
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, May 20, 2003

Nr. 20 (2775) 2003 MAY-GEGUŽĖ 20 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ON L5C 1T3 CANADA • www.tzib.com Nr. kaina - $1

Priešingybių sūkuriuose
Lenk medį, kol jaunas. Tai mūsų senolių išmintis, 

ėjusi per šimtmečius iš lūpų į lūpas. Ėjusi ir, atrodo, 
sustojusi. Atsimušusi į kitokį šiuolaikinį supratimą - tegu 
pats apsisprendžia. Klausimas liečia auklėjimą.

D
AUGUMAI prieškarinio auklėjimo žmonių, 
bent jau išeivijoje, atrodo, kad šių dienų jaunimo 
ugdyme yra dingusi pusiausvyra tarp nurodymų 
ir savarankiškumo. Pastarajam teikiama pirmenybė, o nu

rodymai dažnais atvejais apšaukiami atsilikimu, varžymu, 
iniciatyvos silpninimu ir pan. Iš tikrųjų reikia ir to, ir to, 
kad sėkmingiau vyktų auklėjamasis darbas. Ką viena kar
ta jau yra patyrusi, iš kokių klaidų pasimokiusi - tai yra 
neabejotinas dvasinis lobis, kuris kaip ir materialinis pali
kimas turėtų būti lygiareikšmė vertybė. Deja, ne visada 
taip būna. Materialinį tėvų palikimą vaikai mielai priima, 
bet dėl dvasinių paliktų vertybių per didelio entuziazmo 
nerodo, manydami, kad nurodymai, patarimai, paskatini
mai ir kiti žmogaus laimę susikurti padedantys veiksniai 
yra pasenę, nebetinkantys, nes išplaukiantys iš senų žmo
nių lūpų. Todėl dažnam jaunuoliui jo draugo patarimas 
ar nurodymas daug daugiau reiškia negu jį mylinčio tėvo, 
motinos, negu auklėtojo, net kunigo ar kokio knygų pus
lapiuose užtinkamo mąstytojo. Ir užtat šitoje vietoje ir 
įvyksta tas vadinamasis pusiausvyros praradimas arba po
puliariai kalbant jaunuolių pasimetimas, ieškojimas kaž
ko naujo, kitoniško, o dažnai ir to, kas seniai surasta. Tas 
kartų “tarpeklis” kaip kokia privaloma gyvenimo mokyk
los disciplina turi būti studijuojama, tyrinėjama, nors ir iš 
anksto jau žinant, kad niekas nepasikeis.

B
ESIRŪPINANTYS jaunimo auklėjimu per kartų 
kartas susiduria vis su tuo pačiu klausimu, būtent 
- kaip derinti naujoviškumus su pastoviomis ver
tybėmis, kurios nurodo, kaip žmogus turėtų gyventi, kaip 

vaikas turėtų būti auklėjamas, kad taptų doru, darbščiu, 
naudingu savo krašto piliečiu, sąžiningu ir veikliu savo 
bendruomenės nariu. Pvz. kaip derinti įvairiais būdais be
sireiškiantį, net valstybės įstatymais remiamą laisvą apsi
sprendimą žudyti žmonių gyvybes su dekaloge skelbiamu 
“nežudyk”. Kuriam įstatymui ar įsakymui pirmenybė? 
Kaip auklėtojas tokius ir panašius susikryžiavimus turėtų 
paaiškinti jaunuoliui? Kai tokios sandūros ir nežinomy
bės akivaizdžiai reiškiasi kasdienybėje, kai augantis žmo
gus mato viena sakant, o kita darant, sukyla rimtas pavo
jus į nieką nebekreipti dėmesio, nes nieko tikro nebesą. 
Lieka tik tai, kas patogiau, maloniau, kas šiandien nau
dingiau ar įdomiau. Yra pagrindo manyti, kad didelė da
lis visų kraštų, kilmių, rasių jaunimo šitokiais pojūčiais ir 
grindžia visą savo gyvenseną. O nuo nebesuderinamų po
veikių bent laikinai pasitraukti ne vienam padeda įvairia- 
formis svaiginimasis. Taigi šių dienų jaunimo auklėjimas 
praktiškai yra atsidūręs gyvenimiškų priešingybių sūku
riuose, kuriuose nebeįmanomas sistemingas ramus dar
bas. O tie sūkuriai sukyla ir dažnai smarkėja, kai įstatym- 
davystė darosi pavaldi šia diena gyvenančiai miniai, kuriai 
auklėjimo ar ateities problemos mažiausiai rūpi. O tie, 
kurie įsipareigoję auklėti jaunimą, auklėtinių akyse tam
pa dviveidžiais, nes to, ką skelbia, ką dėsto ir kuo tiki, 
kasdienybėje niekas nemato. Nusivylimas išreiškiamas 
vienu sakiniu - kas iš to, kad šnekama kaip turėtų būti, 
jei taip niekada nebūna ir greičiausiai nebus. Principų ir 
pataikūniško blaškymosi sankirčiuose lenkti medį, kol 
jaunas - uždavinys per daug sudėtingas, gal ir neįveikia
mas. Gal net ir auklėjimui skiriamos valstybinės lėšos 
dingsta šią painiavą bedangstant? Č.S.

Savaitė Lietuvoje

___ __KANADOS ĮVYKIAI______

Vis dėlto kanadiečiai skirtingi
Norėdami pažvelgti, kas 

slepiasi už nuo senų visur links
niuojamų ir nusibodusių ameri
kiečių ir kanadiečių skirtumo 
žymiklių, kaip kad “Amerika - 
tai tirpinimo katilas, Kanada - 
kultūrų mozaika” arba stereoti
pų - mandagių ir save žeminan
čių kanadiečių ir atkakliai verž
lių, įžūlių amerikiečių, Otavos 
CPRN (Canadian Policy Re
search Networks') sugalvojo tyri
mo projektą. Pirmiausia buvo 
suorganizuoti 10 dienų trukę ir 
400 kanadiečių įtraukę pokal
biai, kad nustatytų pagrindines 
visiems priimtinas vertybes. Re
zultatas: kanadiečiai nori bend
ruomenės, kurioje rinka tvarko 
asmenišką ir bendrą gerovę, bet 
valdžia yra atsakinga už sveika
tą, saugumą ir aplinką; jie nori, 
kad valdžios programos paruoš
tų piliečius darbo rinkai, bet ti
kisi, kad kiekvienas stengsis 
tapti savarankišku; jie nori, kad 
jų kultūra būtų atvira ateiviams, 
bet imigrantai turi gerbti svar
biausius principus, kaip lyčių ly
gybę; jie nori žinoti, kad surink
ti mokesčiai panaudojami efek
tingai; pageidauja, kad bend
ruomenėje klestėtų santykiai, 
peržengiu rasines, geografines, 
politines bei kilmės ribas.

Yankelovich apklausinių agen
tūra palygino kanadiškuosius su 
tolygiais jų pačių surinktais 
duomenimis apie amerikiečių 
vertybes, pomėgius bei jų svar
bumo mastelius. Surado daug 
panašumų: abi grupės pasižymi 
įvairumu, turi tokias pačias dar
bo drausmės normas, pašaipiai 
galvoja apie valdžią ir darbo 
rinką, įsitikinę, kad mokslas yra 
raktas į pažangą ir didžiuojasi 
savo tautybe. Bet agentūra at
pažino ir keturis pagrindinius 
skirtumus. (1) Amerikiečiai gal
voja, kad valdžia yra rinkos sar
gybinė, tikisi, kad valdžia įgy
vendins įstatymus ir sugaus jų 
nesilaikančius; kanadiečiai nori, 
kad valdžia būtų kartu ir priva
taus sektoriaus dalininkė ir pi
liečių užtarėja, kad valdžia bed- 
radarbiautų su privačiu sekto
riumi siekiant ekonominio pro
greso, bet taip pat papildytų 
privataus sektoriaus trūkumus. 
(2) Amerikiečiai žymiai daugiau 
toleruoja nelygybę bendruome
nėje -jų individualizmas yra at
kaklus, rungtyniaujantis ir “ma
no asmeniniai reikalai pirmiau
sia” tipo; kanadiečių individua
lizmas yra sušvelnintas bend
ruomenės reikalų pajautimu ir 
nuogąstavimu dėl didesnių tur-

Vilnius ir jo apylinkės. Vilniaus apskrityje yra geografinis Europos centras, senoji Lietuvos sostinė gražieji 
Trakai, legendinė sostinė Kernavė. Čia kertasi svarbūs Rytų bei Vakarų ekonominiai ir politiniai interesai

Zarasų kraštas, kuriame yra per 300 ežerų. Daugiausia lankytojų iš visos šalies vasarų sutraukia seniausiu 
Europoje laikomas Stelmužės ąžuolas; žiemą itin populiarios žirgų lenktynės ant Sartų ežero ledo. Kraštas 
garsėja Dusetų žirgyne auginamais sportiniais žirgais

Lietuva ir Europos sąjunga
v. A. JONYNAS

Kaip pranešą Lietuvos 
spauda (Veidas 2003.IV.26) ne
seniai pasirašyta Atėnuose Lie
tuvos stojimo į Europos sąjungą 
sutartis nesukėlė krašte dides
nio susijaudinimo. Bent nieko 
panašaus į džiūgavimą, kai pa
tekom į NATO. Dar menkiau 
tas istorinis įvykis-nuaidėjo Eu
ropos valstybių tarpe. Spaudos 
dėmesį aiškiai buvo užgožusios 
kitos bėdos: Irako, Šiaurės Ko
rėjos problemos, nesustabdoma 
plaučių uždegimo epidemija. Jei 
kas spaudoj ir paliesdavo Rytų 
Europos integravimosi klausi
mą, lai veikiau su pasibaisėjimu, 
kad užplūs pigi darbo jėga, kad 
iš viso bus sunkiau susitarti prie 
bendro stalo, prie kurio susės 
nebe 15 bet 25 atstovai.

Pačioje Lietuvoje žmonių 
nuotaikos buvo neaiškios, o ži
nių komentatorių pasisakymai 
migloti. Viena ženkli išimtis - 
buv. prezidento V. Adamkaus 
pasikalbėjimas radiofone, kuris 
ko gero gali išlikti kaip reikš
mingas praeities dokumentas. Jį 
išspausdino Atgimimas 2003 m. 
balandžio 19 d. laidoje. Adamkui 
sutarties pasirašymas yra istori
nės neteisybės atitaisymas ir ne
maža įveika. Faktiškai jis ragina 
žmones nenuleisti niekais tų pa
stangų.

“Prisiminkime, iš pradžių 
derybos dėl narystės ES buvo 
pradėtos su Estija, o mes bu
vom atsilikėliai, palikti už durų. 
Bet mes nepasidavėme, mes su- 
tclkėm jėgas ir išsiveržėm į prie
kį. Turėjom gerus euroderybi- 
ninkus: V. Ušacką ir P. Auštre- 
vičių. Buvo daug nelengvų klau
simų, daug karštų ginčų... Svar
biausia, kad Lietuva įsijungia į 
Europą ori, išdidi, su pakelta 

to ir gyvenimo sąlygų skirtumų. 
(3) Abi grupės turi skirtingą 
moralės pajautimą. Amerikie
čiai brėžia aiškią liniją tarp to, 
kas teisu ar klaidinga, kas lega
lu ar nelegalu - šią liniją per
žengę turi būti baudžiami; ka
nadiečiai, priešingai, būna pa
veikiami visuomeninių spaudi
mų bei bendrai priimtų gyveni
mo normų. (4) Kanadiečiai yra 
jautrūs tarptautiniam bendravi
mui, būna taikdariai, bendravi-

(Nukclta į 6-tą psl.)

galva”.
Nors V. Adamkui teko išgy

venti skaudų pralaimėjimą pre
zidentiniuose rinkimuose, po to 
- nepelnytą pažeminimą, kai jis 
nebuvo pakviestas dalyvauti de
legacijoj į Atėnus. Jo žodyje vi
sai nesijaučia sumažėjusio tikė
jimo savo tautos nuovokumu ir 
sugebėjimais:

“Aš turiu vilties, kad įsijun
gę į ES sugebėsime padaryti di
delę pažangą. Esame gabi, ta
lentinga tauta, tikrai neprastes
nė už airius, ir galime pasiekti 
to, ko pasiekė jie”.

Atmesdamas visus baugini
mus, jog ‘priklausymas Europos 
sąjungai būsiąs pavojingas mūsų 
kalbai, kultūrai bei tautinei ta
patybei’, V. Adamkus atvirai 
pareiškė kokia ateitis lauktų 
Lietuvos pasilikus anapus ES 
ribų:

“Mūsų geografinė padėtis 
yra tokia, kad alternatyvos netu
rime. Nei vienas euroskeptikas 
nėra man paaiškinęs, kas bus 
Lietuvoje neįstojus į ES. Ar ne
būsime tik koridorius tarp Ka
raliaučiaus ir Baltarusijos. Ma
nau, kad tokio likimo savo šaliai 
negali linkėti nei vienas tikras 
Lietuvos patriotas. Aš ir daug 
žmonių su manimi dirbome 
penkis metus, kad tokio likimo 
išvengtume”.

Užklaustas reporterio, ar 
nepaisant tų šviesių Lietuvos 
žmonių triūso, referendumas gali 
būti nulemtas gausesnių pasisa
kiusiųjų “prieš” balsų, V Adam
kus įstengė vien pakartoti savo 
tvirtą pasitikėjimą Lietuvos žmo
nių daugumos sąmoningumu:

“Aš pasitikiu Lietuvos žmo
nėmis, jų išmintim. Šis referen
dumas yra toks pat svarbus, 
kaip prieš 11 metų vykęs refe
rendumas dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir okupacinės ka
riuomenės išvedimo. Buvom 
vieningi tuomet. Manau, kad 
būsime vieningi ir dabar”.

Čia juk ne rinkimai, kai var
žosi partijos. Čia mes visi turi
me lemti savo ateitį. Kas mus 
agitavo pasisakyti už nepriklau
somybę prieš 11 metų? Mes 
jautėme ir žinojome kaip turime 
pasisakyti. Mums nereikėjo jo
kios agitacijos. Manau, kad ir 
šiandien dauguma Lietuvos pi
liečių jaučia ir žino, kaip jiems 

pasielgti, jei nori gerovės sau, 
savo vaikams ir Lietuvai.

Šis V. Adamkaus suabejoji
mas oficialiosios agitacijos pa
veikumu išskiria jo pareiškimą 
iš tradicinių komentarų apie re
ferendumą. Paprastai būna 
priešingai. Ypatingai būna pa
brėžiama informacijos reikšmė, 
įžūliai kaulijama visokia parama 
propagandinei veiklai, nors fak
tiškai nėra jokių įrodymų, kad 
visa tai veiktų.

Verta šia proga priminti, 
kad tame pačiame Veido žurna
le žurnalistė Eugenija Griži- 
bauskienė buvo anksčiau pa
skelbusi studiją aptariančią įsto
jimo į ES pasekmes darbo rin
koj. Jos teigimu, nesitikėtina 
masinės invazijos į Vakarus. 
Ekspertų prognoze, į ES valsty
bes išvyks iki 2% dirbančiųjų, o 
skaičiuojant su šeimos nariais - 
iki 4% gyventojų. Tai yra apie 
140,000 žmonių (2003.III. 14). 
Tikėtinas! iš kitos pusės, kad 
Lietuvoj nedarbas sumažėsiąs 
keliais nuošimčiais.

Paminėtina prabėgomis, kad 
dar labiau masina integravimasis 
Europon aukštąjį mokslą studi
juojantį jaunimą. Vadinamoji 
“mokslo be sienų” situacija, ka
da pagal kiekvieno norus ir rin
kos poreikius pasirenkamas stu
dijų planas, neapsiribojant vie
nu universitetu, viena valstybe, 
viena studijų sritimi. (Valentina 
Daunoraitė “Jaunimas renkasi 
ateitį Europos sąjungoj”, Moks
lo Lietuva, nr. 8, 2003.IV. 17-30).

Prof. J. Čičinskas yra nuo
monės, jog vadinamųjų euro
skeptikų nusistatymą formuoja 
pirmoj vietoj baiminimasis kon
kurencijos. Jo manymu, tai bai
mei nesą per daug pagrindo. Jis 
prisimena, kad yra itin suakty
vėję globalizacijos procesai: 
“Dabar vyksta globalizacija, ir 
mes maži blaškomės šioje sro
vėje, darome galybę klaidų, to
kių kaip ‘Williams istorija’. 
Pagalvokime, kaip su JAV gali 
bendrauti Europos sąjunga ir 
mes. Pirmuoju atveju bendravi
mas vyksta tarp dviejų panašių 
partnerių, antruoju - tarp su
pervalstybės ir nykštuko, ku
riam galima primesti visas sąly
gas. Taigi Europos sąjunga 
mums užtikrintų tam tikrą ap
saugą nuo globalizacijos sti
chiškumo”.

Patvirtinti referendumo 
rezultatai

ELTA/LGTIC praneša, kad 
gegužės 15 d. Vyriausioji rinki
mų komisija nustatė galutinius 
referendumo dėl Lietuvos na
rystės Europos sąjungoje rezul
tatus. Pagal VRK protokolą, iš 
2,638,886 piliečių, turinčių teisę 
dalyvauti referendume, balsavo 
1,672,317 arba 63.37%. Nega
liojančių balsavimo lapų rasta 
20,526. Galiojančiais pripažinti 
1,651,791.

Lietuvos narystei ES per re
ferendumą pritarė 1,504,264 
(91.07% balsų). Prieš narystę 
Europos sąjungoje buvo 147,- 
527, t.y. 8.93% referendume da
lyvavusių piliečių.

Prezidentas Prancūzijoje
Lietuvos prezidentas Ro

landas Paksas gegužės 13 d. iš
vyko darbo vizitu į Prancūziją. 
Susitikime su Prancūzijos prezi
dentu Jacques Chirac pastarasis 
teigė, jog Prancūzija yra pasi
rengusi bendradarbiauti su Lie
tuva atominės energetikos sri
tyje, padėti įgyvendinti naujojo 
reaktoriaus statybos projektą - 
Lietuva ir Prancūzija yra dvi 
valstybės Europoje, gaminan
čios daugiau kaip 75% bran
duolinės energijos. Prancūzija 
taip pat taptų Lietuvos “advo
katu” Europos sąjungoje, įgy
vendinant transporto projektus. 
Valstybių vadovai susitikime ap
tarė ir santykius su Rusija, Eu
ropos ateities klausimus.

R. Paksas susitiko su Eko
nominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (OECD) 
generaliniu direktoriumi Do
nald Johnston, kuriam jis pa
reiškė siūlymą dėl Lietuvos na
rystės.

Su Prancūzijos verslininkais 
R. Paksas kalbėjo apie galimy
bes naudoti Lietuvą kaip tiltą į 
Rytų rinkas. Jie siūlė rengti 
bendrus verslo forumus, sakė 
esą galimybės susidomėjusiems 
dirbti Lietuvoje, investuoti joje.

Paryžiuje susitikęs su UNES
CO vadovu Koichiro Matsuura, 
R. Paksas prašė jį atkreipti dė
mesį į Rusijos planus pradėti naf
tos gavybą jūroje šalia Kuršių 
Nerijos, kuriai gresia užteršimas 
nafta. Ši vietovė 2001 metais bu
vo įtraukta į UNESCO Pasaulio 
paveldo sąrašą.

Vetavo įstatymus
Lietuvos prezidentas Ro

landas Paksas grąžino seimui 
pakartotinai svarstyti Naftos ir 
dujų išteklių mokesčio įstatymą, 
nes jo manymu jis neužtikrina 
naftos ir dujų išteklių mokesčių 
administravimo skaidrumo pro
cedūrų. Kaip rašo ELTA/LG- 
TIC, “įstatyme pernelyg didelis 
vaidmuo yra suteikiamas tai
kant mokesčių lengvatas Geolo
ginei tarnybai, veikiančiai prie 
Aplinkos ministerijos”. Mokes
čio mažinimo pagrįstumas nesu
prantamas, nes taikant šį mo
kestį turi būti daugiau kinta
mųjų elementų nei tik telkinio 
dydis. Prezidento nuomone, 
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įstatymas turi būti priimtas pa
rengus Naftos įstatymą, nes 
Gamtinių dujų įstatymas jau yra 
priimtas.

Gegužės 2 d. jis atmetė sei
me Vyriausiosios rinkimų komi
sijos (VRK) įstatymo pataisą 
dėl išvykusiųjų į užsienį piliečių 
išbraukimo iš rinkėjų sąrašų. Jo 
nuomone, šis įstatymas pažei
džia Lietuvos Konstituciją ir 
žmogaus teises. Jis pažymėjo, 
kad abejotinas įstatymas prieš
tarauja kitiems teisės aktams ir 
gali būti apskųstas teismams. 
Seimas gegužės 15 d. pritarė 
prezidento nuomonei.

Kariuomenės vadas JAV-se
Lietuvos kariuomenės va

das generolas majoras Jonas 
Kronkaitis su Latvijos bei Esti
jos aukščiausiais kariuomenės 
pareigūnais gegužės 4-8 d.d. ofi
cialiu vizitu lankėsi JAV-se. 
Juos kvietė JAV jungtinio štabų 
viršininkų komiteto pirminin
kas, vyriausiasis kariuomenės 
vadas generolas Richard Myers, 
su kuriuo vyko susitikimas JAV 
gynybos departamento būstinė
je - Pentagone, rašo ELTA/- 
LGTIC.

Baltijos valstybių kariuome
nių vadai aplankė Amerikos ka
rinių pajėgų jungtinės vadovy
bės štabą (USJFC), Jungtinį 
mokymo, analizės ir treniruok
lių centrą (JTASC) bei chemi
nių ir biologinių įvykių valdymo, 
karinių jūrų pajėgų saugumo 
užtikrinimo ir sprogstamųjų 
medžiagų paieškos technologijų 
štabe bei JAV specialiųjų už
duočių vadovybės štabe (USSO- 
COM).

