100 svečių. Iš viso partijoje yra 
12,500 narių. Suvažiavimas pri
tarė Lietuvos narystei Europos 
sąjungoje, priėmė atitinkamo 
turinio rezoliuciją.

Suugumo būklės ataskaita

Lietuvos vyriausybė balan
džio 23 d. pritarė 2002 m. vals
tybinio saugumo sistemos būk
lės ir plėtros ataskaitai, kurioje 
pareiškiama, kad 2002 m. bend
ra saugumo būklė pagerėjo, ta
čiau išliko pernelyg didelė pri
klausomybė nuo žaliavų ir ener
gijos tiekimo, o pasirinkimo šal- 

jo vakarų aukštaičių pietinės da
lies patarme. Ji pasižymėjo tuo, 
kad buvo išlaikytos senosios ga
lūnės, jos netrumpinamos. Bet 
Bretkūnas vėliau, maždaug 25 
metus, dirbo parapijos klebonu 
Labguvoje. O Labguva - tos pa
čios vakarų aukštaičių dalies 
šiaurinės patarmės plote, tos 
patarmės, kuri pasižymi stipriu 
galūnių trumpinimu. Tad abiejų 
šių patarmių ypatybės ir atsi
spindi Bretkūno raštuose. To 
negalima išleisti iš akių tiriant 
Bretkūno raštų kalbą.

Be to, Bretkūnas, kaip mi
nėta, dar mokėjo prūsų, taip pat 
ir kuršitj kalbas. Pastarąją, ma
tyt, išmoko gyvendamas Labgu
voje, nes toje parapijoje, kaip ir 
visur Kuršių marių pakraščiuo
se, anuomet gyveno daug žvejų, 
atsikėlusių iš Kuršo (Latvija). 
Tų “kuršių” kalbos pobūdis nė
ra visai aiškus. Senieji atsikėlė- 
liai, be abejo, turėjo šnekėti 
kuršių kalba. Tačiau kėlimasis 
vyko nepertraukiamai, ir vėles
nieji atsikėlėliai (jie Bretkūno 
laikais greičiausiai vyravo), ma
tyt, šnekėjo Kuršo latvių tarme, 
išaugusia ant kuršiško substra
to. F. Scholzas tikriausiai yra 
teisus Bretkūno išmoktąją kur
šių kalbą traktuodamas kaip 
“kilusia iš latviškos tarmės”.

Bretkūnas buvo išsilavinęs 
iš aukštos filologinės erudicijos 
žmogus. Be anksčiau minėtų 
kalbų (lietuvių, vokiečių, prūsų, 
kuršių), jis dar mokėjo lotynų, 
graikų ir hebrajų kalbas. Tai 
matyti iš jo vertimų. Ir Bibliją 
Bretkūnas ne šiaip sau vertė iš 
vokiškos Liuterio Biblijos, bet 
plačiai lygino tekstą su senai
siais originalais. Šiandien netgi 
nelengva nustatyti, kas iš kur jo 
imta. Bretkūno duktė buvo ište
kėjusi už protestantų kunigo 
lenko. Karaliaučiaus Štcindamo 
bažnyčioje, kur Bretkūnas kuni
gavo, pamaldos tada vyko lietu
viškai ir lenkiškai. Taigi Bretkū
nas turėjo šiek tiek mokėti ir 
lenkų kalbą. Jis iš liesų buvo 
nepaprastų gabumų žmogus. 
Juk versdamas neturėjo jokių 
pavyzdžių. Iš naujųjų kalbų tada 
buvo tik Liuterio Biblijos vokiš
kas vertimas. Į kitas kalbas ji 
dar tik pradėta versti. Todėl 
pasiryžusiam tokiam darbui 
Bretkūnui reikėjo didelės erudi
cijos ir drąsos.

F. Scholzo įvade paliečia
mas klausimas, kodėl Bretkūno 
Biblija anuomet nebuvo iš
spausdinta. F. Scholzas mano, 
kad tai nulėmė Bretkūno atlikto 
vertimo pobūdis. Kaip jau buvo 
sakyta, Bretkūnas šalia pagrin
dinio vertimo objekto, Liuterio 
Biblijos, dažnai išverstą tekstą 
lygino su hebraišku teksiu, grai
kiškais ir lotyniškais variantais.

tinių stoka gali būti rizikinga 
krašto saugumui.

Nurodyta, kad vidiniam pa
stovumui kenkia kontrabanda, 
padidėjęs narkomanų skaičius 
bei korupcija. Dokumente atsi
spindi vyriausybės vykdoma 
valstybinio saugumo politika, 
įvardijami pirmumai, rizikos 
veiksniai bei galimi pavojai. Tei
giama, kad pagerėjo makroeko
nominiai rodikliai, palankesni 
tarptautinių institucijų įvertini
mai. Lietuva buvo pripažinta 
kaip patikima ir saugi užsienio 
investicijoms - išaugo parduo
damos pramonės gaminių apim
tis, 2% sumažėjo nedarbas, o 
palyginti su 2001 m. BVP padi
dėjo 5.9%. RSJ 

Taip elgdamasis, F. Scholzo 
nuomone, jis net nenorėdamas 
pats sau paspendė kilpą, nulė
mė vertimo nespausdinimą. Juk 
Senojo Testamento hebraiškas 
originalas vietomis yra neleng
vai skaitomas, prasmė miglota. 
Versdamas tokias vietas Liute
ris, nors ir derino su Septua- 
gintos ir/arba Vulgatos tekstais, 
bet išvertė palyginti laisvai, nu
toldamas nuo hebraiško origi
nalo. F. Sholzo teigimu, Bretkū
nui labiausiai rūpėjo vertimo 
mokslinis tikslumas, nenutoli- 
mas nuo originalo. To jis visą 
laiką siekė. Tuo, F. Scholzo 
nuomone, pats sau pakenkė. 
Jeigu jis būtų, kaip vėliau elgėsi 
Jonas Rėza, lietuvišką tekstą 
gerai suderinęs su Liuterio ver
timu ir tuo patenkinęs redakto
rių pageidavimą, kaip atsitiko jo 
Postilės rengimo spaudai atveju, 
būtų Biblijos vertimo tomai, F. 
Scholzo nuomone, vienas po ki
to išspausdinti.

Galbūt F. Scholzas yra tam 
tikra prasme teisus. Tačiau ne
reikia išleisti iš akių ir situacijos 
pasikeitimo Bretkūno laikų 
Prūsijoje. Juk Mažvydo laikais, 
t.y. viena karta anksčiau, kol dar 
Prūsiją valdė kunigaikštis Al
brechtas, lietuviai buvo visaip 
proteguojami ir keliami. Labai 
rūpintasi lietuvių kalba. Tai bu
vo svarbu politiniu požiūriu. Juk 
Lietuvą ir Lenkiją valdė bevai
kis Žygimantas Augustas, o Al
brechtas buvo Žygimanto Au-

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Esu savo pareigą atlikęs I
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kopijų, kuriuose liečiama vysk. 
P. Ramanausko veikla. Iš jo pa
ties tardymų protokolų matyti, 
kad jis nieko neišdavė. Tada 
emgėbistai į 24-ąją kamerą, kur 
jis kalėjo, pasodino vieną lenkų 
kunigą, kurį tardytojas Čelnoko- 
vas buvo užverbavęs vyskupui 
sekti. Tačiau tas kunigas vyku- 
pui pasisakė ir, matyt, emgėbis- 
tams nieko neišdegė. Tada vys
kupas buvo perkeltas į 48-ąją 
kamerą, kur jo laukė kameros 
agentas “Varėna". (Iš pranešimų 
matyti, kad tai mažaraštis, bet 
uoliai čekistams talkinęs žmoge
lis). Jis pranešimus teikė beveik 
3 mėnesius: nuo vasario 26 d. 
iki gegužės 13 d. Jam vyskupas 
papasakojo ir apie sąžiningąjį 
lenką kunigą.

Iš pranešimų matyti, kad 
kurį laiką tardytojas vyskupą 
paliko ramybėje: jis džiaugėsi, 
kad kiekvieną naktį jo jau netar
do; anksčiau tardydavo ne tik iš
tisomis naktimis, bet ir dieno
mis. Tačiau po mėnesio (matyt, 
pririnkę medžiagos iš kameros 
agento) vėl ėmė intensyviai tar
dyti. Kameros agentas 1947 m. 
kovo 29 d. rašo, kad vyskupas 
jaučiasi blogai, nes labai daug 
tardo ir neleidžia pailsėti. Vysku
pas baiminasi, kad nepalūžtų ir 
neimtų išdavinėti. Kažkoks 
bendrakamerininkas Antanaitis 
jį drąsina, ragina laikytis, ir 
MGB nutaria Antanaitį perkelti 
į kitą kamerą. Iš agento praneši
mų matyti, kad tardymai vis 
stiprėjo, o agentas ragino vysku
pą prisipažinti dėl ryšių su LLA. 
Vyskupas nerimavęs, nes tada 
tektų išduoti daug kunigų ir kilti 
asmenų. 1947 m. balandžio 9 d. 
vyskupas buvo nuvestas net pas 
MGB niinisterį ir pagrąsintas: 
jeigu neprisipažins, “bus imtasi 
kilų būdų”.

1947 m. balandžio 17 d. 
agentas rašo, kad grįžęs iš tardy-

Apie Liuksemburge įvykusį 
Europos sąjungos tarybos posė
dį rašo Maskvos Rossijskaja Ga
zelei š.m. balandžio 16 d. laidoje: 
“Pasitarimo rėmuose taip pat 
įvyko eilinis Rusijos - ES bend
radarbiavimo posėdis, į kurį at
vyko Rusijos Federacijos užsie
nio reikalų ministeris Igor Iva
nov. Pagal oficialų RF užsienio 
reikalų ministerijos atstovą 
Aleksandrą Jakovcnko, pagrin
dinis I. Ivanovo dėmesys pokal
biuose su jo kolegomis iš 15-os 
ES narių kraštų buvo skirtas 
partnerystei energetikos srities 
planams, bendros Europos eko
nomikos srities sudarymui, pa
šalinimui mūsų krašto susirūpi-
nimo ryšium su ES plėtra. Visų 
pirma čia kalbama apie ES ne
tarifinius apribojimus, liečian
čius Rusijos prekes ir taip pat 
vizinio režimo su Rusija su
griežtinimą. Rezultate ES užsie
nio reikalų ministeris patvirtino 
suprastinto Rusijos piliečių 
tranzitu važiavimo per Lietuvą į 
Karaliaučiaus sritį tvarką. Pagal 
naujas taisykles, kurios įsigalios 
2003 m. liepos pirmą dieną, ru
sams nereikės Lietuvos vizų. 
Tranzitui leidimą duos Lietuvos 
URM konsulatij tarnybų dar
buotojai traukiniuose”.

Lenkijos lietuviai
Varšuvos žurnalas Przegląd 

Humanistyczny 2000 m. penkto
je laidoje išspausdino straipsnį 
apie Lenkijos tautines mažu
mas. Apie lietuvius taip rašoma: 
“Mažuma su labai dideliu kon
centracijos rodikliu. Ji gyvena 
šiaurės rytinėje Lenkijos dalyje, 
Varmijos ir Mozūrų vaivadijų 
teritorijoje. Jos skaičius yra ver
tinamas maždaug 20,000 asme
nų. Didžiausi jos susibūrimai 
yra Seinų, Punsko ir Šipliškių 
vietovėse. Seinai yra mažumos 
administracijos ir kultūros cent
ras. Taip pat yra ir mokyklos su 
dėstomąja lietuvių kalba. Svar
biausia organizacija yra Lietu
vių visuomenės kultūros draugi
ja. Ji veikia nuo 1956 metų ir 
telkia apie 30% Lenkijos lietu
vių. Tautinė lietuvių mažuma 
dabar turi šešias pagrindines 
mokyklas, kuriose mokoma 
gimtąja kalba. 1991-1992 moks
lo metais jas lankė 586 mokslei
viai. Veikia taip pat vienas licė
jus su lietuvių dėstomąja kalba.

mo vyskupas atsikosinėjo krauju. 
Matyt, vyskupas buvo tiek iškan
kintas, kad, kaip rašo agentas, 
nustojo valgyti ir rūpintis maistu. 
(Agentas, matyt, buvo tokia 
menkystėlė, kad prašo MGB, 
jog praleistų vyskupui siunčia
mus siuntinius, nes ten būna ta
bako, kurį vyskupas atiduoda 
jam).

Paskutiniame pranešime 
agentas “Varėna” rašo, kad ka
meroje dar sėdi buvęs Lietuvos 
premjeras kun. Vladas Mironas ir 
lakūnas Viktoras Ašmenskas. 
Kun. V. Mironas pasakoja daug 
prisiminimų, o vysk. P. Rama
nauskas nieko nepasakojus.

Gegužės 13 d. pranešimą 
rašo jau kitas kameros agentas 
"Petras”. Jis taip pat pažymi, 
kad vyskupą tardo beveik kiek
vieną parą, bet grįžęs apie tar
dymus jis nieko nepasakoja; pa
sisakė tik tiek, kad ir tardomas 
daugiausia tyli. Matyt, vyskupas 
perprato, kad MGB kai ką suži
no iš bendrakamerininkų ir už
sisklendė. Vyskupas nepalūžo ir 
nieko neišdavė: tai liudija bau
džiamojoje byloje esantys tardy
mų protokolai. 1947 m. gegužės 
13 d. jo tardymų terminas pra
tęstas iki birželio 18 d., nes, ne
paisant to, kad jis tardytas 60 
kartų, kaip rašoma rašte (nors 
1947 m. gegužės 22 d. kameros 
agentas “Petras” rašo, kad vys
kupas sakė, jog jis tardytas jau 
1000 valandų, o tardymo proto
kolų beveik nėra), MGB dar turi 
išaiškinti jo ryšius su LLA ir at
skirais asmenimis. Pagaliau
1947 m. liepos 4 d. parašyta kal
tinamoji išvada. Ypatingasis pa
sitarimas (OSO) prie SSRS 
MGB 1947 m. rugpjūčio 16 d. jį 
nuteisė dešimčiai metų pataisos 
darbų lagerio. Vysk. P. Rama
nausko formuliaro byla nr. 3278
1948 m. gruodžio 13 d. nutrauk
ta (nes vyskupas nuteistas) ir 
atiduota į MGB archyvą.

1991-1992 m. jame mokėsi 131 
mokinys. Be to, lietuvių kalbos 
yra mokoma keturiose kitose 
pagrindinėse mokyklose”.

Toje pačioje šio žurnalo lai
doje buvo išspausdintas ilgas 
Lietuvos istorijos žinovo prof. 
P. Lossowski’o straipsnis apie 
Lenkijos arba vadinamojo Su
valkų trikampio lietuvių pasku
tiniųjų 50 metų vargus ir pasie
kimus. Straipsnis yra taip bai
giamas: “Apibendrinant reikia 
konstatuoti, kad Lenkijos lietu
vių mažumos istorijoje per pas
kutiniuosius 50 metų įvyko gili 
ir būdinga evoliucija. Iš užguitos 
etninės grupės savo pagrindinė
je buityje ji pasikeitė į labai ak-
tyvią tautinę mažumą, žinančią 
savo skirtingumą ir taip pat sa
vo teises bei galimybes. Lietu
viai išsiskyrė savo solidarumu, 
pareigos pajautimu, visuomenės 
pastangų prasmės supratimu. 
Galima pripažinti ją visais at
žvilgiais pavyzdinga mažuma, 
kuri supranta ir sugeba išnaudo
ti visas naujas galimybes, kurios 
šiuo metu iškilo Lenkijoje”. 
Sunku nesutikti su profesoriaus 
nuomone.

Skirtingi ketinimai
Toronto nemokamai gauna

mas savaitraštis The Northern 
European Express š.m. balan
džio 11-23 d. laidoje rašo: 
“Skelbimai, siūlantieji 15,000 
dol. atlyginimą už informaciją 
apie nacių nusikaltėlius, buvo 
paveikūs ir gali privesti, pagal 
nacių medžiojimo Simono Wie- 
senthalio Centrą, prie teisminių 
bylų. Skelbimai, kurie pasirodė 
nuo praėjusių metų Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, yra dalis to, 
ką Wiesenthalio Centras pava
dino ‘paskutine proga’ patraukti 
teismo atsakomybėn dar gyvus 
įtariamuosius.

Toronte leidžiamas rusų 
kalba savaitraštis Canadian 
Courier š.m. balandžio 18 d. lai
doje rašo: “Simon Wiesenthal, 
įsteigėjas ir vadovas organizaci
jos, kuri užsiima ieškojimu na
cių masinių žydų žudymo daly
vių, pareiškė, kad laiko savo mi
siją baigta. Simono Wiesentha
lio Centras per beveik penkias
dešimt metų surado ir perdavė 
teismams per tūkstantį nacių 
karo nusikaltėlių. 95-rių metų 
Wiesenthal pasakė, kad tie, ku
rių jam nepavyko surasti, dabar 
teisti yra per seni”.

Lietuviai moksleiviai “už” ES
Toronto lenkų dienraštis 

Gazeta š.m. gegužės 2-4 d. lai
doje rašo: “Apsisprendusi dau
guma lietuvių moksleivių remia 
Lietuvos narystę Europos sąjun
goje - tai rodo lietuviškose mo
kyklose atliktas referendumas. 
Jame dalyvavo 5-12 klasių 
moksleiviai iš 1005 bendrojo la
vinimo mokyklų, kurių Lietuvo
je yra 1234-ios. 83.31% pasisakė 
už Lietuvos įstojimą į ES, 14.82 
- prieš. Referendume dalyvavo 
70% turinčių teisę balsuoti. (...) 
Mažiausiai aktyvumą parodė 
Visagino miesto krašto šiaurėje 
moksleiviai, kuriame rusi; yra 
dauguma ir kuriame yra Ignali
nos AE, taip pat Šalčininkų, ne
toli Vilniaus esančioje vietovėje, 
kur daugumą sudaro lenkai. 
Prieš įstojimą į ES Visagine pa
sisakė 42.38% moksleivių, o 
Šalčininkuose - 33.13%. J.B.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE
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AV šventovėje Montrealyje Velykų ryto pamaldose atlikę muzikinę 
dalį. Iš kairės: sol. Antanas Keblys, muz. Lenore Alford, choro vadovas 
Antanas J. Mickus Nuotr. D. Juro

Dvidešimt penkerių metų pontifikatas
Nuo š.m. gegužės 1-osios Jono Pauliaus II pontifikatas 

tapo trečiu ilgiausiu pontifikatu

Kanadietis dirigentas, Jankęsis Lietuvoje
Pasikalbėjimas su torontiškiu dirigentu Kerry Stratton

Toronte lietuviai turėjo iš
skirtinę progą pamatyti žymųjį 
vietinį maestro Kerry Stratton, 
diriguojantį “Lyros” kameri
niam orkestrui Prisikėlimo pa
rapijos salėje š.m. kovo 16 d. 
Kovo 11-sios minėjime. Jis ne 
pirmą kartą bendrauja su lietu
viais, tad norėjosi jį pakalbinti.