Tuo pačiu laiku krašto ap
saugos ministeris Linas Linkevi
čius dalyvavo JAV ir ŠAS kon
ferencijoje, vyko susitikimai su 
ŠAS generaliniu sekretoriumi 
George Robertson ir JAV gyny
bos sekretoriumi D. Rumsfeld.

Nepalanki ataskaita
Europos sąjungos kovos su 

rasizmu ir nepakanta komisija 
paskelbė metinę ataskaitą, ku
rioje didžiausi trūkumai nusta
tyti Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Ukrainoje ir Gruzijoje. LETA- 
ELTA/LGTIC praneša, kad ko
misija pažymėjo neabejotiną pa
žangą šiose valstybėse, tačiau 
rado šiose valstybėse vis dar vy
raujančias “atvirai nacionalisti
nio požiūrio į įvykius politinia
me ir visuomeniniame gyveni
me” tendencijas, ypač kalbant 
apie teises rusakalbių gyven
tojų, kurie sudaro didesnį tau
tinių mažumų nuošimtį.

Ataskaitoje apie komisijos 
darbą 2002 metais pažymima, 
jog kova prieš visus diskrimi
nacijos ir rasizmo atvejus yra tik 
iš dalies patenkinama, 2002 me
tais padaugėjus antisemitizmo 
apraiškų bei “prievartos nacio
naliniu pagrindu aktų”.

Ši komisija buvo sudaryta per 
pirmąjį Europos tarybos valstybių 
ir vyriausybių vadovų susitikimą 
Vienoje 1993 m. Šiuo metu ko
misiją sudaro 44 nariai. RSJ
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Rūpesčiai tautai pasisakius

Kardinolas Audrys J. Bačkis, 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkas, ir Lietuvos teisingu
mo ministeris Vytautas Markevi
čius š.m. balandžio 23 d. pasirašė 
sutartį dėl Katalikų Bendrijos sie
lovados kalėjimuose ar kitose 
laisvės atėmimo vietose. Sutartis 
taipgi apima sielovados vykdymą 
ligoninėse, vaikų globos namuose 
ir kitose įstaigose. Sutartyje nu
matyta, kad sielovadinę pagalbą 
tose vietose gali vykdyti ne vien 
tik kunigai ar vienuoliai, bet ir 
įgalioti pasauliečiai. Pasisakyta, 
kad Katalikų Bendrijai taipgi rūpi 
tose įstaigose dirbančių žmonių 
dvasinė gerovė, nuo kurios pri
klauso aplinka. Todėl bus krei
piamas atitinkamas dėmesys ir į 
tų įstaigų darbuotojų sielovadą.

Vilniaus arkivyskupijos ku
nigų susirinkimas įvyko š.m. ba
landžio 2 d. Jame apsvarstyti 
okultizmo-aiškiaregystės bei “Nau
jojo amžiaus” klausimai. Paste
bėta, kad tam judėjimui Lietuvoje 
esanti gana palanki dirva ir kad 
daugelis aktyvių Katalikų Bend
rijos narių esą vienaip ar kitaip 
prisilietę prie okultinių praktikų. 
Šia tema susirinkime kalbėjęs 
kun. A. Peškaitis, OFM, kad Ka
talikų Bendrijos atsakymas į da
bartinę padėtį turėtų būti žmonių 
švietimas pabrėžiant asmeninį 
santykį su Dievu. Susirinkime 
svarstyti ir einamieji reikalai.

Pasaulinės Gyvybės dienos 
renginiai Vilniuje prasidėjo š.m. 
balandžio 27 d. Mišiomis arkika
tedroje. Mišias aukojo ir turinin
gą pamokslą pasakė kardinolas 
A. J. Bačkis. Pabrėžė, kad kiek
viena gyvybė yra šventa, nes kiek
vienas žmogus yra sukurtas pagal 
Dievo paveikslą ir panašumą. 
Žmonija esanti didelė Dievo šei
ma. Kardinolas apgailėjo, kad 
Lietuvoje nyksta gražus paprotys, 
kai gausiose šeimose užaugę vai
kai padėdavo auginti, globoti sa
vo sesutes, broliukus. Po Mišių 
Katedros aikštėje buvo ridenami 
margučiai, koncertavo “Telebim- 
bam”. Pasaulinės gydytojų fede
racijos “Už žmogaus gyvybę” su
rengtoje konferencijoje kalbėtojai 
apibūdino žmogaus gyvybės es
mę, vertybę, ryškino kliūtis ir 
problemas susiduriant su negimu
sių kūdikių žudymu. Konferenciją 
sveikino ir Katalikų Bendrijos po
žiūrį į žmogaus gyvybę pabrėžė 
kardinolas A. J. Bačkis. Kalbėjęs 
Lietuvos sveikatos apsaugos mi
nisteris J. Oleka apgailestavo, kad 
Lietuvoje sumažėjo gimstamu
mas, sakė, kad reikia daryti viską, 
kad galėtume apsaugoti praside
dančią gyvybę. Kauno arkivysku
pijos Šeimos centre balandžio 12 
d. vyko seminaras “Šiuolaikiniai 
gyvybės aspektai”. Kalbėjo Cent
ro darbuotojos A. Bačėnienė ir S. 
Migauskaitė. Pastaroji sakė, kad 
pasaulyje išgyvenama seksualinė 
sumaištis - prostitucija, neištiki
mybė bei peršamas seksualios 
moters stereotipas. A. Bačėnienė 
teigė, kad žmogaus gyvenimo is

AtA
ONAI RAČKAUSKIENEI

(Račkus)
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų 
JURGĮ KĘSTUTĮ ir dukrą ALYTĘ, vaikaičius JUR
GĮ, VIRGINIJĄ, DAVID ir PHILIP su šeimomis bei 
visus gimines Lietuvoje ir kartu liūdime -

Valė Plačiakienė ir sūnus 
Leonardas su šeima, Dallas, Texas

torija prasideda nuo kūdikio pra
dėjimo. Tą pačią dieną jaunimas 
diskutavo temą “Koks šeimos 
modelis yra valstybės saugumo 
garantas”. Pasisakyta, kad susi
tuokusi šeima yra visuomenės pa
grindas. Leidybos ir informacijos 
centras “Už gyvybę” balandžio 20 
d. surengė džiazo koncertą. Visą 
savaitę buvo meldžiamasi - kal
bama Dievo Gailestingumo no
vena. Čia aktyviai reiškėsi arki
vyskupijos maldos grupės, bend
ruomenės, parapijos. Pasaulinės 
gyvybės dienos proga Mišias kon- 
celebravo ir pamokslą pasakė 
kun. K. Kevalas. Telšiuose balan
džio 23 d. vyko dvi konferencijos, 
atidaryta Telšių vaikų dailės mo
kyklos moksleivių paroda. Balan
džio 26 d. Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų šventovėje Mi
šioms vadovavo mons. dr. Vyt. 
Steponas Brazdeikis, pamokslą 
sakė kun. R. Saunorius. Pamaldų 
liturgijoje aktyviai dalyvavo ateiti
ninkai. Kitą dieną jaunimas rin
kosi eisenai į katedrą. Žygiuo
jančius lydėjo dūdų orkestras, bu
vo nešami padėkos už gyvybę pla
katai. Katedros aikštėje Dailės 
akademijos studentai buvo įrengę 
spalvingą dekoraciją “Gyvybės 
džiaugsmas”. Mišioms vadovavo 
ir pamokslą pasakė vysk. dr. J. 
Boruta, SJ, giedojo Vaikų muzi
kos mokyklos auklėtiniai.

G. Petkevičaitės-Bitės biblio
tekos galerijoje š.m. balandžio 4 
d. ir Panevėžio katedros kriptoje 
balandžio 6 d. įvyko gyd. Birutės 
Žemaitytės knygos “Ilgesys” su
tiktuvės. Šitoje naujausioje jos 
knygoje išreiškiamas Dangaus tė
vynės ilgesys. Žodį tarė mons. J. 
Antanavičius. Renginys buvo 
jungtas su kun. Alfonso Lipniūno 
prisiminimu. Šiemet sukako 60 
metų, kai kunigas A. Lipniūnas 
su kitais Lietuvos kultūrininkais 
bei rezistentais buvo nacių įkalin
tas įkaitu. Panevėžyje balandžio 
11-13 d.d. vyko Moksleivių ateiti
ninkų aukštesniosios mokyklos 
trečioji sesija “Tu pasidarai amži
nai atsakingas už tą, su kuo su
sibičiuliauji”. Dalyviai ta proga 
aptarė ir filmą “Quo vadis”. Prie 
Panevėžio Petro ir Povilo švento
vės balandžio 21 d. įvyko jaunų 
šeimų grupės “Nojaus laivas” su
sitikimas su koncertu ir misterijų 
vaidinimais.

A.a. kun. Viktoras Šauklys, 
MIC, (1908-2003) mirė Girdžiuo
se, Jurbarko raj. Palaidotas Mari
jampolės miesto kapinėse, mari
jonų kapavietėje. Laidotuvėse da
lyvavo ir su 10 kunigų gedulines 
Mišias koncelcbravo Kauno arki
vyskupas S. Tamkevičius. Velio
nis kunigu įšventintas 1933 m. 
birželio 25 d. Iki okupacijos reda
gavo populiarų žurnalą “Šaltinis”. 
Sovietmečiu sielovados darbams 
buvo kilnojamas iš vietos į vietą. 
Veikė pogrindyje padėdamas ug
dyti kunigus slaptoje seminarijo
je, buvo parengęs keletą pa
mokslų rinkinių ir rašinių apie 
pal. arkivyskupą J. Matulaitį.

Lietuvos karininkai, baigę anglų kalbos kursus šį pavasarį “Camp Borden” bazėje Ntr. Petro Meiklejohn

Esu savo pareigą atlikęs ii
Vyskupas Pranciškus Ramanauskas KGB dokumentuose, bylojančiuose 

apie jo gyvenimą Sibiro lageryje
VIDAS SPENGLA

Dokumentų, bylojančių apie 
vyskupo kalinimo dienas yra ne 
tik formuliaro byloje, bet ir ki
toje, “Aušros Vartų kolegijos” 
sekimo byloje, kurioje, be kita 
ko, buvo vėl imta “tirti” kai ku
riuos kalinčius Lietuvos Katali
kų Bažnyčios hierarchus ir kuni
gus. Susidomėta ir vysk. P. Ra
manausko tuometinėm politi
nėm nuostatom. KGB turėjo 
vilčių, kad lageris gal jį palaužė, 
“atvedė į protą” ir juo būtų gali
ma pasinaudoti vykdant savo 
politiką Bažnyčios atžvilgiu. To
dėl 1954 m. sausio 11d. LSSR 
Vidaus reikalų ministeris K. 
Liaudis prašo Komijos ASSR 
VR ministerį Chajlovą, kad 
imtų “tirti” Intos lageryje kalin
čio vysk. P. Ramanausko politi
nes nuostatas sovietų valdžios 
atžvilgiu, nes juos domina, ar 
nebūtų galima jį, kaip jauniau
sią iš Lietuvos vyskupų, grąžinti 
į Lietuvą ir panaudoti Bažnyčiai 
valdyti. Tų pačių metų liepos 27 
d. LSSR KGB pirmininko pava
duotojas L. Martavičius rašo 
raštą Intos lagerio operatyvinio 
darbo skyriaus viršininkui, kad 
pateiktų žinias apie vysk. P. Ra
manausko politines nuostatas, 
elgesį, sveikatą ir “ryšius” lage
ryje bei Lietuvoje. Žinios reika
lingos, “kad būtų galima plėsti 
operatyvines galimybes Lietu
vos Katalikų Bažnyčios vado
vybėje”.

Lagerio kagėbistai netruko 
atsiliepti į L. Martavičiaus pra
šymą ir atsiuntė dviejų lagerio 
agentų rugsėjo mėnesį pateiktus 
agentūrinius pranešimus apie 
vysk. P. Ramanauską. Agentas 
“Fomin” rašo, vysk. P. Rama
nauskas sakosi areštuotas už tai, 
kad atsisakė rašyti atsišaukimą į 
“nacionalistinį pogrindį”. Jo vir
šininkas mano, kad jis yra loja
lus sovietų valdžiai. Vyskupas 
sako, kad jį laišku kviečiąs kartu 
darbuotis vysk. K. Paltarokas. 
Lageryje jis bendrauja su kun. 
A. Viskontu, latvių vyskupu K. 
Dilbinskiu, kun. L. Šapoka, Jur
giu (?) ir kitais. Rašo, kad “tarp 
kalinių jis turi didelį autoritetą”.

Agentas “Jakorj” rašo, kad į 
vyskupą lageryje daugelis krei
piasi “Ekscelencija”. Apibūdina 
jį kaip uždarą, sunkiai bendrau
jantį, visiems malonų, bet maža
kalbį. Politinėse diskusijose ne
dalyvauja. Vienintelis žmogus, 
kuriam jis visiškai atviras, tai 
kun. A. Viskontas, kuris yra vi
siška priešingybė vyskupui: ener
gingas, aštraus proto, labai vi
suomeniškas žmogus. Rašo, kad 
vyskupas yra invalidas, skun
džiasi širdim ir aukštu kraujo
spūdžiu, todėl nedirba. Jis gau
na daug siuntinių ir laiškų. Lai
mina (matyt, teikdavo religinius 
patarnavimus - Aut.) lagerio ti
kinčiuosius. Agentas daro išva
dą, kad vyskupas turi didelį au
toritetą ne tik lageryje, bet ir už 
jo ribų.
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Apie KGB pastangas pa
lenkti sau vysk. P. Ramanauską 
byloje Lietuvoje veikusių KGB 
agentų kunigų agentūriniai pra
nešimai bei KGB prierašai prie 
jų. Agentas “Petraitis” 1954 m. 
lapkričio 12 d. rašo apie prela
tui R. Kuodžiui rašytą ir jam 
duotą skaityti vysk. P. Rama
nausko laišką, kuriame vysku
pas rašo, kad rugsėjo pradžioje 
jį verbavo du KGB darbuotojai. 
Jie žadėjo jį tuojau pat paleisti į 
laisvę, jei jis sutiktų viešai ir 
slaptai bendradarbiauti su so
vietų valdžia. Viešai, t.y. per ra
diją pasmerktų “nacionalistinę 
veiklą”, pakalbėtų apie Bažny
čios turimas laisves ir paremtų 
sovietų valdžios politiką; slaptai 
- pranešinėtų apie kunigų anti- 
sovietinę veiklą. Lagerio vado
vybė teiravosi, kas jį grįžusį Lie
tuvoje išlaikytų. Jis nurodė pre
latą Rapolą Kuodį ir Telšių vys
kupijos valdytoją kanauninką 
Petrą Maželį.

Pažymoje prie pranešimo 
KGB rašoma, kad tikrai vysk. P. 
Ramanausko politinės nuosta
tos lageryje buvo “tiriamos” sie
kiant jį užverbuoti, tačiau vys
kupas elgėsi neatvirai ir bendra
darbiauti atsisakė. Nusprendžia 
prel. R. Kuodį imti sekti, o apie 
vysk. P. Ramanausko politines 
nuostatas ir elgesį informuoti 
SSRS KGB 4-tos valdybos 7-tą 
skyrių.

1955 m. balandžio 1 d. 
agentas “Jurij” pranešė, kad 
kun. Jonas Žvinys iš Intos lage
rio (iš Abezės) parašė: “Pran
ciška Telšytė lageryje pagimdė 
du sūnus”. Agentas paaiškina, 
kad reikia suprasti, jog vysk. P. 
Ramanauskas lageryje įšventino 
du kunigus. Tą patį 1955 m. 
balandžio 22 d. patvirtina ir 
agentas “Petraitis”: iš lagerio 
gautame kun. T. Budraičio 
laiške taip pat rašoma apie du 
“naujagimius” - vienas iš jų dir
ba lagerio gydytoju, kitas - felče
riu. LSSR KGB kreipiasi į Ko
mijos ASSR KGB, kad išaiškin
tų, kas yra tie du nauji kunigai ir 
prašo neleisti kunigams koncen
truotis viename lageryje. O LS
SR KGB pirmininko pavaduo
tojas L. Martavičius 1955.IV.24 
rezoliucijoje prie “Petraičio” 
pranešimo rašo: “Ramanausko 
grįžimas į Lietuvą nepageidauti
nas. Išsiaiškinkite, kada baigiasi 
bausmės laikas. Reikia kreiptis į 
Maskvą ir CK, kad nebūtų jam 
leista grįžti į LSSR”.

Agentas “Petraitis” 1955 m. 
spalio 20 d. agentūriniame pra
nešime rašo: Panevėžio vyskupi
jos Miežiškių parapijos klebo
nas Petras Rauduvė lageryje ap
lankė kalintį brolį vysk. P. Ra
manauską, kunigus T. Budraitį, 
T. Jokūbauską ir lietuvius inteli
gentus. Aptarė, kaip stiprinti 
tikinčiųjų tikėjimą. Kun. P. 
Rauduvė papasakojo vysk. K. 
Paltarokui, kad lageryje lietu
viai yra labai vieningi: pusiau 
slaptai laikomos pamaldos, dali
jama Komunija, organizuojami 
vakarai su patriotinėmis daino
mis, leidžiami ir platinami ran
ka rašyti lapeliai ir laikraščiai, 
kuriuos lagerininkai labai verti
na. Net nusikaltusius patys bau
džia. LSSR KGB numato visą 
eilę priemonių: apie kalinių 
antisovietinę veiklą informuoti 
SSRS KGB 4-ąją valdybą, kun. 
P. Rauduvę imti “tirti”, “tirti” ir 
vysk. K. Paltaroko reakciją į

Vysk. P. Ramanauskas Kazachijos 
Baidukų lageryje 1948 m.

pranešimą, į lagerį pasiųsti LS
SR KGB maršrutinį agentą, ku
ris ten, vietoje padėtį smulkiai 
“ištirtų”. L. Martavičius rezoliu
cijoje rašo: 1) Pagal agentų 
‘Leono’ ir ‘Petraičio’ medžiagą 
parengti spec, pranešimus LKP 
CK ir Maskvai (drg. Luniovui) 
ir juose pateikti mūsų priemo
nes”. O KGB karininkas Do
markas 1955 m. lapkričio 23 d. 
rašo: “Pranešimas drg. Luniovui 
pasiųstas 1955 m. lapkričio 16 
d., o LKP CK - 1955 m. lap
kričio 19 d.”.

Apie vysk. P. Ramanauską 
rašo pranešimus ir agentas “Lie
pa”, tačiau daugiausia agentas 
“Petraitis”. Jam KGB paveda 
parinkti ką nors iš kunigų, kurį 
būtų galima pasiųsti į lagerį ir 
“tamsoje” (t.y. jam pačiam neži
nant, - Aut.) panaudoti kaip 
maršrutinį agentą vysk. P. Ra
manausko, kunigų ir kitų kali
nių antisovietinei veiklai “tirti”. 
Agentas “Petraitis” praneša, 
kad niekas iš kunigų nenori 
vykti. Jis pasiūlo ką nors iš ku
nigų pasiųsti tada, kai vyskupas 
bus paleistas iš lagerio ir perkel
tas į kitą vietą. KGB su pasiūly
mu sutiko.

1956 m. sausio 10 d. agentas 
“Petraitis” praneša, kad iš lage
rio grįžo su vysk. P. Ramanaus
ku kalėjęs kun. A. Viskontas, 
kuris papasakojo apie lietuvių 
tvirtą laikyseną lageryje ir apie 
tuos du įšventintus kunigus. 
(Buvo įšventinti mons. Alfonsas 
Svarinskas ir lagerio gydytojas 
latvis). Vasario 24 d. agentas 
“Petraitis” informuoja, kad vysk. 
P. Ramanauskas sausio 5 d. 
laiškeliu pranešė, kad jį perkels 
į kitą vietą ir todėl siuntinių jam 
nesiųsti.

LSSR KGB dėjo daug pa
stangų, kad vysk. P. Ramanaus
kui nebūtų leista grįžti į Lietu
vą. 1956 m. kovo 16 d. raštu nr. 
24-00769 Minlago viršininkas 
papulkininkis Savickij atsako į 
LSSR KGB užklausimą ir pra
neša, kad “1956 m. gruodžio 18 
d. Ramanauskas baigs atlikti 
bausmę ir kaip invalidas turės 
būti pasiųstas į VRM (Vidaus 
reikalų ministerijos, - Aut.) pri
žiūrimus spec, invalidų namus 
Komijos ASSR Uchtos mieste”.

Tačiau jau buvo prasidėjęs 
kalinių bylų peržiūrėjimas, lage
rių mažinimas, ir 1956 m. liepos 
19 d. raštu nr. 4-2-975 Komijos 
ASSR KGB 4-ojo skyriaus vir
šininkas papulk. Stcpanianas 
pranešė LSSR KGB, kad, per
žiūrėjus vysk. P. Ramanausko 
bylą, jis iš lagerio paleidžiamas, 
“nes šiuo metu VRM organų 
prižiūrimų invalidų namų nėra 
ir todėl jis išvyks gyventi pas sa
vo giminaičius į Lietuvos SSR”. 
1956 m. liepos gale vysk. P. Ra
manauskas grįžo.

DR. JONAS KUNCA

Už ką balsuoti per referen
dumą buvo gana aišku: už įstoji
mą į ES. Kito racionalaus pasi
rinkimo nebuvo. Atsisakymas 
įstoti būtų palikęs Lietuvą vieni
šą ir be apsaugos. Tokia ji galė
tų vėl patekti į rusiškos meškos 
glėbį, iš kurio vos pavyko ištrūk
ti prieš 13 metų.

Prieš referendumą netrūko 
ir tokių, kurie siūlė balsuoti 
prieš ES. Mat, būdami nesusiri- 
šę su ja galėsime laisviau bend
rauti su kuo tik norėsime. Vis 
dėlto, sveikas protas tuo nesusi
viliojo, ir tautos dauguma pasi
sakė už įstojimą į ES.

Dabar belieka laukti iki 
ateinančių metų, kai tą įstojimą 
ratifikuos visų Sąjungos narių 
parlamentai. Atrodo, kad sun
kumų ir čia nebus. Tad reikia li
kusį iki realaus įstojimo laiką 
tinkamai išnaudoti.

Susidurs Lietuva su dideliu 
ekonominio lygio skirtumu tarp 
mūsų šalies ir senųjų ES narių, 
kur jis yra žymiai aukštesnis. Ta
čiau, Lietuvos ekonomika spar
čiai auga. Per pirmą šių metų 
ketvirtį BVP padidėjo net 9%! 
Aišku, metinis nebus toks, bet 
žada būti kelis kartus aukštesnis 
negu dabartinėje ĖS ar JAV. 
Lietuvos pramonė jau spėjo pri
prasti prie Europos rinkos rei
kalavimų. Labiau teks pasi
stengti žemės ūkiui. Puiki min
tis yra įmonių vadovų kursai, 
kuriuos lanko apie 150 asmenų. 
Tai padės jiems sklandžiau 
bendradarbiauti su kitų kraštų 
kolegom.

Turime demokratinę san
tvarką, kuri ne tik kad prigijo, 
bet ir rodo jos pastovumą. Kai
rioji pusė - socialdemokratai 
sugebėjo susivienyti suradę tin
kamą vadą. Bet trūksta pavei
kios opozicijos. Dešinieji yra la
bai susiskaldę galbūt dėl neturė
jimo gero vado. Dabar jiems yra 
gera proga pajudėti vienijimosi 
linkme.

Nepalanki istorijos raida 
gerokai pakenkė lietuvio dva
siai. Nepagrįstas menkavertiš
kumo jausmas trukdo privačios 
iniciatyvos gyvastingumui ama
tuose, versle ir moksle. Priside
da ir prie perdėto lankstymosi 
svetimiesiems bei kitų kultūros 
pervertinimo, savosios neverti
nimo. Čia lietuviams gali padėti 
tinkamesnis auklėjimas bei švie
timas. Vaikų darželiai, mokyk
los ir universitetai turėtų išau
ginti naują, blaiviai galvojančią 
ir kartu patriotišką kartą. Val
džia galėtų paruošti atitinkamų 

AtA
ANTANUI SUPRONUI

staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai 
FILOMENAI, dukteriai TAIDAI ir visiems arti
miesiems -

Birutė ir Algis Kerniai, 
buvęs vyriausias pabrolys jų vedybose Miunchene

PADĖKA
O kaip mylėjai tėviškę, 

savus ir Nemuną...
Svečiam krašte pasibaigė

ta Dievo dovana - Gyvenimas

A+A
VLADUI SIMONAIČIUI
mylimam vyrui po netikėtos, sunkios ligos 

2003 m. balandžio 2 d. iškeliavus Amžinybėn,
nuoširdžiai dėkoju Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Eugenijui Jurgučiui, 
OFM, kun. Pijui Šarpnickui, OFM, kun. E. Putrimui, dia
konui Petrui Šarkai, sės. Loretai už maldas, šv. Mišias ir 
palydėjimą į amžinojo poilsio vietą.

Ačiū a.a. Vlado brolių dukroms — Ginai ir Anitai 
už atvykimą į laidotuves iš toli, visiems giminėms, drau
gams, kaimynams ir pažįstamiems už lankymą ligoninėje, 
už paguodą, užuojautas, užprašytas šv. Mišias, už maldas 
prie karsto ir kapinėse. Dėkoju už aukas, už gražias gėles, 
ypač Prisikėlimo parapijos chorui ir Toronto Maironio 
mokyklai. Ačiū Daliai Viskontienei ir Danguolei Radtke 
už a.a. Vlado išlydėjimui skirtas gražias giesmes ir muzi
ką. Ačiū karsto nešėjams. Dėkoju M. Povilaitienei ir D. 
Keršienei už aukų rinkimą, J. Gurklienei už paruoštus 
pusryčius, ponioms už pyragus.

Liūdi - žmona Regina, dvi seserys bei giminės Lietuvoje, 
Kanadoje, brolių šeimos Amerikoje, Argentinoje

programą ir kontroliuoti jos 
vykdymą. Jau yra ženklų, kad 
Lietuvos jaunimas pradeda do
mėtis valstybės problemomis.

Pagal rimtus tyrinėjimus, vi
dutinis lietuvio protinis pajėgu
mas yra labai panašus į vokiečio 
ar anglosakso. Tik jis turėtų ge
riau išnaudoti tą prigimtą dova
ną, užuot aimanavęs dėl atsiliki
mo. Pastebimas lietuvio palinki
mas pasitenkinti vidurkiu, stoka 
ryžto veržtis į mokslo, profesijos 
ar amato aukštumas. Prisimin
kim, kad aukštosios mokyklos 
diplomas yra tik pagrindas toli
mesnei pažangai. Lietuvos val
džios, pagal išgales, turėtų stip
riau remti kvalifikuotų moksli
ninkų darbą. Važiuoti pradinėm 
studijom į užsienį, mano nuo
mone, neverta. Geriau studijas 
baigti savame krašte, padirbėti 
pasirinktoje specialybėje ir ge
rokai pramokti svetimą kalbą to 
krašto, kuriame planuojama to
bulintis savo specialybėje.

Lieka dar viena problema, 
kurią reikia pradėti spręsti da
bar pat, nelaukiant įstojimo į 
ES ratifikavimo. Tai labai že
mas gimimų skaičius Lietuvoje. 
Jos piliečių skaičius staigiai ėmė 
mažėti. O tai reiškia mirties pa
vojų mūsų tautai. Krašto gyven
tojų skaičius atgavus nepriklau
somybę buvo per 3.7 milijono. 
Dabar jis nukrito žemiau 3.5 
milijono. Tiesa, pora šimtų 
tūkstančių yra išvykę į užsienius 
padirbėti. Pagerėjus gyvenimui 
Lietuvoje, dalis jų sugrįš. Be 
tautos prieauglio padidinimo 
lietuvių skaičius toliau mažės. 
Gal dar greičiau dėl mišrių šei
mų ir išvykimo į kitas Europos 
šalis. Nėra jokios abejonės dėl 
šios problemos svarbumo, kurį 
nublukina kasdieniniai rūpes
čiai. Kai reikalas eina apie tau
tos gyvybę ar mirtį, visi privalo jį 
nedelsiant spręsti. Tai kiekvieno 
iš mūsų prievolė. Norint užtik
rinti lietuvių tautos ateitį, gims
tamumas privalo . padvigubėti, 
atseit, kiekviena šeima turi už
auginti daugiau nei du vaiku
čius. Turėdama 5 milijonus gy
ventojų, Lietuva nustotų buvus 
viena iš mažutėlių valstybių ir 
turėtų svaresnį balsą ES.

Gerėjanti ekonominė padė
tis, reformuotas švietimas ir di
dėjantis tautinis susipratimas 
padės Lietuvai išspręsti šią gy
vybinės svarbos problemą. 
Reiktų skatinti šeimų pastovu
mą ir sustabdyti mūsų jaunimo 
nuodijimą iš Vakarų importuo
tu pornografiniu ir žemos mora
lės šlamštu, kurį gamina ir sklei
džia užjūrio firmos pasipelnymo 
tikslu.

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


Iškilus “Grandinėlės ” jubiliejus

Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos vienuolijos seserų šventė Kaune. Viršuje - sesuo Paulė, žemiau sesuo 
Albina. Viršutinės nuotraukos kairėje - jauniausios Sereikytės-Jačėnienės sūnus

Vargdienių vienuolijos dienos
Paminėtos daug nusipelniusios seserys vienuolės - a.a. Augusta Sereikytė, 

Felicija Rogalskytė ir kitos, jų nueitas kelias
GENOVAITĖ GUSTAITĖ
2003 m. balandžio 26 d. 

Kaune (Žeimenos 6) vyko Ma
rijos Nekaltojo prasidėjimo varg
dienių seserų Lietuvos provinci
jos dienos, apėmusios ir Loginę, 
ir Marijampolę. Jos sutapo su 
sesers Marijos Augustos Apolo
nijos Sercikytės (1907.III. 19 - 
2002.IV.25) pirmųjų mirties me
tinių minėjimu. Dalyvavo ne tik 
Lietuvos provincijos seserys, at
vykusios iš visų skyrių (Vilniaus, 
Kauno, Marijampolės, Utenos, 
Alytaus, Panevėžio), bet ir vieš
nios iš kitos provincijos (Šiaurės 
Amerikos) seserys - Paulė, Be
nedikta, Eugenija.

Be vienuolijos narių, atva
žiavusių iš arti, toli, susirinko 
gražus būrys plačios Sereikių gi
minės. Tarp jų - jauniausioji 
mirusios sesuo Marija Jačėnie- 
nė, jos sūnus, kitų seserų vaikai, 
vaikaičiai. Pagerbti mirusios 
atėjo birutietė (ateitininkų “Bi
rutės” draugovės narė), Augus
tos draugė, nedidelė, žvali žila
galvė E. Baubicnė (Štuthofe žu
vusio kalinio našlė), besidomin
čios kultūrine moterų veikla - 
A. Galaunienė, V. Skrupskely- 
tė, M. Urbšytė ir kt.

Vienuolijos koplyčioje už 
Augustą, kitas seseris Mišias 
aukojo kun. R. Grigas. O apie s. 
Augustos gyvenimą, veiklą daly
kišką nuoširdų pranešimą pada
rė buvusi vienuolijos vyriausioji 
vadovė s. Albina Pajarskaitė.

Atsigręžus į s. Augustos nu
eitą kelią, matyti ryškūs tos pa
siaukojančios idealistės (varg
dienių vienuolės nuo 1936 m.), 
veikėjos, organizatorės nuopel
nai visam prieškariniam moterų 
katalikių veikimui, vargdienių 
seserų vienuolijai tėvynėje, ypač 
Šiaurės Amerikos provincijos 
stiprėjimui, augimui.

Dar mokydamasi Ukmergės 
gimnazijoje, ji, pavasarininke, 

Dvidešimties metų mirties 
prisiminimas

Nereikia nei irklų, nei būrių
Mūsų dienos plaukia be jų,
Tu vaikštai žvaigždynų takais 
Ir esi gyveninio kely kartu.

AtA
FELICIJAUS PREKERIO
Su liūdesiu ir meile prisimenam brangų vyrą, 

tėvelį ir senelį, kuris išėjęs į Viešpaties namus. Šv. Mišios 
už velionį bus atnašaujamos Prisikėlimo parapijos šven
tovėje Toronte, 2003 m. birželio 1 d. 10.30 vai. ryto.

Prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Felicijų savo maldose.

Liūdinti šeima: žmona Stasė, 
dukros - Milda ir Dalia su šeimomis

ateitininkė (1929-1930 m., “Bi
rutės” draugovės pirmininkė), 
vėliau - Lietuvos katalikių mo
terų draugijos centre reikalų ve
dėja, 1933 m. didžiojo katalikių 
moterų kongreso dalyvė, 1939- 
aisiais - “Caritas” sąjungos Kau
ne atidarytose socialiniuose mo
terų kursuose (pradinėje socia
linėje mokykloje) dėstytoja kar
tu su seserimis Felicija Rogals- 
kyte, Ona Labanauskaite. Po 
1940 m. vasaros įvykių vyriau
siosios vadovės Uršulės Novic- 
kaitės skatinama s. Augusta ry
žosi pereiti sieną, pasiekti Ame
rikoje įsikūrusias seseris. Turė
dama karčią bolševikinės revo
liucijos, praleistos Petrapilyje, 
patirtį, U. Novickaitė įžvalgiai 
suvokė vienuolijos likimą. No
rėdama išgelbėti, sustiprinti tiek 
Lietuvoje, tiek Amerikoje įsikū
rusias seseris nuo išnykimo, pri
kalbino s. Augustą leistis į pavo
jingą kelionę. Pasiryžėlė išvyko 
po amžinųjų įžadų 1940 m. 
rugpjūčio 15 d. drauge su ištiki
mąja Felicija. Kelionė per Vo
kietiją, Berlyną (kur sutiko kun. 
S. Ylą, S. Raštikį), Ispaniją, 
Bilbao uostą, kur 1941 m. birže
lyje išgirdo, kad Lietuva išva
duota, pasiskelbė nepriklauso
ma (neišpasakytas noras buvo 
sugrįžti...), per Argentiną iki 
Amerikos truko beveik trejus 
metus. (Į Miami Floridoje bėg
lės atskrido 1943 m. vasario 5 
d.). Koks džiaugsmas apėmė ne 
tik seselių namus, Vila Marija 
Tompsone, bet ir visą lietuvių 
bendruomenę, kuri buvo įsi
traukusi į seserų kelionę, rūpi
nosi joms padėti.

Augustos, Felicijos atvyki
mas, jų išsilavinimas, patirtis, 
mokėjimas bendrauti, telkti ben
druomenę labai padėjo sustip
rinti vietos seserų veiklą. Jau 
tais pačiais, 1943-aisiais, netoli 
Putnamo buvo nupirkta sodyba 
(65 akrai žemės, trijų aukštų 

namas, kiti pastatai) ir kitą va
sarą j ją stovyklauti buvo su
kviestos mergaitės iš lietuviškų 
parapijų. Kiek tam reikėjo pas
tangų, įtikinėjimo, kad parapi
jiečiai leistų, nesibaimintų!

Pastangos nenuėjo veltui, 
davė savo vaisių. Pirmosios sto
vyklos atgarsiai pasklido plačiai 
ir į kitas stovyklas mergaitės jau 
veržte veržėsi (nuo pirmųjų 55 
vasarotojų skaičius padidėjo iki 
150. Daugiau priimti seserys ne
turėjo galimybių).

Iki 1948-ųjų stovyklaudavo 
senosios kartos tėvų mergaitės, 
o vėliau - naujosios tremtinių 
bangos iš Vokietijos. Persikėlė
lių dukroms 1949 m. seserys 
įsteigė mergaičių bendrabutį. 
Tai buvo didelis palengvinimas 
suvargusioms šeimoms. Stovyk
los sėkmė paskatino vienuoliją 
imtis kitų planų: 1948 m. pradė
jo veikti spaustuvė “Immacula- 
ta”, leidusi knygas, žurnalus, 
brošiūras. Tai, be abejonės, su
teikė dar didesnių galimybių 
veikti, telkti lietuvių bendruo
menę (spausdinimo mašinas nu
pirko kun. P. Juras). Putnamo 
sodyba tapo Šiaurės Amerikos 
rytų pakrantės lietuvių dvasiniu 
ir kultūriniu židiniu, ypač su
stiprėjusiu po 1950 m., kai į jį 
nuolatiniam darbui atvyko kun. 
S. Yla. Tuomet vasaromis vyk
davę lietuvių suvažiavimai su
traukdavo tūkstantines minias 
(iki 5,000 ir daugiau). Jų dvasi
nėms reikmėms 1954-1955 m. 
buvo pastatyta šventovės dydžio 
koplyčia, o 1965-1968 m. ir J. 
Matulaičio slaugos namai, 1969 
m. Vermonto kalnuose nupirkta 
nauja stovykla “Neringa”, dar 
po dešimties metų (1979-1980) 
pastatyti erdvūs pagrindiniai 
vienuolyno namai.

Palankiai vertinama putna- 
miškių veikla, pritraukusi rėmė
jų, leido padėti seselėms iš Vo
kietijos įsikurti Kanadoje - To
ronte ir Montrcalyje. Pagaliau 
nuo 1972 m. atsirado galimybė 
padėti ir Lietuvoje pogrindyje 
vargstančioms seselėms. Pagal
ba joms buvo didysis s. Augus
tos troškimas, kuriuo ji “visada 
ir visur degte degė”.

Sąjūdžio pakilimo metais,
1989-aisiais, s. Augusta su dide
liu džiaugsmu atvyko į pirmąjį 
“Caritas” suvažiavimą, kuriame 
kalbėjo, linkėjo, o po suvažiavi
mo sambūriui išrūpino automo
bilį. Jai tuomet buvo 82 m. Po 
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ

Š. m. balandžio 26 dienos 
vakare Klyvlando Dievo Moti
nos parapijos salėje buvo iškil
mingai, turiningai ir įdomiai pa
minėtas tautinių šokių grupės 
“Grandinėlės” 50 metų jubilie
jus. Tai labai populiari šokių 
grupė, kurią įsteigė a.a. Liudas 
Sagys. Jis mirė 1998 metais ir 
buvo palaidotas Lietuvoje, o tą 
nepaprastai reikšmingą darbą 
sėkmingai tęsė jo žmona Alek
sandra.

Liudas pasižymėjo savo 
darbštumu ir kūrybingumu, to
dėl už nuopelnus Lietuvos pre
zidentas jį apdovanojo DLK 
Gedimino ordinu.

“Grandinėlė” šoko ne vien 
savo mieste, gastroliavo po pla
tųjį pasaulį. Toji žavi grupė ap
keliavo didžiuosius Kanados 
miestus, Pietų Ameriką, o 1972 
metais gastrolių metu Europoje 
buvo priimta popiežiaus Pau
liaus VI audiencijoje. 1984 me
tais “Grandinėlė” dalyvavo šv. 
Kazimiero jubiliejuje Romoje. 
Žodžiu, “Grandinėlės” veiklai ir 
gastrolėms aprašyti reikėtų sto
rokos knygos...

Dievo Motinos parapijos 
salėje susirinkusi gausi publika 
susėdo už gražiai papuoštų stalų 
ir su dideliu susidomėjimu vartė 
visiems padovanotą jubiliejinį 
leidinį su “Grandinėlės” istori
ja, iškilių asmenų sveikinimais ir 
daugybe istorinių nuotraukų.

Netrukus salės kairėje pusė
je susirinko orkestras, vadovau
jamas talentingo ir energingo 
Rimo Biliūno. Po trumpo pra
nešėjos pasveikinimo, LR gar
bės konsule Ingrida Bublienė 
tarė žodį, o po jos “Grandinėlę”

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc o s ol 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
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NORTHERN EUROPEAN
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One Week Vacations 
Įtarti n c From:

$1549

Packages Include: S
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1. Retini ftsjht on Frrar teom kraite to HeteHd
2. Hotel rtįits to certraly krateri 3 star hotels as Isted 

to itinerary
3. Chises on SQa Ltae as isted to the Itinerary where 

appinaHR
4. Daiy breakfast to hotels
5. City tour or Qty Card to each city provttno 24 hrs. ol 

transportatkn aid atofestai to attractions

COUPON

Scandinavian 
Escapade

Fjard 
Escapade

Finnish- 
Estonian 
Escapade

Finnish- 
Latvian 

Escapade
Russian 

Escapade
Top of Europe 

Escapade
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$1699
taavDct:
4 Nights in 

Helsinki
2 Night Siua Line 

Crvise
Pay visit
to Stockholm

$2249
laavDEI:
Siua Line Hel-Sto 
Air Sto-Oslo 
Train/Bvs to 
Bergen
Air Bergen-Helsinki

$1549
Irmvnn:
4 Nights in

Helsinki
Siua Line Crvise
2 Nights in

Tallinn

$2049 
lHavDEr.
3 Nights in 

Helsinki
1 Night Siija Line 

Crvise
2 Nights in Riga

$2099
IhKLWIf:
3 Nights in 

Helsinki
3 Nights 

St.Petersbvrg

$2999
INCLVDCI:
1 Night in 

Helsinki
5 Day escorted 

tovr 
to Rovaniemi 
and The North 
Cape

FinnniR SKI 

SIIJA LINeI^.; $50 on ;
I any of the Escapade packages į 
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pasveikino Ohio gubernatoriaus 
atstovas ir senas lietuvių bičiulis 
Augusi Pust. Pagaliau į sceną 
įžengė veteranai šokėjai ir sušo
ko Vėjelis rugiuose, Susitikimas, 
kelis etnografinius šokius ir 
pirmą programos dalį užbaigė 
Rolenderiu.

Po pertraukos sušoko dar 
šešis sudėtingus šokius ir baigė 
Suktiniu. Scenos centre trypčio
jo vyrukai ir scenon įžengė gėlė
mis nešinos merginos. Buvo 
šokama su gėlėmis rankose, o iš 
šono įėję vyrukai tautinėmis 
juostomis apjuosė šokėjas. Ir vėl 
publiką žavėjo labai sudėtingi 
šokiai.

Programai pasibaigus, pub
lika sukėlė ovacijas, o orkestro 
dirigentui Rimui Biliūnui buvo 
įteikta rožių puokštė. Dievo 
Motinos parapijos klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas pa
sveikino “Grandinėlę”, perskai
tė popiežiaus Jono-Pauliaus II 
sveikinimą ir palaimino susirin
kusius. Po to “Grandinėlės” va
dovė Aleksandra Sagienė tarė 
trumpą, bet jautrų padėkos žodį.

Tada visa publika buvo pa
kviesta į parapijos svetainę, ku
rioje buvo paruoštos puikios 
vaišės. Visi skaniai vaišinosi už
sigerdami ant stalų išdėliotu vy
nu, o sienose prožektoriais buvo 
rodomos “Grandinėlės” šokių 
ištraukos. Po vaišių publika šo
ko saloninius šokius, grojant 
puikiai muzikai. Dauguma ilgo
kai nenorėjo skirstytis, nes buvo 
nepaprastai jauku, linksma ir 
malonu.