- Jūs esate žinomas Toronte 
kaip orkestro “Philharmonia ” va
dovas ir radijo programos (Clas
sical 96.3 F M) Music at Midday 
vedėjas. Kur prasidėjo Jūsų gyve
nimo kelionė, kur mokėtės?

- Gimiau ir augau Bellevil
le, Ontario, o muzikos karjerą 
pradėjau Montrealyje. Mokiau
si McGill universitete, vėliau 
Vienos konservatorijoje ir Sie
noje, Italijoje. Vadovauju “Phil
harmonia” orkestrui, kuris groja 
“Toronto Centre for the Arts” 
(buv. Ford Centre) nuo 1988 
metų, o radijo programą vedu 
jau maždaug 15 metų.

- Kokias kitas pareigas atlie
kate?

- Kartu su “Philharmonia” 
turiu ir “La Jeunesse” jaunimo 
orkestrą. Esu taip pat “Hunts
ville Festival of the Arts” meni
nis vadovas nuo 1992 m. Nema
žai keliauju pakviestas diriguoti 
orkestrams įvairiuose pasaulio 
miestuose. Apie tai galite pasi
skaityti mano tinklapyje - 
www.kerrystratton.com

- Kaip susipažinote su lie
tuviais?

- “Philharmonia” orkestre 
turime puikią smuikininkę lietu
vaitę Audronę Šarpytę. Jos pas
katintas susirišai! su Lietuvos 
kamerinio orkestro vadovu 
prof. Sauliumi Sondeckiu. Pir
mą kartą lankiausi Lietuvoje 
2001 m. sausio mėnesį. Aš ir 
mano žmona susižavėjome Lie
tuva, Vilniumi. Patyriau diri
guodamas kameriniam orkest
rui, jog Lietuvos muzikai yra 
ypatingai geri, o publika viena iš 
maloniausių. Toje kelionėje taip 
pat vykome į Sankt Peterburgą, 
kur dirigavau “Hermitage” teat
re, “Winter Palace” patalpose.

- Ir buvote pirmasis kanadie
tis, gavęs tokį išskirtinį kvietimą! 
O tuo pačiu metu prof. S. Son
deckis lankėsi Toronte. Ar Jums 
teko vėliau su juo susitikti?

- Taip, aš grįžau į Lietuvą 
praėjusią žiemą, dirigavau jo va-

Reiškiame nuoširdžią užuojautą 
LINUI GUTAUSKUI ir jo šeimai, mirus 

mylimam TĖVELIUI Lietuvoje -
Toronto lietuvių klubas “Santaka ”

KERRY STRATTON

dovaujamam orkestrui, kada 
grojo solo violončelės dalį jo sū
nus virtuozas Vytautas Sondec
kis. Mūsų koncertas buvo tikrai 
šiltai priimtas, aprašymas buvo 
labai palankus. V. Sondeckį 
kviečiame 2004 metams groti su 
“Philharmonia”. Taip pat tiki
mės vėl matyti prof. S. Sondeckį 
diriguojant Toronte.

- Kur dar esate keliavęs diri
guoti?

- Vengrijoje, Slovakijoje, 
Meksikoje ir Kanadoje - Lon
done, Kalgaryje.

- Kokias plokšteles esate 
įgrojęs?

- Tuo tarpu turiu keturias - 
Celestial Fantasy, kurioje yra 
JAV kompozitoriaus Alan Hov- 
haness kūrinių. Su Vengrijos 
valstybiniu simfoniniu orkestru 
esu įrašęs Liszt’o De Profundis, 
su Maskvos simfonija - Slavo
nic Serenades, kurioje yra čekų 
ir rusų kompozitorių veikalai. 
Taip pat Dvorak’o programą 
įrašėme su Prahos radijo or
kestru. Visus plokštelių pavadi
nimus rasite tinklapyje.

- Kokie artimiausios ateities 
planai?

Šį pavasarį lankysiuos Bu
dapešte, birželio mėnesį Kaire 
ir Seoule, Korėjoje.

- Ką dar pasakytumėt mūsų 
skaitytojams?

- Džiaugiuosi susipažinęs 
su Toronto lietuviais, lauksiu vi
sų atvykstant į “Philharmonia” 
koncertus!

- Ačiū, maestro, už pokalbį, 
ir mes visi linkime Jums geriau
sios sėkmės.

Kalbėjosi -
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė

KUN. K. AMBRASAS

Ilgiausių pontifikatų sąrašo 
pradžioje yra pirmasis Romos 
vyskupas apaštalas šv. Petras. Jo 
pirmumas Romos soste yra isto
rinis faktas, ir niekas neabejoja 
jo pagrįstumu, tačiau vadovavi
mo Sostui trukmės (tradiciškai 
nuo 34 iki 37 metų) visu tikru
mu nustatyti arba patikrinti ne
įmanoma.

1978 metų spalio 16 dieną į 
apaštalo Petro sostą išrinktas 
Krokuvos kardinolas Karolis 
Wojtyla užima Romos vyskupo 
sostą 24 metus, 6 mėnesius ir 15 
dienų, savo pontifikato trukme 
viena diena aplenkdamas po
piežių Pijų VI, romiečių vis dar 
vadinamą Papa Braschi vardu. 
Pijus VI (Giannangelo Braschi) 
po 24 metų, 6 mėnesių ir 14 die
nų pontifikato mirė Napoleono 
kaliniu, Prancūzijos nelaisvėje. 
Jo palaikai tik po dvejų metų 
buvo pervežti į Romą ir palai
doti Šv. Petro bazilikoje prie ki
tų apaštalo šv. Petro įpėdinių. 
Pijui VI skirta paminklinė statu
la - atsiklaupusio ir besimel
džiančiojo popiežiaus - stovi 
vienoje iš garbingiausių Šv. Pet
ro bazilikos vietų - šventovės 
kriptoje priešais apaštalo šv. 
Petro kapą.

Ilgiau už Joną Paulių II po
piežiavo du Simono Petro įpėdi
niai - Leonas XIII nuo 1878 m. 
vasario 20 d . iki 1903 m. liepos 
20 d. (t.y. 25 metus, 4 mėnesius) 
ir pal. Pijus IX nuo 1846 metų 
birželio 16 d. iki 1878 m. vasario 
7 d. (t.y. 31 metus ir 8 mėne
sius). Šiemet spalio 16 dieną Jo
nas Paulius II švęs išrinkimo po
piežiumi 25 metus. Šiam jubilie
jui paminėti Šventasis Tėvas pa
skelbė Rožinio metus. Jis rašo:

“Kasdienį Rožinio ritmą aš 
įsijungiau per pirmuosius po

“Tėviškės vaivorykštė”
Dailininkas iš Kauno atvežė meno parodą - 

“Tėviškės vaivorykštę”
EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagiečiams jau pažįsta
mas Kauno dailininkas Vilius 
Ksaveras Slavinskas, neseniai 
vėl atvykęs į Čikagą, atsivežė 18 
kauniečių menininkų darbų, ku
rie netrukus bus išstatyti “Čiur
lionio” galerijoje Čikagoje.

Šią parodą paruošė Lietu
vos dailininkų sąjungos Kauno 
skyriaus akvarelininkų sekcija, 
kurios vicepirmininkas yra čia 
minimas V. K. Slavinskas. Jis 
atsivežė ir Kaune išspausdintą 
parodos katalogą su visų 18 dai
lininkų atvaizdais bei kūrybos 
pavyzdžiais.

Štai parodos dalyvių sąra
šas: Česlovas Banys, Jovita 
Glemžaitė-Matuzienė, Emilija 
Jaudegytė, Vytautas Langunavi- 
čius, Rita Kišonienė, Milda Ku
likauskienė, Valerija Medalins- 
kienė, Algimantas Mikėnas, 
Genovaitė Motiejūnienė, Euge
nijus Nalivaika, Rimantė Ropy- 
tė, Justinas Prakapas, V. K. Sla
vinskas, Petras Stauskas, Elena 
Šturmaitė, Dovilė Vainulevičie- 
nė, Valentinas Varnas, Vilija 
Kneižytė.

Iš jų P. Stauskas, kuris yra 
amžiumi vyriausias (gimęs 1919 
m.) jau yra iškeliavęs amžinybėn 
š.m. vasario 28 d. ir ilsisi Petra
šiūnų kapinėse. Beje, jis buvo 
ilgamečiu M. K. Čiurlionio mu
ziejaus direktoriumi.

Gegužės 16 d., 7.30 vai., 
Čiurlionio galerijos patalpose 
atidaromos parodos organizato
rius bei kuratorius parodos ka
taloge rašęs: “Šios parodos de
vizas “Tėviškės vaivorykštė”, 
skirtas Čikagos Jaunimo centro 
M.K. Čiurlionio galerijos lanky
tojams. Esame įsitikinę, kad žo
dis “tėviškė” yra labai brangus 

fcES AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę. 

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

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

piežiavimo metus. Šiandien, 
pradėdamas dvidešimt penktus 
tarnavimo Petro įpėdiniu me
tus, aš trokštu pasielgti taip 
pat”, - pažymėjo popiežius Jo
nas Paulius II apaštaliniame 
laiške “Rosarium Virginis Ma- 
riae”, nurodydamas, kad Roži
nio metai truks nuo 2002 metų 
spalio 16-sios iki 2003 metų spa
lio 16-tos dienos. Gegužės 1-ąją, 
minėdami Jono Pauliaus II pon
tifikato istorinę datą, o Rožinio 
metais - Mergelei Marijai skirto 
mėnesio pradžią, pažvelkime į 
maldos žodžius, kuriais Jonas 
Paulius II užbaigė apaštalinį 
laišką “Rosarium Virginis Ma- 
riae: “Įžengdamas į dvidešimt 
penktus popiežiavimo metus aš 
atiduodu šį apaštalinį laišką į iš
mintingas Mergelės Marijos 
rankas, dvasiškai lenkdamasis 
priešais jos paveikslą puikioje 
šventovėje (kurią Pompėjoje, 
Italijoje), jai pastatydino Roži
nio apaštalas, palaimintasis 
Baltramiejus Longas. Mielai pa
sisavinu jaudinančius žodžius, 
kuriais jis užbaigė garsųjį Prašy
mą Šventojo Rožinio Karalienei:

O Rožini, palaimintas Mari
jos, švelnioji grandine, jungianti 
mus su Dievu, meilės ryšy, vieni
jantis mus su angelais, išminties 
bokšte, atsilaikantis prieš pragaro 
antpuolius, saugusis, uoste jūros 
šėlsme, daugiau tavęs nebepame- 
sime. Tu būsi mūsų paguoda 
merdėjimo valandą. Tau skiria
mas paskutinis gęstančio gyveni
mo bučinys. Ir paskutinis garsas 
mūsų lūpuose bus tavo malonus 
vardas. O Pompėjos Rožinio Ka
raliene, o brangiausioji mūsų 
Motina, o Nusidėjėlių Gynėja, o 
Aukščiausioji Nuliūdusiųjų Pa
guoda! Būk palaiminta visur, 
šiandien ir visada, žemėje ir dan
guje.

ir artimas daugelio Lietuvos iš
eivių arba laikinai gyvenančių 
už Atlanto širdyse. Plati pateik
tų kūrinių paletė ne tik atsklei
džia gimtosios šalies grožio įvai
rovę, bet ir supažindina su skir
tingo meninio braižo autorių 
ieškojimais”.

Šios parodos organizatorius 
V. K. Slavinskas gegužės 4 d. 
dalyvavo LB Cicero apyl. valdy
bos surengtoje pramogoje Šv. 
Antano parapijos salėje ir čia 
atsilankiusius tautiečius supa
žindino su iš Kauno atvežtąja 
dailės paroda.

Jis taip pat pažymėjo, kad 
rugsėjo 12 d. toje pačioje Čiur
lionio galerijoje Čikagoje bus ati
daryta plačios apimties jo sukurtų 
paveikslų asmeninė paroda.

Kai šis dailininkas viešėjo 
Čikagoje prieš porą metų, buvo 
surengtos net dvi jo asmeninės 
parodos - Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje ir Čiurlionio ga
lerijoje. Abi jos susilaukė nema
žo čikagiečių meno mėgėjų susi
domėjimo.

V. K. Slavinskas yra gimęs 
1943 m. sausio 16 d. Kaune. 
1968-1969 m. mokėsi Kauno 
vakarinėje meno mokykloje, o 
1978 m. baigė Lietuvos Dailės 
instituto Kauno fakultetą. Tada 
jis įgijo dekoratyvinės dailės 
specialybę.

Parodose jis dalyvauja nuo 
1978 m., reiškiasi akvarelės ir 
tapybos srityse. Yra Lietuvos 
dailininkų sąjungos, dailininkų 
klubų “Aqua 12”, “Meno spar
nai” narys, architektų ir daili
ninkų klubo “Sfinksas” pirmi
ninkas (nuo 1994 m.). Už savo 
darbus yra gavęs nemažai apdo
vanojimų.

Su dail. V. K. Slavinsku 
Čikagoje galima susisiekti tele
fonu 708 447-0890.

KLK Moterų dr-jos Montrealio sk. narės, paruošusios Velykų stalą. Iš kairės: pirm. p. Kudžmienė, H.
Lapinienė, D. Vasiliauskienė, D. Staskevičienė Nuotr. A. J Mickaus

Istorinės reikšmės raštijos paminklas
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

gusto sesers sūnus - artimiau
sias giminaitis. Todėl ne at
stumdamas, bet proteguodamas 
lietuvius Albrechtas tikėjosi 
lengviau pasiekti ir Lietuvos- 
Lenkijos sostą. Be to, tuomet 
buvo aktualus Livonijos ir Prū
sijos sujungimas. Albrechtas 
manė: žemaičius pavertus pro
testantais, jie labiau orientuosis 
į Karaliaučių negu į Vilnių ir na
tūraliai bus pasiekta tai, ko pa
daryti nepavyko kryžiuočiams. 
Albrechtas buvo gudrus žmogus 
ir toliaregiškas politikas.

Be to, pačioje Prūsijos vals
tybėje protestantizmas dar buvo 
neįsigalėjęs. Protestantai ėjo 
per liaudį, todėl mokyti lietu
vius protestantizmo buvo be ga
lo aktualu. O lietuviai juk suda
rė didžiąją dalį to meto valsty
bės. Tačiau Bretkūno laikais pa
dėtis iš esmės pasikeitė. Kraštas 
jau protestantiškas. Nebėra jo
kios vilties užsidėti Lietuvos ir 
Lenkijos karūną, nes po Žygi
manto Augusto mirties buvo 
išrinktas naujas karalius. Ir, kas 
svarbiausia, Prūsija jungėsi su 
Brandenburgu, o bendroje Prū
sijos ir Brandenburgo valstybėje 
lietuviai besudarė nedidelę gy
ventojų dalį. Lietuviai neteko 
reikšmės, kokią iki tol turėjo. 
Anais laikais spauda buvo labai 
brangi. Biblijai leisti reikėjo 
daug pinigų. Todėl kunigaikštis 
Georgas Fridrichas nupirko 
Bretkūno rankraštį ir atidavė 
bibliotekai. Ten jis pragulėjo iki 
mūsų laikų.

Toliau įvade F. Scholzas 
plačiai aptaria Bretkūno Bibli
jos, ypač “Psalterio”, rankraštį 
ir jo teksto atspindėjimą foto- 
grafuotiniame tome. Detaliai 
nagrinėja sunkumus, susijusius 
su Bretkūno pirmykščio teksto 
ir jo paties vėlesnių taisymų 
(braukymų ir 1.1.) atskyrimu nuo 
kitų redaktorių teksto, jų taisy
mų. Kalba apie sunkumus, truk
dančius atpažinti skirtingų re
daktorių taisymus, pavyzdžiui, 
rašalo išblukimą ir kt. Paaiškina 
tiems dalykams išryškinti nau
dojamą mokslinį aparatą. Deta
liai nagrinėja Bretkūno rašybą, 
jo kalbos fonemų ir rašte jas 
perteikiančių grafemų santykį. 
Visa tai atliekama labai 
kruopščiai ir su nuovoka. Moks
linis tikslumas ir sąžiningumas 

Marcelė Mickienė, Vilniaus gyventoja, sulaukusi 100 metų amžiaus, 
buvo pagerbta vainikais. Šimtamečių žmonių Lietuvoje yra apie 500

Nuotr. ELTOS

nekelia abejonių.
Galima pastebėti tai, kad 

nepakankamai įvertinamas dvi
lypis dialektologinis paties Bret
kūno kalbos pobūdis, t.y. vakarų 
aukštaičių pietinės dalies (jo 
vaikystės šnekta) ir šiaurinės 
dalies (Ragainės šnekta) ele
mentų, kaip gretiminių, Bretkū
no kalboje buvimas, nulėmęs 
rankraštyje kai kurių grafemų 
vartojimą, galimą tų grafemų 
nevienodą traktavimą. Kai ku
rios F. Scholzo aptariamos mor
fologinės formos lengvai gali 
būti paaiškinamos kaip žemai
tybės ir pan.

Norėtųsi dar atkreipti dė
mesį į nosinių balsių žymėjimą 
a, e, u, i raidėmis su taškeliu 
apačioje. Tokį žymėjimą randa
me ne tik Bretkūno Biblijos, bet 
ir Wolfenbuttelio postilės rank
raštyje. Tai specifinė, tik šių 
dviejų kalbos paminklų ypatybė, 
niekur kitur senojoje lietuvių 
raštijoje nepastebėta. Bretkūno 
raštuose ir Wolfenbuttelio pos
tilėje yra ir daugiau išskirtinių, 
kitur nesamų arba labai retai 
sutinkamų kalbos ypatybių, to
dėl įtariama, kad Bretkūnas ga
lėjo būti vienas iš svarbiųjų 
Wolfenbuttelio postilės sudary
tojų.