Šių eilučių autorė spaudos 
puslapiuose perduoda savo svei
kinimus “Grandinėlei” ir labai 
didžiuojasi tuo faktu, kad jos 
dukra Jūratė ilgus metus joje 
šoko.
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Montrealio lietuvių Aušros Vartų parapijos šventovės vidus, kuriame 
vyrauja vilniškiai Trys kryžiai

Kaltintojai Izraelyje dar nenutyla
Lietuvos žydų sąjungos Izraelyje organas anglų kalba 

plačiai skleidžia kaltinimimus lietuvių tautai
Prof. Dov Levin, besidar

buojantis Jeruzalės universitete, 
atsiuntė TŽ redakcijai Lietuvos 
žydų sąjungos Izraelyje žiniaraš
tį Gachelet (2003.III) išleistą 
anglų kalba. Jisai skirtas dau
giausia plačiajai visuomenei Eu
ropoje ir Amerikoje. Žiniarašty
je aprašyta minėtos sąjungos 
veikla Izraelyje ir kituose kraš
tuose. Netrūksta kaltinimų Eu
ropai, ypač Lietuvai.

Pirmajame puslapyje Sąjun
gos pirmininkas adv. Joseph A. 
Melamed, apžvelgdamas pra
ėjusius dvejus metus, priekaiš
tauja europiečiams dėl užuojau
tos stokos persekiojamiems žu
domiems žydams. Reiškia susi
rūpinimą kylančiu antisemitiz
mu Europoje, ypač Ispanijoje, 
Prancūzijoje, Švedijoje.

Toliau Sąjungos pirminin
kas dėsto apie jos vadovauja
mos organizacijos veiklą visuo
meninėje ir kultūrinėje srityje. 
Ji padedanti nariams išgauti 
jiems priklausančias kompensa
cijas iš Šveicarijos bankų, iš Vo
kietijos valdžios; rengianti isto
rinių įvykių minėjimus; kovoja 
su “kriminaline” Lietuvos vy

BALTIC t>£SK»N TOVRS

riausybių politika; parūpina sti
pendijas studentams; padeda iš
leisti nukentėjusių narių atsimi
nimus.

Ilgėliau sustoja pirmininkas 
ties metiniu holokausto minėji
mu Tel-Avive, kuriame 2002 m. 
spalio 27 d. dalyvavo 1000 są
jungos narių, jų šeimų ir svečių. 
Programoje - prakalbos, gies
mės, poezija. Renginio vadovas 
David Levinson kvietė jaunąją 
kartą dalyvauti Sąjungos veiklo
je, kad holokaustas Lietuvoje 
nebūtų užmirštas.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Lietuvos žydų sąjungos pirm, 
adv. J. A. Melamed. Jis labai 
aštriai kaltino lietuvius, dalyva
vusius žydų žudynėse. Pasisakė 
ir prieš prezidento Valdo 
Adamkaus sudarytą tarptautinę 
komisiją, kuri esą nori sumen
kinti lietuvių kaltę. “Didžiąją 
dalį žydų nužudė lietuviai. Ma
no apskaičiavimu, apie 23,000 
lietuvių dalyvavo masinėse žydų 
žudynėse...” ne tik Lietuvoje, 
bet ir Sovietų Sąjungoje, Rytų 
Europos valstybėse, - pareiškė 
pirmininkas. Jis priminė kaip 
teisingą istorinį faktą - Lietuvos
žydų konferenciją Miunchene 
1947 m., kurioje buvo kaltinama 
visa lietuvių tauta.

Nemažai vietos Gachelet ži
niaraštyje skirta nusavintam 
Lietuvos žydų turtui okupacijų 
metais. Esą Lietuvos valdžia iš
leidusi įstatymą su žydams ne
palankiomis sąlygomis, kliudan
čiomis atgauti turėtą turtą.

Lietuvos žydų sąjunga krei
pėsi į JAV kongresą, prašydama 
užtarimo. Šio žygio dėka Lietu
vos valdžia palengvino turto at
gavimo sąlygas, bet nepakanka
mai. Problema tebesanti neiš
spręsta. Tuo reikalu buvęs para
šytas specialus laiškas Lietuvos 
prezidentui V. Adamkui, bet 
negautas atsakymas, nes baigė 
prezidentavimą.

Panašus laiškas buvo para
šytas ir naujajam prezidentui 
Rolandui Paksui. Jame kelia
mas turto atgavimo klausimas ir 
pabrėžiamas reikalas teisti žydų 
žudikus, nes ligi šiol Lietuvoje 
jų neieškoma.

Gachelet žiniaraštyje įdėtas 
ir Simono Vyzentalio įstaigos 
direktoriaus dr. Efraimo Zu- 
roff’o laiškas prezidentui R. 
Paksui. (E. Zuroff yra ir Lietu
vos žydų sąjungos Izraelyje val
dybos narys). Jisai skatina prezi
dentą rūpintis holokausto nusi
kaltėlių teismais bei jų įkalini
mu. “Faktas, kad nepriklauso
moje Lietuvoje nė vienas nacių 
karo nusikaltėlis nė minutės nė
ra sėdėjęs kalėjime, aiškiai ro
do, kad iki šiol toji problema 
nebuvo sėkmingai sprendžia
ma”.

Iš Gachelet turinio matyti, 
kad Lietuvos žydų sąjunga Izra
elyje tebėra prokurorinė organi
zacija, perdėtai kaltinanti lietu
vius dėl Lietuvoje įvykusios žy
dų tragedijos. Iš ligšiolinių tyri
mų paaiškėjo, kad miniatiūrinė 
lietuvių dalis dalyvavo holo
kauste, bet tai nereiškia, jog 
kalta visa lietuvių tauta. Lietu
vos žydų sąjungos Izraelyje ten
dencingumas matyli ir iš to, kad 
nė vienu žodeliu nepaminėtas žy
dų gelbėjimas, kuriame dalyvavo 
tūkstančiai lietuvių. Tokia taktika 
kliudo normalių lietuvių-žydų 
santykių atstatymui. Inf.

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
mailto:Mo@Mt.ca
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® LAISVOJE TE'/fflElE
KELIAUS MEDIKAI

Pasvalio rajone įrengiamas 
speeialus autobusas su medicinos 
kabinetais, kad gydytojai galėtų 
važinėti po kaimus ir tikrinti gy
ventojų sveikatą. Norvegijos do
vanotą autobusą Pasvalio ligoni
nei perdavė rajono meras Gin
tautas Gegužinskas. Norvegai pa
rūpins dar ir medicinos įrangos, 
rašo ELTA/LGTIC. Gyventojai 
patenkinti šiuo keliaujančiu me
dicinos punktu, prieš keletą metų 
patyrę “biblioteką ant ratų”, ku
rios paslaugomis jie irgi naudo
josi ir palankiai ją vertino.

TARPTAUTINĖS PRATYBOS
Gegužės 2 d. Didžiojo Lietu

vos etmono Jonušo Radvilos mo
komajame pulke prasidėjo tarp
tautinės pratybos “Klevo lankas- 
2003” (Maple Arch - 2003) rašo 
ELTA/LGTIC. Dvi savaites trun
kančiose pratybose Lietuvos ir 
Lenkijos bataliono LITPOLBAT 
bei Lenkijos ir Ukrainos bata
liono POLUKBAT karininkai ir 
puskarininkiai tobulins taikos pa
laikymo veiklos įgūdžius, civilių 
bei kariškių bendradarbiavimo, 
ŠAS veiklos planavimo procedū
rų, humanitarinių užduočių, ryšių 
su spauda ir visuomene žinias. 
Pratybose dalyvaus apiel80 karių. 
Pratybas finansuoja Kanada ir 
taip pat skiria savo instruktorius. 
Šios pratybos pirmą kartą rengia
mos Lietuvoje. Nuo 1999 metų 
jos vykdavo Lenkijoje.

APSISAUGOS NUO SŪRS
Lietuvos vyriausybė gegužės 

14 d. paskyrė iš atsargos fondo 
450,000 litų Sveikatos apsaugos 
ministerijai. Už šias lėšas bus per
kama asmens apsaugos priemo
nių, medicinos ir dezinfekcijos 
įrangos bei vaistų apsisaugoti nuo 
sunkaus ūmaus respiratorinio 
(kvėpavimo) sindromo (SŪRS- 
SARS), jam diagnozuoti ir gydyti. 
Kaip rašo ELTA/LGTIC, specia
listai tikisi, jog imantis visų įma
nomų priešepideminių priemonių 
yra galimybė apsaugoti Lietuvos 
gyventojus nuo SŪRS grėsmės. 
Mokslininkai, užkrečiamųjų ligų 
specialistai, ligoninės, taip pat Už
krečiamųjų ligų profilaktikos ir 
kontrolės centras yra parengę prie
monių prieš SŪRS programas.

SPAUDOS DIENA

Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas, ministeris pirminin
kas Algirdas Brazauskas ir seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas 
gegužės 7 d. sveikino Lietuvos gy
ventojus ir spaudos darbuotojus 
su Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos diena. Prezidentas teigė, 
jog “nuo negandų ginamas lietu
viškas žodis atsilygino lietuvių 
tautai - vienijo ir ugdė jos savi
monę”. Premjero sveikinime pa
gerbti knygnešiai, padėkota vi
siems, kurie kantriai puoselėjo 
lietuvių kalbos medį. Seimo va-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus
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dovas priminė prieš 99 metus iš
kovotą spaudos teisę lotyniškais 
rašmenimis, knygnešių misiją, 
Mažosios Lietuvos spaustuvinin
kų ir publicistų vaidmenį visuo
menės informavimo sirtyje. A. 
Paulauskas yra Lietuviškos spau
dos lotyniškais rašmenimis atga
vimo 100-mečio minėjimo komi
sijos pirmininkas.

NARYSTĖS 10-METIS
Gegužės 14 d. sukako 10 me

tų, kai Lietuva buvo priimta į Eu
ropos tarybą, skelbia ELTA/LG
TIC. Lietuva kartu su Estija buvo 
pirmosios iš sovietų okupuotų 
valstybių, priimtos į Europos ta
rybą, kuri gina žmogaus teises, 
vieningą Europos vertybių siste
mą. Lietuvos priėmimas į Euro
pos tarybą reiškė, kad jau 1993 
metais Lietuva buvo pasiekusi 
tam tikrą demokratijos lygį, pasak 
seimo vicepirmininko Česlovo 
Juršėno. Jo teigimu, tai organiza
cija, kuri kasdien kelia reikala
vimus ir stebi valstybės žingsnius 
juos vykdant. Dėl narystės ET 
Lietuvoje buvo panaikinta mirties 
bausmė, be jos Lietuvos piliečiai 
neturėtų teisės kreiptis į Žmo
gaus teisių teismą Strasburge. Šią 
tarybą sudaro 45 valstybės.

LRT VADOVYBĖS PAKEITIMAI

ELTOS/LGTIC žiniomis, ge
gužės 6 d. Lietuvos radijo ir tele
vizijos (LRT) taryba naujuoju 
pirmininku uždarame posėdyje 
išsirinko gamtos mokslų daktarą 
Romą Pakalnį. Jis pakeitė trejų 
metų kadenciją baigusį poetą 
Marcelijų Martinaitį, atsisakiusį 
galimybės būti perrinktam. Tary
ba taip pat patvirtino vieną iš 
dviejų generalinio direktoriaus 
Kęstučio Petrauskio pavaduotojų. 
Lietuvos radijui vadovaus žurna
listas Rimgaudas Geleževičius, iki 
šiol dirbęs “Laisvosios Europos” 
radijo lietuvių tarnybos politikos 
apžvalgininku. Lietuvos televizi
jos direktoriumi siūlytas laidos 
“Prašau žodžio” vedėjas Rimvy
das Paleckis atsisakė kandiduoti j 
šį postą, numačius galimą konf
liktą tarp direktoriaus ir laidos. 
Bus ieškoma kito kandidato.

ĮSTATYMAS DĖL IGNALINOS

Balandžio 29 d. Lietuvos sei
mas priėmė Valstybės įmonės Ig
nalinos atominės elektrinės dar
buotojų papildomų užimtumo ir 
socialinių garantijų įstatymą. Ja
me numatyta atleidžiamiems iš 
Ignalinos AE darbuotojams prie 
išeitinių išmokų mokėti papildo
mas kompensacijas, skirti prieš
pensines išmokas ir persikėlimo 
išlaidas tiems, kurie per ne ilgesnį 
kaip 3 metų laikotarpį nuo atlei
dimo iš darbo apsispręs išvykti 
nuolat gyventi į kitą Lietuvos vie
tovę.

NEPRIKLAUSOMYBĖS VAIKŲ 
KONGRESAS

Gegužės 2 d. Vilniuje įvyko 
pirmasis Nepriklausomybės vaikų 
kongresas “Padovanokit mums 
Europą”. Dalyvavo 400 įvairių 
Vilniuje gyvenančių tautybių 
moksleiviai iš daugiau kaip 60 
mokyklų, atstovavę po 1990 metų 
kovo 11-sios gimusiems vilnie
čiams. Kaip rašo ELTA/LGTIC, 
atstovai priėmė rezoliuciją, kurio
je pareiškė penkis norus suaugu
siems, .ragindami juos balsuoti už 
vaikų ateitį Europos sąjungoje 
bei “padovanoti” vaikams Euro
pą - galimybes keliauti po Euro
pą ir ten mokytis. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SKAMBINTI
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Senoviška pirtis Lietuvos kaime Nuotr. V. Kapočiaus

Vargdienių vienuolijos dienos
(Atkelta 3-čio psl.) 

to lankėsi dar ne sykį. Kiekvie
ną kartą išsiveždavo ilgiausią 
sąrašą prašymų, kuriuos visuo
met stengėsi patenkinti.

Paskutinį kartą s. Augustą 
pranešėja matė 2001 m. kovo 
mėn. J. Matulaičio slaugos na
muose. Prisimena: “Pasisvei
kinau, ilgai viena į kitą žiūrė
jom”. Ji lyg laukė, kad pradė
čiau kalbą. Varžiausi. Pagaliau 
ištarė: “Labai kenčiu”, ir pri
dūrė “Meldžiuos”. “Dar labiau 
suglumau ir tepajėgiau ištarti 
“Ačiū!” Buvo aišku - kentėjo 
ne dėl fizinių skausmų, bet dėl 
to, kad jau nebepajėgė padėti 
Lietuvai, vienuolijai.

Sesuo Augusta palaidota 
Dangaus vartų kapinaitėse Put- 
name. Ten ir ištikimoji draugė 
Felicija Rogalskytė, O. Laba
nauskaitė, kun. S. Yla, V. Mari- 
jošius (dabartinės vienuolijos 
vyresniosios tėvas), A. Kučas 
(žymusis J. Matulaičio biogra
fas) ir kt.

Pranešimo įtaigą padidino 
tėvų, bendraklasių, bendradar
bių nuotraukos. (Kokie gražūs, 
kupini ryžto jaunų moterų - M. 
Galdikienės, O. Beleckienės, M. 
Ladygienės, kitų - veidai!). Čia 
ir kunigas A. Lipniūnas, busi
masis Štuthofo kalinys, žemėla
pis su kelionės iš Lietuvos iki 
Argentinos ir JAV vietų ženk
lais.

Apie seserį pagal giminystę 
prisiminimais pasidalijo jau
niausioji sesuo, o apie mylinčią 
rūpestingą tetą kitų seserų vai
kai, vaikaičiai.

Pačioje pabaigoje minėjimą 
vainikavo s. Augustos kalbos 
įrašas, padarytas 1989 m. balan
džio 15 d. per katalikiško mote
rų sambūrio “Caritas” suvažia
vimą. Tai buvo kreipimasis į 
brangius tautiečius, linkėjimas 
nepriklausomybės... (Minėjime 
žadėjo dalyvauti ir J. Damušie- 
nė, A. Damušio, dirbusio kartu 
su s. Augusta ateitininkijoje, 
našlė. Dėl nesveikatos neatvy-

Iš bibliotekos 
gyvenimo

2002-jų metų rudenį Rokiš
kio “Romuvos” gimnazija šven
tė 30-ties metų jubiliejų. Šia 
proga gimnazijos biblioteka bu
vo paskelbusi akciją Padovanok 
knygą bibliotekai. Leidinius do
vanojo moksleiviai ir mokytojai.

Gimnazijos bibliotekoje 
pradėti kaupti ir autografuoti 
leidiniai. Šioje kolekcijoje jau 
turime J. Linkevičiaus Po girią, 
vaikščiojo poetas (apie poeto A. 
Matučio gyvenimą ir kūrybą), 
rašytojo V. Račicko leidinių vai
kams, V. Stakėno Lietuviškus 
metus (profesoriaus Jono Kubi
liaus gyvenimo ir kūrybos tra
jektorija), Lietuvos Sąjūdžio da
lyvio, muzikos ir Lietuvos kultū
ros tyrinėtojo V. Landsbergio 
leidinius: Būta ir pasakyta, 
Pusbrolis Motiejus: knyga apie 
Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pa
sisakymų ir kitus leidinius. Kar
tu su autografuotais leidiniais 
saugomi bei kaupiami autorių 
raštai, liudijantys apie dovanas 
bibliotekai, laiškai ir kiti rank
raščiai.

Pernai skelbta jubiliejinė 
akcija tęsiasi, moksleiviai vis dar 
dovanoja knygas. Šiais metais 
bibliotekos autografuotų leidi
nių kolekciją papildė maloni 
staigmena - rašytojo, poeto, lei
dėjo V. Ažušilio fantastinis ro
manas Dubleriai.

Reda Kiselytė 

kusi telefoniniame pokalbyje 
pasakė: “Tai buvo nuostabi mo
teris...”

Tą pačia dieną šių eilučių 
autorė, remdamasi neskelbtais 
J. Matulaičio laiškais P. Bučiui, 
papasakojo šūkio “Vince ma
lum in bono” kilmę, istoriją.

Balandžio 27 d. (sekma
dienį) vienuolijos dienos iš Kau
no persikėlė į Lūginę, į koply
čią, pastatytą J. Matulaičio 
gimtosios sodybos vietoje. (Se
suo A. Liepienė papasakojo, 
kokį nepamirštamą įspūdį pali
ko dar prieš nepriklausomybės 
metus čia atvykęs Latvijos semi
narijos dvasios tėvas. Tuomet 
koplyčios dar nebuvo, pastatų 
nelikę, aplink tik apsėti laukai. 
Svečias atsiklaupė ir pabučiavo 
žemę, po kurią vaikščiojo J. Ma
tulaitis. Atminimui prisiskynė 
ramunių, rugiagėlių, prisirinko 
iš Šešupės akmenukų...).

Mišias aukojo kun. A. Po
niškasis. O, kokiu žiemos-šalčiu 
alsavo koplyčia, kaip nykiai už 
jos sienų švilpė vėjas! Gal dėl to 
dar labiau kėlė su įsitikinimu 
pasakytas Matulaitiškos dvasios 
pamokslas: “Jau nebebūk neti
kintis - būk tikintis”. Prie alto
riaus stovėjo stiklinis indas su 
pumpuruotomis ievų šakelėmis, 
akmenukais iš gimtųjų pašešupių.

Minėjimo dienų rimtis bai
gėsi Marijampolėje. Taip išra
dingai, linksmai, nuotaikingai 
visa čia buvo susieta su J. Matu
laičio asmenybe, jo gyvenimu, 
veikla. Pavyzdžiui, dalyvių pasi
skirstymas pagal raides: J. U. R. 
G. L S. Taip atsirado grupės 
Jurgis, Uršulė (motinos vardas), 
Rikiuokitės, Gerumu, Ignacas 
(Lojolą, veikęs vienuolijos steigi
mą), Skudurai (vietoj mazgotės).

Paskui grupės skaitė savo 
eilėraščius pagal duotus žo
džius: klumpė, jautis, saulėkai
toj, einąs, melstis, skubiai, pa
slysti. Buvo prieš deklamavimą 
posmų nusilenkiančių, dainuo
jančių. Laimėtojais pripažinti 
Gerumo grupės kūrėjai (iš tik
rųjų s. Verutės Beišytės posmas, 
pavadintas Jurgučio diena). 
“Skubiai saulėkaitoj klumpes 
nusiavęs // iškinkęs jaučius 
melstis eini H be maldos žmogui 
lengva paslysti H maldoj ir kan
trybėj šventuoju tampi”.

Reikėjo tik pamatyti, kaip 
suklaupusios, pasidėjusios ant 
grindų didelius lapus grupės 
rūpestingai rašė vardus miestų, 
kur mokėsi, gyveno, dirbo J. 
Matulaitis. (Mat, s. Igne numa
čiusi suorganizuoti ekskursiją, 
visus juos aplankyti). Perskai
čius paaiškėjo, kad nė viena 
grupė neįrašė Gelgaudiškio, pir
mosios marijonų kapitulos vie
tos, kur J. Matulaitis buvo iš
rinktas generolu. Bet už tai ke
lios įrašė Krokuvą, nes labai šito 
miesto troško. (Laimėtojai buvo 
apdovanojami gėlelėmis, pri
skintomis Lūginėje). Šių eilučių 
autorė tame matulaitiškame iš
minties ir linksmybių žaidime 
buvo paskirta teisėja ir (o, ste
bukle...) liko nenulinčiuota!

Minėjimo - dienų dalyviams 
ateities veikloje norėtųsi kuo 
nuoširdžiausiai palinkėti sesers 
Augustos idealizmo, pasiaukoji
mo, ištvermės.
■ ■ --------------- ----- 1
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Hamilton, Ont.
ŠIEMET SUĖJO 25 METAI, 

kai iš McMaster universiteto radijo 
stoties (CFMU-FM 93,3 INTER
NETE http://cfmu.mcmaster.ca) 
kiekvieną sekmadienį girdimos dai
nos, muzika, poezija, žinios įvai
riomis pasaulio tautų kalbomis. 
Tarp jų yra ir lietuviška radijo laida 
“Gintariniai aidai”, kurie aidi jau 
25 metai. Visa tai yra pateikiama 
nemokamai, o visi radijo stotyje 
dirbantys yra savanoriai, dirba be 
atlyginimo.

Radijo bendradarbių nutari
mu, šiemet norime paminėti sidab
rinę savo veiklos sukaktį kviečiant 
visų tautybių muzikos ir dainos mė
gėjus bendram daugiakultūriniam 
koncertui. Koncertas numatytas 
š.m. gegužės 31, šeštadienį, 3 v.p.p. 
Jaunimo centro salėje. Maloniai 
kviečiami visi prie šio sukaktuvinio 
renginio prisidėti, atvykti pabend
rauti, paragauti įvairių kraštų pyra
gaičių ir išgirsti kalbančius bei dai
nuojančius įvairių tautų kalbomis.

Daugiakultūrių radijo laidų 
vedėjai ir pagalbininkai 

L. Stungevičienė

HAMILTONO LIETUVIŲ 
PENSININKŲ KLUBO “ĄŽUO
LAS” pavasario balius įvyko gegu
žės 10 Jaunimo centre. Į gražiai iš
puoštą salę susirinko gausus būrys 
svečių, ne tik klubo narių, bet ir 
jaunesnio amžiaus. Programą atli
ko moterų dainos vienetas, vado
vaujamas A. Matulicz. Po progra
mos laukė skanios vaišės, loterija. 
Klubo pirmininkė buvo apdovanota 
gėlių puokšte. A. Matulicz klubo v- 
bos vardu padėkojo visiems, prisi- 
dėjusiems prie šio renginio paruo
šimo. Išsiskirstėme maloniai pralei
dę popietę.

GRAŽŲ MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMĄ gegužės 11d. surengė 
KLB Hamiltono apylinkės v-ba, va
dovaujama Rasos Pruden. Šv. Mi
šias už gyvas bei mirusias mamas ir 
močiutes aukojo klebonas kun. 
Juozapas Žukauskas, OFM. Gražų, 
jaudinantį pamokslą, pritaikytą tai 
dienai pasakė kun. Audrius Šarka, 
OFM. Jis sakė, kad negana jausti 
meilę savo širdyse, bet reikia ją pa
rodyti savo veiksmais kiekvieną 
dieną. Rodyti švelnumą, pagarbą 
dėmesį savo motinoms, senelėms, 
savo vaikų motinoms. Giesmes, 
skirtas Motinos Marijos garbei, itin 
gražiai pagiedojo parapijos choras, 
p. Balytaitė pagrojo smuiku, tuo su
teikdama šventei iškilmingumo. M. 
Valančiaus m-los mokiniai labai 
gražiai perskaitė žodžio liturgiją. 
Patys mažiausi parapijiečiai nešė 
baltas rožes, kurios buvo padėtos 
ant Šv. Mergelės Marijos altoriaus. 
Tautiniais drabužiais pasipuošę vai
kučiai nešė aukas.

Mišioms pasibaigus moterys 
buvo apdovanotos gėlių žiedais. 
Meninė dalis vyko Jaunimo centre. 
Čia jaunieji atlikėjai - visi M. Va
lančiaus m-los mokiniai - gražiai 
pašoko tautinių šokių, padainavo, 
padeklamavo gražių eilėraščių, 
skirtų mamytėms. Dauguma buvo 
paruošę dovanėles ir sveikindami 
mamytes jas įteikė. Esame dėkingi 
organizatoriams ir jauniesiems at
likėjams už taip gražiai suruoštą 
šventę. D.G.

Wasaga Beach, Ont.
MOTINOS DIENA paminėta 

šeštadienį, gegužės 10. Vietiniai, 
apylinkių, netgi iš Toronto 
susirinkę svečiai užpildė visą salę, 
kuri buvo pilna klegesio, nes šį 
kartą dalyvius sudarė trijų kartų 
atstovai. Moterų būrelio pirminin
kė A. Vaškevičienė, pasveikinusi 
susirinkusius, padeklamavo P. Vai
čiūno Motinos akys ir pakvietė prel. 
J. Staškevičių maldai prieš vaišes. 
Po maldos iš virtuvės pradėjo eiti 
baltom kepurėm ir mėlynom pri
juostėm apsirengę padavėjai, ve
dami vyriausio virėjo R. Dūdos. 
Jiems teko garbė aptarnauti stalus, 
o mamos ir močiutės, papuoštos 
gėlytėm, galėjo gerai pailsėti.

Programa pradėta trumpa V. 
Juozaitytės paskaita. D. Vaškevičiū- 
tė padeklamavo P. Vaičiūno ir B. 
Brazdžionio eilėraščių, skirtų moti
nai. Maži vaikučiai, vadovaujami L. 
Dauginienės ir akordeonistės D. 
Biskienės, išreiškė savo meilę ma
mytėm dainelėmis ir bendra dekla
macija. Choras “Bočiai”, pavasariš
kai pasipuošęs, diriguojamas A. Ul- 
bino, atliko eilę dailių ir pabaigai 
sugiedojo Lietuva brangi. Kaip pa
prastai, lietuviai, išgirdę dainą, pa
tys nerimsta ir pakviesti įsijungia. Už 
suruoštą minėjimą padėka priklauso 
V. Ulbinicnci, sukvietusiai jaunimą, 
rengėjams, programos atlikėjams ir 
vadovams, padavėjams, šeiminin
kėms ir atsilankiusiems. E.K.

aa LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Trys dainininkės iš Lietuvos - 
Rasa Juzukonytė,* Raimonda Tal- 
lat-Kelpšaitė ir Nomeda Vilkanaus- 
kaitė - š.m. kovo 26 d. koncertavo 
St. Petersburgo, FL, /Amerikos lie
tuvių klubo patalpose. Koncertą su
rengė klubo kultūrinis būrelis. Jo 
pirm. Kamiene, prieš pradedant 
koncertą, pranešė, kad jis yra skir
tas prieš kelias dienas mirusio a.a. 
Edvardo Lapo atminimui. Rengi
nio dalyviai džiaugėsi itin puikiai 
atliekama programa, negailėdami 
entuziastingų plojimų. Visos trys 
solistės yra buvusios Lietuvos muzi
kos akademijos auklėtinės. Jos yra 
koncertavusios įvairiose Lietuvos 
vietovėse ir užsienio valstybėse. Po 
koncerto prie gražiai papuoštų sta
lų buvo pasivaišinta vynu, kava ir 
skanumynais.

Amerikos lietuvių katalikių mo
terų sąjungos 76-tos kuopos St. Pe- 
tersburge susirinkimas įvyko kovo 6 
d. Jam pirmininkavo kuopos pirm. 
A. Bankienė. Invokaciją sukalbėjo 
kun. G. Numgaudis, OFM. Buvo 
padaryti valdybos narių ir revizijos 
pranešimai. Nutarta pinigine auka 
paremti studentę R. Petrauskaitę iš 
Lietuvos, nukentėjusią automobilio 
nelaimėje, ir vieną vaikų darželį 
Kaune. Kun. J. Numgaudis, OFM, 
skaitė paskaitą “Įamžintoji Moteris 
- Marija Magdalena”. Taip pat bu
vo aiškinta aukos-šalpos prasmė ir 
pobūdis. Po susirinkimo pasivaišin
ta ir pabendrauta prie vaišių stalo. 
(Lietuvių žinios, 322 nr.)

Brazilija
A. a. Povilas Pipiras, 97 m. 

amžiaus, mirė š.m. kovo 5 d. Vila 
Anastazija vietovėje. Velionis iš 
Kauno į Braziliją atvyko 1929 m., 
būdamas 23 m. amžiaus ir apsigyve
no Sao Paulo mieste. Užėjus ūkinei 
krizei, išvyko dirbti geležinkelių 
statybose. Tai buvo sunkus darbas 
ir prastos gyvenimo sąlygos. Jau
nystė ir gera sveikata sunkumus nu
galėjo. Po kurio laiko grįžo į Sao 
Paulo miestą, kur gavo darbą Ma- 
tarazzo įmonėje. Netrukus vedė 
našlę Oną Sadauskienę ir išaugino 
sūnų Edmundą ir dukterį Valeriją. 
Matarazzo įmonėje išdirbo 20 me
tų, vėliau įsigijo savo maisto par
duotuvę ir išlaikė ją 15 metų iki 
pensijos. Sūnus Edmundas mirė 
1980 m., duktė Valerija, 1986 m. ir 
žmona Ona 1988 m. Iš artimųjų li
ko žentas ir trys vaikaitės. Velionis 
buvo nepailstantis lietuvių telkinio 
Sao Paulo mieste veikėjas. Darba
vosi su kitais tautiečiais lietuvių 
mokyklos išlaikyme, dalyvavo vi
suose renginiuose, subuvimuose. 
Buvo draugiško ir linksmo būdo 
žmogus, nuolatinis Mūsų Lietuvos 
rėmėjas bei skaitytojas. Velionis

DPZt/lbY FOUR seasons IW/F inCv REALTY LIMITED
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palaidotas Lapos kapinėse šalia 
žmonos Onos ir dukters Valerijos. 
Laidotuvių religines apeigas atliko 
kun. P. Rukšys. Mišios už velionį 
buvo aukojamos Vila Zelina vieto
vėje per šv. Kazimiero šventę, kovo 
9 d. (Mūsų Lietuva, 2003 m., kovo 
mėn.)

Britanija
Kovo 11-toji buvo paminėta 

Lietuvos ambasadoje Londone. 
Ambasadorius A. Taurautas su
kvietė į ambasadą nemažai lietuvių 
ir anglų visuomenės veikėjų. Pri
ėmime gausiai dalyvavo Lietuvos 
kariuomenės atstovai: gynybos at
stovas (atašė) komandoras R. Pleš- 
kys su žmona, Lietuvos karinės 
aviacijos pik. J. Patašius, gilinantis 
karo žinias “Royal College of De
fense Studies” kolegijoje, mjr. G. 
Grazevičius, Lietuvos atstovas NA
TO štabe Un. Paluišis, studijuojan
tis karo akademijoje, komandoras 
Itn. E. Valėkovas, studijuojantis 
anglų kalbą karinėje kolegijoje. Šia 
proga ambasadorius A. Taurantas 
Lietuvos prezidento teiktais DLK 
Gedimino ordinais už nuopelnus 
Lietuvai apdovanojo J. Baukienę, 
L. Segal ir V. MacDonald. Taipgi 
ordinais buvo apdovanoti pasižy
mėję ambasados tarnautojai: S. 
Anulienė, R. Bubelienė ir D. Gai
dys. (Britanijos lietuvių balsas, 2003 
m., 4 nr.)

Gudija
Lydoje veikia lietuvių bend

ruomenė, turinti apie 100 narių. 
Taipgi yra įsteigta sekmadieninė 
lietuvių mokykla 4-toje vidurinėje 
mokykloje. Lydos lietuviai Vasario 
16-tąją šventė šios mokyklos patal
pose, dalyvaujant ir sekmadieninės 
mokyklos mokiniams. Lydos lietu
vių bendruomenės pirm. Marina 
Stakutytė-Mitiukevič kalbėjo apie 
šios šventės reikšmę kiekvienam 
lietuviui. Lietuvių kalbos mokytoja 
Liusė Marcikcvič aiškino, kad Va
sario 16-toji neleido išnykti Lietu
vos vardui; kiekvienam lietuviui, 
kur jis begyventų, esanti pati di
džiausia šventė. Toje pačioje mo
kykloje buvo minima ir Kovo 11-to- 
ji koncertėliu. Lydos sekmadieni
nėje mokykloje mokosi 40 mokinių 
- nuo 6-rių iki 65-rių metų am
žiaus. Jie nori, kaip rašoma, Lietu
vos godose, 2003 m. 3 nr., išmokti 
brangią senolių kalbą, kuri amžiais 
buvusi gyva Lydos krašte.

Australija
Geelongo lietuviai dalyvavo 

XXI-jame kultūriniame “Pako Fes
ta” festivalyje, įvykusiame š.m. va
sario 22-23 d.d. vakarinėje Geelon
go dalyje. Jame dalyvavo labai daug 
žmonių. Vasario 22 iškilmingame 
Geelong Town Hall atidaryme pa
sirodė mišrus vaikų choras, moterų 
ir vyrų chorai, įvairių tautybių cho
rai, atskiri dainininkai. Prieš tai, va
sario 20 d., tose pačiose patalpose 
buvo poezijos ir literatūros vakaras, 
surengtas miesto bibliotekos. Savo 
sukurtą poeziją skaitė kiniečių, 
anglų, prancūzų ir kitų tautybių po
etai. Tarp jų pasirodė ir mokytoja 
Jūratė Vitkūnaitė-Reilly, paskaity- 
dama savo sukurtų eilėraščių. Va
sario 23 d. didžiajame festivalio pa
rade dalyvavo ir Geelongo lietuvių 
grupė su savo tautinėmis vėliavo
mis ir gražiais spalvingais drabu
žiais. Po parado parke vyko įvairių 
tautybių tautinių šokių pasirody
mas. Lietuviai pasirodė su tautinių 
šokių grupe “Gegutė”, vadovauja
ma Birutės Liebich. (Mūsų pastogė, 
2003 m., 12 nr.) , Andr.
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Lietuvos literatų klubai
Jie rengia poezijos popietes ir literatūrines šventes
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U K1ILTMEJE VEIKLOJE
Atgavus Lietuvai nepriklau

somybę ir išsivadavus iš komu
nistinės cenzūros varžtų, dažna
me rajone susibūrė literatų klu
bai. Į juos atėjo daugiau ar ma
žiau įvaldę literatūrinę plunksną 
žmonės, anksčiau mažai ar visai 
platesniam skaitytojų ratui neži
nomi kūrėjai. Atėjo ir kūrybiškai 
bręstančio jaunimo. Buvo pra
dėta leisti atskirų poetų ir pro
zininkų knygos, klubų narių al
manachai, rengiamos poezijos 
popietės bei literatūrinės šventės.

Jau keletą metų aktyviai 
veikia ir Jurbarko literatų klu
bas “Švieselė”, kurio pirmininke 
išrinkta Onutė Čirvinskienė. Ši 
poetė dabar jau dviejų lyrikos 
knygų autorė. Dauguma klubo 
narių taip pat turi išleidę savo 
knygas. Gausiausių būrį sudaro 
poezijos kūrėjai, bet yra ir pro
zininkų, humoristų, satyrikų. 
Tradiciniu tapo kasmetinis “Poe
zijos rudenėlio” renginys. Kai 
kurie klubo nariai yra priimti į 
Lietuvos nepriklausomų rašyto
jų sąjungą, dalyvauja šios sąjun
gos renginiuose bei leidžia
muose almanachuose.

“Švieselės” klubas draugau
ja su kitų rajonų literatais, orga
nizuoja bendras Iteratūrines 
šventes. Su Tauragės rajono 
Laukesos gyvenvietės “Vakaru
tės” literatų klubu surengė lite
ratūrinius vakarus ir Jurbarke, 
ir Laukėsoje. Įvyko turiningi su
sitikimai su Elektrėnų, Taura

El Greco (1541-1614), Kristus veja lauk pirklius iš šventovės

Dailės parodos Jurbarke
Rusijos caras Nikalojus I už 

uolią tarnybą kunigaikščiui Ila- 
rionui Vasilčikovui 1845 m. pa
dovanojo Jurbarko dvarą. Kuni
gaikščių palikuonys šį dvarą val
dė iki nepriklausomos Lietuvos 
susikūrimo, kuomet jo miškai 
buvo suvalstybinti, o žemė išda
linta savanoriams-kūrėjams. Iš 
Vasilčikovų valdymo laikų da
bar Jurbarko parke tebestovi tik 
pietų ir šiaurės sienos bei cerk
vė, nuo pokario metų nebevei
kianti. Šiauriniame sparne įsi
kūrė krašto muziejus, o po ilgo 
ir kruopštaus remonto cerkvės 
pastatas pavirto koncertų ir pa
rodų sale. Ši salė turi puikų ap
švietimą ir gražų estetinį vaizdą, 
todėl joje ir Vilniaus, ir Kauno 
dailininkai su malonumu rengia 
savo paveikslų parodas.

Besibaigiant žiemai, didoką 
savo paveikslų parodą surengė 
vilnietis jaunas tapytojas Pau
lius Juška. Jurbarkiečiai turėjo

SOFIJA ŠVIESAITĖ

Amžių pilnatis
Rūpestėli, vargų nuskalpuotas, 
Prarymojai čia dienas, naktis. 
Tvirtas būki prieš vėtras audrotas, 
Vilčių kelią tešvies PILNA TIS.

KURS ant delno visus amžius neša, 
Gyvastį dalina JIS visiems.
JO palaimos ir žolytė prašo, 
Kurią teikia geriems ir blogiems.

TUJEN Amžių Švyturiu budėki 
Motinėlės Baltijos krantuos. 
VIEŠPA TS eina viri bangų - tikėki,- 
Tik JIS vienas ranką tau paduos.

Nutils gi baisios audios ir perkūnai, 
JIS liuciferius trenks į gelmes. 
Prieš JĮ klups tvarinių milijonai, - 
JIS į Amžiną PILNA TĮ ves!

2001.X.19 

gės, Marijampolės literatų klu
bais. Jų metu buvo pasidalinta 
mintimis apie literatūrinę kūry
bą, leidybos problemas, klubų 
veiklą, vieni kitus supažindino 
su savo naujausiais posmais.

Balandžio mėn. buvo su
rengta graži poezijos popietė su 
artimiausių kaimynų - Šakių ra
jono literatų klubu “Lygumų 
šaltinis”. Apie šakiečių literatų 
kūrybą ir veiklą susirinkusiems 
papasakojo Janina Marcinkevi
čienė. (Beje, Tėviškės žiburių 
skaitytojams ji pažįstama - laik
raščio puslapiuose neretai buvo 
spausdinti jos eilėraščiai bei 
straipsniai). J. Marcinkevičienė 
jau yra išleidusi 8 poezijos kny
gas. Ji paskaitė eilėraščių iš savo 
paskutiniosios knygos-rinktinės 
Per dobilų rasas. Rita Juškevi- 
čiūtė-Mockeliūnienė supažin
dino su savo posmais iš pernai 
išleistos knygos Jau nušalnojo 
paukščių takas. Pluoštą eilėraš
čių perskaitė ir Ona Jasinskienė 
iš lyrikos rinktinės Pasišauksiu 
žodį. Jaunieji Šakių dainininkai 
padainavo nemažai skambių 
dainų, sukurtų pagal kraštiečių 
poetų posmus.

Dabar ir “Švieselės” klubo 
nariai, ir kiti Tauragės apskri
ties literatų klubai brandina su
manymą vasarą surengti bendrą 
literatūrinę šventę Rambyno 
kalne. Vytautas Kutkevičius,

“Švieselės” klubo narys 

gerą progą susipažinti su šio 
menininko savitais kūrybiniais 
ieškojimais, o parodos atidary
mo metu ir pasiklausyti paties 
dailininko samprotavimų apie 
dailę, apie savo kūrybinį kelią.

Gegužės pradžioje į Jurbar
ką savo naujausius paveikslus iš 
Vilniaus atgabeno kita jauna 
dailininkė Agnė Juškaitė. Nors 
ji yra Pauliaus Juškos sesuo, ta
čiau savo kūrybos tematika bei 
spalvine gama labai skiriasi nuo 
brolio. Tuo įsitikino kiekvienas 
parodose besilankąs meno ver
tintojas.

Agnė Juškaitė gimė 1972 m. 
Vilniuje ir 1999 m. baigė Vil
niaus dailės akademiją, kurioje 
įsigijo magistrės laipsnį. Ji studi
javo Monumentaliosios dailės 
katedroje vitražo specialybę. 
Nors A. Juškaitė vitražistė, bet 
daug jėgų ir laiko skiria ir tapy
bai. Jau yra surengusi tris asme
nines parodas Vilniuje ir daly
vavusi keliose grupinėse paro
dose.

Atidarydama parodą kalbė
jusi Jurbarko Vinco Grybo me
morialinio muziejaus darbuoto
ja dailininkė Eglė Untulytė pa
žymėjo, kad A. Juškaitės pa
veiksluose nesunku pastebėti, 
jog menininkę nuolat domina ir 
žmogus, ir žmogaus daiktai - at
seit “sužmogėję” daiktai.

A. Juškaitė pasipasakojo, 
kaip formuojasi jos kūrybinis 
credo, kokią jai įtaką paliko ke
lionės į užsienio šalis, pažintis 
su tų kraštų menu. Birželio pa
baigoje jurbarkiečiai tikisi, kad 
vėl išvys naują parodą.

Vytautas Kutkevičius

XII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo, kuris įvyks gegužės 21-24 d.d. Lemonte, organizacinio 
komiteto pirm. Leonas Narbutis apie šį renginį aiškina žurn. Edvardui Šulaičiui

Giesmių festivalis
Visą savaitę (IV.21-27) Šv. 

Vincento Pauliečio šventovėje 
tęsėsi jo IV sakralinės muzikos 
festivalis Džiūgaukim... Aleliuja. 
Vakarais šv. Mišių metu ir po jų 
giedojo vis kiti chorai ne tik iš 
Marijampolės miesto, bet ir 
Sasnavos, Kazlų Rūtos, Alytaus, 
Kauno, Gargždų. Visi jie kėlė 
klausytojų dvasinę nuotaiką.