Po įvado pateikiami kriti
niai Bretkūno “Psalterio” ir jo 
pagrindu sudaryto J. Rėzos 
“Psalterio” tekstai. Kaip minė
ta, abu yra greta: Bretkūno 
tekstas kairėje puslapių pusėje, 
o Rėzos - dešinėje. Abu tekstai, 
ypač Bretkūno, pateikiami su 
kruopščiais originale esančių 
taisymų, braukymų ir pan. apra
šymais išnašose. Aprašoma la
bai smulkmeniškai. Įvedama su
dėtinga sistema pagalbinių 
ženklų, sutartinių trumpinimų ir 
1.1., kuriais žymimi rankraščio 
užbraukyinai ir visoki kitokį tai
symai. Kruopščiai parengtas 
mokslinis Bretkūno tekstas, tu
rint po ranka fotografuotinį lei
dinį, bus labai naudingas tyrė
jams, nes jame stengtasi išryš
kinti pirmykštį Bretkūno tekstą, 
atskirti jį nuo vėlesnių taisymų. 
To neįmanoma padaryti naudo
jantis vien fotografuotiniu teks
tu, kuriame, pavyzdžiui, nema
tyti atskirų taisytojų rašalo skir
tumo, gerokai išblukusio jau ir 
pačiame rankraštyje. Tomo pa
rengėjams irgi ne visur buvo 

įmanoma tą skirtumą įžiūrėti, 
tuo pačiu pakankamai išryškinti 
taisymų chronologiją. Jie sten
gėsi remtis ne tiek išblukusio 
rašalo nelengvai pastebimu skir
tingumu, kiek atskirų raidžių ra
šymo nevienodumu, apskirtai 
atskirų taisytojų rašybos skirtu
mais.

Moksliniame J. Rėzos “Psal- 
terio” tekste komentarų bei pa
aiškinimų mažiau, nes jo pa
grindą sudaro spausdintas teks
tas, o ne rankraštis, kaip Bret
kūno. Rėzos tekstas nuo Bret
kūno teksto labiausiai skiriasi 
tuo, kad Rėza, kaip minėta, 
stengėsi Bretkūno “Psalterį” 
kaip galima labiau priartinti 
prie Liuterio teksto. Be to, jis 
panaikino daugelį Bretkūno 
tekste buvusių leksikos varian
tų, palikdamas tik vieną kurį iš 
jų (nors ne visuomet). Mums 
ypač svarbu tai, kad dialektolo
gijos požiūriu gana margą Bret
kūno tekstą Rėza gerokai apvie- 
nodino prisilaikydamas vienos - 
Prūsijos vakarų aukštaičių pieti
nės - patarmės, nors jis pats bu
vo kilęs iš šiaurinės patarmės 
ploto. Dėl viso to Rėzos teksto 
palyginimas su Bretkūno tekstu, 
naudojantis kuopščiai pareng
tais moksliniais abiejų tekstų 
leidimais, duos daug peno lietu
vių rašomosios kalbos istori
kams. Jų ateityje laukia intensy
vios šių tekstų studijos.

Dešinėje puslapių pusėje 
(po Rėzos teksto) pateikiamas 
Liuterio Biblijos 1545 m. leidi
mo tekstas. Tai irgi nemaža pas
lauga Bretkūno Biblijos tyrė
jams, nes senieji Liuterio Bibli
jos leidimai dabar jau yra sun
kiai prieinami.

Trečiosios knygų eilės iki 
šiol pasirodė tik vienas tomas. 
Tai Jocheno Dieterio Rangės 
disertacija, apginta 1987 m. 
Mūnsteryje, vėliau patobulinta 
ir papildyta. Šioje 1992 m. pasi
rodžiusioje X+286 puslapių 
monografijoje kruopščiai ištir
tos ir aprašytos Bretkūno Nau
jojo Testamento rankraščio ir 
kalbos ypatybės, išaiškinti verti
mo šaltiniai, redaktorių padaly
ti teksto koregavimai, jų pobū
dis ir chronologija. Tai funda
mentalus lituanistikos veikalas, 
galintis būti pavyzdžiu mūsų 
senosios raštijos tekstologinėms 
ir lingvistinėms studijoms.

Čia buvo stengiamasi pa
teikti tik bendrą vokiečių moks
lininkų jėgomis vykdomo didin
go Bretkūno Biblijos leidimo 
projekto vaizdą. Į detales nesi
leista. Jos išryškės ateities Bret
kūno raštų ir apskritai senosios 
lietuvių raštijos studijose. Vo
kiečių mokslininkų projektas - 
tai vienas iš monumentaliausių 
mūsų laikų lituanistinių darbų. 
Tik taip reikia jį vertinti. Ne
galima nesidžiaugti: tai didelė 
dovana lituanistikai ir Lietuvai. 
Pirmą kartą susilaukėme kvalifi
kuotai parengto Bretkūno Bibli
jos rankraščio leidimo. Tuo bus 
išsaugotas neįkainojamos vertės 
senosios lietuvių raštijos svar
biausias paminklas. Projekto or
ganizatorius ir vykdytojai nusi
pelno didžiausios pagarbos ir 
aukščiausio įvertinimo.

LEDASrefrigeration
AIR CONDITIONING &. 
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® LAISVOJE TEVTffiJE
NAUJI REKORDAI

Kaune įregistruoti du nauji 
Lietuvos rekordai, skelbia Lietu
vos rytas. Girstupio turgavietėje 
gegužės 3 d. surengtoje “blynų 
kepimo akcijoje”, užtrukusioje 7 
valandas ir 15 minučių iškepta 
13,013 blynų, kuriuos valgė praei
viai. Blynus kepusieji Kauno 
maisto pramonės mokyklos 
moksleiviai ir kiti jauni kepėjai 
sunaudojo 260 kilogramų mišinio 
blynams ir 12 butelių aliejaus. Tą 
pačią dieną “Senukų” prekybos 
centre apie 300 vaikų kreidelėmis 
per dvi valandas nupiešė 343.2 
metro ilgio piešinį.

APDOVANOJO MĖLYNĄJA 
VĖLIAVA

Palangos miesto Botanikos 
parko paplūdimiui 2003 m. sezo
nui suteiktas Mėlynosios vėliavos 
pažymėjimas. Nidos paplūdimys 
antrus metus iš eilės apdovanotas 
Mėlynąja vėliava. Sprendimas 
priimtas Tarptautinės Mėlynosios 
vėliavos programos Priežiūros ta
rybos. Šis pažymėjimas šiemet su
teiktas tik keletui Europos paplū
dimių ir prieplaukų kaip paskati
nimas toliau plėtoti aplinką tau
sojančio turizmo paslaugas. Mė
lynosios vėliavos programa užtik
rina, kad apdovanotas paplūdi
mys atitinka 27 Aplinkosauginio 
švietimo fondo (FEE) nustatytus 
reikalavimus, skirstomus į ketu
rias grupes: aplinkosauginis švie
timas, aplinkosaugos valdymas, 
paslaugos, vandens kokybė bei 
saugumas.

DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI GYVŪNUS
ELTA/LGTIC praneša, kad 

vadovaudamasi Pasaulio sveika
tos organizacijos (PSO) praneši
mais apie sunkaus ūmaus respira
cinio (kvėpavimo) sindromo 
(SŪRS-SARS) plitimą, Lietuvos 
valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba nuo gegužės 8 d. uždrau
džia iš Kinijos, Hongkongo, Tai
lando ir Vietnamo įvežti į Lietuvą 
visus gyvūnus, gyvūninius ir negy- 
vūninius produktus, žaliavas, pa
šarus, pašarų papildus, išskyrus 
tranzitą per Lietuvos teritoriją be 
perkrovimo ir sandėliavimo. PSO 
teigimu, prekės, siunčiamos iš te
ritorijų, kuriose užregistruotas 
vietinis SŪRS plitimas, rizikos vi
suomenės sveikatai nekelia.

NESIDOMI POLITIKA
LGTIC žiniomis, bendrovės 

“Vilmorus” surengtos visuome
nės nuomonės apklausos rezulta
tai rodo, jog tik apie 42% Lietu
vos gyventojų žino, kurie yra iš
rinkti į seimą jų apygardoje. Šiuo 
atžvilgiu skiriasi miesto ir kaimų 
gyventojų susidomėjimas. Vilniu
je, Kaune ir kituose didžiuosiuose 
miestuose savo išrinktuosius žino 
tik 19% rinkėjų. Rajonų centruo
se, miesteliuose, gyvenvietėse ir 
kaimuose - 57-59% apklaustųjų. 
Didžiuosiuose miestuose vos 3%

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario
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CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS
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CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

apklaustųjų buvo susitikę su savo 
apygardoje išrinktu seimo nariu, 
o rajonų centruose ir kaimuose - 
net 19%.

SUMAŽĖS PASIENIO PUNKTŲ
ELTA/LGTIC praneša, kad 

Klaipėdos jūrų uoste veikiantys 
septyni pasienio kontrolės punk
tai bus sustambinti į tris - Molo, 
Pilies ir Malkų įlankos. Toks 
punktų skaičius nustatytas įverti
nus tinkamiausias patikrinimą at
liekančių valstybės institucijų 
bendradarbiavimo galimybes, pa
tikrinimo vietų pasiskirstymą uos
to teritorijoje, gabenamų krovi
nių pobūdį ir srautus, atsižvelgus 
į tai, kad uosto teritorijas natūra
liai padalina gamtinės kliūtys - 
Danės ir Smeltės upių vagos. Bu
rių ir Vilės pasienio punktai būtų 
sujungti į Molo, Marių ir Smeltės 
- į Pilies, o Klaipėdos terminalo, 
Kuršių ir Klaipėdos konteinerių 
terminalo - į Malkų įlankos pa
sienio kontrolės punktą.

SUMAŽĖJO BENDROVĖS VERTĖ
Po pirmą kartą atliktos tarp

tautinės revizijos privatizuojamos 
didžiausios Lietuvos alkoholinių 
gėrimų bendrovės - Kauno 
“Stumbro” nuosavybės vertė su
mažėjo 21.7 mln. litų. Tarptauti
nę bendrovės reviziją atliko firma 
“KPMG Lietuva”. “Stumbro” fi
nansinės veiklos rodikliai šių me
tų pirmąjį ketvirtį yra kuklesni 
negu pernai. Išankstiniais duome
nimis, per pirmąjį ketvirtį įmonė 
uždirbo 2.8 mln. litų nerevizuoto 
grynojo pelno, arba 23.4% ma
žiau negu pernai sausio-kovo mė
nesiais (3.7 mln. litų). Pagrindinė 
pelno smukimo priežastis - apy
vartos sumažėjimas 12.3% - nuo 
22.7 mln litų pernai iki 19.9 mln. 
litų šiemet. Manoma, kad privati
zavus Lietuvos alkoholio gamy
bos įmones, jų akcijų kaina gero
kai smuks, nes ji yra dirbtinai iš
pūsta ir neatspindi tikros bendro
vių vertės.

MOKYSIS PIRMOSIOS 
PAGALBOS

Lietuvos vyriausybė balan
džio 30 d. patvirtino profesijų, 
darbų, veiklos sričių bei transpor
to priemonių vairuotojų sąrašą, 
kurie privalės mokėti suteikti pir
mąją pagalbą. Ją privalės suteikti 
geležinkelių, oro ir vandens tran
sporto bei ryšių ir kelių priežiūros 
darbuotojai, pedagogai, darbo 
saugos ir sveikatos tarnybų spe
cialistai, darbuotojai, dirbantys 
pavojingus darbus, bendrabučių, 
viešbučių darbuotojai. Reikalavi
mai taip pat taikomi baseinų, pir
čių, kirpyklų, kosmetikos salonų 
darbuotojams. Pirmąją pagalbą 
turės mokėti suteikti teisėjai, pro
kurorai, antstoliai, taip pat kariai, 
specialiųjų tarnybų pareigūnai, 
sporto įstaigų treneriai, mokyto
jai ir kt. Visi išvardintieji turės 
mokėti gaivinti, sustabdyti krau
javimą, tvarstyti, padaryti nejud
rią pažeistą sritį, pernešti sužalo
tus žmones, taip pat suteikti pir
mąją pagalbą patyrusioms elekt
ros sužalojimą, paveiktiems žai
bo, ištiktiems saulės smūgio ar ši
lumos poveikio, sušalusiems, 
skendimo atveju, užspringusioms, 
netekusiems sąmonės ir kitais at
vejais.

TURIZMAS VILNIUJE

LGTIC praneša, kad 2002 m. 
Vilniuje lankėsi 608,340 užsienio 
turistų (16.8% daugiau negu 2001 
m.). Jie sostinėje iš viso išleido 
439.2 mln. litų. Daugiausia svečių 
sulaukta iš kitų Lietuvos vietovių, 
Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, 
Latvijos ir Suomijos. Vis daugiau 
turistų atvyksta iš NVS valstybių, 
auga ir Vokietijos turistų skai
čius. Pernai pirmą kartą pagausė
jo svečių iš visų Skandinavijos 
kraštų, ypač Suomijos. RSJ

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ

IR EISENOS SUTRIKIMAI
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TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Popiežinės lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos, 1998 m. atšventusios 50 
metų gyvavimo sukaktį, pastatai

Lietuvių kolegija Romoje
Popiežinės Šv. Kazimiero kolegijos Romoje 

kreipimasis į lietuvių visuomenę
Kiekvienais metais, drauge 

su Šventuoju Tėvu, iš Romos 
sveikiname Jus ir kviečiame 
melstis už pašaukimus. 40-oji 
Maldų už pašaukimus diena 
šiais metais bus gegužės 11-ąją. 
Esame per pusantro bilijono ka
talikų. Mūsų maldos ir aukos 
neša vaisių. Pašaukimų skaičius 
ir šiais metais gerokai padau
gėjęs.

Lietuvių Šv. Kazimiero ko
legija Romoje gyvuoja Jūsų 
maldos ir aukos dėka. Už tai 
esame Jums dėkingi ne vien 
mes, Kolegijos “šeima”, bet ir 
Lietuvos Episkopatas, kuriam ši 
įstaiga yra labai brangi: “Lietu
vos vyskupų konferencija nuo
širdžiai dėkoja visiems, kurie sa
vo darbu, malda ir parama prisi
deda prie Popiežinės kolegijos 
Romoje gyvavimo. Telaimina 
Dievas kolegijos vadovybę ir vi
sus geradarius” (kardinolas 
Audrys J. Bačkis, Lietuvos vys
kupų konferencijos pirminin
kas, 2003.IV.2).

Šių mokslo metų pradžioje 
buvo 11 studentų. Jų didelė 
dauguma šiais metais pradeda 
savo aukštuosius mokslus įvai
riuose popiežiniuose universite
tuose. Turime viltį, kad sekan
čiais mokslo metais kolegija bus 

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
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Dundas 627-7452

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

Alan D. Macdonald 
Manager

visiškai pilna studentų iš Lietu
vos. Jau šiandien galime dėkoti 
Dievui ir geradariams už tokį 
gražų skaičių kolegijoje studija
vusių lietuvių dvasiškių, kurie 
sėkmingai darbuojasi Lietuvoje.

Lietuvos Bažnyčia dar ne
gali mums padėti: daugiau kaip 
pusė milijono gyventojų vos su
duria galą su galu. O ką jau kal
bėti apie būtinus bažnyčių, mo
kyklų, vienuolynų remontus ir 
statybas bei esamų įstaigų šildy
mą! Jūsų pagalba būtina ir labai 
laukiama. Dėkojame Dievui už 
Jūsų ligšiolinį dosnumą mūsų 
įstaigai ir kartu misijai Romoje. 
Nuolatos prisimename Jus ir 
Jūsų intencijas savo maldose, 
ypač prie Viešpaties altoriaus. 
Labai prašome ir toliau remti 
mus lėšomis ir maldomis.

Prel. Alg. Bartkus, Rektorius 
Roma, 40-toji Maldų už 
pašaukimus diena, 2003.

Čekius ir aukas siųsti: Pon- 
tificio Collegio Lituano, c/o 
Mons. Alg. Bartkus, Rettore, V. 
Casalmonferrato, 20. 00182 Ro
ma - Italia.

JAV-jose, jei norite nurašyti 
nuo mokesčių: St. Casimir’s 
Guild, c/o Mrs. Anna Wargo, 
President, 125 S. Morris Str., St. 
Clair, PA 17970 - USA.

Hamilton, Ont.
A. a. STASĖS AUŠROTIENĖS 

atminimui, A. Volungienė aukojo 
“Pagalbai Lietuvos vaikams” $15.

A. a. JUOZUI STANIUI mi
rus, reikšdami užuojautą žmonai 
Bronei, dukrai Vidai, sūnui Ed
mundui, “Pagalbai Lietuvos vai
kams” aukojo: $30 - E. M. Klevas; 
$20 - A. Aušrotas, E. K. Gudinš- 
kai, K. J. Januškcvičiai, E. Navic
kienė, T. J. Povilauskai, I. Repeč- 
kienė; $15 - A. Volungienė; $10 - 
G. Agurkienė, J. Astas, D. Garkū- 
nienė, G. Grajauskienė, A. S. Ur
bonavičiai, Z. Vainauskienė; $5 -
F. M. Gudinskai. Dėkojame auko
jusiems - PLV komitetas

A.a. JUOZUI STANIUI mirus, 
užjausdami žmoną Bronę, dukrą 
Vidą ir sūnų Edmundą, “Vaiko tė
viškės namams” A. ir J. Vilimai 
aukojo $50.

KLKM Hamiltono skyrius
A.a. JUOZUI STANIUI mirus 

Hamiltone, jo atminimui reikšdami 
užuojautą mirusiojo šeimai, Kana
dos lietuvių fondui aukojo: $20 - I. 
P. Girniai, J. Stankus, St. Dalius,
G. J. Krištolaičiai. J.K.

London, Ont.
MOTINOS DIENĄ paminėjo

me gegužės 4, sekmadienį, Šiluvos 
Marijos šventovėje. Susirinko daug 
parapijiečių ir svečių. Kun. K. Kak
nevičius Mišias aukojo už gyvas ir 
mirusias Motinas, pasakė joms 
skirtą gražų ir prasmingą pamokslą. 
Po Mišių visi rinkomės į parapijos 
salę; jaunimas motinoms ir močiu
tėms įteikė po raudoną gvazdiką. 
Visi sėdosi prie tulpių žiedais pa
puoštų stalų. KLB Londono apyl. 
pirm. A. Švilpa šiltais žodžiais pa
sveikino visas motinas. A. Valaševi- 
čienė trumpu, eilėraščiu pradėjo 
motinų pagerbimui skirtą progra
mėlę. Lietuvių poetų eiles jausmin
gai skaitė Giedrius, Ievutė, Aušre
lė, Onutė, Dalia. M. Bendoraitienė 
atliko solo dainą, jai akompanavo 
J. Okmanienė. F. Jakupreisas mus 
pradžiugino akordeono muzika. G. 
Čepinskas atliko kelias lietuvių au
torių dainas, sau pritardamas kank
lėmis ir gitara. Visų atlikėjų pasiro
dymą sutikome ilgais plojimais ir li
kome patenkinti, kad Motinų pa
gerbimo šventė praėjo labai šiltai ir 
nuoširdžiai. Pabaigoje klausėmės 
Motinoms skirtų lietuvių liaudies 
dainų magentofono įrašų, keli 
“drąsesnieji” sukosi valso sūkury
je... Po to visi vaišinomės kava, py
ragaičiais ir sūriu.