Balandžio 27-ąją 15 vai. 
prasidėjo festivalio baigiamasis 
koncertas. Vietoj kai kurių ne
galėjusių pakartotinai atvykti 
chorų dalyvavo dar visai nepasi- 
rodžiusieji. Tai Kauno arkika
tedros bazilikos “Cantate”, Vil
niaus jėzuitų gimnazijos moks
leivių, Marijampolės kolegijos 
kamerinis, Vilniaus Pedagogi
nio universiteto “Ave vita”. 
Tarp šįkart giedojusių aštuonių 
kolektyvų tubūt geriausiai išly
gintais balsais pasižymėjo Mari
jampolės choras “Suvalkija”, va
dovaujamas V. Junevičienės.

Festivalio globėjai buvo Vil
kaviškio vyskupas R. Norvilą ir 
Šv. Vincento Pauliečio parapi
jos klebonas mons. J. Pečiuko- 
nis. Jie pasidžiaugė gausiu cho
rų bei klausytojų dalyvavimu.

Viešpatį šlovino įvairių

Kazlų Rudos choras “Viltis”, dalyvavęs giesmių festivalyje Marijam
polėje. Vadovė - L. Vytukynienė Nuotr. R. Linvonio

Maryampolės kolegijos choras, dalyvavęs giesmių festivalyje, pasi
žymėjo išlygintu baisingumu Nuotr. R. Linvonio

Atsiųsta
Jūratė Vyliūtė, BROLIS VIN

CENTAS. Apybraiža apie monsin
jorą Vincentą Včlavičių. Redakto
rės - Jadvyga Kardclytė ir Liuda Si- 
darienė. Išleido “Katalikų akade
mijos” leidykla (A. Jakšto 9, Vil
nius 2600). Įvadinis žodis - vyskupo 
Jono Borutos, SJ, Vilnius, 2003 m., 
312 psl.

PENSININKAS, 2/03, XIX 
metai. Redaktorius - Karolis Mil- 
kovaitis. Administratorė - Elena 
Sirutienė. Leidėjas - JAV LB So
cialinių reikalų taryba (2711 W. 71 

kompozitorių giesmės: Anima 
mea, Dieve, mano Dieve, Prisikė
lė, Kai pažvelgiu, Gloria, Cantate 
Domino, Avė Maria, Sonetai, 
Richte mieli Gott ir kt.

“Suvalkijos” solistės L. Ta
mošiūnienė ir B. Pavalkienė su
giedojo marijampoliečio K. 
Knoro kūrinį Dėkui Tau, Dieve. 
Tai buvo tarsi padėka už festi
valį religinės muzikos gerbė
jams, kūrėjams ir atlikėjams.

Po šventovės skliautais ga
lėjai jausti džiugią, pakilią nuo
taiką. Globėjams, chorų vado
vams įteiktos meniškos statulė
lės, vazelės, puokštės gyvų gėlių. 
Pastarosiomis apdovanotas ir 
visas dienas chorų klausęsis 
buv. ilgametis šios šventovės 
vargonininkas K. Knoras, buvu
si kultūros skyriaus vedėja J. 
Lenktaitienė, giesmių kūrėjas 
R. Makūnas ir kt. Nuoširdžiai 
dėkojo nenuilstanti kelių chorų 
dirigentė bei festivalio “siela” 
V. Junevičienė. Švytėjo iš 
džiaugsmo mons. J. Pečiukonis, 
pridūręs: “Iki pasimatymo kitais 
metais”. Diriguojant choro va
dovui ir pritariant vargonams, 
iškilmingai nuaidėjo Šventuoju 
Prisikėlimu, palydėtas ilgai trun
kančiais plojimais.

paminėti
Street, Chicago, 1L 60629, USA). 
Išeina 8 kartus per melus. Metinė 
prenumerata: JAV-se 15 dol., Ka
nadoje ir kitur 25 JAV dol.

LITUANISTICA, nr. 4(52), 2002 
m. Lietuvos mokslų akademijos lei
dinys istorijai, archeologijai, kalbai, 
literatūrai, tautosakai ir etnologijai, 
100 psl. ir viršeliai. Redaguoja A.. 
Gapsevičienė ir A. Juškaitė. Adre
sas: Gedimino pr. 3, 2600 Vilnius. 
Tiražas 260 egz. Kaina sutartinė. KLB muziejuje š.m. gegužės 25 d. (Anapilyje) atidaroma Jono Daniuno nuotraukų paroda. Čia pavyzdys iš 

serijos “Vestuvės”

Gaila, kad kitų parapijų kle
bonai neatvyko: vertėjo pasimo
kyti, kaip reikia telkti choristus 
savo bažnyčioms.

Blaivybės sąjūdžio veikla
Balandžio 26 d. vyko Vys

kupo M. Valančiaus Blaivystės 
Sąjūdžio Marijampolės skyriaus 
konferencija Žmogau, sustok ir 
susimąstyk... Šv. Mišias aukojo 
vyskupas R. Norvilą kartu su Šv. 
arkangelo Mykolo parapijos 
klebonu S. Puidoku. Pastarasis 
pasakė pritaikytą blaivybei pa
mokslą.

Į miesto savivaldybės salę 
suvadino smagus “Bočių” kape
los maršas. Po registracijos ir 
atidarymo kalbėjo vysk. R. Nor
vilą, pakvietęs visus į blaivybės 
veiklą, rodyti pavyzdį, ypač 
tiems, kurie nepajėgia atsispirti 
alkoholio ar narkotikų pragaiš
tingoms vilionėms. Platų prane
šimą apie blaivystės veiklą pa
darė Lietuvos vysk. M. Valan
čiaus BS valdybos pirmininkas 
J. Kvederaitis, mūsų mieste pra
leidęs savo jaunystę šio straips
nio autorius skaitė 3 savo eilė
raščius blaivybės temomis bei 
“Tremtiniams”. Jie įteikti Va- 
lančiukų aidas laikraštėlio re
daktoriui J. Kvederavičiui, kuris 
pažadėjo įdėti į būsimus nu
merius.

Gydytoja V. Šlapikienė savo 
paskaitoje nagrinėjo liūdnas al
koholizmo pasekmes. Vilkaviš
kio vyskupijos Šeimos centro di
rektorė L. Braukylienė vardijo 
sunkumus, su kuriais tenka susi
durti mėginant traukti silpnava
lių šeimas iš nuosmukio. Kartu 
ji ragino kreipti ypatingą dėme
sį į pagalbą nedarnių šeimų 
vaikams.

Gražiai pasirodė VI vid. 
mokyklos valančiukai (mokyt. 
N. Puodžiūnienė). Net keli iš jų 
grojo kanklėmis, vadovaujant J. 
Vyliui. Kanklininkams pritarė 
jaunieji dainininkai.

Pabaigoje koncertavo an
samblis “Bočiai”. Itin maloniai 
nuteikė duetas “Ąžuolai”, žaidi
mas Pijokėli, eik namo, patrioti
nės dainos Sveiki broliai ir Vy
dūno Lietuva, brangi šalelė.

* * *
Balandžio 27 d. užsitęsęs 

smarkus lietus neleido atlikti žy
gio Už gyvybę nuo abiejų švento
vių į ligoninę. Žygis turėjo baig
tis pamaldomis Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio tėviškės kop
lyčioje.

Jeronimas Salčiūnas
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Violeta Urmanavičiūtė-Ur- 
mana šių metų vasarį koncerta
vo Romos operos teatre, ciklo 
Great Voices (Didieji balsai) va
kare. Koncerto programoje bu
vo Richard Wagner, Amilcare 
Ponchielli, Giuseppe Verdi mu
zika. Dainininkei akompanavo 
Romos teatro simfoninis or
kestras, diriguojamas Christof 
Perick. Ta proga Italijos žinia- 
sklaida pažymėjo, kad meco
sopranas V. Urmana yra viena 
ryškiausių pasaulio lyrinių bal
sų. Dainininkė yra dainavusi 
įvairiose Europos operų teatrų 
scenose - Vienos, Salzburgo, 
Londono, Paryžiaus, Barcelonos, 
Milano - taip pat Japonijoje ir
JAV. Romos operos teatre 1999 
m. ji dainavo Erikos vaidmenį 
R. Wagnerio Die Walkuere, diri
guojant Giuseppe Sinopoli.

Klaipėdos miesto liaudiškos 
muzikos ansamblis Senoliai bu
vo pripažintas geriausiu 2002 
metų tradicinės instrumentinės 
muzikos atlikėju ir apdovanotas 
Aukso paukštės žymeniu. Ge
riausiu kaimo folkloro ansamb
liu pripažintas Mažeikių rajono 
Sedos ansamblis Rėmolee, ge
riausiu miesto folkloro ansamb
liu - Lietuvos veterinarijos aka
demijos suburta Kupole. Do
meikavos vidurinės mokyklos 
folkloro ansambliui Serbentėlė 
atiteko geriausio vaikų ansamb
lio titulas. 2002 m. pabaigoje 
Klaipėdos Senoliai buvo atšven
tę savo gyvavimo dvidešimtme
tį. Pasak ansamblio vadovės 
Elenos Šalkauskienės, nors gru
pės nariai yra garbaus amžiaus, 
jų atliekama muzika išjudina 
bet kokį užsnūdėlį, jų klausantis 
pačios kojos kilnojasi. Šiuos 
kasmetinius apdovanojimus 1999 
m. įsteigė Lietuvos liaudies kul
tūros centras ir Pasaulio lietu
vių dainų šventės fondas, siek
dami atkreipti visuomenės dė
mesį į mėgėjų meninę kūrybą.

M. K. Čiurlionio kvartetas 
kovo pradžioje Valstybinės fil
harmonijos salėje, kartu su pia
nistu Jurgiu Karnavičiumi, atli
ko trečią programą iš ciklo 
XIX-XX š. kompozitorių kameri
niai šedevrai. Koncerte skambė
jo vieno ryškiausių romantizmo 
atstovų, Robert Schumanno, 
kūryba: styginių kvartetas, for
tepijoniniai kvartetas ir kvinte
tas. Šiais metais M. K. Čiurlio
nio kvartetas švęs savo kūrybi
nės veiklos 35-metį. Nuo įsistei- 
gimo 1968 m. Kvartetas, Valsty
binės premijos laureatas, yra su
rengęs per tris tūkstančius kon
certų Lietuvoje ir užsienyje, da
lyvavęs įvairiuose festivaliuose. 
Kritikai vertina Kvartetą kaip 
nepriekaištingą atlikėją, kurio 
interpretacijos nuoširdžios ir 
nepaprastai tikslios, grojimas - 
pasaulinio lygio. Pianistas, tarp
tautinių konkursų laureatas, do
centas Jurgis Karnavičius - gar
sios muzikų giminės narys. Jo 
senelis, kompozitorius Jurgis 
Karnavičius (1884-1941), operų 
Gražina ir Radvila Perkūnas au
torius, tėvas - pianistas, profe
sorius Jurgis Karnavičius (1912- 
2001), ilgametis Lietuvos muzi
kos akademijos rektorius.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS

Oskaro Koršunovo teatras 
kovo mėnesį išvyko dviejų mė
nesių gastrolėms po Prancūziją. 
Šios kelionės metu teatras pa
rodė dvidešimt Ugnies veido 
spektaklių dvylikoje Prancūzijos 
miestų. Ugnies veidas pastatytas 
pagal Marius von Mayenburgo 
pjesę, režisavo pats O. Koršu
novas, vaidino aktoriai Dalia 
Brenciūtė, Dainius Gavenonis, 
Gytis Ivanauskas, Rasa Samuo
lytė, Remigijus Vilkaitis ir kt. 
Gegužės mėnesį didžioji teatro 
grupės dalis vėl ruošiasi į užsie
nį su W. Shakespeare komedija 
Vasarvidžio nakties sapnas. Už
sienyje planuojami ir kiti W. 
Shakespeare veikalo Romeo ir
Juliette spektakliai - birželio mė
nesį Vokietijos sostinės Berlyno 
Hebbel teatre, JAV New Haven 
tarptautiniame teatro festivaly
je, liepos mėnesį Prancūzijos 
Avignono tarptautiniame teatro 
festivalyje. Vilniaus žiūrovai šį 
spektaklį tegalės matyti tik spa
lio mėnesį. G.K.

C\y C\>* <5

Tautinės aprangos rinkinio prista
tymas “Forum Palace” Vilniuje 
š.m. birželio 30 d.
Pasaulio lietuvių dainų šventės 
direktorius Jonas Mikutavičius rašo 
apie lietuviškų tautinių kostiumų 
parodos atidaryną, kuris įvyks š.m. 
birželio 30 d. “Forum Palace” pa
talpose Vilniuje. “Vienu iš valsty
bės simbolių - šalia vėliavos, herbo, 
himno - visame pasaulyje laikomas 
tautinis kostiumas, todėl labai pras
minga, kad Lietuvos valstybės - 
Karaliaus Mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui skirta Pasaulio 
lietuvių dainų šventė prasideda bū
tent tautinio kostiumo pristatymu 
birželio 30 dieną FORUM PA
LACE. To dar nebuvo - ant šviesų 
nutvieksto podiumo, tarsi šiuolaiki
nės mados renginyje, Jūs turėsite 
progos pamatyti įspūdingą visų Lie
tuvos regionų tautinių kostiumų 
kolekciją. Tautinių kostiumų ko
lekcija - tai išeiginiai XIX a. lietu
vių drabužiai, rekonstruoti remian
tis mokslinių tyrinėjimų duomeni
mis. Šiuo metodu sukurti drabužiai 
daugelyje pasaulio šalių laikomi 
tautinio kostiumo etalonu. Kostiu
mus atkūrė menotyrininkės Teresė 
Jurkuvienė, Laisvė Ašmonaitienė, 
Danutė Keturakienė, audė geriau
sios Lietuvos audėjos. Antroji ren
ginio dalis - modernus XXI am
žiaus požiūris į tradiciją. Bus de
monstruojamos žymiausių dabar
ties dizainerių Aleksandro Po- 
grebnojaus ir Vidos Simonavičiū- 
tės, Sandros Straukaitės, Ramunės 
Strazdaitės, Julijos Žilėnienės ko
lekcijos, sukurtos tautinių drabužių 
motyvais specialiai šiam renginiui. 
Kolekcijų demonstravimą gyva mu
zika - dainuos Veronika Povi
lionienė, Rugiaveidė, folkloro an
sambliai, gros žymiausi senosios bei 
džiazo, roko, kitų muzikos stilių at
likėjai”. Inf
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pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

V . .. 7 7 .. ' ■

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 UZ:
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

. 1.25% 

.1.55% 
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%

Asmenines paskolas

IMA UŽ:

nuo..........................

Sutarties paskolas 
nuo..................

.6.00%

.6.00%
Nekiln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..................... .4.35%
2 metų..................... .4.70%
3 metų..................... .5.00%
4 metų..................... .5.40%
5 metų..................... .5.50%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metu............ ,.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 TINKLAPĮ: www.rpcul.com

__ ___________________________

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

HomeLIfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

BLOOR-HIGH PARK naujai 
atremontuotas 2 miegamų
jų “condo” 1,200 kv. pėdų 
dydžio. Prašo $249,900.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI,ba

Associate Broker

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

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

(90S) 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

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

Reguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: (416)233-4601
SQ00* $q>00*
Ooff K”' 1 Parcel f>off

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

“Šatrijos” tunto sesės (iš k.) M. Kulikauskaitė, A. Gorytė, A Tarvydaitė 
ir V. Pečiulytė “Romuvos” 40-mečio sukaktuvinėje stovykloje, vėliavų 
aikštėje, kur ir šią vasarą plevėsuos skautų-čių keliamos vėliavos nuo 
rugpjūčio 3 iki rugpjūčio 10 d. Nuotr. R. Otto

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mo ir tolerancijos šalininkai; 
amerikiečiai, pasak Jankelo- 
vich, “jaučia, kad jų jėga perka 
jiems nepriklausomumą nuo 
pasaulio nuomonių.”

Kanados doleris, kuris pas
kutiniu metu labai pakilo lygi
nant su JAV doleriu, vieniems 
neša džiaugsmą, kitiems nuliū
dimą. Šių metų pradžioje kana- 
diškasis doleris buvo vertas 63- 
64 JAV centų. Gegužės pra
džioje jis buvo net peršokęs 72 
JAV centų ribą, dabar yra maž
daug 71-73 JAV centų zonoje. 
Kaip teigia Toronto beisbolo 
Blue Jays administracijos parei
gūnai, kiekvienas dolerio pako
pimas vienu centu aukščiau su
taupo klubui $400,000, nes žai
dėjų metinės algos mokamos 
amerikietiškais doleriais. Tą pa
tį dolerio vertės kaita reiškia ir 
kitiems Kanados aukštųjų lygų 
beisbolo, krepšinio bei ledo ri
tulio klubams. Džiaugiasi ir va
žiuojantieji į JAV atostogauti ar 
apsipirkti, nes gali sutaupyti 
keisdami savo “lūnius” j JAV 
dolerius. Bet skundžiasi verslo- 
vininkai, nes kanadiškų produk
tų, eksportuojamų į JAV, kai
nos kyla, didėja konkurencija su 
JAV importais iš kitų valstybių.

Atrodo, kad investitoriai dėl 
įvairių priežasčių (karo su Ira
ku, ekonominio pastovumo, 
mokamų palūkanų už indėlius 
ir t.t.) susidomėjo Kanada. Bet 
ekonomikos žinovų nuomone, 
šis susidomėjimas auga ne to
dėl, kad Kanados ekonominis 
augimas spartesnis, mokamos 
didesnės palūkanos, bet dau
giau todėl, kad JAV ekonomi
niai rodikliai jau ilgą laiką pa
stoviai krinta, valstybės biudže
tas grimsta į raudono rašalo jū
rą ir investitoriai traukiasi iš 
JAV ieškodami geresnių rinkų. 
Įdomus šiuo laikotarpiu yra ir 
lito su abiem doleriais santykis. 
Kai litas buvo “atkabintas” nuo 
JAV dolerio ir “prikabintas” 
prie euro, JAV doleris buvo ly
gus 4 litams ir euras lygus 
3.4528 litams. Kanadiškas dole
ris tada buvo vertas truputį dau
giau 3 litų. Laikui bėgant, JAV 
dolerio vertė krito žemiau 3 li
tų, kanadiško dolerio - iki 2.16. 
Bet per pastarąsias dvi savaites 
kanadiško dolerio, lito ir euro 
santykiai liko beveik tokie pa
tys, bet JAV dolerio vertė ma
žėjo prieš visas tris valiutas.

Kandidatai į federacinių li
beralų vadovo postą, buv. fi
nansų ministeris Paul Martin, 
64 m. amžiaus, min. pirmininko 
pavaduotojas John Manley, 53 
m., ir paveldo ministerė Sheila 
Copps, 50 m., gegužės 33 d. tu
rėjo pirmus priešrinkiminius 
debatus Edmontone (AB). De
batai truko 90 minučių, ir juose 
kandidatai buvo klausinėjami 
apie parlamento reformas, imi
graciją, švietimą, paramą mies
tams, indėnų/eskimų įstatymus, 
Kanados Vakarų problemų 
skirtingumą. Kandidatų atsaky
muose gilesnių ar įdomesnių 
įžvalgų ar skirtumų nebuvo, visi 
buvo mandagūs tarpusavyje (iš
skyrus gal aštresnį J. Manley 
kaltinimą P. Martin apie rėmėjų 
sąrašų slaptinimą). P. Martin

siekti ir nubausti. Pagal dabar 
viešai išaiškėjusias aplinkybes 
pasirodo, kad apie jo veiklą mi
nisterijoje buvo žinoma ir kad 
jis turėjo talkininkų, bet tik ne
aiškūs ar neskelbiami jo veiklos 
tikslai. Pasirodo, kad G. Ogaick 
už žinias apie Saudi Arabijos 
princesę Hend ai Fassi pasiūlė 
buvusiam karališkos šeimos sar
gybiniui nemažą pinigų sumą. 
Viena iš tų žinių rodo, kad prin
cesės vyrui, karaliaus broliui 
princui Turki bin Abdel Aziz 
nežinant, Kairo mieste, viena
me ištaigingame viešbutyje, vė
lai naktį princesė buvo priėmusi 
vyriškus svečius. G. Ogaick tal
kininku buvęs kitas kanadietis 
M. Lemieuix, kuris palaikęs ry
šius su princu Turki bei prince
se Hend. Kurį laiką jis gyveno 
Barrie, Ont. Dabar M. Lemie
uix advokatui padedant, už tal
kininkavimą G. Ogaick, iš Už
sienio reikalų ministerijos rei
kalauja 5 milijonų dolerių. G. 
Ogaick norėjo sužinoti, kas bu
vo tie vėlyvi vyrai, princesės 
svečiai. Taip ir neaišku, ar tos 
žinios buvo reikalingos ministe
rijai, ar tik patiems biurokra
tams?

Ar Kanada prisidės prie ra
ketinės gynybos? JAV rūpinasi, 
kad kokia nors dviveidė dikta
tūrinė valstybė, kaip pvz. Š. Ko
rėja, nepradėtų apšaudyti rake
tomis su atominiais ūžtaisiais Š. 
Amerikos vakarinių pakrančių 
miestų. Kad taip neatsitikų, 
JAV prezidentas G. Bush sten
giasi sukurti priešraketinę gyny
bą. Kanados ministeris pirmi
ninkas J. Chretien anksčiau kar
tu su Rusijos prezidentu V. Pu
tinu ir Kinijos prezidentu tam 
nepritarė, bet dabar, atrodo, jau 
keičia nuomonę. Prisimenamos 
ir buvusio JAV prezidento pa
stangos vadinamo “Žvaigždžių 
karo” pagalba sukurti žemyno 
gynybą. To ir dabar siekiama. 
Kanados vyriausybė yra pasi
ruošusi JAV pasiūlymą prisidėti 
prie žemyno gynybos artimiau
siu metu svarstyti. Nemažai Li
beralų partijos vadovų šiam 
JAV pasiūlymui nepritaria, nes 
jų manymu tai esanti tos šalies 
agresyvios politikos dalis. J. 
Chretien betgi sako, kad pasau
lyje padėtis keičiasi. Atsakingi 
Kanados kariai mano, kad būtų 
nesąmonė nedalyvaui bendroje 
gynyboje, tačiau vyriausybė įsiti
kinusi, kad dėl to dar nėra ko 
skubėti. B.St.

Skautų veikla
• Prityrusios skautės su vado

vėm prisijungė prie “Toronto Bay 
Initiative” projekto ir padėjo šva
rinti Toronto gatves prie uosto. 
Dalyvavo Elytė Saplytė, Renata Si- 
monavičiūtė ir Viktorija Valaitytė 
su vadovėm Rūta Stauskiene, Ve
ronika Lemon, Adele Radžiūnaite 
ir “Šatrijos” tuntininke Rūta Le
mon. Reporteriai buvo sužavėti, 
kad prie šio darbo prisidėjo lietu
vaitės skautės ir gražiai viską atliko 
dainuodamos.

• “Romuvoje” gegužės 3 d. 
įvyko skautų vyčių įžodis. Sveiki
nam naujus vyčius - Tomą Kurą, 
Vytą Kaminską, Liną Paškauską, 
Gintą Tirilj ir Matą Turczyn. M.R.

| S p ortas
Aplink pasaulį
Šiemet gegužės 10 d. sukako 

10 metų, kai jachtos “Lietuva” 9 
žmonių įgula įveikė 33,000 jūrmylių 
plaukdama aplink pasaulį, išgarsin
dama Lietuvos vardą. Po šios 13 
mėnesių trukusios kelionės Jachta 
“Lietuva” kelerius metus buvo re
montuojama ir dabar vėl nuleista į 
vandenį. Nors dauguma žmonių šią 
kelionę aplink pasaulį vertino kaip 
žygdarbį, pasiryžę buriuotojai nesu
silaukė atitinkamo Lietuvos val
džios dėmesio. Inf.

Bėgimas per Europą
Petras Silkinas, 61 metų kre- 

tingietis, pasaulio tolimų nuotolių 
bėgimo čempionas, š.m. gegužės 9 
d. pradėjo savo išsvajotą ilgąjį bėgi
mą “Per Europą už Lietuvą 2003”. 
P. Silkinas iš Vilniaus bėga į Rygą, 
Taliną, Helsinkį ir kitas Europos 
sostines, kasdien įveikdamas po 60 
km. Bėgimą numato baigti lapkri
čio 21 d. Romoje. P. Silkinas pra
dėjęs bėgioti prieš 40 metų ir per 
savo gyvenimą jau yra nubėgęs 
daugiau kaip 150,000 kilometrų. 
Naują 1,000 km bėgimo pasaulinį 
rekordą pasiekė Australijoje 199S 
m., tą nuotolį įveikęs per 11 parų 
13 valandų 54 minutes ir 58 sekun
des. Šiam bėgimui per Europą bė
gikas kasdien treniravosi nubėgda
mas po 41 km. Inf.

Aukso medalis Kanadai
Tarptautinės ledo ritulio varžy

bos, vykusios Suomijos sostinėje 
Helsinkyje, pasibaigė gegužės 10 d. 
Baigmėje Kanada įveikė Švedijos 
rinktinę 3:2 rezultatu ir vėl po il
gesnės šešerių metų pertraukos lai
mėjo pirmą vietą ir gavo aukso me
dalį. Pažymėtina, kad šiose varžy
bose, be kanadiečių, rusų, švedų, 
suomių, čekų, šveicarų, dalyvavo ir 
latvių komanda, nugalėjusi rusų 
rinktinę Latvijos nepriklausomybės 
atstatymo dieną. B.St.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos krepši

nio lygoje (LKL) dar neaišku, kas 
laimės aukso žiedus. Kova vyksta 
tarp praėjusių metų čempionų Vil
niaus “Lietuvos ryto” ir Kauno 
“Žalgirio” krepšininkų. Kova vyks 
iki keturių laimėjimų ir šiuo metu 
“Žalgiris” veda seriją 3:2. Bronzos 
medalį jau išsikovojo Alytaus “Ali- 
ta”, laimėjusi seriją 3:1 prieš Šiau
lių “Šiaulius”.

LENGVOJI ATLETIKA: Bu
dapešte (Vengrija) vykusiose pir
menybėse Lietuvos penkiakovinin- 
kas A. Zadneprovskis laimėjo pa
saulio taurės trečią tarpsnį. E. 
Krunglocas liko septintoje vietoje. 
Abu užsitikrino vietą pasaulio tau
rės varžybų baigmės varžybose 
Graikijoje. Lietuvos lengvosios at
letikos federacijos (LLAF) pa
skelbtame geriausių 2003 metų ša
lies sportininkų įvertinime pirmoji 
vietą teko Sidney olimpiniam čem
pionui V. Aleknai. Antrąją vietą 
užėmė daugiakovininkė A. Skujytė 
ir trečiąją - Lietuvos rekordininkas 
5000 m vyrų bėgime M. Pūkštąs.

DVIRAČIAI: Lietuvis D. Rai
telis laimėjo Italijoje vykusias 47- 
ąsias dviračių lenktynes “GP In- 
dustria Commercio ed Artigiana- 
to”, 124 km nuvažiavęs per 2 vai. 55 
min. Prancūzijoje vykusių 49-ųjų 
daugiadienių dviračių lenktynių 
“Quatre Jours de Dunkerque” pas
kutiniajame tarpsnyje lietuvis S. 
Ruškys užėmė ketvirtąją vietą. 
Australijoje vykstančiame IV pa
saulio dviračių tako taurės varžybų 
tarpsnyje moterų 3 km asmeninėse 
persekiojimo lenktynėse D. Žiliūtė 
nuotolį įveikė per 3 m 41,638 sek ir 
laimėjo sidabro medalį. Daug ža
dantis Lietuvos dviratininkas M. 
Sabaliauskas - pirmas Lietuvos dvi
ratininkas, įsiveržęs į dešimtuką 
garsiose daugiadienėse lenktynėse 
“Giro d?Italia”.

BOKSAS: Kaune vykusiose 
VII tarptautinėse Algirdo Šociko 
bokso varžybose, kuriame dalyvavo 
62 boksininkai iš 11 šalių, olimpie
tis L Stapovičius (svorio grupė iki 
51 kg), V. Bičiulaitis (iki 60 kg), D. 
Bandorovas (iki 69 kg) ir kaunietis 
D. Jasevičius, kuris buvo pripažin
tas techniškiausiu varžybų boksi
ninku, iškovojo pirmas vietas. V.P.
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0 Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios gerai 
nemokėti

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
2.00% už 1 m. term, indėlius 
2.60% už 2 m. term, indėlius 
3.00% už 3 m. term, indėlius 
3.25% už 4 m. term, indėlius 
3.65% už 5 m. term, indėlius 
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.25% už 1 m. GIC invest. 
2.85% už 2 m. GIC invest. 
3.35% už 3 m. GIC invest. 
3.85% už 4 m. GIC invest. 
3.95% už 5 m. GIC invest.
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.50% už RRSP 1 m. term. Ind. 
3.10% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.60% už RRSP 3 m. term. ind. 
4.10% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.20% už RRSP 5 m. term. Ind.
1.00% 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)

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

1 metų...................... 4.35%
2 metų...................... 4.70%
3 metų...................... 5.00%
4 metų...................... 5.40%
5 metų...................... 5.50%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
8Ą9KAITU 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 trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
LN skyriuje - penktadieniais nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

ROYAL LeRZVGE 
■■■■■■■MB 1111111111111111111111

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

st ra Travel_______
& Services Inc

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

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

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

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

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

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

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

ATOSTOGOS ŠILTUOSE KRAŠTUOSE? - dabar pats laikas!

MALDININKŲ KELIONĖS: Roma, Lurdas, Fatima, daugiau! 
Pavasario paskutinioji: gegužės 17 d. - dviem savaitėm!

buvo laikomas stipriausiu kan
didatu, tokiu jis ir liko po deba
tų. Sekantys debatai numatomi 
gegužės 10 d. Whitehorse (YT).

------------------------------------ G.K.
Kanados užsienio reikalų 

ministerija beveik po dvejų me
tų pranešė RCMP apie pirmojo 
ambasados sekretoriaus G. 
Ogaick Saudi Arabijoje nelega
lią veiklą. G. Ogaick baigė savo 
diplomatinę tarnybą ir, kaip 
pensininkas, liko ramiai gyventi 
Saudi Arabijoje. Todėl Kanados 
teisingumo rankos negali jo pa-

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

133 Roncesvalles Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

Tel. 416 531-4800

ALGIS 
MEDELIS rtĮSyrenaĮ

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI !
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmėti, kad, 
TZ 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


Atstatyti, kas sugriauta
Kreipimasis į tautiečius

Lietuvoje, Ukmergės rajo
ne, yra labai sena gyvenvietė - 
Veprių miestelis prie Šventosios 
upės, nukentėjęs karo metu ir 
ypač nuo ekologinės katastro
fos, kurią sukėlė 1989 m. sprogi
mas netolimoje Jonavos azoto 
gamykloje. Energingo vepriečio 
Romo Petro Šaulio suburta or
ganizacija “SOS - Vepriuose” 
ryžosi pagelbėti nelaimingiems 
Veprių gyventojams, visų pirma 
atstatyti karo metu susprogdin
tą bažnyčios bokštą ir sutvarkyti 
sudaužytus du pagrindinius var
pus: Didįjį (išlietą 1774 m.) ir 
vidutinį (išlietą 1681 m.) Tuo 
tikslu buvo renkamos aukos, 
kreiptasi į Amerikos lietuvius. 
Tačiau surinktų lėšų nepakan
ka, kad būtų galima pradėti at
statymo darbus. Gal dar atsiras
tų geros valios žmonių, tikinčių-

Veprių šventovė, laukianti būtinų 
remonto darbų Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412

Toronto Prisikėlimo parapijos choras, 1985 metais švenčiantis sol. Vaclovo Verikaičio amžiaus 60-tį. Sėdi: 
chorvedys Vaclovas Verikaitis, klebonas kun. Augustinas Simanavičius, OFM, muz. Linda Marcinkutė

jų ar kilusių iš buvusios Ukmer
gės apskrities, kurie galėtų nors 
trupinėliu prisidėti lėšomis prie 
šio kilnaus ir labai reikalingo 
projekto. Veprių bažnyčios kle
bono ir sinodo (4 asmenys, tarp 
jų ir R. P. Šaulys) nutarimu au
kojusieji daugiau kaip 200 litų 
bus įamžinti atminimo lentoje, 
kuri bus bažnyčios viduje.

Taip pat norima sutvarkyti 
Kristaus kančios kelius (“Kalva
rijas”), buvusius Vepriuose, vie
nus iš nedaugelio Lietuvoje. Jų 
ilgis virš 5 km, pastatytos 35 
koplytėlės (stotys), šį kelią supa 
miškų masyvas (117.9 ha).

Po Jonavos “Azoto” ekolo
ginės katastrofos išnyko kada
gių draustinis (40 ha), augęs 
prie Šventosios upės Dubakal- 
nio šlaite. Su “Miškų institutu” 
iš Kauno rajono kuriamas pro
jektas pasodinti parką šile, pro 
kurį praeina kalvarijų keliai.

Norinčius paremti kviečia
me atsiliepti adresu: Romui 
Petrui Šauliui Visuom. org. 
“SOS - Vepriuose”, Šventosios 
9, LT-4133 Vepriai, Ukmergės 
raj., Lietuva. Tel. +370 340 
41222, +370 614 11138.

Pagarbiai -
Zigmas Zinkevičius, 

Vilnius, 2003.1V.27

Į^moctįia' '-į Knygų rišykla 
lįįj “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga,

For our children to be happy and healthy, they need many things. Some arc free, but 
many arc not. The National Child Benefit (NCB) gives financial support to 
low-income families. This helps parents work towards a brighter future for 
their children. And it also helps to reduce child poverty in Canada.

Toronto Prisikėlimo parapijos choras antruoju parapijos veiklos dešimtmečiu. Viduryje - muz. Dalia 
Viskontienė, kun. Placidas Barius, OFM, Vaclovas Verikaitis
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IUOZAS (IOSEPH) NORKUS
Re/max West į staigoje 

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

Wost Realty Ine.

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

Nemokamas namų į vertinimas

Giesmė skamba jų širdyse
Šiemet gegužės 24 d. Toronto Prisikėlimo parapijos

Dantų gydytoja

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

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

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

- Na, jaunimas, pradedam!
- Dalia Viskontienė bando nu
raminti tarpusavyje įsikalbėju
sius choristus. Laukia ženklo 
pradėti akompaniatorė ir vargo
nininkė Danguolė Radtkė. Šios 
dvi muzikės, tarpusavyje 
šmaikštaudamos ir švelniai vie
na kitą kritikuodamos, sukuria 
jaukią choro repeticijos atmo
sferą.

- Atsiverskite giesmynų 20 
puslapį ir pirmyn!
Garbinkim Dievą giesme, 
Kuri skamba mūsų širdy...

Štai taip kaskart prasideda 
Prisikėlimo parapijos choro, šie
met gegužės 24 d. švenčiančio 
50-metį, repeticija.

- Kokie prisiminimai Jus ly
di iš ankstesnės choro veiklos? - 
pertraukos metu klausiu choro 
veteranus-veteranes.

Benefit
.................................................. ■

B 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 
TTY: 1 800 465-7735

0 Canada.gc.ca
□ Service Canada Access Centres

To find out more about all our services for children and their families and to receive your guide:

choras švenčia 50-metį
Prima Saplienė: Penkto de

šimtmečio pabaigoje mes, iš 
Lietuvos suvažiavęs jaunimas, 
svetimoje šalyje stengėmės lai
kytis drauge, todėl įsijungėme į 
vietos lietuvių bendruomenės 
veiklą. Kas mokėjo šoko, vaidi
no, o mes - dainavome. Iš pra
džių įsijungėme į Šv. Jono (da
bar Kankinių) parapijos chorą, 
kuriam vadovavo puikus senyvo 
amžiaus vargonininkas Pranas 
Motiejūnas (a.a.). Jis buvo labai 
veiklus - 1949 metais parengė
me pirmąjį koncertą. Lietuvos 
nepriklausomybės (Vasario 16- 
osios) dienai paminėti. Kaip 
šiandien menu Janę Vingelienę, 
tautiniais drabužiais, grandinė
mis surakintą, lyg pavergtą Lie
tuvą, stovinčią prie Trispalvės...

1953 metais savo parapiją 
steigė Tėvai pranciškonai. Var
gonininkas Pranas Motiejūnas 
su tuomet dar jaunu gražuoliu 
solistu Vaclovu Verikaičiu pa
kvietė mus į Pranciškonų para
pijos chorą. Tuomet buvo gau
sus ir pajėgus choras, globoja
mas jauno klebono kun. Placido 
Bariaus, OFM.

Ona Krasauskienė: Vėliau 
chorui vadovavo kun. Bronius 
Jurkšas. Mano atmintyje jis išli
ko kaip rimtas ir, drausmingas 
vadovas, labai išplėtęs choro 
muzikinę veiklą. Be giesmių 
dainuodavom ir pasaulietines 
dainas. Tuomet mūsų choras 
buvo labai gausus, nes dainavo
me mes - jaunimas, vaikai ir su
augę. Lietuviai gyveno įvairiuo- 

, se Kanados miestuose, todėl su
sitikimams ir bendravimui buvo 
rengiamos “Lietuvių dienos”. Į 
jas su koncertais vykdavome ir 

mes. Buvome Otavoje, Mont- 
realyje, Londone, Hamiltone. 
Išnuomotos salės būdavo pilnu
tėlės žiūrovų, o mūsų koncertus 
lydėdavo gausūs plojimai...

Regina Stabačinskienė: Įsi
jungiau į parapijos chorą vado
vaujant jaunam muzikui Euge
nijui Krikščiūnui. Repeticijos 
vykdavo labai rimtai, be jokių 
pašposavimų. Liūdna buvo per 
jas - nei žodžio į šalį. Jis kaž
kaip sugebėdavo visus nuteikti 
tik darbui. E. Krikščiūnas mus 
paruošė koncertui KĮyvlande 
(JAV), o vėliau pasiruošėm 
koncertui Šv. Cecilijos švento
vėje Toronte.

Valė Siminkevičienė: O 
man patiko dainuoti chorui va
dovaujant muz. Lindai Marcin
kutei. Ji buvo labai švelni ir 
miela. Patikdavo jos parenka
mas repertuaras - giesmės ir 
dainos būdavo melodingos ir 
mėgstamos klausytojų. Todėl 
“traukdavom - iš visos širdies”. 
Jos dėka paruošėme koncertą 
mūsų mylimo vadovo Vaclovo 
Verikaičio 60-mečio paminė
jimui.

Ona Krasauskienė: Septin
to dešimtmečio pradžioje cho
rui vadovauti grįžo solistas Vac
lovas Verikaitis (a.a.). Jis turėjo 
puikų balsą. Per repeticijas jei 
ką pasakydavo - negalėjai neiš
girsti. Sodrus baritonas visus 
pasišnekėjimus nutraukdavo. V. 
Verikaitis buvo ir didelis šposi
ninkas. Mus, moteris pavadin
davo gražuolėmis, ilgaplaukė
mis ar svajotojomis. Piktumo 
minutę galėjai iš jo išgirsti ir ne 
itin malonių epitetų. Mėgdavo 
pabrėžti, kad jam nereikia žaba
lų ir kurčių. Vyrams sakydavo: 
“netempkit (suprask - nelėtin- 
kit) dainos, lyg š... virvės”, o 
mums, moterims, - “nerėkit, 
kaip davatkos prie špitolės”.

Prima Saplienė: V. Verikai
tis labai gerai mokydavo. Gies
mes ir dainas parinkdavo melo
dingas. Mėgdavo svajingas dai
nas apie meilę. Prieš koncertus 
mus “kankindavo” dažnomis re
peticijomis. Juk buvome jauni, 
auginome mažus vaikus, o ir už
dirbti duonai reikėjo. Juokavi
mai, padainavimai per repetici
jų pertraukas viską “atpirk
davo”.

Mikas Slapšys: V. Verikai
tis buvo labai geras - stengėsi 
mus kur nors išvežti. Stebėjo
mės, kaip jis sugebėdavo surasti 
rėmėjų ir surinkti nemažas su
mas pinigų mūsų kelionėms. 
Smagios ir neprailgstančios bū
davo kelionės traukiniais - jais 
vykti būdavo pigiau. Koncerta- 
vom St. Catharines, KĮyvlande, 
Hamiltone,1 Londone (ON), dai
navome Dainų šventėje Lietu
voje. Koncertus paįvairindavo 
pakviesdamas trimitininkus, or
kestrą. Didžiuojamės, kad V. 
Verikaičiui vadovaujant ir jam 
įdėjus daug darbo, 1986 metais 
atlikome nuostabų kūrinį Septy
ni Kristaus žodžiai (Theodor 
Dubois). Išleistas koncerto įra
šas yra to patvirtinimas ir pui
kus prisiminimas.

Ona Krasauskienė: Atsime
nu 1990 metų repeticiją, kurioje 
V. Verikaitis pasisakė važiuojąs

POLMOT
____

AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMAS
Visiems darbams pasiruošęs 

aptarnavimo centras

Marek Januszewicz
KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS

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

Mississauga, ON L5C 2V1

ORTODONTRS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DENTAL C/\FCE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

į Lietuvą. Linkėdami laimingos 
kelionės nuoširdžiai atsisveiki
nome, prašydami sugrįžti. O jis 
dar pašmaikštavo, kad galbūt 
nebegrįšiąs...

Ir nebegrįžo, paliko ryškų 
pėdsaką choristų bei jį pažinu
sių žmonių atmintyje ir... žemės 
kauburėlį Vilniaus Antakalnio 
kapinėse. Dabar ant solisto 
Vaclovo Verikaičio kapo pasta
tytas įspūdingas rusvojo granito 
paminklas.

Šiuo metu Prisikėlimo para
pijos muzikine veikla rūpinasi 
Dalia Viskontienė, Danguolė 
Radtkė ir Anita Puodžiūnienė, 
kurių veiklos lietuvių bendruo
menėje neįmanoma nepastebė
ti. Kaskart sekmadieniais šv. 
Mišių metu galime gėrėtis vis 
besikeičiančiomis dainininkų 
grupėmis - parapijos, vaikų, 
jaunimo, “Volungės” chorais, 
retkartiniais bei “Volungės” 
moterų ansambliais, specialiai 
pakviestomis akompanuoti inst
rumentinėmis grupėmis bei pa
vieniais solistais. Tai D. Viskon- 
tienės sumanaus darbo rezulta
tas. Todėl paprašiau ponios Da
lios, 14-tus metus vadovaujančią 
Prisikėlimo parapijos chorui, 
prisiminti praeitį, žvilgterėti į 
ateitį.

- Miela Dalia, kada ir kokia 
buvo pirmoji pažintis su Prisikė
limo parapijos choru?

D. Viskontienė: 1953 metais 
įsteigus chorą, dar jauno solisto 
V. Verikaičio buvau pakviesta 
jam akompanuoti.

- Vartant senų nuotraukų 
albumus, pastebėjau Jus, jaunu
tę studentę, šalia ankstesnių 
choro Vadovų - kun. B. Jurkšo, 
solisto V. Verikaičio. Kokie tai 
buvo žmonės ir ar darbas su jais 
turėjo įtakos Jūsų tolesnei pro
fesinei veiklai?