Namo neskubėjome skirstytis, 
smagu buvo pasidžiaugti linksmais 
motinų, močiučių veidais ir gera vi
sų nuotaika. Motinoms jų šventės 
dieną šypsojosi ne tik gėlių žiedais, 
bet ir giedras, saulėtas pavasario 
dangus. Aldona V.

PF/f/l&f FOUR seasonsIVfZZrinCL REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. Charles A. Salatka, 85- 
rių metų, arkivyskupas emeritas, 
mirė š.m. kovo 17 d. “St. Ann Reti
rement” namuose, Oklahoma City, 
OK. Velionis gimė 1918 m. vasario 
26 d. Grand Rapids vietovėje, Ml. 
Jo tėvai buvo išeiviai iš Lietuvos. 
Busimasis arkivyskupas augo pen
kių vaikų šeimoje, priklausančioje 
Šv. Petro ir Povilo parapijai Grand 
Rapids mieste. Velionis šiame 
mieste baigė St. Joseph’s kunigų 
seminariją ir 1945 m. vasario 24 d. 
vyskupo F.J. Haas įšventintas į ku
nigus. Porą metų dėstė toje pačioje 
seminarijoje. Po to buvo išsiųstas į 
Romą studijuoti bažnytinę teisę. 
Grįžęs iš Romos buvo paskirtas St. 
Michaels parapijos klebonu Coo
persville vietoje. Vėliau klebonavo 
kitose parapijose. Kun. Charles Sa
latka 1962 m. kovo 6 d. konsekruo
tas vyskupu. Jis vadovavo kelioms 
vyskupijoms Mičigano valstijoje, o 
1977 m. pakeltas į arkivyskupus ir 
paskirtas vadovauti Oklahoma City 
arkivyskupijai. Velionis mokėjo lie
tuviškai, domėjosi lietuvių gyveni
mu okupuotoje Lietuvoje. Atsta
čius nepriklausomybę, jis ją aplan
kė. Artimus ryšius palaikė su lietu
vių išeivijos vysk. P. Baltakiu, 
OFM; dalyvavo ir jo konsekracijo
je. Abu vyskupai kartu paruošdavo 
rezoliucijas Amerikos vyskupų kon
ferencijoms, ginant tikinčiųjų teises 
okupuotoje Lietuvoje. Po iškilmin
gų gedulinių Mišių Oklahoma City 
katedroje palaidotas kovo 20 d. 
“Resurection” kapinaitėse šalia 
“Catholic Pastoral” centro. (Darbi
ninkas, 2003 m., 4 nr.)

Sibiras
Ulan-Ude, Buriatijoje, prie 

Baikalo ežero, 5000 kilometų nuo 
Vilniaus, nuo 1999 m. veikia Buria
tuos lietuvių bendruomenė. Jos ne
pailstama pirmininkė yra Aldona 
Zeliauskaitė-Arefeva. Ji nebuvusi 
nė vienos dienos lietuviškoje mo
kykloje, bet gerai kalba, skaito ir 
neblogai rašo lietuviškai. Jos tėvas 
Vladas Zeliauskas - partizanas žu
vo kovos lauke netoli Biržų. Dabar 
jam yra pastatytas paminklas. 1948 
m. jo žmona Ona iš Vytautų kaimo 
su motina 87-rių metų ir trimis vai
kais buvo ištremta į Buriatiją. Al
donai tada buvo 7-ri metai. Aldona 
neturi vilties atgauti tėvų ūkio, nes 
Lietuvoje surandama įvairių kliū
čių. Prieš 55-rius metus kartu su 
Aldonos šeima tuo pačiu traukiniu 
į tremtį iš Pasvalio buvo išvežti į 
Buriatiją ir kiti lietuviai, kurių dau
guma apsigyveno Buriatuos sosti
nėje Ulan-Ude mieste. Dabar čia 
be senesnių žmonių gyvena apie 40 
asmenų nuo jaunuolių iki vidurinio 
amžiaus. Šiai grupei svarbiausia 
mokytis lietuvių kalbos ir pažinti 
Lietuvą. Taipgi Aldona rūpinasi ir 
toliau nuo Ulan-Ude vietovės gyve
nančiais tautiečiais, ypač senyvo 
amžiaus. Ji jiems nuveža vaistų, 
maisto, maldaknygių, paveiksliukų 
iš Lietuvos. Nėra užmiršti ir mirę 
tautiečiai. Prižiūrimi jų kapai. Su
tvarkytos tremtinių kapinės Telcy 
vietovėje, 110 kilometrų nuo Ulan- 
Ude miesto. Aldonai mielai padeda 
issajaajsgtsstJsassssstJsassisKtjsaRsi); 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklapis wwv.tzib.com laukia 
jūsų apsilankymo. Skaitytojai 
kviečiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elektroni
niu paštu -

tevzib(% pathcom.com

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TAT I<7A^ 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

jos rusų kilmės vyras, dažnai ją ir 
paragindamas, ar jau nesąs laikas 
vėl važiuoti. (Pasaulio lietuvis, 2003 
m. 3 nr.)

Lenkija
Lenkijos lietuvių draugijos 

Ščecino skyriaus metinis susirinki
mas įvyko š.m. vasario 23 d. gražio
se ukrainiečių būstinės patalpose. 
Jam pirmininkavo skyriaus pirm. V. 
Buvelskis. Kartu paminėta ir Vasa
rio 16-toji. Oficialioji dalis pradėta 
Lietuvos himnu. Sveikinimo žo
džius tarė Lietuvos konsule Varšu
voje Liuda Klemionova, Lietuvos 
garbės konsulas Poznanėje B. 
Babski, LLD centro valdybos vice- 
pirm. K. Baranauskas. Paskaitą 
skaitė A. Marcinkevičius (skyriaus 
sekretorius), iškeldamas Vasario 
16-tosios reikšmę. Skyriaus pirm. 
V. Buvelskis padarė metinį valdy
bos pranešimą, primindamas, kad 
daug rūpesčių sukelia Dariaus ir 
Girėno paminklo globa. Diskusijo
se dr. J. Mackevičius kėlė mintį, 
kad šiuo paminklu turėtų rūpintis 
valstybė, nes jis įtrauktas į Kultūros 
paminklų apsaugos sąrašą. Lietuvo
je valdžia galėtų globoti pvz. Siro
komlės paminklą. Tai minčiai prita
rė ir ukrainiečių atstovas H. Kola- 
dziej. Tik reikėtų paklebenti lenkų 
valdžios įstaigų duris. Jis taip pri
minė, kad ukrainiečiams, nors jų 
Lenkijoje gyvena žymiai daugiau 
negu lietuvių, tenka atsispirti nu
tautėjimui. Esą ukrainiečiai pavydi 
lietuviams, kurie yra gerai organi
zuoti ir puoselėja patriotizmą. Jie 
esantys paskata ukrainiečiams la
biau susiburti ir veikti. Slupsko sky
riaus atstovas A. Suraučius ragino 
sutvarkyti Dariaus ir Girėno pa
minklo globos teisinę būklę. LLD 
vicepirm. K. Baranauskas pateikė 
trumpą informaciją apie Suvalkų 
krašto lietuvių renginius, taipgi 
perskaitė Lietuvos seimo pirminin
ko A. Paulausko sveikinimą Vasa
rio 16-tosios proga. Šią vasarą lie
pos 20 d. numatytas Dariaus ir Gi
rėno 70 metų žūties minėjimas. Ja
me laukiama garbingų svečių, net 
Lietuvos ir Lenkijos prezidentų. 
LLD Ščecino skyrius pasiryžęs ak
tyviai talkinti. Susirinkime nusi
skųsta, kad retėja vyresniosios kar
tos gretos, o jaunimas neskuba įsi
jungti į veiklą. (Aušra, 2003 m., 5 
nr.)

Australija
Hoborte, Tasmanijoje, yra ne

didelė, bet judri lietuvių bendruo
menė. Š.m. vasario 9 d. įvyko gegu
žinė, kurioje dalyvavo estai ir lat
viai. Vasario 16-tosios minėjimas 
vyko sekmadienį, vasario 16, Šikš
nių namuose. Dalyvavo 27 tautie
čiai. R. Tarvydas pasakė kalbą. Po 
to vyko LB apylinkės metinis susi
rinkimas. R. Tarvydas dėl sveikatos 
pasitraukė iš pirmininko pareigų. 
Naujuoju pirmininku tapo ilgame
tis valdybos narys J. Paškevičius. 
Šiuo metu ligoninėje gydosi veik
lios bendruomenės narės M. Pet- 
raitienė ir H. Šikšnienė. Bendruo
menę ištiko liūdna žinia - š.m. va
sario 11 d. staiga mirė I. Andrikai- 
tienė, uoli bendruomenininkė, ža
dėjusi dalyvauti Nepriklausomybės 
šventės minėjime. Velionė gimė 
1916 m. netoli Mažeikių. Į Vokieti
ją pasitraukė 1944 m., o į Australiją 
atplaukė pas vyrą Juozą 1951 m. ir 
apsigyveno Tasmanijoje. Buvo ma
lonaus būdo, darbšti ir visur daly
vaujanti. Vyras mirė 1981 m. Jos 
liūdi sūnūs Antanas ir Alfonsas. Pa
laidota Ponville katalikų kapinėse.

(Tėviškės aidas, 2003 m., 4 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. doi. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILSON ST. E., ANCASTER, Ont. TEL 905 648-9176
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Imkite mane ir skaitykite 
“Nuo Murmų iki Čikagos” - kun. Viktoro Rimšelio Lietuvoje 
išspausdinta (Marijonų talkininkų centro leidykla, 240 psl.) 

“Atsiminimai” knyga
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a KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
KUN. KAZIMIERAS 

AMBRASAS, S,Į

Apie ją autoriaus kolega, ir
gi marijonas kun. Vaelovas 
Aliulis, labai vaizdžiai yra šitaip 
parašęs paskutiniame šio leidi
nio žodyje: “Prarijau knygą kaip 
saldainį...”

Tikrai taiklus apie šią knygą 
pasakymas. Lygiai taip atsitiko 
ir šias eilutes rašiusiam. Kelis
kart po darbų sėdęs “prarijo”, 
kaip mokykloje skaitydamas 
Diuma vingrius išrangymus 
apie muškietininkus ar Pilypo- 
nio prasimanytus fantastinius 
nuotykius Kaukolė žalsvame če-
tnodane.

Juk mažumėlę pažįstamas 
man ir tas aprašomas kraštas. 
Ten, kadaise dirbęs Tarybinio 
mokytojo redakcijoje, nuvažia
vau parašyti reportažo pas stu
dentus. Jie lame rajone statė 
kultūros namus, tad pats ten sa
vo rankomis įmūrijau vieną ply
tą. Be to, kaip neetetatiniam 
gamtos apsaugos inspektoriui, 
teko gaudyti vietinio klebono ir 
kitų pagalbininkų padedamam 
iš Maskvos atomistikos instituto 
atvažiavusius mokslininkus, ku
rie begėdiškai brakonieriavo - 
sėmė tinklais mūsų gražiuose 
ežeruose žuvis.

Murmų kaimo nežinojau, 
jame nebuvau, bet dabar, per
skaitęs šmaikščiai ir su lengvo 
humorėlio padaigstymais para
šytą knygą, matau tuos jo ligi 
šios dienos neužmirštus vaizdus. 
Autorius aiškiai regi gimtąjį 
Murmų kaimą. Lengva plunks
na pabrėžia vis nauju atspalviu 
atskleidžiamus mūsų senojo kai
mo tarpusavio santykius, inteli
gentijos ištakas, - kaip jie, kar
tais ir alkani, sulyti, pašalę nuo 
rudens darganų, sužvarbę nuo 
žiemos pūgų ir permerkti šalto 
lietaus, pavargę prie nesibai
giančių kaimo darbų, - atsidūrė 
mokyklose, namuose sėdėjo 
prie spingsulės, paskui vargais 
negalais perėjo gimnazijosna, o 
dar vėliau tapo gydytojais, mo-

Dail. JONO STONKAUS skulptūros paroda vyksta nuo gegužės 3 iki 
birželio 8 d.”Glenhyrst Art Gallery of Brant” (2 Ava Rd. Brantford, 
ON, tel. 519 756-5932)

ANATOLIJUS KAIRYS

Gėlės motinai
O lengvai mane mamytė supė, 
Ir glėby nešiojo taip lengvai - 
Ranku motinos švelnumą 
Aš prisimenu gerai.

Ji lopšely supdama dainavo 
Tyliai, tyliai, ir liūdnai - 
Balsą jos šilkinį, ramų 
Aš prisimenu gerai.

Kaip žiedelį glaudė prie krūtinės, 
Kaip žiedelį glaudė prie širdies - 
Veidas buvo jos, menu, žydriais, 
Pilnas laimės ir vilties.
Tau, Mamyte, mano meilė - 
Tu kaip saulė man šviesi! 
Ar man gera, ar negera - 
Prie manęs viena esi.

Kovo 12, 2003

Vyturio likimas
Giesmė gražiausia buvo tų, 
Kuriems akompanavo vėjas - 
Kurias giedojo be gaidų 
Iš nežinios į nežinią nuėję.

Nuo jų giesmių pražysta sodai, 
Laukai išeina vien žiedais - 
Skaistybės saulė pasirodo, 
Iš džiaugsmo šoka spinduliai.
Jie gieda savo mylimiesiems, 
Ir tiems, kas bunda su aušra - 
Kažkas nugirdo ir užrašė: 
Čia gieda vyturių pora.

Kun. VIKTORAS RIMŠELIS, MIC,
autorius knygos “Nuo Murmų iki 
Čikagos”

kytojais, inžinieriais, kunigais, 
profesoriais ir kitokiais išsilavi
nusiais žmonėmis.

Ši knyga dar labiau sudomi
na todėl, kad autorius, perėjęs 
kelias socialines santvarkas, ma
tęs ar net patyręs vienų okupan
tų žiaurumus, kitų neteisybę ir 
plėšrumą, nieko nepaisydamas 
pasirenka dažnai kam jaunystė
je nepakeliui atrodantį kunigo 
kelią.

Perpinti įvykiais ir saikingai 
pamarginti nuotraukomis kny
gos puslapiai skaitytoją nuveda 
toli nuo gimtojo Murmų kaimo. 
Štai patirta tėvo mirtis, pradžios 
mokykloje gautos pirmosios ži
nios, kur kartu su draugais ban
da ganyta, kaimynų ir kaimynių 
vestuvės švęstos, dalyvauta Už
gavėnių pasivažinėjimuose, kar
tu su šeima Kūčios valgytos, bi
jota vilkų ir kumeliuku jodinėta.

Pagaliau naujas gyvenimo 
puslapis: su pavojais prie zana
vykų upės Novos pasiekta Vo
kietija. Ten išgyventa karčios 
patirties, kuri daugeliui baigėsi 
mirtimi lageriuose; reikėjo iš
kęsti baimę bunkeriuose ir slėp
tuvėse pratūnoti bombardavi
mus. O paskui - atsidūrus tarp 
vokiečių jau kunigu, klebonauta 
Eurbache.

Deja, ne gieda, o giedojo, 
Nes buvo tai labai seniai - 
Nebėr nei arklio, nei artojo, 
Nutraukė giesmę vyturiai.

Praeites agonija
Sėdžiu ant gerai pažįstamo 

akmens.
Savo tėviškę lankau. Tiek iš jos 

belikę.
Sėdžiu, sėdžiu, lyg sėdėčiau nuo 

mažens,
Ir klausau - čia aimanuoja, 

verkia, klykta...

Saulė ritinėjasi laukais ir 
krūmais,

Vėjas, tartum gyvas, sukasi ratu - 
Mano vėjas, sargas prie jaunystės 

ritmų,
Prie nugriauto gimto namo 

pamatų!

Rūpestinga, turi motina rankas. 
Ji uždengia į šaltinį takelius, 
Grindinį, visas žymes ir slėptuves, 
Ji uždengia brolių ir tėvų kapus.

Tai - Žolė! Kasmet baltais 
vainikais puošia,

Praeities žaizdas gyvais žiedais 
apsėja.

Sėdžiu... O Žolė, lyg senas klevas 
ošia:

Neraudok! Tau liko dar akmuo 
ir vėjas.

Italijoje, Romoje valgyta 
vienuoliška duona, lavintasi, gi
lintasi į mokslus, užmegzta dau
gel pažinčių, būta Prancūzijoje, 
Šv. Žemėje, Egipte, dirbta su 
Argentinos lietuviais, susidurta 
su sportu Čikagoje, kur net pa
čiam teko rūpintis sporto na
mais, kad jaunoji karta galėtų 
sportuoti, susitikti salėje, kur 
skamba lietuviška kalba, ne sykį 
padainuota daina.

Įdomu, kad neretai kun. 
Viktoro knygoje daugelis Itali
jos, Argentinos, Šv. Žemės, 
Amerikos vietų ir asmenų yra 
matytų, dar ir šiandien su kai 
kuriais gali susidurti lietuvių 
renginiuose.

Gaila, kad autorius į savo 
knygą įtraukė vien filosofo An
tano Maceinos laišką ir kun. 
Vaclovo Aliulio straipsnį Leng
va ranka rašytus atsiminimus. 
Matyt, tų laiškų ir straipsnių 
kun. V. Rimšelis turi daugiau, 
tad gal jis dar nepatingės su
rinkti laiškus, straipsnius, išleisti 
ir kitą knygą, kur bus aprašyti 
ne tik jo gyvenimo nuotykiai ir 
veikla, bet ir atsiras daugelio ki
tų įžymių žmonių portretai. Juk, 
kaip teko išgirsti iš autoriaus lū
pų, kai dovanotoje knygoje įra
šė, kad daug dar įvykių, ypač 
Argentinoje ir kitur, nepaminė
jo, neįdėjo, sutrumpino. Gal tad 
ši knyga sulauks tąsos. Juk mū
sų asmeniniai išgyvenimai, mū
sų mažutės istorijos įeina į dide
lę visos tautos istoriją, kuri tarsi 
mažyčiais upeliais atitekėjusi 
sudaro šešupes ir nemunus, įte
kančius į Kuršmares, Baltiją ir į 
vandenyną. Jei mūsų gydytojai, 
mokytojai, inžinieriai, kunigai, 
dailininkai ir daugelio kitų spe
cialybių atstovai nepamirštų sa
vo gyvenimo vingių, išlietų aša
rų ir per tiekos metų patirtus 
vargus surašytų, kokia būtų tur
tinga mūsų memuarinė literatū
ra, kiek būtų palikta ir užfiksuo
ta kultūrinių, istorinių, etninių 
vertybių, kurių nepastebės jokia 
pašalinė akis.

Dažnai lietuviams būdinga, 
kad moka sąžiningai daug tiek 
namuose, tiek ir svečiose šalyse 
nuveikti, bet nedrįsta ar tiesiog 
vengia viską aprašyti, parodyti 
kitiems ir saviems. Todėl svei
kintina kiekvieno, patyrusio 
praūžusių socialinių ir politinių 
sumaiščių, pasikeitimų ir gilių 
pasaulinių kataklizmų atsimini
mai. Ir tai ne vien tam, kad pa
liktų mūsų vaikų vaikams gerą 
gyvenimo mokyklą, bet ir šitaip 
pildytųsi mūsų tautos visuome
ninė patirtis, plėstųsi istorijos 
akiračiai, liktų gyvas paminklas 
ateičiai.

Gražu, kad kunigas, vienuo
lis marijonas Viktoras Rimšelis 
savo knygoje paliko pabrėžtą 
tokią mintį: mano gyvenimas 
buvo ir yra DIEVO rankoje, JIS 
mūsų likimo kalvis, vadovas ir 
mūsų gyvenimo luotelio vairi
ninkas.

Dėkui mielam, darbščiam 
lietuviško žodžio puoselėtojui ir 
sielovados dirvonų artojui už 
įdomią ir pamokančią knygą. 
Naudinga ir pravartu, kad joje 
yra sudaryta pasitaikančių pa
vardžių rodyklė. Be to, Nuo 
Murmų iki Čikagos viršelyje du 
simboliški ir pasikartojantys 
vaizdai - pirmajame abiejuose 
viršeliuose - Kaltanėnų Švč. 
Mergelės Angeliškosios švento
vės fasadas, o tolumoje, antraja- 

- me plane - dunkso Čikagos 
dangoraižių siluetai. Šiam auto
riui visados pirmiausia ir svar
biausia buvo gimtoji žemė Lie
tuva, likusi brangi jo prote ir šir
dyje. Ji kaip magnetas visad jį 
traukė, tebetraukia ir iki mirties 
jį trauks. Dėl jos dirbo, sielojosi 
ir jos neišmainė nei į aukso 
šaukštą, nei į jokį garbingą už
sienietišką postą. Visad dirbo 
Dievo garbei, savo vienuolijos, 
mūsų tėvynės ir sielų labui.

č\N->č\y> <5^>č

Toronto gintariečiai Grybo šokyje per metinį koncertą Anapilio salėje
Nuotr. D. Puterienės

Mokslas ir kūryba
XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 

simpoziumo pradžia - gegužės 21 d. Lemonte
EDVARDAS ŠULAITIS

Šiemet be didesnio garso 
yra rengiamas jau XII pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos sim
poziumas gegužės 21-24 d.d. 
Lemonte.

Apie šį turbūt didžiausią 
JAV lietuvių šių metų renginį 
iki šiol išeivijos lietuvių spaudo
je kažkodėl mažai rašoma. Kiek 
daugiau platesnės informacijos 
apie simpoziumą užtinkama 
Lietuvos mokslininkų laikrašty
je Mokslas Lietuvoje (jis pasiro
do du karius per mėnesį) ir in
terneto svetainėje - mks.lms.lt

Teko apie simpoziumą 
trumpai kalbėti su jo organiza
cinio komiteto pirmininku Leo
nu Narbučiu, kuris yra Lemonte 
įsikūrusios paveikslų įrėminimo 
įmonės savininkas, taip pat ži
nomas kaip visuomenės ir kul
tūros darbuotojas, buvęs “Mar
gučio” radijo programos prane
šėjas.

Jis pasidžiaugė, kad šį kartą 
j simpoziumą atvyksta beveik 
šimtinė (skaičius gali keistis) 
žmonių, kurie aktyviai reikšis jo 
programoje kaip paskaitininkai 
ar įvairių temų nagrinėtojai.

Šie simpoziumai buvo pra
dėti 1969 metais, kai Jaunimo 
centre Čikagoje buvo surengtas 
pirmasis tokio pobūdžio rengi-

Atsiųsta paminėti
MISIONIERIUS. Kun. dr. 

Viktoras Skilandžiūnas 1984-1996. 
Sudarytoja - Eugenija Urbaitienė. 
Redaktorius - Kęstutis Kasparas. 
Techn. redagavimas - Vaiva Krik- 
vaitė, Violeta Jakučiūnaitė. Anglų 
kalbos vertimai - Jolanta Kasparie- 
nė ir Elvyra Jablonskienė. Leidykla 
- “Naujasis lankas”. Tiražas - 500 
egz. Otava - Kaunas, 2003 m., 118 
psl. Leidinys gaunamas šiuo adre
su: Eugenija Urbaitienė, Demokra
tų 44-74, LT-3026 Kaunas, Lithua
nia. Tel. 8-27-269967. Kaina sutar
tinė. Tai leidinys apie misionierišką 
kun. dr. V. Skilandžiūno veiklą Š. 
Amerikoje. Leidinyje sutelkta 
kruopščiai surinkta medžiaga, 
iliustruota nuotraukomis. Nepagai
lėta ir biografinių duomenų. Vie
nas ryškiausių kunigo V. S. misio
nieriškos veiklos epizodas - jo dar
buotė Otavos kalėjimuose, trukusi 
net 12 metų. Apie tai yra 2001 me
tais išleista 111 psl. knygelė Už ka
lėjimo sienų. Kalinių laiškai kapelio
nui”. Apgailėtina, kad leidinyje Mi
sionierius yra nemažai klaidų, ko
rektūrinių ir esminių, ypač verti
muose iš anglų kalbos.

Antanas Pasklis, ŽVILGSNIS 
Į PASAULĖŽIŪRINĘ APLINKĄ, 
ŠVENTOVĘ, SAVE. Redaktorė - 
A. Pribušauskaitė. Išleido Lietuvos 
katechetikos centro leidykla (Rotu
šės a. 23, Kaunas 3000). Kaunas, 
2002 m., 296 psl. Tai jau tryliktoji 
šio autoriaus knyga. Joje autorius 
išsamiai žvelgia į dabarties gyveni
mą, sekuliarizaciją, žiniasklaidą, re
ligiją modernioje visuomenėje ir 
patį žmogų, žmogaus menkavertiš
kumą ir jo šalinimą. Leidinys savo 
mintimis padės skaitytojui surasti 
save moderniajame dabarties gy
venime. 

nys. Apie tai jau buvo kalbama 
arba diskutuojama žymiai anks
čiau Amerikos lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjungos narių 
tarpe ir jos leidžiamo Technikos 
žodžio žurnalo puslapiuose.

To pirmojo simpoziumo 
programos komiteto pirmininku 
buvo dr. Algirdas Avižienis (vė
liau Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius), o orga
nizaciniam komitetui vadovavo 
inžinierius Bronius Nainys, da
bar žinomas kaip spaudos bend
radarbis.

Po ketvertų metų (1973- 
siais) buvo surengtas antrasis 
tokio pobūdžio renginys (pro
gramos komitetui vadovavo jau 
amžinybėn iškeliavęs dr. Vytau
tas Vardys, organizaciniam - 
inž. Jonas Jurkūnas. Tuomet 
juose dalyvaudavo tik išeivijoje 
gyvenantieji mokslo žmonės, 
nes iš Lietuvos tada niekas ne
galėdavo atvykti. Tik praėjusio 
šimtmečio 80-jame dešimtmety
je pasirodė pirmosios kregždės 
iš tada sovietų pavergtos tėvy
nės Lietuvos. Atsimenu, vienas 
iš pirmųjų tokių mokslininkų 
čia buvo lituanistas prof. Zig
mas Zinkevičius, kuris čia kai 
kurių išeivijos veikėjų buvo pri
imtas su nepasitikėjimo atspal
viais.

Kai Lietuva atgavo nepri
klausomybę, pirmasis toks sim
poziumas laisvoje tėvynėje buvo 
surengtas 1991-siais. Nuo to lai
ko kas dveji ar treji metai tokie 
simpoziumai buvo organizuoja
mi Čikagoje (vėliau Lemonte) ir 
Lietuvoje. Tada jų pavadinimas 
Pasaulio Lietuvių mokslo ir kūry
bos simpoziumas įgavo jau tikrą
ją prasmę.

Į gegužės 21 d. rengiamą 
simpoziumą yra įjungta nema
žai žmonių. Šalia jau minėto or
ganizacinio komiteto pirm. L. 
Narbučio jame matome Ramo
jų Vaitį ir jo.žmoną Aldoną, Ju
lių Lintaką, Birutę Vindašienę, 
Gediminą Kazėną, Dalią Povi- 
laitienę, Praną Jurkų ir kitus 
talkininkus.

Jaunieji Toronto gintariečiai Anapilio salės scenoje per metinį koncertą Nuotr. D. Puterienės

Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos institutas vasarį išleido Vi
suotinės lietuvių enciklopedijos 
trečiąjį tomą, apimantį žodžius 
Beketeriai paukščiai - Chakasai. 
Tome yra beveik 900 iliustracijų, 
450 portretų. Visą dvidešimties 
tomų enciklopediją tikimasi iš
leisti iki 2009 metų.

Lietuvos kamerinis orkestras 
su žinomu trimitininku Sergejumi 
Nakariovu Valstybinės filharmo
nijos Didžiojoje salėje “Werner 
Classics International” užsakymu 
įrašė kompaktinę plokštelę Echoes 
from the Past. Vokietijos muziki
nis žurnalas Fono forum plokštelę 
įvertino aukščiausiu žymeniu - 
penkiomis žvaigždutėmis. Žurna
las rašo, kad “25 metų trimitinin
ko įkvėptas grojimas rodo neribo
tas technines galimybes; Saulius 
Sondeckis ir jo fenomenalus ka
merinis orkestras ne tik minkštu 
skambesiu apgaubia trimitą, bet 
leidžia jam oriai priešintis”. Kitas 
ankstyvesnis Lietuvos kamerinio 
orkestro įrašas 2002 m. rugpjūtį 
(šveicarų BMG Ariola firmos) su 
skaitovu britų aktoriumi Peter 
Ustinov ir dirigentu Karl Anton 
Rickenbacher Šveicarijoje iškopė 
į 10 labiausiai perkamųjų sąrašą.

Rašytoja Bitė Vilimaitė už 
novelių rinkinį Papartynų saulė 
buvo apdovanota Lietuvių litera
tūros ir tautosakos instituto pre
mija. Ši premija skiriama “už iški
liausią praėjusiais metais išleistą 
šiuolaikinės lietuvių literatūros 
kūrinį”. Instituto direktorius Al
gis Kalėda pareiškė, kad instituto 
Šiuolaikinės literatūros skyrius 
kelinti metai aptaria dabartinę li
teratūrą ir jau seniai galvojo, jog 
šiuolaikinės literatūros kūrėjams 
turėtų būti skiriama premija. Šie
met instituto ekspertai konkursui 
dar buvo pasiūlę Gintaro Beres
nevičiaus apybraižų rinkinį Ant 
laiko ašmenų, Vlado Braziūno ei
lėraščių knygą lėmeilėmeilėmeilė, 
Petro Dirgėlos Ceremonijų kny
gas, Ričardo Gavelio romaną 
Sun-Tzu gyvenimas šventame Vil
niaus mieste, Mariaus Ivaškevi
čiaus pjesę Artimas, Vandos Juk
naitės apybraižas Išsiduosi. Balsu, 
Donaldo Kazoko prozą Lietaus 
migla Lu kalne, Jurgio Kunčino 
romaną Bile ir kiti, Marcelijaus 
Martinaičio eilėraščius Tolstantis 
ir Rimvydo Stankevičiaus eilėraš
čius Randas. Laureatę iš 12 pri
statytųjų autorių slaptu balsavimu 
išrinko instituto literatūrologų 
komisija, kuriai pirmininkavo ha- 
bil. dr. Jūratė Sprindžiūtė.

Dail. J.
“Miškinis”, pastelė

Lietuvos valstybiniame mu
ziejuje iki gegužės 25 d. veikia pa- . 
rodą Lietuva žemėlapiuose, minin
ti DLK Mindaugo karūnavimo 
karaliumi 750-sias metines ir 
1613 metais Mikalojaus Kristupo 
Radvilos Našlaitėlio rūpesčiu iš-' 
leistą pirmąjį Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštystės žemėlapį, sudary
tą Lietuvos specialistų. Savo tiks
lumu, kokybe ir apipavidalinimu 
jis pralenkė kitus to meto žemėla
pius. Parodoje siekiama parodyti 
Lietuvos istorinę raidą per karto
grafinį piešinį. Ankstyviausius 
mums žinomus žemėlapius, ku
riuose pažymėta Lietuva, kūrė 
antikos ir arabų geografai. II š. 
graikų mokslininkas Claudius 
Ptolemaios savo veikale Geografi
ja Rytų Pabaltijo žemėlapy pažy
mėjo tarp Dauguvos ir Nemuno 
baltų genčių galindų ir sūduvių 
gyvenamą plotą. Parodos radinių 
tarpe yra seniausias, 1490 m. Ro
moje išleistas, C. Ptolemaios’o at
lasas su Vidurio Europos žemėla
piu. Lietuvos vardas pirmą kartą 
kartografijoje paminėtas 1375 m., 
kai žydų kartografas Abraham 
Kreskvas savo žemėlapyje užrašė 
“Litefanie Paganis”. XV š. vidu
ryje Vidurio Europos žemėlapyje
jau buvo pažymėta Didžioji Lie
tuvos kunigaikštystė, o 1507 m. iš
leistame žemėlapyje Lietuvos var
das pirmą kartą užrašomas žemė
lapio pavadinime; jame pirmą 
kartą paminimas Vilnius.

Parodoje taip pat yra įvairių 
tvirtovių planų, atlasų, leidinių su 
žemėlapiais, miesto vaizdų raiži
niais, mūšių planais; žemėlapiai 
su prūsų žemių kolonizavimo, 
vietovių germanizavimo atžymėji- 
mais, Lietuvos kariuomenės topo
grafijos skyriaus darbais ir pasku
tinieji 2002 m. žemėlapiai, atitin
kantys tarptautinius ir ŠAS reika
lavimus. Lietuvos valstybinis mu
ziejus 2002 m. išleido knygą Lie
tuva žemėlapiuose, kuri buvo pri
statyta per parodos atidarymą. 
Rūdiniai šiai parodai buvo su
rinkti iš Valstybinio muziejaus, 
Vilniaus universiteto, Mokslų 
akademijos, Valstybinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos, Lietuvių li
teratūros ir tautosakos instituto, 
Valstybinio M. K. Čiurlionio, Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
fondų bei privačių prof. K. Var
nelio ir Z. Jankausko rinkinių.

Lietuvos žydų kultūros klu
bas Vilniuje paminėjo iš Lietuvos 
kilusį JAV dailininką Ben Shahn. 
Jis gimė 1898 m. Kaune, 1906 m. 
su šeima išvyko į Niujorką, kur jų 
laukė anksčiau atvykęs po Sibiro 
tremties tėvas. 1921-22 m. Ben 
jau reiškėsi kaip tapytojas, 1933 
m. kaip dail. Diego Riveros padė
jėjas tapė freskas Rockefelerio 
centre. Nuo 1956 m. profesoriavo 
Harvardo universitete. Mirė 1969 
m. Niujorke. 1998 m. Ben Shahn 
gimimo šimtmečio proga Niujor
ko žydų muziejuje buvo surengta 
didelė jo kūrybos paroda. Jo me
ninę kūrybą sudaro trys stambūs 
blokai: freskos, molbertinė kūry
ba ir grafika bei piešiniai. Pagal 
užsakymus jis papuošė freskomis 
nemažai visuomeninių pastatų, 
sukūrė daug tapybos darbų tem
peros technika. Jo freskose vaiz
duojama socialinė problematika, 
tapyboje daugiau liūdesio, dra
matizmo, subjektyvumo; molber- 
tinėje tapyboje menininkas grįžta 
prie biblinių temų, žydų tradicijų. 
Daug jo darbų yra JAV, Japoni
jos, Švedijos, Vatikano meno ger
bėjų rinkiniuose. G.K.

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

mks.lms.lt
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PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje tel.: 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 dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...............
180-364 d. term.ind..............
1 metų term, indėlius......... .
2 metų term, indėlius..........
3 metų term, indėlius......... .
4 metų term, indėlius..........
5 metų term, indėlius..........
1 metų GlC-mėn.palūk.......
1 metų GlC-met. palūk.......
2 metų GlC-met. palūk.......
3 metų GlC-met. palūk.......
4 metų GlC-met. palūk.......
5 metų GlC-met. palūk.......
RRSP, RRIFir OHOSP

“Variable”......................
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą iki.....
Kasd. pal. taupymo sąsk.... 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................... 0.60%
Duodame asmenines paskolas iki 
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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................... 6.00%
2.00% 
2.60% 
3.00%
3.25% 
3.65% 
1.60%
2.25% 
2.85% 
3.35%
3.85% 
3.95%

. 1.00% 

. 2.50% 

.3.10% 

.3.60% 

.4.10% 

.4.20% 

. 1.00% 

. 1.00% 

.1.00%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.
2 metų.
3 metų.
4 metų.
5 metų.

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų..

.4.35%

.4.85%

.5.25%

.5.45%

.5.75%

5.00%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

$100,000 ir nekilnojamo turto

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLAPj: www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER 

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3'/zo/o
išviso
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

DUNDAS-WINDER*”" ras, 
3 mieaa-^- qVJO ' f^pirki. 
mo, > pA iransportacijos; 

prašo j>z99,999.
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
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

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

Reguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai Į Vilnių

Tel: (416)233-4601
$qoo* sqoo*
Ooff for 1 parcel €>off

* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head ol'fice.

Kėdainių chemijos gamyklos atliekos kalnais iškilo virš miško medžių viršūnių rytinėje Kėdainių pusėje.
Atliekos niekam tikusios - nepanaudotinos Nuotr. J. V. Tamušausko

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

organizacija (WHO), nors nese
niai ir išskyrė Torontą iš SARS 
ligos pavojaus zonos, bet kriti
kavo, kad didieji Kanados oro 
uostai nebuvo įvedę griežtesnio 
tikrinimo, kaip kad Singapūre. 
Įvedus šią aparatūrą ir apklausi- 
nėjant keleivius (apie lankymąsi 
ligoninėse, sąlyčius su SARS 
užkrėstaisiais ir pan.) bus pa
tenkinti WHO reikalavimai oro 
uostuose.

Kanados federacinė sveika
tos ministerė Anne McLellan 
sudarė specialią komisiją tirti 
kovos su SARS ikišiolinius re
zultatus Kanadoje, palaikyti ry
šius su WHO bei patarti, kaip 
apsisaugoti nuo SARS protrū
kių ar epidemijų ateityje. Tai 
komisijai vadovauti paskirtas 
Toronto universiteto medicinos 
dekanas dr. David Naylor. 
SARS krizė Toronte, atrodo, 
jau baigiasi, bet Tolimuose Ry
tuose jis dar siaučia. Iš viso pa
saulyje (29 valstybėse, bet dau
giausia jų Kinijoje, Honkonge ir 
Singapūre) užkrėstųjų SARS li
ga skaičiuojama apie 6,300, nuo 
jos mirusių per 400, o dėl jos 
izoliuotųjų beveik 12,000.

Jean Charest, provincijos 
liberalų vadovas, balandžio 29 
d. buvo įvesdintas Kvebeko pro
vincijos premjeru sekantiems 
penkiems metams. Su juo buvo 
prisaikdinti ir 24 ministerial, 8 
iš jų moterys; J. Charest suma
žino ministerijų skaičių nuo bu
vusių 36 Parti Quebecois valdy
mo laikais. Savo įžanginėje kal
boje naujasis premjeras žadėjo 
puoselėti naują Kvebeką, kuris 
būtų lygiateisis su kitomis pro
vincijomis ir teritorijomis Kana
dos federacijoje. Žadėjo baigti 
visus atsiskyrimo referendumus 
ir konstitucinius ginčus su Ota
va, sutvarkyti provincijos biu
džetą, sumažinti mokesčius, pa
gerinti gyvenimo lygį septy
niems milijonams kvebekiečių 
užtikrinant visiems sveikatos 
patarnavimus “per ištisą parą”. 
Kvebeko parlamento rūmuose 
vėl atsirado Kanados vėliava, ku
rios ten nebuvo ištisus 9 metus.

Fred Rogers, kuris savo te
levizijos programa Mister Rogers 
Neighborhood linksmino ir mo
kė milijonus vaikų Kanadoje ir 
JAV-jose, mirė sulaukęs 74 me
tų. Švelniu balsu, paprastais pa
mokymais ir vaikams supranta
ma filosofija jis vedė savo prog
ramą per 30 metų. Pasak To
ronto kritiko R. Ouzounian, 
vaikams jis buvo tas senelis, ku
ris visada turėjo laiko, dėdė, ku
ris visuomet juos suprato, tėvas, 
kuris niekad nebuvo per daug 
užsiėmęs kitais reikalais. F. Ro
gers buvo presbiterijonų kuni
gas ir, nors religija niekad tie
siogiai nebuvo liečiama jo prog
ramose, jo dvasingumas visur 
persišvietė.

Toronto savivaldybiniai rin
kimai bus lapkričio 10 dieną. 
Dabartiniam burmistrui Mel 
Lastman atsisakius kandidatuo
ti, penki kandidatai panoro už
imti jo vietą. Jei tikėti Enviro-

nies balandžio 10-25 d.d. ap
klausos duomenimis, kandidatų 
tarpe pirmauja buvusi (1994- 
1997 m.) Toronto (kada jis dar 
nebuvo susijungęs su kitomis 
keturiomis savivaldybėmis) bur
mistre Barbara Hali surinkusi 
33% apklausinėjimo dalyvių 
balsų. Buvęs federacinis parla
mentaras John Nunziata ir mies
to tarybos narys David Miller 
gavo po 13%, Rogers bendro
vės vykd. direktorius John Tory 
surinko 10%, ir buvęs Toronto 
biudžeto tvarkytojas Tom Ja- 
kobek - 6%; apie 20% apklaus
tųjų buvo dar neapsisprendę.

Kampos šiaurinis pakraš
tys, atrodo, nereikalingas ko
kios nors ypatingos apsaugos, 
kaip kiti jos pasieniai. Ten am
žinas įšalas, ledynai, sniego kal
nai, šaltis, negyvenamos vietos - 
vargu kas norėtų pro juos verž
tis į Kanadą. Iki šiol žiemos me
tu grupė kareivių, teritorijos 
prižiūrėtojų ir eskimų motori
zuotomis sniego rogėmis apva
žiuodavo tą teritoriją, patikrin
dami ar Kanados suverenumas 
kartais nebuvo pažeistas. Ta
čiau kuo toliau, tuo labiau ši te
ritorija įgauna tarptautinės 
svarbos. Šiaurės vakarų prava
žiavimas (Northwest Passage - iš 
Beaufort jūros, Amundsen, Co
ronation sąsiauriais, pro Banks, 
Victoria, King William, Prince 
of Wales, Sommerset, Devon, 
Baffin salas į Atlantą), kurio 
anksčiau prekybiniai laivai ne
galėjo įveikti be didesnių kor
puso sužalojimų ar ledlaužių 
pagalbos, atrodo, po kokio de
šimtmečio galės, nes ledo 
sluoksnis nutirpsta po 3% kas
met. Pasinaudojant šiuo prava
žiavimu, vietoj Panamos kanalo 
ar aplink Pietų Amerikos pieti
nio rago, būtų sutaupyta daug 
laiko ir pinigų. Tuo atveju Ka
nados šiaurės pasienio apsauga 
turėtų būti sustiprinta elektro
nine įranga bei dažnesnių tikri
nimu. G.K.

Sportas 
Krepšinis

-Toronto “Aušros” jauniai lai
mėjo trečias rungtynes iš eilės ir ta
po Kanados apygardos vyrų B čem
pionais su lengva 81-57 pergale 
prieš Hamiltono “Kovo” pirmą ko
mandą praeitą pirmadienį, gegužės 
5, Humber College Lakeshore pa
talpose.

- “Aušros” jaunių A komanda 
baigė septynių-komandų parengia
mąjį ratą 3-3 rekordu ir pakėlė savo 
lygį. Treneriai Ed Punkris ir Ed 
Gataveckas juos gerai paruošė ir 
pakėlė jaunuolių entuziazmą.

- Aušriečių kelias į baigmes 
nebuvo lengvas, jie turėjo iškovoti 
45-40 pergalę prieš praeitų metų 
čempionus Toronto “Vytį” pus- 
baigmėje. Baigmėje “Aušra” vedė 
30-28 po pirmo kėlinio, po to gynė
jas Paulius Sergantis perėmė žaidi
mą uždirbdamas 17 taškų. Jis baigė 
su 28. Taip pat prisidėjo P. Didžba- 
lis - 12, M. Rautinšas - 8, V. Nau
džiūnas, A. Punkris, A. Ruslys - 6, 
G. Tirilis - 4, A. Petrauskas, M. 
Dalinda ir K. Valickis - 2. “Vytis” 
užėmė trečią vietą su 99-66 prieš 
“Aušros” pirmą komandą.

Rimas Miečius

Žinios iš Lietuvos

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, pažym. 
2.85% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.35% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.85% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.95% už 5 m. GIC invest, pažym. 
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% už OHOSP (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)
1 metų...................... 4.35%
2 metų...................... 4.85%
3 metų...................... 5.25%
4 metų...................... 5.45%
5 metų...................... 5.75%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
8Ą0KAITU 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

KELIONIŲ 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 trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
LN skyriuje - penktadieniais nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

Toronto vyr. sk. Livija Jonaitytė 
masažuoja vyr. sk. Juliją Šimonėly- 
tę per Kaziuko mugę

Nuotr. I. Meiklejohn

IRKLAVIMAS: Belgijoje vy
kusiame pirmajame pasaulio taurės 
tarpsnyje A. Duonėla užbaigė pir
masis, plaukdamas vienviete 200 
metrų ir šiuo metu pirmauja su 60 
taškų. Antras šioje rungtyje buvo 
R. Petrukanecas. A. Duonėla ir E. 
Balčiūnas dviviete laimėjo 200 m ir 
500 m nuotolius. A. Duonėla 500 m 
įveikė penktas, R. Petrukanecas - 
šeštas. Varžėsi ir lietuvių keturvie
tė: A. Duonėla, E. Balčiūnas, M. 
Lankas ir V. Vaičikonis. 1000 m 
olimpiniame nuotolyje lietuviai už
baigė antri.

ŠAŠKES: Ukrainoje vykstan
čiose pasaulio jaunučių paprastųjų 
šaškių pirmenybėse šiaulietė S. Ku- 
lakauskaitė iškovojo dar vieną si
dabro medalį greitųjų šaškių varžy
bose ir trečią sidabro medalį žaibo 
varžybose. R. Navickaitė žaibo var
žybose iškovojo bronzos medalį.

RANKINIS: Vilniaus “Švie- 
sos-Savanorio” klubas tapo čem
pionu, laimėjęs seriją 3:0 prieš 
Šiaulių “Universitetą”.

IMTYNĖS: Vokietijoje su
rengtose laisvųjų imtynių jaunių 
tarptautinėse varžybose klaipėdie
tis Vaitechovskis (iki 58 kg) ir ko
mandos draugas M. Rumbutis (iki 
85 kg) iškovojo pirmąsias vietas. 
Trečią vietą (iki 54 kg) užėmė V. 
Visagorskis. Rostov (Rusija) vyku
sio tarptautinio graikų ir romėnų 
imtynių nugalėtoju (iki 76 kg) tapo 
L. Adomaitis.

DVIRAČIAI: Italijoje vyku
siose daugiadienėse lenktynėse 
“Trfeo Blanca Popolare Alto Adi
ge” Diana Žiliūtė buvo pirma, o E. 
Pučinskaitė - trečia.

TENISAS: Lietuvos moterų 
teniso rinktinė Portugalijoje vyku
sių Federacijos taurės Europos-Af- 
rikos zonos antrosios grupės varžy
bų pusiaubaigmėje 2:0 įveikė Por
tugalijos komandą ir iškovojo teisę 
kitais metais žaisti pirmojoje gru
pėje.

TINKLINIS: Šiauliuose vyku
siame Lietuvos vyrų tinklinio čem
pionate Vilniaus “Kontakto” tinkli- 
ninkai 3:1 Įveikė Šiaulių “Eiga Star
tas” komandą ir laimėjo aukso me
dalį.
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

str a Travel_____
& Services Inc

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

“Astra Travel” kelionių agentūros savininkė ir vadybininkė 
ASTRA Skupaitė-Tatarsky 

PERSIKĖLĖ į 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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

a 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

MARATONAS: Hannoveryje 
(Vokietija) vykusiame tradiciniame 
maratone Lietuvos atstovas D. Šau- 
čikovas 42 km 195 m nuotolį nubė
go per 2 vai. 15 min. 26 sek. ir už
ėmė ketvirtąją vietą. V.P.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO UNIJOMIS 

Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!

I LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis! 
Dar rasiu vietą 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 
Į būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

A] pie ‘V 133 Roncesvalles Avė.
į ML.U1IO (g) TORONTO, Ont. M6R 2L2
? MEDELIS ItĮsĮsyrenai Tel. 416 531-4800

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING 
j 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 I’RISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI! 
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmėti, kad, 
TŽ fakso numeris yra 905 290-9802. Ši linija taip pat naudojama 
interneto paslaugoms - žinių rinkimui ir susirašinėjimui. Todėl ji 
gali būti užimta. Prašome bandyti vėliau.

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


Skaitytojai pasisako
KAI KALTINAMI PASKIRI 

ASMENYS
Jau atsibodo skaityti straips

nius, pasirodančius tiek Lietuvos, 
tiek išeivijos spaudos puslapiuose, 
kur už įvairius nepasisekimus šiuo
laikiniame žmonių gyvenime Lietu
voje yra kaltinami paskiri asmenys. 
Pavyzdžiui, V. Landsbergio valdy
mo metais aukščiausiuose postuose 
įsitvirtino saugumiečiai. Tai ar 

c\sj <5vv<5\y

Miniatiūros
Gerumo riekė

Mes, trupinėliai, save iš
barstę šen, ten... Argi bus vai
kas sotus suvalgęs trupinį! Gal 
atlaužkime savęs po riekę: pa
dėkime ją ant balta staltiese ap
kloto stalo. Prisiminsime Kūčių 
vakarienę. Ir vaikas pasakys:

- Aš pavalgiau sočiau.
O mes barstome save po 

trupinį šen, ten... Kartais trupi
nys sotesnis už didelę riekę. Kas 
žino, kaip geriau?

Nuoga tiesa
Iš vaikystės tiesą prisimenu 

nuogą. Dieviškas jos kūnas šian
dien jai pasiūdino naują eilutę. 
Tiesa tarsi pasakų fėja. Man ne
įprasta ją matyti prabangiais 
drabužiais. Ji dūsta raukiniuose 
ir klostėse. Bent jau iškirptės 
būtų gilesnės. Grožį kiekvienas 
suvokiame skirtingai. Kaliauses 
(paukščių baidykles) iš pradžių 
skudurais aprengėme, o vėliau 
pakabiname žvangančias skardi
nes. Tobulėja tiesos garderobas. 
Žmogus pasiilgo nuogos tiesos, 
dieviškojo kūno...

Reda Kiselytė

■Ajp'SS’

Kintanti Kanados gyventojų mozaika
2001 metų gyventojų surašymo išvados

Šių metų pradžioje Kana
dos statistikos departamentas 
paskelbė 2001 m. atlikto gyven
tojų surašymo rezultatus ir pa
teikė išvadas. Jos rodo, kad 21- 
ojo šimtmečio pradžioje Kana
da tampa daugiakultūrė ir dau- 
giaetninė valstybė. (Šie du ter
minai departamento pranešime 
nėra sinonimai, nors lietuvių 
kalboje dažniausiai vartojamas 
tik pirmasis).

Kanados mozaiką sukūrė 
jos imigracija, kuri prieš 50 me
tų buvo daugiausia iš Europos. 
Dabar daugiausia imigrantų yra 
iš Azijos. Todėl yra išaugęs “vi
sible minorities” gyventojų skai
čius, t.y. senbuviai (Aborigi
nals), kaukaziečių rasės ar bal
taodžiai.

Atsakydami į klausimą apie 
savo etninę kilmę, Kanados gy
ventojai sužymėjo daugiau kaip 
200 tautybių. Statistika rodo, 
kad ne Kanadoje gimusių gy
ventojų skaičius yra didžiausias 
paskutinių 70 metų laikotarpyje, 
t.y. nuo 1931 m. Surašymo metu 
- 2001 m. gegužės 15 d., 5.4 
mln. arba 18.4% visų gyventojų 
buvo užsienyje gimusieji. (Aust
ralijoje tais pačiais metais - 
22%, JAV-se 2000 m. - 11%).

Nuo 1900 iki 1960 m. dau
guma imigrantų atvyko į Kana
dą iš Europos valstybių, pvz. 
Jungtinės Karalystės, Italijos, 
Vokietijos, Olandijos, ir iš JAV. 
Per pastaruosius 40 metų keitė
si ne tik Kanados imigracijos 
politika, bet ir tarptautinės są
lygos.

Tarp 1991 ir 2001 m. j Ka
nadą atvyko 1.8 milijonai imi
grantų: 58% iš Azijos, įskaitant 
ir Vid. Rytus (Middle East), 
20% iš Europos, 11% iš Karibų 
salų, Vidurio ir Pietų Amerikos, 
8% iš Afrikos ir 3% iš JAV. 
Dauguma imigrantų tame laiko
tarpyje buvo iš Kinijos. Skaičiu
mi sekė Indija, Filipinai, Hong 
Kongas, Šri Lanka, Pakistanas 
ir Taivanas. Bene 40% visų to 

Kanados, Ontario provincijos, Toronto ir Hamiltono gyventojų lentelė pagal etninę kilmę, pažymėtą 
2001 m. surašyme. Dauguma save vadina kanadiečiais

KANADOJE ONTARIO TORONTE HAMILTONE

IŠ VISO 29,639,035 IŠ VISO 11,285,550 IŠ VISO 3,350,275 IS VISO 655,055
1 Kanadiečiai 11,682,680 Kanadiečiai 3,350,275 Kanadiečiai 861.940 Kanadiečiai 193,580
2 Anglai 5,978,875 Anglai 2,711,485 Anglai 783,765 Anglai 186,815
3 Prancūzai 4,668,410 Skotai 1,843,110 Skotai 517,115 Skotai 125,490
4 Skotai 4,157,210 Airiai 1,761,280 Airiai 487,210 Airiai 102,955
5 Airiai 3,822,660 Prancūzai 1,235,765 Kiniečiai 435,690 Italai 67,685
6 Vokiečiai 2,742,765 Vokiečiai 965,510 Italai 429,380 Vokiečiai 55,055
7 Italai 1,270,370 Italai 781,345 Ryt. ind. 345,855 Prancūzai 52,825
8 Kiniečiai 1,094,700 Kiniečiai 518,550 Prancūzai 220,540 Lenkai 33,065
9 Ukrainiečiai 1,071,060 Olandai 436,035 Vokiečiai 220,135 Olandai 32,330
10 Š. Am. ind. 1,000,890 Ryt. ind. 413,415 Portugalai 171,545 Ukrainiečiai 24,070

žmonės, atgavę nepriklausomybę, 
turėdami jau laisvus rinkimus, ne
galėjo jų šalinti iš tų postų ir pri
versti savo rinktus valdžios žmones 
tarnauti savo tautai? Tai kas galų 
gale per laisvus rinkimus visą laiką 
grąžina komunistus prie valdžios 
vairo?

Arba ir buv. prezidento V. 
Adamkaus atvejis. Jo valdymo me
tu Lietuva buvusi pasukta Rytų 
link. Būtų išties juokinga, jeigu pa
čios tautos valia išrinktas prorusiš
kas seimas ir vyriausybė būtų leidę 
vakarietiškam prezidentui dirbti ir 
veikti taip, kaip yra daroma demo
kratiniame pasaulyje!

O kodėl dabar Lietuvą valdo 
Brazauskai, Veselkos, Šustauskai, 
Paulauskai, Pavilioniai, Paksai, 
Prunskienės...? Todėl, kad rinkėjai 
savo balsus atidavė už sriubos lėkš
tę, degtinės butelį, agurkų stiklainį. 
Manyčiau, kad Lietuvos žmonės, 
jeigu nori ir toliau taip gyventi, te
gul pasiskubina daugiau tokių pri
rinkti į valdymo organus, nes kol 
dar yra gyvas prof. V. Landsbergis, 
tai bus ką apkaltinti! O Algirdo 
Mykolo Brazausko juk nebus gali
ma apkaltinti - visiškai nesvarbu ką 
jis padarytų, nes jeigu dar gyvam 
žmogui esant jau jo vardu yra pava
dintos mokyklos, tai visai nesunku 
atspėti kokiais paminklais pasipuoš 
Lietuva po jo mirties!

Nijolė Bagdžiūnienė,
Montreal, QC

Knygų rišykla 
“SAMOGIT1A” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

dešimtmečio imigrantų atvyko 
iš tų septynių kraštų. Iš Europos 
tuo laiku daugiausia imigrantų 
buvo iš Lenkijos, Jungtinės Ka
ralystės ir Rumunijos.

Kur apsigyveno imigrantai? 
Beveik trys ketvirtadaliai imi
grantų, atvykusių paskutiniame 
dešimtmetyje, apsigyveno To
ronte, Vankuveryje ir Monrea
lyje. Trečdalis Kanados gyven
toju gyveno šiuose trijuose 
miestuose. Didžiausia dalis imi
grantų (43%) atvyko gyventi 
Toronte ir Mississaugos, Mark
ham bei Richmond Hill apy
linkėse.

Dauguma imigrantų, atvy
kusių 1990 dešimtmetyje, buvo 
įsidarbinimo amžiaus - tarp 25 
ir 64 metų. Trys ketvirčiai jų 
mokėjo angliškai, dar 4% susi
kalbėjo prancūziškai, o 11% 
vartojo abi oficialias Kanados 
kalbas. Tik 10% atvyko nemo
kėdami nė vienos šių kalbų.

Per pastaruosius 20 metų iš
augo proporcija atvykstančių 
“visible minorities” asmenų, t.y. 
ne kaukaziečių rasės arba ne 
baltaodžių. 1981 m. jų buvo 1.1 
mln. arba 4.7% visų gyventojų, 
o 1996 m. jų skaičius siekė 3.2 
mln. arba 11.2%. Tai ne tik to
dėl, kad naujai atvykę yra dau
giausia ne iš Europos, bet ir už 
tai, kad įsileidžiamų imigrantų 
skaičius pastaraisiais dešimtme
čiais buvo padidintas. Šios kate
gorijos daugumą sudaro kinie
čiai - iš Kinijos atvyko daugiau 
kaip milijonas imigrantų.

Kanados gyventojai 2001 m. 
surašyme pažymėjo ir savo etni
nę kilmę. Kanadiečiais užsirašė
11.7 mln., anglais - 6 mln., 
prancūzais 4.7 mln., škotais 4.2 
mln., airiais 3.8 mln., vokiečiai
2.7 mln., italais (1.3 mln.), ki
niečiais 1.1 mln.. ir Šiaurės 
Amerikos indėnais 1 mln. Pri
dėta lentelė rodo bendrus skai
čius ir pasiskirstymą pagal di
desnes vietoves.

KLF metinio susirinkimo dalyviai š.m. balandžio 26 d. Toronto Prisikėlimo parapijos patalpose
Nuotr. A. Pabedinsko

D. BALTRUŠYTĖ-SHER

Doleriai lietuviškajai veiklai
Kanados lietuvių fondo 2003 metų visuotinis susirinkimas
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Nemokamas namų į vertinimas

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.

WoBt Realty Ine.

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

Dantų gydytoja

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

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

Tei. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Š.m. balandžio 26 d., To
ronto Prisikėlimo parapijos pa
talpose įvyko KLF 39-tasis me
tinis susirinkimas. Atvyko 38 na
riai su 107 įgaliojimais. Pirmi
ninkavo KLF tarybos pirminin
kė G. Ignaitytė, sekretoriavo I. 
Sungailienė.

Susirinkimas pradėtas tylos 
minute už mirusius KLF narius. 
Kun. Aug. Simanavičiui, OFM, 
sukalbėjus invokaciją, sveikino 
gen. konsulas H. Lapas, primin
damas, kad iš KLF steigėjų gy
vųjų tarpe beliko tik dr. Anta
nas Pacevičius, šiemet dėl svei
katos negalėjęs dalyvauti meti
niame susirinkime. Konsulas 
padėkojo KLF už teikiamą hu
manitarinę pagalbą Lietuvai. 
Kanados lietuvių bendruome
nės vardu sveikino pirmininkė 
R. Žilinskienė.

KLF tarybos sekretorė L 
Sungailienė perskaitė pereitų 
metų metinio susirinkimo pro
tokolą, kuris buvo priimtas ir 
patvirtintas. KLF tarybos pirm. 
G. Ignaitytė savo pranešime 
apibūdino KLF kelią nuo pat 
įsteigimo iki šių dienų. 2002 me
tais fondo kapitalas padidėjo 
186,000 dolerių ir jau artėja prie 
3,600,000 dolerių. Padėkojo vi
siems tarybos nariams ir vedėjui 
L. Baziliauskui už jų pastangas 
rūpinantis fondo veikla. Ypatin
gą padėką išreiškė KLF 40-me- 
čio leidinio komisijai, įdėjusiai 
daug pastangų ir laiko ruošiant 
šį jubiliejinį leidinį.

A. Nausėdas, KLF valdybos 
pirmininkas, painformavo apie 
praėjusių metų valdybos veiklą: 
valdžios reviziją ir su ja iškilu
sius reikalus, Fondo keturiasde
šimties metų sukakties minėji
mo projektus, Fondo raštinės 
perkėlimą į naujas patalpas. Ka
nados fed. valdžios revizija pa
teikė Fondui pastabas ir reko
mendacijas dėl fondo veiklos. 
KLF valdyba atkreipė dėmesį į 
pateiktas pastabas ir jau nuo 
pereitų metų rudenio pradėjo 
įgyvendinti reikalaujamus pa
keitimus. Pvz. Kanados lietuvių 
studentams, gavusiems KLF sti
pendijas, buvo išduoti pajamų 
pakvitavimai (T4A). Lietuviškos 
organizacijos, gavusios paramą 
iš Fondo, turėjo pateikti ata
skaitas su įrodymais, kad iš fon
do gauta parama buvo panau
dota prašytam tikslui. Fondo 
oficiali dokumentacija tvarko
ma anglų kalba.

Apie įgyvendintus pakeiti
mus fondo veikloje KLF tarybos 
pirm. G. Ignaitytė, Pelno skirs
tymo komisijos pirm. P. Kuras, 
valdybos pirm. A. Nausėdas ir 
administratorius L. Baziliauskas 
paruošė federacinei valdžiai ofi
cialų atsakymo laišką, į kurį ko
vo mėn. pradžioje gautame at
sakyme iš valdžios Fondui buvo 
pranešta, kad Fondo statusas iš
lieka nepakeistas.

Minint KLF veiklos 40-me- 
tį, valdyba buvo pasiryžusi įgy

KLF metinio susirinkimo, įvykusio š.m. balandžio 26 d., prezidiumas. 
Iš kairės - valdybos pirm. Algis Nausėdas, tarybos pirm. Gražina 
Ignaitytė, sekr. Ina Sungailienė Nuotr. A. Pabedinsko

ORTODONTRS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

vendinti tris projektus: pastatyti 
Fondo kryžių Mississaugos Sv. 
Jono kapinių Kryžių kalne, at
švęsti KLF 40-metį bendrame 
iškilmingame pokylyje su KLB 
50-metų jubiliejine sukaktimi ir 
išleisti Fondo 40-mečio sukak
tuvinį leidinį iki šių metų meti
nio susirinkimo. Deja, dėl finan
sinių priežasčių, pirmojo pro
jekto įvykdyti nepavyko, bet se
kantys du buvo sėkmingai įgy
vendinti.

Pasibaigus metiniam susi
rinkimui, Fondo nariams buvo 
pateiktas naujai išleistas 40-me
čio sukaktuvinis leidinys. Tira
žas - 1,000 egzempliorių. KLF 
taryba ir valdyba tikisi, kad šis 
leidinys, paruoštas lietuvių ir 
anglų kalbomis, taps įdomiu in
formacijos šaltiniu apie Fondo 
praeitį, dabarties veiklą bei atei
ties planus.

A. Nausėdas savo praneši
me paminėjo KLF raštinės per
kėlimą į Prisikėlimo parapijos 
patalpas, Fondo naujoves: elekt
roninį paštą ir įsigytą atskirą te
lefono liniją. Painformavo apie 
informacijos teikimą lietuviško
je spaudoje, apie vykdomus ar 
planuojamus projektus, paskirtą 
finansinę paramą ir stipendijas. 
KLF tarybos ir valdybos atsto
vai jau pereitais metais pradėjo 
lietuviškų bendruomenių lanky
mą kituose miestuose, supažin
dino jas su Fondo veikla. Šie 
lankymai bus tęsiami ir šiais 
metais.

KLF ižd. dr. A. Pabedinskas 
pateikė finansinę ataskaitą. 2002 
m. vidutiniškai iš investuoto ka
pitalo gauta 4.7% pajamų. Tai 
šiek tiek mažiau, lyginant su 
2001 metais (5.5%). 2002 m. 
gautas $139,000 pelnas sumažė
jęs, palyginus su turėtu $161,000 
pelnu 2001 metais. Paaiškino, 
kad pelno sumažėjimas įvyko 
dėl bendros finansinės rinkos 
padėties, sumažėjus palūkanoms 
už investuotą kapitalą, dėl neiš
vengiamų išlaidų perkeliant 
Fondo raštinę į naujas patalpas, 
dėl fondo sukakties. Per 2002 
m. Fondo kapitalas paaugo per 
$186,000, iš kurių $106,592 bu
vo testamentiniai palikimai. Ly
ginant fondo kapitalo augimą su 
2001 m. (3.7%), 2002 m. kapita
las paaugo 5.7%.

Dr. A. Pabedinskas aiškino, 
kaip Fondo kapitalas augo per 
40 metų. Nuo 1962 m. Fondo 
įsteigimo pradžios užtruko 20 
metų, kol pasisekė surinkti pusę 
milijono dolerių. Sekanti pusė 
milijono buvo surinkta per 7 
metus, o antras milijonas - per 
šešerius metus. Trečiasis milijo
nas taip pat buvo surinktas per 
šešerius metus. KLF taryba tiki
si, kad dabar pasiseks daug grei
čiau kelti KLF kapitalą, kuris 
ateityje turės tapti pačiu svar
biausiu ir stipriausiu lietuviškos 
veiklos palaikymo ir puoselėji
mo ramsčiu. Trys milijonai do

lerių Fonde buvo sutelkti per 
paskutinius 20 metų: 40% susi
darė iš narių įnašų ir aukų, 12% 
iš aukų mirusiųjų atminimui, 
47% iš testamentinių palikimų, 
1% iš įvairių pajamų ir perkėli
mų į kapitalą. Per 40 metų pa
skirti beveik $2,000,000 lietuviš
kai veiklai Kanadoje. Lietuvai 
per pastaruosius 12 metų pa
skirta per $350,000.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. P. Kuras painformavo, 
kad komisija laikosi Kanados 
valdžios reikalavimų bei KLF 
statuto. Kanados lietuvių reika
lams paskirta $85,000: $7,000 
įvairiems projektams (kaip va
saros stovyklų remontams, kon
certams ir 1.1.), $17,000 išvy
koms į dainų ir šokių šventę, į 
skautų jubiliejinę stovyklą ir į 
jaunimo kongresą, $53,000 or
ganizacijų veiklai (pvz. KLB 
$30,000, Kanados lietuvių mu- 
ziejui-archyvui Anapilyje $7,500). 
Valdybos nuožiūrai netikėtiems 
prašymams palikta iki metų pa
baigos $5,000. Studentų stipen
dijoms numatyta skirti $21,000 
Kanadoje, Lietuvoje ir Suvalkų 
trikampyje. Specialiems projek
tams ir humanitarinei pagalbai 
paskirta $11,500 ir dar iki metų 
pabaigos palikta skirstymui 
$11,500.

Investicijų komisijos prane
šimą vietoj pirm. A. Kaminsko 
pateikė komisijos narė V. Janu- 
šonienė. Dabartinis fondo kapi
talas investuotas $800,000 Lie
tuvių kredito kooperatyvuose, 
$1,175,000 Kanados bankuose 
(Province of Ontario Savings 
Office), $425,000 Ontario Sa
vings Bonds ir $750,000 įvai
riuose mutual bond funds. Kapi
talas investuotas nuo vienerių 
iki penkerių metų pagal KLF 
tarybos patvirtintą metinį inves
tavimo planą.

Kontrolės komisijos prane
šimą pateikė komisijos pirm. B. 
Saplys. Jis pasiūlė priimti pa
teiktą susirinkimui finansinę 
apyskaitą ir pateikė kai kurias 
rekomendacijas Fondo ateities 
veiklai. Pareiškė, kad po dauge
lio metų darbo KLF veikloje 
šiemet pasitraukia iš šios veik
los. KLF tarybos atstovai savo 
pranešimuose išreiškė B. Sap- 
liui padėką už jo nuoširdų ir ne
nuilstamą darbą.

Po pranešimų buvo trum
pos diskusijos ir rinkimai. Akla- 
maciniu būdu perrinkti į KLF 
tarybą Danguolė Baltrušytė-Sher, 
Gražina Ignaitytė, Paulius Ku
ras ir išrinktas naujas narys Ri
čardas Kalendra. Į kontrolės 
komisiją pasiūlytas, sutikęs ir iš
rinktas buvo tarybos narys Ri
mas Sriubiškis.

KLF susirinkimas vieningu 
balsavimu patvirtino finansinę 
2002 metų apyskaitą ir audito
rių Chaplin & Co., Chartered 
Accountants. Susirinkimas baig
tas Lietuvos himnu.

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

Advokatas
ALG/S S. PACEV/Č/US PACE, b.sc,llb.

PACE LAW F/P/W
5110 Dundas ST. W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

Įvairios žinios
“Latvįja Amerika”, Toronte 

leidžiamas latvių savaitraštis, š.m. 
gegužės 10 d. laidoje rašo apie 
Lietuvos prezidentą Rolandą 
Paksą (latviškai Rolands Pakss), 
kuris balandžio 25 d. buvo susiti
kęs su Estijos prezidentu Arnolds 
Ritels ir Latvijos prezidente Vai
re Vike-Frciberga. Valstybių va
dovai aptarė atominės energijos 
bei apskritai elektros gamybos 
bei jos pasidalinimo galimybes. 
R. Paksas pasakęs, kad Ignalinos 
pirmasis reaktorius būsiąs užda
rytas 2005 metais, o antrasis - 
2009 m. Estijos prezidentas, pa
liesdamas elektros jėgainių pa
naudojimo klausimus, pabrėžė, 
kad jo kraštas ta prasme yra dau
giau surištas su Suomija: o Lat
vijos prezidentė sakė, kad Latvija 
ilgus metus būsianti atominės 
energijos klientė.

“Eesti Elu” (Estonian Life) 
š.m. gegužės 7 d. laidoje paskelbė 
žinutę apie rusų persekiojamą 
čečėnų laisvės kovotojų interneto 
tinklapį “Kaukaz-Trentz”, kuris 
rusams spaudžiant š.m. vasario 
mėn. buvo perkeltas iš Lietuvos į 
Estiją. Tinklapis buvo įjungtas į 
Taline veikiančią firmą “AS Star
man Internet”. Š.m. gegužės pra
džioje Rusijos užsienio reikalų

ministerija kreipėsi į Estijos vy
riausybę reikalaudama tą čečėnų 
tinklapį uždaryti. Estijos vyriau
sybė atsakė, kad tinklapis nepri
klausantis valdžiai, esąs privatus 
ir dėl to valdžia ten kištis negali. 
Šio pranešimo pabaigoje pabrėž
ta, kad daugelis baltiečių simpa
tizuoja čečėnams - laisvės kovo
tojams, bet yra griežtai pasisakę 
prieš civilių žmonių terorizavi
mus. Snk.

Neužmirškime spaudos 
Rašant testamentą kyla klausi
mas, kam palikti savo santau
pas. Neužmirština, kad tarp įvai
rių fondų, lietuviškų institucijų 
bei organizacijų yra jau dau
giau kaip 50 metų leidžiami Tė
viškės žiburiai - plačios ap
imties savaitraštis. Iškeliauja 
tautiečiai į anapus vienas po ki
to, o Tėviškės žiburiai lieka šviesti 
ir toliau. Mažėjant tautiečių 
skaičiui, jie reikalingi vis stip
resnės paramos, ypač nuolat di
dėjant paruošimo, spausdinimo 
ir pašto išlaidoms. Testamenti
nis palikimas Tėviškės žiburiams 
yra ir prasminga parama visai 
lietuviškai veiklai. Adresas: Tė
viškės žiburiai, 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, Ont. L5C 
1T3, Canada. TŽ leidėjai
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TO RO Al T O H MONTREAL?®
Anapilio žinios

- Gegužės 11, sekmadienį, bu
vo atšvęsta Motinos diena.

- Gegužės 12, pirmadienį, pa
laidotas a.a. Antanas Supronas, 82 
m. amžiaus.

- Punske mirė ir jau palaidota 
a.a. Magdalena Jonušonienė, ma
ma mūsų parapijiečio dr. Kazimie
ro Jonušonio.

- Sąjūdis Už tradiciją, šeimą ir 
nuosavybę, kuris 1991 m. per įvai
rius pasaulio kraštus surinko dau
giau kaip 5 milijonus parašų už Lie
tuvos nepriklausomybę, dabar yra 
pasivadinęs Evangelijos šaukliais 
(Heralds of the Gospel) ir 2001 m. 
pop. Jono-Pauliaus II pripažintas 
popiežiškuoju vienetu, kurio atsto
vai gegužės 18, ateinantį sekmadie
nį, dalyvaus Lietuvos kankinių 
šventovėje Mišiose ir po abiejų 
Mišių parapijos salėje padarys 
trumpą pranešimą, norės susitikti ir 
su mūsų parapijos jaunimu.

- Pavasarinė kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus gegužės 25, 
sekmadienį. Pamaldos kapinių kop
lyčioje bus 3 v.p.p. Autoaikštėje bei 
kapinėse tvarką prižiūrės Toronto 
VI. Pūtvio šaulių kuopa. Mokykli
nis autobusas j pamaldas veš mal
dininkus nuo Islington požeminių 
traukinių stoties 2.30 v.p.p., o nuo 
Anapilio atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 
Anapilio autobusėlis tą sekmadie
nio rytą važiuos įprasta sekma
dienio tvarka.

- Anapilio knygyne gauta: nr. 
13 žurnalo Genocidas ir rezistencija 
ir kun. Antano Paškaus knyga 
Žvilgsnis į pasaulėžiūrinę aplinką, 
šventovę ir save.

- Mišios gegužės 18, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Simanauskų 
šeimos mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Vincą Ignatavi
čių; Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
gegužės 17, šeštadienį, 3 v.p.p. pa
dėka Dievui.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 9.30 v. 

ryto.
- Moterų draugijos rengiamas 

“bazaras” įvyks gegužės 24 d., nuo 
8 v.r. iki 1 v.p.p. Daiktai pristatomi 
dieną prieš, t.y. penktadienio vaka
re tarp 6 - 8 v.

- Tarybos posėdis nukeltas į 
birželio 3 d., 7.30 v.r.

- Praeitą penktadienį susituokė 
Lauretta Šturmaitė su John Meyer.

Maironio mokyklos žinios
- Lietuvos kankinių parapija 

paaukojo mūsų mokyklai $1,500. 
Nuoširdžiai dėkojame!

- Buvusio mūsų mokinio a.a. 
Eric Nielsen atminimui Maironio 
mokyklai jo suolo draugai aukojo: 
$50 - B. Kušlikis; po $20 - V. 
Vingelis, R.V.A. Dementavičius ir 
D. T. Chornomaz. Ačiū visiems.

- Romas Žiogarys padovanojo 
mokyklai keletą įdomių knygų.

- Televizijos laida “Toli Arti” 
filmavo mokykloj geg. 10 d. Filma
vimą tvarkė Inga Pivoriūtė.

- Darželių mokiniai sėkmingai 
atliko Motinos dienos programėlę 
“Labdaros” gyventojams geg. 10 d.

- Abiturientų išleistuvės įvyks 
geg. 30 d. Bilietų galima įsigyti mo
kykloje nuo 9 v.r. Živilė

A. n. Juozo Rastupkevičiaus 
aštuonerių metų mirties atmini
mui žmona Teresė su šeima Tė
viškės žiburiams aukojo $100.

Vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje J. La- 
pavičius aukojo $30.

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - O. Juodikienė, 
L. Morkūnienė; $80 - B. Vai
čiūnienė.

A. a. muz. Stasio Gailevi- 
čiaus atminimui Kovai su vėžiu 
ir džiova sergantiems vaiku
čiams bei tremtiniams Lietuvoje 
dukra Lialė ir žentas Kazys 
Laurušaičiai aukojo $75.

Džiaugiasi torontiškio “Gintaro” jaunieji šokėjai, atlikdami jų 
mėgstamą šokį metiniame koncerte Anapilio salėje Ntr. D. Puterienės

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, šven

čiant Motinos dieną, per 10.30 v.r. 
Mišias giedojo parapijos “retkarti- 
nis” choras, progai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Pijus Sarpnic- 
kas, OFM.

- Parapijos choras gegužės 24 
d. minės savo 50 metų veiklos su
kaktį religinės muzikos koncertu 5 
v.p.p. šventovėje, po to vakarienė ir 
programa parapijos salėje.

- Kiti parapijos 50 metų jubi
liejiniai įvykiai: parapijos gegužinė 
rugsėjo 6 d. “Kretingos” stovykla
vietėj; iškilmingas parapijos jubilie
jinis pokylis spalio 25 d.; iškilmin
gos Mišios mūsų šventovėje, kurias 
aukos Toronto kardinolas A. Amb- 
rožič spalio 26, 3 v.p.p.; sriubos va
karonė Kristaus karaliaus šventėje 
su Lietuvos kardinolu A. Bačkiu 
lapkričio 23 d.

- Marijos litanija gegužės mė
nesį kasdien giedama po 7 v.v. Mi
šių, sekmadieniais po 10.30 v.r. 
Mišių.

- Trečiojo Šv. Pranciškaus Or
dino narių Mišios ir susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, 10 v.r. “Vil
niaus Manor” patalpose.

- Moterystės sakramentą pri
ėmė Cathleen Bonner su Paul 
Squires.

- Gegužės 12 d. London, ON 
palaidotas a.a. Vincas Naruševi
čius, Angelės Ambrazaitienės tėve
lis. Lietuvoje mirė a.a. Julija Sen
kuvienė, M. Tamulaitienės sesuo.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
18: 8 v.r. už Jasionių šeimos miru
sius; 9.15 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 10.30 v.r. už gyvas ir 
mirusias motinas, už a.a. Laimutį 
Dūdą, už a.a. Emiliją Baltrušaitie
nę; 12 v.d. už a.a. Igną Pakarną.

Lietuvių Namų žinios
- Gegužės 11 d. Lietuvių Na

mų svetainėje įvyko tradiciniai Mo
tinos dienai skirti pietūs. Susirinku
sias mamas pasveikino LN Vyrų 
būrelio nariai įteikdami po gėlę ir 
pavaišinę gėrimu. Pietuose dalyva
vo 420 svečių. Pranešimą padarė ir 
su svečiais supažindino A. Sukaus- 
kas. Svečių knygoje pasirašė E. Da- 
gunowski ir E. Werincki.

- LN ir Labdaros valdybos po
sėdis įvyks 2003 metų birželio 12, 
ketvirtadienį, 7 v.v. Lietuvių Namų 
seklyčioje.

- Pensininkų išvyka į Stratfor- 
dą įvyks birželio 20 d. Norintys vyk
ti ir užsiregistravusieji prašomi 
skambinti A. Biškevičienei, tel. 416 
762-1497.

Slaugos namų žinios
- A. a. E. Stanaitienės atmini

mui V. Stanaitis nupirko slaugos 
namams pianiną, kurio vertė 
$4,915; a.a. J. Šimkaus atminimui 
N. Šimkus paaukojo invalidų veži
mėlį. A.a. A. Valadkos atminimui 
$20 aukojo L. Balsienė. Slaugos na
mų komitetas dėkoja visiems už au
kas, kurios priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St.W. Toronto Ont. 
M6P 1A6.

York universiteto Meno ga
lerijos pranešimu, nuo š.m. ge
gužės 21 iki birželio 27 ir nuo 
rugsėjo 2 iki rugsėjo 28 ten vyks 
dailininko Peter Bowyer darbų 
parodos. Atidarymas ir svečių 
priėmimas - gegužės 21 nuo 6 
iki 8 v. v. Toronte gyvenantis dai
lininkas P Bowyer yra pasižymė
jęs piešinių kūrimu filmams bei 
skulptūromis. Be kitų, jo paro
das remia Toronto miestas.

A. a. Stasei Aušrotienei mi
rus Hamiltone, užjausdami jos 
vyrą Algį ir šeimą, vietoj gėlių 
Anelė ir Jurgis Aušrotai Tėviš
kės žiburiams aukojo $30.

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
kultūros centrui J. Lapavičius 
aukojo $30.

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos Montrealio skyrius surengė džiazo ir poezijos vakarą kovo 22 d. AV 
parapijos salėje. Iš kairės: Lavrenti Djincharadze (pianinas), Dave Watts (bosas), John Frabone (būgnai), 
poetas Ray Filip (Raimundas Filipavičius) Nuotr. A. J. Mickaus

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO CHORO 
(vad. Nijolė Benotienė ir Dalia Viskontienė, akomp. D. Radtke) 

'"Oiltins /Ramūnai ” sutiktuoės 
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: $10 asmeniui. 
Dalyvaudami paremsite choro išvyką į Dainų šventę Lietuvoje

Metinis Anapilio lietuvių 
sodybos (Anapilis Christian 
Community Centre) korporaci
jos narių susirinkimas šaukia
mas š.m. gegužės 21, trečiadie
nį, 7 v.v. Anapilio parapijos sa
lėje. Nesusirinkus kvorumui, už 
pusės valandos šaukiamas kitas 
susirinkimas, kuris, nepaisant 
dalyvių skaičiaus, bus teisėtas.

Valdyba
Tėviškės žiburių administra

cija kapinių lankymo dieną ge
gužės 25, sekmadienį, bus atida
ryta po 9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p.

Toronto Vlado Pūtvio šau
lių kuopa pavasarinio kapų lan
kymo dieną, sekmadienį gegu
žės 25, dalyvaus su vėliava 9.30 
v.r. Mišiose už mirusius kuopos 
narius Anapilio šventovėje. 
Tuojau po Mišių - susikaupi
mas prie paminklo kapinėse ir 
paminklo pastatymo 15 metų 
sukakties paminėjimas. Iškilmė
je dalyvaus Lietuvos šaulių są
jungos vadas pik. Itn. Juozas 
Sirvinskas. Susitikimas ir paben
dravimas su kuopos šauliais 
įvyks po iškilmių prie paminklo. 
Sauliai dalyvauja uniformuoti.

Kuopos valdyba
A. a. Broniui Buniui mirus, 

užjausdami žmoną Bronę, sūnų 
Raimundą, sūnų Gytį su šeima 
ir kitus artimuosius L. ir R. 
Kunnapuu Tėviškės žiburiams 
aukojo $30.

MAŽOSIOS LIETUVOS FON
DUI aukojo: $1,000 - “Talka” 
Hamiltono liet, kredito koopera
tyvas (iš viso $4,550); po $500 - 
“Litas”, Montrealio lietuvių kre
dito unija ($3,200), Toronto Lie
tuvių Namai (800); po $200 - 
kun. dr. Pr. Gaida ($1,450), EI. 
Senkus ($1,535); $25 - G. Jocas 
($2,150). ML cncikl. rengimui 
paskyrė: po $500 - Tautos fondas 
Kanadoje ($7,750); Prisikėlimo 
kred. kooperatyvas ($5,650), G. 
Montvila ($1,100); $200 - Ed. ir 
G. M. Šernas ($3,120); $100 - 
Vanda Norvaiša ($680); po $50 - 
J. Gustainis ($560), G. Jocas ($2, 
150); $30 - L. Gedvilą (proginė 
auka). Karaliaučiaus kr. mokyk
loms paskyrė: $1,500 - Tautos 
fondas Kanadoje ($7,750); $25 - 
G. Jocas ($2,150); $20 - A. Ma- 
sionienė ($345). A. a. Elenos Ly- 
mantienės atminimui: po $100 - 
Gloria Chin, C. Liwany, L. We- 
ner; $30 - S. Legare. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems aukotojams, 
Lymanto šeimai už aukų nukrei
pimą į MLF. MLF valdyba

Atitaisymas. 7Ž 18 nr. po “Šyp
sokimės” įsibrovė “Parengė Stasys 
Prakapas”. Turi būti L. Stankevičius. 
Už klaidą atsiprašome.

POLMO
AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMAS
Visiems darbams pasiruošęs 

aptarnavimo centras

Marek Januszewicz
KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS

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

Mississauga, ON L5C 2V1

b

/

KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE 

NAUJA PARODA
fotomenininko JONO DANIŪNO 

nuotraukos
"AtettoOty UCStHUČS

Kauno ir kaimo vestuvės, 
seni papročiai ir naujieji turtuoliai

ATIDARYMAS:
š.m. gegužės 25, sekmadienį, 12 vai

KLF valdybos posėdis įvyko 
gegužės 5 d. Prisikėlimo parapi
jos posėdžių kambaryje. Dalyva
vo pirm. A. Nausėdas, ižd. ,A. 
Pabedinskas, sekr. Danguolė 
Baltrušytė-Sher, S. Piečaiticnė 
(KLB atstovė), B. Stundžia (re
vizija) ir administratorius L. Ba- 
ziliauskas. Pirm. A. Nausėdas 
kalbėjo apie tolesnį fondo dar
bą, vykdant federacinės valdžios 
revizijos pateiktus siūlymus bei 
reikalavimus. Pasidalinta įspū
džiais ir naujomis mintimis, iš
kilusiomis po metinio susirin
kimo, įvykusio balandžio 26 d. 
Ižd. A. Pabedinskas pateikė 
smulkią išlaidų ataskaitą. Admi
nistratorius L. Baziliauskas pra
nešė, kad gauta padėkų, para
mos prašymų ir kt. Sužinota, 
kad R. Žilinskienė, KLB pirmi
ninkė, gegužės mėnesį aplankys 
Vakarų Kanadoje lietuvių ben
druomenes ir šio vizito metu 
pateiks informaciją apie KLF 
veikla. Kalgario ir Edmontono 
lietuvių bendruomenės bus pa
remtos $500 auka. R. Žilinskie
nė sutiko nuvežti šioms ben
druomenėms keletą KLB 40- 
mečio leidinių. D.B.S.

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

BPL Import/Export J

SIUNTINIAI J LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

J

Dail. Jono Stonkaus skulptūros 
paroda vyksta nuo gegužės 3 iki 
birželio 8 “Glenhyrst Art Gal
lery of Brant”, 2 Ava Road, 
Brantford, Ont., tel. (519) 756- 
5932. Svečių priėmimas paro
doje bus gegužės 25, sekmadie
nį, nuo 2 iki 4 v.p.p. Lankymo 
valandos: nuo antradienio iki 
penktadienio 10-5 v.p.p., šešta
dienį ir sekmadienį 1-5 v.p.p. Da
lis dail. Jono Stonkaus parodos, 
vykusios “Canadian Clay & 
Glass Gallery”, Waterloo, Ont., 
nuo sausio 11 iki gegužės 11 d.

Atitaisymas. TŽ 18 nr. 1 psl. 
antroje skiltyje (Kanados įvykiai) 
trys paskutinės eilutės su dviem, 
nukclton į 8 psl. turi būti po žodžių 
“WHO sprendimą sakydamas...” 
Už sumaišymą atsiprašome.

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.

Motinos dieną ir mokslo metų 
užbaigimą labai nuotaikingai pami
nėjo Lietuvių mokyklos mokiniai 
Aušros Vartų parapijos salėje ge
gužės 11d. Minėjimą pradėjo Kari
na Paulauskaitė ir Angelė Vieno- 
žinskaitė. Po to visi vaikučiai gra
žiai atliko programą: dainavo, spė
jo mįsles, deklamavo eilėraščius. 
Ypač daug širdies ir energijos buvo 
įdėta į dainas. Vaikai dainavo ne 
tik žodžiais, judesiais, bet ir labai 
nuoširdžiai.

Vedėja Živilė Jurkutė-Blayney 
trumpu žodžiu padėkojo kas šešta
dienį vaikus atvežusiems tėvams, 
“Litui” už finansinę paramą bei 
klebonui kun. Ričardui Birbilui už 
galimybę naudotis šventovės ir kle
bonijos patalpomis ir įteikė dovaną 
- naują krepšinio kamuolį. Taip pat 
dėkojo vaikams (kurių šiemet mo
kyklą lankė 31) už jų dainas, eilė
raščius ir šypsenas, mokytojoms 
Vilmai Domarkienei, Ingai Gedri- 
kienei, Aušrai Geralavičienei ir 
Daivai Jaugelytei-Zatkovic už jų 
nepaprastą atsidavimą ir nuoširdų 
darbą, gerą nuotaiką ir humorą 
mokant lietuvių kalbos, tradicijų 
bei istorijos. Visiems, lankiusiems 
mokyklą, buvo įteikti pažymėjimai 
ir jų pačių padarytos gėlės, kurias 
jie įteikė savo mamytėms ir močiu

Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 
METINIS VISUOTINIS NARIU SUSIRINKIMAS 

įvyks 2003 m. gegužės 25, sekmadienį 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 

3426 Parthenais, Montreal, Que.

NARIŲ REGISTRACIJA VYKS 
nuo 3 iki 4 vai. po pietų

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

NEBRANGIAI VERČIAME Įvai
rius dokumentus iš lietuvių, anglų, 
rusų ir lenkų kalbų. Rašome įvai
rius raštus, reziume. Skambinti tel. 
905 803-0351.

“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.

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.ls..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

TĖVIŠKES ŽIBURIAI
7/7 E LIGHTS OF HOMELAND

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

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

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

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

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

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

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

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

siunčiami nemokamai šešias savaites

tėms, sveikindami jas šios Motinos 
dienos proga. Vyko KLB Montrea
lio skyriaus paruoštos gausios vai
šės. Reikia pasidžiaugti gausiu vi
suomenės atsilankymu ir vaikų gra
žia lietuvių kalba.

A. a. Bronius Bunys staiga mi
rė š.m. gegužės 6 d. Liko žmona 
Bronė, sūnūs Raimundas ir Algis 
su žmona Joanne, vaikaičiai Ste
phanie, Alison ir Andrew, seserys 
Ona (Cape Code, JAV) ir Irena 
(Lietuvoje). Gedulinės Mišios au
kotos šv. Kazimiero parapijoje ge
gužės 9, penktadienį, 10 v.r.

A.a. Martynas Kringelis, 90 m. 
amžiaus, mirė gegužės 3 d. Po ge
dulinių Mišių šv. Kazimiero 
šventovėje palaidotas gegužės 6 d. 
Cotė dės Neiges kapinėse. Liūdi 
žmona ir duktė su šeima. S.

Šią vasarą vaikai galės pasto- 
vyklauti lietuviškose stovyklose - 
“Neringoj”, kuri prasideda birželio 
29 d. (skambinti 1-860-928-7955) ir 
“Kretingoj” (informaciją teikia 
kun. E. Putrimas, tel. 1-416-533- 
0621).

“Litas” Montrealio lietuvių 
kredito unija teiks paramą AV pa
rapijos vaikams, kurie norės stovyk
lauti lietuviškose stovyklose. Tuo 
reikalu kreiptis į bankelio administ
raciją. Inf.

IEŠKAU išsinuomoti garažą. 
Skambinti vakare tel. 416 231- 
6927.

Tėviškės žiburių nuomonių 
skyriui galima siųsti laiškus 
elektroniniu paštu tevzib(a) 
pathconi.com arba prisijungiant 
prie TZ tinklapio www.tzib.com 
(kairėje ekrano pusėje spausti 
“NUOMONĖS”). Pasisakykite 
apie lietuvišką veiklą, spaudą, 
TV programą arba kitus rūpi
mus klausimus. Geriausi laiškai 
(pasirašyti) redakcijos nuožiūra 
bus spausdinami TŽ arba pa
skelbti tinklapyje. Jūsų nuomo
nė svarbi! Lauksime!
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