D. Viskontienė: Jie buvo 
puikūs kaip žmonės ir kaip va
dovai. Kun. B. Jurkšas buvo la
bai kūrybingas. Muzikinį išsila
vinimą įgijęs Ispanijoje, kunigas 
repertuarą sudarydavo įtrauk
damas daugiau romantinių, lyri
nių giesmių ar dainų, kurias 
mėgdavo paįvairinti dramos ele
mentais. Solistas V. Verikaitis, 
be abejonės, buvo talentingiau
sias iš mūsų visų. Jis buvo be ga
lo drąsus, turėjo įgimtą savybę 
muzika kerėti salę, nes mėgda
vo dainuoti pats pritariant cho
rui. Scena poną Vaclovą atgai
vindavo - tarsi ištirpdavo jo 
nuovargis, rūpesčiai ar ligos.

- Kokius įsimintinesnius 
renginius paruošėte su parapi
jos choru?

D. Viskontienė: Ir anksčiau, ■ 
ir dabar prieš kiekvienas šventi
nes Mišias stengiamės atnaujin
ti repertuarą, įtraukti naujų 
giesmių. Esam paruošę nemažai 

šv. Mišioms skirtų kūrinių, ku
riuos atliekame originalo kalba, 
t.y. lotynų, ispanų ir, žinoma, 
lietuvių. Manau, kad ne vienas 
choristas prisimena 1994 metų 
puikią kelionę į Lietuvą, į Dai
nų šventę. Gražiai bendravome 
su Rochester’io choru “Puti
nas”, Lietuvos kankinių parapi
jos choru.

- Mėgstate sudėtingos har
monijos, solidžią klasikinę mu
ziką, reikalaujančią iš neprofe
sionalaus dainininko daug pa
stangų teisingai ją atlikti, o iš 
vadovo didelės kantrybės. Ko
dėl?

D. Viskontienė: Dainuojam 
pačią gražiausią muziką, kurią 
“patikrino” laikas ir šimtametės 
tradicijos bei pripažinimas. Gy
venimas per trumpas dainuoti 
banalybes. Dievinu veikalus 
aukščiausio skonio ir harmoni
jos. Be to, toks yra mano profe
sinis pasiruošimas.

- Artėja Pasaulio lietuvių 
dainų šventė Lietuvoje. Su ko
kiomis mintimis vykstate j ją?

D. Viskontienė: Vykstu su 
didžiuliu entuziazmu, nes pirmą 
kartą su manimi vyks Jaunimo 
choras. Maloni jo istorija - tė
vai, su kuriais kadaise dirbome 
chore “Volungė”, atvedė į besi
steigiantį jaunimo chorą savo 
vaikus. Jie yra tarsi atgaiva po 
sunkaus darbo su suaugusiais - 
nuoširdžiai ruošiasi dainų šven
tei ir be galo nori vykti į Lietu
vą, kurią daugelis pamatys tur
būt pirmą kartą. Be to, malonu 
bus susitikti su kolegomis diri
gentais, su kuriais šilta draugys
tė, užsimezgusi ankstesnių dai
nų švenčių metu, tęsiasi iki šiol.

- Kokių turite ateities pla
nų?

D. Viskontienė: Tiek cho
ras, tiek aš jaučiamės, kad esam 
dalis Prisikėlimo parapijos isto
rijos. Džiaugiamės sulaukę auk
sinio amžiaus ir norime tęsti 
darbą toliau. Didžiuojuosi ir dė
koju choristams kartu “keliavu
siems” tuos 50 metų ir linkiu 
nesustoti ties šia riba, dar ne 
kartą džiuginti šv. Mišių daly
vius pačia gražiausia muzika, 
nes juk ji skamba mūsų širdyse!

- Dėkoju Jums, ponia Da
lia, už atsakymus ir visiems no
riai pasakojusiems Prisikėlimo 
parapijos choro istoriją.

Gražaus jubiliejaus proga 
visus Prisikėlimo choro dalyvius 
sveikina “Volungės” choro dai
nininkai. Mes Jus mylime, ger
biame ir nuoširdžiai linkime 
sveikatos, jaunatviškos energi
jos ir, kad dar ilgai Dievą garbi
nanti giesmė skambėtų Jūsų lū
pose ir širdyse...

Danguolė Lelienė,
“Volungės” choro vardu
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Anapilio žinios
- Laikinieji Toronto kardinolo 

įsakymai elgesiui šventovėse, re
miantis Sveikatos ministerijos nu
rodymais dėl apsaugos nuo SARS 
ligos jau atšaukti. Komunijos, išpa
žinties ir visų liturginių apeigų at
žvilgiu grįžtama į įprastinę tvarką.

- Toronto arkivyskupijai pa
skirtas naujas vyskupas-pagalbinin- 
kas kun. Daniel J. Bohan iš Monc
ton arkivyskupijos New Brunswick 
provincijoje.

- Gegužės 14, trečiadienį, pa
laidota a.a. Ona Račkauskienė, 97 
m. amžiaus, mūsų žinomojo dail. 
Jurgio Račkaus mama.

- Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje ateinantį savaitgalį Mi
šios bus ne sekmadienį, bet šešta
dienį, gegužės 24, 2 v.p.p. Tai daro
ma ryšium su Anapilyje vyksiančia 
Kapinių lankymo diena.

- Pavasarinė Kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus gegužės 25, 
sekmadienį. Pamaldos kapinių kop
lyčioje bus 3 v.p.p. Pamokslą sakys 
kun. Vytautas Staškevičius. Auto- 
aikštėje bei kapinėse tvarką prižiū
rės Toronto VI. Pūtvio šaulių kuo
pa. Mokyklinis autobusas į pamal
das veš maldininkus nuo Islington 
požeminių traukinių stoties 2.30 
v.p.p., o nuo Anapilio atgal išva
žiuos 5.30 v.p.p. Anapilio autobusė- 
lis tą sekmadienio rytą važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos pro
ga gegužės 25, sekmadienį, Anapi
lio moterų būrelis ruošia dail. 
Kazimiero Manglico meno parodą 
Anapilio parodų salėje. Parodos 
atidarymas - tuojau po 9.30 v.r. 
Mišių.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs gegužės 25, sekmadienį, bus 
ruošiami KLK moterų draugijos 
skyriaus Anapilio salėje. Pietauti 
bus galima ištisą dieną ir atsigai
vinti vynu arba alučiu.

- Vaikų choras “Gintarėliai”, 
vadovaujamas Deimantės Grigutie- 
nės ir akompanuojamas Editos 
Morkūnienės, gegužės 25, sekma
dienį, 4 v.p.p. Anapilio salėje pri
statys savo programą, su kuria daly
vaus Lietuvoje Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje, pavadintoje “Vilties 
Nemunai”.

- Kapinių lankymo dieną, ge
gužės 25, sekmadienį, Tėviškės ži
burių administracija bus atidaryta 
po 9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p.

- Šią savaitę klebonas yra išvy
kęs atlikti metinių rekolekcijų.

- Mišios gegužės 25, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos mirusius narius; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje gegužės 24, 
šeštadienį, 2 v.p.p. už a.a. Eugenijų 
Smilgį; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje gegužės 24, šeštadienį, 3 v.p.p. 
už a.a. Antaną Aleliūną.

Išganytojo parapijos žinios
- Šeštadienį, gegužės 24 nuo 8 

vai. ryto iki 1 v.p.p. parapijoje vyks 
Moterų draugijos bazaras. Daiktai 
išpardavimui pristatomi penktadie
nio vakare tarp 6 ir 8 vai. Moterys 
kviečia vyrus į talką.

- Sekmadienio pamaldos 9.30 v.r.
- Sekmadienį, birželio 1 pamal

dos su Šv. Komunija.
- Tarybos posėdis birželio 3 d., 

7.30 v.v. Vandos Norvaišienės bute, 
Don Mills, Ont.

Muziejaus-archyvo žinios
- Visi kviečiami kapinių lanky

mo dieną aplankyti ir muziejų, pa
matyti naują parodą “Lietuvių ves
tuvės”. Paroda apie Kanados lie
tuvių skautus dabar nuimta, ir ga
lima atsiimti paskolintas nuotrau
kas bei kitus daiktus, kuriuos 
paskolino Romas Otto, J. Karasie- 
jus, F. Mockus, E. Namikienė, D. 
Garbaliauskienė ir kiti.

A.a. Vincui Naruševičiui 
mirus, užjausdami žmoną Onutę, 
vaikus su šeimomis ir visus arti
muosius, vietoj gėlių Viktoras ir 
Onutė Narušiai su šeima Tėviš
kės žiburiams aukojo $50.

Toronto Maironio mokyklos mokiniai įdėmiai klauso vedėjos pranešimo

Prisikėlimo parapijos žinios
- Parapijos choras šį šeštadie

nį, gegužės 24, 5 v.p.p. koncertu 
parapijos šventovėje ir po to vaka
riene mini savo 50 metų veiklos 
sukaktį. Visi kviečiami dalyvauti 
koncerte, o vakarienėje tie, kurie 
įsigijo bilietus.

- Parapijos tarybos susirinki
me, kuris vyko gegužės 12 d. buvo 
išrinktas tarybos prezidiumas: J. 
Neimanienė - pirm., B. Čepaitienė
- vicepirm., J. Stasiulevičienė - 
sekretorė. Tarybos sekcijų pirmi
ninkai: A. Ambrazaitienė - religi
nės. dr. J. Čuplinskienė - labdaros, 
V. Taseckas - visuomeninės, L. ir 
V. Zubrickai - jaunų šeimų, J. 
Morkūnas - rinkliavų, R. Jaglowitz
- stovyklos priežiūros.

- Gegužės 20 d. palaidota a.a. 
Aldona Kuolienė, 80 m. Paliko 
dūkią Audronę Skrupskelienę ir 
sūnų Almį Kuolą su šeimomis.

- Rekolekcijos Toronto arkivys
kupijoj dirbantiems kunigams vyksta 
šią ir ateinančią savaitę Šv. Augus
tino seminarijoj. Kun. Eugenijus 
Jurgutis, OFM ir kun. Edis Putrimas 
atlieka rekolekcijas šią savaitę, o 
ateinančią savaitę - klebonas.

- Gegužinės pamaldos para
pijos šventovėj šiokiadieniais vyksta 
7 v.v., o sekmadieniais Marijos li
tanija giedama po 10.30 v.r. Mišių.

- Sibirinių trėmimų minėjimas, 
kurį kasmet rengia Baltiečių fede
racija, vyks šios parapijos šventovėj 
birželio 12, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Pradedant šiuo savaitgaliu iki 
birželio mėnesio pabaigos yra orga
nizuojamos savanorių darbo išvy
kos į “Kretingos” stovyklavietę Va- 
sagoj paruošti ją vasaros stovyk
loms. Galintys padėti yra prašomi 
skambinti Rūtai Jaglowitz 416 626- 
9919.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
25: 8 v.r. už a.a. Oną ir Stanislovą 
Leskauskus ir Antaną bei Juozą 
Morkūnus; 9.15 v.r. už Kovaliūnų 
šeimos mirusius; 10.30 v.r. už gyvas 
ir mirusias motinas, už a.a. Joną R. 
Simanavičių - 20 metinės, už a.a. 
Viktorą Gražulį, už Meilučių ir 
Pūrų šeimų mirusius; 12 v.d. už 
Joną Dervaitį.

Lietuvių Namų žinios
- Gegužės 18 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 140 svečių.
- LN ir Labdaros valdybos po

sėdis įvyks birželio 12, ketvirta
dienį, 7 v.v. Lietuvių Namų sekly
čioje.

- Norintys dalyvauti pensinin
kų išvykoje į Stratfordą birželio 20 
d. prašomi skambinti Aid. Biškevi- 
čienei, tel. 416 762-1497.

Slaugos namų žinios
- Gegužės 8 d. Labdaros fondo 

valdybos posėdyje slaugos namų 
vedėja paprašė valdybą surasti lėšų 
įsigyti atviros aikštelės baldams 
(patio furniture) slaugos namų gy
ventojams. Valdyba pritarė šiam 
pasiūlymui ir įgaliojo Teodorą Sta- 
nulį vykdyti vajų. Baldai kainuotų 
apie $8,000. Vasara jau čia, ir gy
ventojai galės pasidžiaugti saulute. 
Mes tikimės, kad visuomenė teigia
mai įvertins šį projektą ir dosniai jį 
parems.

- 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 vežimėlį. 
A.a. A. Valadkos atminimui $25 
aukojo F. Kantautas; a.a. M. And- 
rulevičienės atminimui $20 aukojo 
L. Balsienė. Slaugos namų komite
tas dėkoja visiems už aukas, kurios 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St.W. Toronto Ont. M6P 1A6.

• A. a. Antanui Supronui, 
Lietuvių tautodailės instituto 
(LTI) nariui mirus, LTI Toron
to skyrius, užjausdamas velio- 
nies dukterį Taidą bei artimuo
sius, Tėviškės žiburiams aukojo 
$50.

Anapilio sodybos vaikų choras “Gintarėliai”, vadovaujamas Deimantės Grigutienės, akomp. Editos 
Morkūnienės, atlieka meninę programą Toronto lietuvių pensininkų klubo surengtuose Motinos dienos 
pietuose “Vilniaus rūmuose” 2003 m. gegužės 10 d. Nuotr. G. Repečkos

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į 

iaUininkc

š. m. gegužės 25, sekmadienį,
Anapilio parodų salėje,

AT/DAffY/V7AS tuo/ po 9.30 v.r. Mišių
Anapilio moterų būrelis

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

Dail. Silvija Saplienė daly
vaus šių metų “Port Credit Art 
Walk”, {vairiose parduotuvėse 
Lakeshore gatvėje nuo Huron- 
tario iki Mississauga Rd. apie 
30 menininkų rodys savo kūri
nius nuo gegužės 23 iki birželio
I d. S. Saplienės darbai bus ro
domi “Frame Magic” patalpose 
(76 Lakeshore Rd. E.). Susitikti 
su menininkais bus galima 
penktadienį, gegužės 23, nuo 
6.30 v.v.

Pranešame, kad Kanados 
lietuvių dienos bus rengiamos 
2004 metais. Vilniuje liepos 7-
II d.d. vyksiančiame Pasaulio 
lietuvių XI seime KLB Toronto 
apylinkei atstovaus jos pirmi
ninkė D. Garbaliauskienė

Kanados lietuvių bendruo
menės Toronto apylinkės val
dyba dėkoja visiems savo na
riams už aktyvų dalyvavimą ren
kant solidarumo mokestį, taip 
pat tiems, kurie talkino organi
zuojant šį kasmetinį vajų. V.R.

Už Mažeikių Merkelio Rač
kausko gimnazijos mirusius 
mokytojus ir mokinius š.m. ge
gužės 4 d. Prisikėlimo parapijos 
šventovėje buvo aukotos šv. Mi
šios. Po pamaldų gimnazijos rė
mėjų grupė susirinko B. Mazi- 
liauskicnės namuose. Šeiminin
kė, uždegusi žvakę mirusiųjų 
mokytojų ir mokinių prisimini
mui, pareiškė: “Prašykime Die
vą, kad ir šių dienų gimnazijos 
mokytojai ir mokiniai nepailsta
mai per mokslą ugdytų tėvynės 
meilę ir paruoštų didžių žmonių 
mūsų tėvynei Lietuvai. Padėko
ta Adelei Abromaitienei už rė
mėjų grupės suorganizavimą, o 
R. Ulbienei už rūpestingą tos 
grupės reikalų tvarkymą.

Kaip ir kasmet gimnazijai 
pratęsta Tėviškės žiburių prenu
merata ir paskirta dalis pinigų 
mokiniams. Šį kartą, gimnazijos 
vadovybės sprendimu, pinigai 
buvo paskirti dviem mokinėm, 
laimėjusiom pirmas premijas 
parašytų rašinių konkurse. Jų 
rašiniai išspausdinti TŽ 18 nr.

Surinktos aukos iš dalyva
vusių ir negalėjusių dalyvauti. 
Perskaityti laiškai, gautos aukos 
ir iš toliau gyvenančių buvusių 
gimnazijos mokinių. Pasidalinta 
įspūdžiais iš Lietuvos, planuota 
ateičiai ir pasidžiaugta, kad dar 
vis pajėgiame kartu, nors ir 
mintimis, pasiekti mūsų mylimą 
gimnaziją. A. Skilandžiūnienė

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $50 aukojo N.N.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - F. Mockus (a.a. 
Vidos Mockuvienės atminimui); 
$100 - K. Norkus (a.a. Elytės 
Norkienės atminimui).

WASAGOJE išnuomojamas 2 mie
gamų namas nuo birželio 27 d. 
Kaina $650 savaitei. Dvi min. iki 
vandens, 45-ta g. Tel. 705 429- 
2298.

KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE

NAUJA PARODA 
fotomenininko JONO DANIŪNO 

nuotraukos

Aicčnulų uesinuės"
Kauno ir kaimo vestuvės, 

seni papročiai ir naujieji turtuoliai
ATIDARYMAS:

š.m. gegužės 25, sekmadienį, 12 vai.

Maloniai kviečiame į .

vaikų choro "GINTARĖLIAI"
(vad. Deimantė Grigutienė, akomp. Edita Morkūnienė)

Anapilio^odybos** "

Pasaulio lietuvių dainų 
O šventės programos "Vilties Nemunai" 
įf PRISTATYMĄ 

š.m. gegužės 25, sekmadienį, 4 v.p.p.,
Anapilio salėje 

Rengia - "Gintarėlių" tėvų komitetas

SVEIKINU
GERBIAMUS UŽPALĖNUS, 

o ypač suvažiavusius švęsti
Sv. Trejybės atlaidų ir XV-jo užpalėnų susitikimo.

Esate pasiryžę tęsti didingus darbus, nuoširdžiai 
rūpindamiesi savo tautos gerove,

NES JUMS LIETUVA - NEPALAUŽIAMA SIELA.
Elena Narbutytė

Silvya Staškevičienė savo kūrinių - tapybos darbų ant medžio 
parodoje š.m. balandžio 27 d. Montrealio AV parapijos salėje

Nuotr. A. J. Mickaus

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

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

v

Anapilio sodybos vaikų cho
ras “Gintarėliai” nuoširdžiai dė
koja “Printing Net” savininkui 
Jurgiui Kuliešiui už $100 auką.

A. a. Artūro Grabošo pen
kiolikos metų mirties atminimui 
ir a.a. Janinos Grabošienės tre
jų metų mirties atminimui duk
tė Irena Ross Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

MAŽOSIOS LIETUVOS FON
DUI aukojo: $1,000 - “Talka” 
Hamiltono liet, kredito koopera
tyvas (iš viso $4,550); po $500 - 
Montrealio lietuvių kredito unija 
“Litas” ($3,200), Toronto Lietu
vių Namai ($800); po $200 - To
ronto liet. kred. kooperatyvas 
“Parama” ($3,700); St. Jaugelis 
($900); po $100 - kun. dr. Pr. 
Gaida ($1,450), EI. Senkus ($1, 
535); $25 - G. Jocas ($2,150). ML 
encikl. renginiui paskyrė: po 
$500 - Tautos fondas Kanadoje 
($7,750); Prisikėlimo kred. ko
operatyvas ($5,650), G. Montvila 
($1,100); $200 - Ed. ir G. M. 
Šernas ($3,120); $100 - Vanda 
Norvaiša ($680); po $50 - J. Gus
tainis ($560), G. Jocas ($2,150); 
$30 - L. Gedvilą (proginė auka). 
Karaliaučiaus kr. mokykloms pa
skyrė: $1,500 - Tautos fondas 
Kanadoje ($7,750); $25 - G. Jo
cas ($2,150); $20 - A. Masionienė 
($345). A. a. Elenos Lymantienės 
atminimui: po $100 - Gloria 
Chin, C. Liwany, L. Wener; $30 - 
S. Legare. Nuoširdžiai dėkojame 
visiems aukotojams, Lymanto šei
mai už aukų nukreipimą į MLF.

MLF valdyba
(Sąrašo spausdinimas pakar

totas atitaisant klaidas TŽ 19 nr. 
Red.)

n

GELIŲ SODINIMAS, priežiūra 
bei įvairūs kiti darbai gali būti kas 
savaitę atliekami Šv. Jono lietuvių 
ir kitose Toronto bei apylinkių ka
pinėse nuo gegužės iki spalio mėn. 
Daugiau informacijų teikiama pa
skambinus Kūlli 647 887-9909.
CLEAN FOREVER. Valome kili-’ 
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

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

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusią 
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

Montrealio lietuvių kredito 
unijos “Litas” visuotinis metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 2003 
m. gegužės 25 d., 4 v.p.p. Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Šiais metais 
kadenciją baigia valdybos nariai Ri
mantas Jurkus ir Arūnas Staškevi
čius bei revizijos ir etikos komisijos 
narė Roma Lietuvninkaitė-Pinitore.

Baltiečių federacija rengia Bir
želio 14-tosios sibirinių trėmimų 
minėjimą. Ekumeninės pamaldos 
Aušros Vartų šventovėje - 2003 m. 
birželio 15 d. Po minėjimo kavutė 
parapijos salėje. Minėjimą rengia 
KLB Montrealio apylinkė.

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

FAX: 766-1349Tel.: 766-5827

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

A 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

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

Nekaltai Pradėtosios Švč. Mer
gelės Marijos seserų namai, beveik 
metus išbuvę tušti, buvo nugriauti. 
Skurdus griuvėsių vaizdas pasitiko į 
šventovę skubančius maldininkus. 
Tai dar viena lietuviška institucija, 
glaudusi, globojusi (o ir globojama) 
montrealiečių, išnyko negrįžtamai 
bei skaudžiai priminė, kad neteko
me seselių, kurios mūsų bendruo
menei buvo labai reikalingos. S.

Montrealio lietuvių kredito 
unija “Litas” šiemet teikia paramą 
lietuvių vaikams, stovyklaujantiems 
stovyklose. Tuo reikalu kreiptis į 
bankelio administraciją. Inf.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE


