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Moderni okupacija
Mūsų himnas baigiasi žodžiais “vienybė težy

di”. Tai Vinco Kudirkos kvietimas, raginimas, prašy
mas, tarsi ir testamentinis palikimas lietuvių tautai. 
Tautiškos giesmės, virtusios himnu, autorius anuomet 
turbūt matė ir žinojo, ko lietuviams labiausiai reikia.

N
UO ano pirmojo tautos atgimimo nedaug kas 
pasikeitė - tautai vienybės ir šiandien labai rei
kia, gal net labiau negu anais laikais reikėjo. 
Mat pavojus vis tas pats, vis ir visaip grūmoja didysis 

Rytų kaimynas, nirštantis, kad yra atitvertas nuo Balti
jos jūros. Žinoma, pasikeitė ir pagal reikalą keičiasi kai
myno taktika, bet tikslas lieka tas pats - laikyti Lietuvą 
savo įtakos zonoje. Kai šiandien žmonių judėjimas ir 
valstybių susiglaudinimas intensyviai vyksta, teritorijos 
praranda savo turėtą reikšmę. Karinės okupacijos šian
dien atrodytų kaip neapdairi atgyvena. Jos tik sukeltų 
pasaulyje triukšmą, o naudos iš to nedaug būtų. Todėl ir 
okupavimo metodai smarkiai keičiasi. Pirmiausia - jie 
paslėpti, gudriai derinami su antimilitariniais požiūriais 
bei tarptautinių sutarčių nepažeidžiamumu. Formaliai 
net ir okupavimu jie negali būti vadinami. Tai kažkas 
naujoviška šalia įvairių kitų naujovių. Ir pačios nepri
klausomybės jau yra kitokios (daugiau išorinės) negu 
anksčiau būdavo. Lietuva, kaip buvusios Sovietų Sąjun
gos atplaiša ekonomiškai labiausiai surišta su Rusija. 
Koks bebūtų jos formalus statusas, ji privalo “palaikyti 
gerus santykius su kaimynais”, kaip tai įvairiotnis pro
gomis garsiai ir plačiai primenama. Taip yra ir taip rei
kia. Tačiau tas nuolatinis gerų santykių su kaimynais 
skelbimas neturėtų tapti apsiraminimo vaistais, nes jų 
skaidrumas ne nuo mūsų vienų priklauso.

K
EIČIANTIS okupavimo metodams, plečiantis 
atvirų rinkų ekonomikai, nepriklausomų valsty
bių priklausomumas nuo kitų smarkiai didėja. 
Dėl to kiekvienoje tautoje iškyla ligi šiolei nebuvusių 

peržiūrėtinų klausimų, liečiančių savarankiškumą ir vie
nybę, skatinančių budėjimą, kad tautinė bei politinė 
laisvė būtų išsaugota. Ekonominiai bei prekybiniai ry
šiai, tvarkomi krašto pareigūnų, be abejonės, suartina 
žmones; Rodos, kas gi negero tautai ar valstybei iš to 
galėtų kilti? O vis dėlto ryšių pobūdis, įsimaišę net as
meniniai tikslai, praktiškai sukelia problemų, kurias iš
rišti dažnai nėra lengva, nes po valstybinių ryšių uždan
ga nesunku paslėpti ir privačius užmojus. Sakykim, pa
togios ir prieinamos investicijos į Rusijos bendroves ga
li keisti ir politinį požiūrį. O rusų kapitalo svoris Lietu
voje nejučiomis kuria jėgą, kuri nesunkiai gali peržengti 
ir ekonominės plotmės ribas, jei pritrūktų apdairumo, 
arba kam nors apsimokėtų tyčia prisimerkti... Jau nuo 
šių metų pradžios krašte jaučiamas rusiškasis aktyvu
mas, sietinas su Lietuvos stojimu į Europos sąjungą ir 
ŠAS (NATO). Manoma, kad ta rusiškoji įtaka įsibrovė 
ir į prezidentūrą. Įdomiu sutapimu ar iš anksto numaty
to plano vykdymu, tuo pačiu metu rusas Uspaskichas 
įsteigė naują Darbo partiją, rašytojas V. Petkevičius pa
skleidė savo Durnių laivą, kuriame tik rusai protingi ir 
tik buvusi tarybinė santvarka esanti demokratiškiausia. 
Pasigirdo įspėjančių balsų, kad Lietuvos laisvė esanti 
pavojuje. Kai jau šitokie ženklai rodosi, kvietimas tau
tai vienytis turėtų būti suprastas tiesiogine prasme. Pa- 
minėjom, iškilmingai atšventėme didžiąsias nepriklau
somybės atstatymo dienas, kalbose pasidžiaugėm, kas 
laimėta,, kas padaryta. Belieka budėti, kad sunkiai iš
kovota laisvė netaptų vien tik išorine apraiška. Tikrasis 
laisvės užtikrinimas - stipri tautos vienybė. C.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI 

Parama universitetams
Universitetų finansavimas 

vyksta per krašto ir provincijos 
švietimo ministerijas, tačiau tai 
padengia tik būtiniausias univer
sitetų išlaidas. Daugelis korpo
racijų ir privačių pasiturinčių as
menų prisideda prie universitetų 
programų pagerinimo, mokslo 
priemonių ir įrangos įsigijimo 
bei mokslinių tyrimų plėtotės. 
Keleto korporacijų savininkas 
Michael G. DeGroote Hamilto
no McMaster universitetui paau
kojo 105 milijonus dolerių, skir
damas juos medicinos moks
lams. Si mokykla dabar yra pa
vadinta “Michael DeGroote 
School of Medicine”. Jis per 
praėjusius 20 metų šį universite
tą jau buvo parėmęs 125 milijo
nais dolerių, skirdamas epilepsi
jos tyrimams, literatūros kritikai 
ir naujų studentų centrui. Jis dar 
savo karjeros pradžioje buvo 
nutaręs, kad pasiekęs pakanka
mą turtingumo ribą, dar gyvas 
būdamas dalinsis su visuomene 
savo pertekliais, nes vaikai yra 
pasiturintys, o jis “išeidamas” 
negalės nieko su savim pasiimti. 
Toronto, York, New Brunswick, 
British Columbia ir kiti Kana

dos universitetai naudojasi įvai
riomis dovanomis, aukomis ir 
sukuriamais stipendijų fondais 
mokslo lygiui pakelti arba stu
dentų gerovei. Daugelis gerada
rių yra buvę tų universitetų stu
dentai, tapę milijonieriais, arba 
juose studijavę didelių korpora
cijų vadovai bei įtakingi asme
nys. Kanados įstatymai darosi 
palankesni labdariams (filantro
pams), teikiant vis didesnes 
lengvatas aukotojams ir korpo
racijoms, mažinant valstybinius 
mokesčius. JAV mokesčių siste
ma yra palankesnė aukotojams. 
Didesnis yra ir dovanų dydis 
proporcingai lyginant universi
tetų dydį pagal studentų skaičių. 
Kai kurie universitetai, kaip 
Harvard ar Princeton, gauna 40 
kartų daugiau nei Toronto uni
versitetas.

Šv. Patriko diena yra tau
tinė airių diena, kurią jie šven
čia visame pasaulyje. Šią šventę 
jie išreiškia daugelyje didmies
čių suruoštais paradais. Toronto 
mieste paradą stebėjo daugiau 
kaip 200,000 žmonių. Šlapia ir 
snieguota diena neatbaidė žalių

(Nukelta į 6-tą psl.)

Praėjusios žiemos apledėjimai Ontario ežero pakrantėje Nuotr. Alg. Jonaičio

Karaliaučiaus kraštas tebėra problema
DR. DARIUS 

FURMONAVICIUS
Baltijos valstybėms tampant 

Šiaurės Atlanto sąjungos (NA
TO) ir Europos sąjungos (ES) 
narėmis, neišspręsta Karaliau
čiaus krašto problema tampa itin 
aktualia tarptautinėje plotmėje.

Dabartinis Karaliaučiaus te
ritorijos statusas nėra pilnai nu
statytas tarptautinėje struktūroje. 
Kyla daug klausimų dėl Rusijos 
buvimo šiame krašte teisėtumo.

1945 m. liepos 22 d. sovie
tai pateikė Potsdamo konferen
cijai juodraštį, reikalaudami pa
tvirtinti vakarines Sovietų Są
jungos sienas, įjungiant Kara
liaučiaus kraštą į Sovietų Są
jungos sudėtį.

Iš Britanijos vyriausybės 
Potsdamo konferencijos proto
kolo ir delegacijos pasirengimo 
deryboms medžiagos, randamos 
Churchill archyvų centre, Kem- 
bridžo universitete bei Valstybi
niame archyve Londone mato
ma, kad jei žymūs Britų kariš
kiai darė išvadas, kad jokiu bū
du negalima leisti įsigalėti Rusi
jai Baltijos pajūryje, įsteigti ka
rinių bazių. Tačiau Britų Užsie
nio reikalų ministerija žodžiu 
buvo pripažinusi Baltijos valsty
bių inkorporavimą į Sovietų Są
jungą Anglų-Sovietų 1942-ųjų 
metų sutartyje. Churchill rašė 
prezidentui Truman: "... mes 
galbūt būsime pajėgūs patenkin
ti juos (rusus) dėl jų išėjimo nuo 
Juodosios iki Baltijos kaip dalį 
bendrojo sprendimo. Visi šie 
klausimai gali būti išspręsti tik 
prieš susilpninant Jungtinių 
Amerikos valstybių armijas Eu
ropoje. Jei jie nebus išspręsti 
prieš Jungtinių Amerikos valsty
bių armijų išvedimą iš Europos, 
(...) nebus galimybių palankiam 
sprendimui ir labai mažai šansų 
išvengti Trečiojo pasaulinio ka
ro. Tad šiam ankstyvam ir grei
tam susitvarkymui su Rusija mes 
turime mesti savo viltis ”.

Iš tiesų šis tradicinis britiš
kas požiūris bandyti “patenkinti 
Rusiją”, atsižvelgti į tai, kas dar 
neseniai buvo vadinama teisė
tais Rusijos interesais, buvo tar
pinė pozicija tarp amerikiečių ir 

Toronto gintarietės, pasiruošusios Lietuvos laisvės kovotojų aukai pa
gerbti plastiniu šokiu Vasario 16-sios šventėje Nuotr. G. Paulionienės

rusų, gal net paaukoti Karaliau
čių ir Baltijos valstybes, yra 
milžiniška klaida, kurią mes pri
valome išryškinti. Laimei, toks 
galutinis taikos sureguliavimo 
sandėris, prasidėjus šaltajam ka
rui, neįvyko.

Amerikiečiai laikėsi nuo
seklios Baltijos valstybių inkor
poracijos Sovietų Sąjungon ne
pripažinimo politikos. Truman, 
nors jis nesipriešino sovietų sie
kiui įsigyti Karaliaučiaus uostą 
iš principo, jam rūpėjo etniniai 
šio krašto klausimai. Štai kaip 
atsispindi galutinių Potsdamo 
konferencijos išvadų diskusijos 
britų vyriausybės Potsdamo kon
ferencijos protokole: “Ponas Byr
nes (JAV valstybės sekretorius) 
pasakė, kad buvo kai kurie nuo
monių skirtumai paragrafe dėl 
vakarinių Sovietų Sąjungos sie
nų, tačiau visi jie buvo susiję su 
britų ir amerikiečių delegacijų 
troškimu išaiškinti, kad nebus 
tokių teritorijų pervedimų prieš 
taikos konferenciją. Buvo svar
biausia, kad nebūtų jokių dvejo
nių dėl šio dalyko. Ir Jungtinių 
Amerikos valstijų delegacija bu
vo supykinta dėl sovietų pasi
priešinimo įdėti žodį ‘provision- 
aly’ (laikinai) pirmajame para
grafe ir taip pat žodžius 'subject 
to expert examination of the ac
tual frontiers’, (pritarus eksper
tų esamų sienų ištyrimui), Mo
lotovas pasakė, kad iš esmės ne
buvo nesusipratimų tarp trijų 
delegacijų. Šovietų delegacija 
pilnai priima poziciją kad negali 
būti įvykdyta teritorinių perve
dimų iš anksto prieš taikos kon
ferenciją, kad pati siena negali 
būti detaliai delimituota be eks
pertų ištyrimo vietoje”.

Švarbu pabrėžti, kad sovie
tai sutiko svarstyti savo vakari
nes sienas galutinėje taikos kon
ferencijoje ir įsipareigojo nein
korporuoti Karaliaučiaus ir ne
nužymėti savo vakarinių sienų 
be šios būsimos taikos konfe
rencijos. Įdomu pastebėti, kad 
Stalinas pasirašė po žodžiu Lie
tuva, bet ne kokia nors Lietuvos 
S.S.R. Kalbama ir apie Rytprū
sius. Tačiau, kaip pastebėjo pre
zidentas Truman, “Sovietai su
laužė visus susitarimus: ir Tehe

rano, ir Jaltos, ir Potsdamo, iš
prievartavo Bulgariją, Rumuni
ją, Estiją, Latviją, Lietuvą”.

Rusai kur atėjo, savo noru ir 
nebeišėjo. Taikos konferencijos 
nebuvo. Sovietai buvo įsiparei
goję nenužymėti vakarinių sie
nų, tad galime drąsiai teigti, kad 
Karaliaučiaus kraštas buvo nele
galiai užgrobtas.

O štai paties Churchill nuo
monė dokumente, parašytame 
kiek anksčiau nei Potsdamo 
konferencija, kuris buvo išslap
tintas tik prėjusiais metais: “Aš 
gerai suprantu rusų susirūpini
mą, kad mes priimsime karinį 
pasidavimą vakaruose, ar pie
tuose, kuris reikš, kad mūsų ar
mijos sutiks menką pasipriešini
mą ar jokio ir kad mes pasieksi
me Elbę ar Berlyną prieš Meš
ką. (...) Jie (rusai) teigia, kad 
viskas jiems visada priklauso ir 
niekad nieko nesugrąžina, išsky
rus jų karinį spaudimą, kuris 
niekada nebuvo panaudotas ki
taip nei jų pačių interesams. 
Mes turime duoti jiems pajusti, 
kad turime ir savo požiūrį”.

Slaptoje telegramoje 1945 
m. gegužės 12 d. dar gerokai 
prieš Potsdamo konferenciją 
Churchill rašė prezidentui Tru
man: “Aš esu giliai susirūpinęs 
dėl padėties Europoje. (...) Ru
siškos galios kombinacija ir teri
torijos po jų valdžia ar okupuo
tos, kai kurie kraštai pagrobti su 
jų komunistine technika, ir virš 
viso tojų pajėgumas ilgai išlai
kyti labai didelę armiją lauke 
(...) Geležinė uždanga leidžiasi 
jų fronte, mes nežinome, kas 
dedasi užjos”.

Iš tiesų, Churchill buvo la
bai gerai informuotas apie ko
munistinį terorą, ypač Lenkijoje. 
Jam nuolat rašė lenkų kilmės 
grafienės. Rašė britų vyriausy
bei ir Lietuvos diplomatai - Ba
lutis, Varkala. Įdomu pažymėti, 
kad britų Valstybiniame archyve 
Londone tarp užsienio reikalų 
ministerijos medžiagos randa
mas visas pluoštas vertimų į 
anglų kalbą taip pat ir antinaci- 
nės spaudos, prisiųstos iš Lietu
vos atstovybės Londone, taip 
pat žinutė apie buvusio Lietuvos 
atstovo Londone Vaclovo Sidzi
kausko ir Leopoldo Dimšos laiš
ką Churchill ir Britų derybų de
legacijai Potsdame. Jie prašė šį 
laišką kiek galima greičiau įteik
ti Churchill, Tačiau Cadogan to 
nepadarė, pažymėdamas, kad nė
ra pagrindo trukdyti Churchill, 
nes “mes, žinoma, vilkinsime 
Baltijos valstybių inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą pripažinimo 
klausimą, jei jis iškils”.

Kokia gi Vokietijos pozicija 
Karaliaučiaus klausimu? Timo
thy Garton Ash, Oxfordo uni
versiteto Europinių studijų cent
ro direktorius savo knygoje Eu
ropos vardu pažymi, kad per 
Gorbačiovo vizitą Bonoje 1989- 
aisiais Helmuth Kohl kėlė atski
ros vokiečių respublikos Sovietų 
Sąjungoje klausimą. Buvo kal-

(Nukelta į 3-čią psl.)

URM Maltoje
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis ko
vo 3 d. oficialiu vizitu lankėsi 
Maltoje, kur jis susitiko su aukš
čiausiais tos valstybės pareigū
nais. Aptarti dvišaliai Lietuvos 
ir Maltos santykiai bei svarbiau
si Europos sąjungos klausimai. 
Pasikeista nuomonėmis apie ga
limus klausimus ir jų sprendimo 
būdus abiem valstybėm tapus 
pilnateisėmis ES narėmis gegu
žės 1 d.

A. Valionis apdovanojo Lie
tuvos garbės konsulą Maltoje 
Anthony Zahrą Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Riterio kryžiumi už dvi
šalių Lietuvos ir Maltos ekono
minių, kultūrinių ryšių plėtojimą 
bei stiprinimą.

Pirmauja pasiruošime ES
Kovo 10 d. Europos parla

mentas svarstė Vokietijos krikš
čionių demokratų partijos atsto
vo, Europarlamento užsienio 
reikalų komiteto pirmininko El
mar Broko parengtą ataskaitą 
apie 10 valstybių pasiruošimą 
narystei Europos sąjungoje 
(ES). Jo teigimu, įstojančiose 
valstybėse dar nemažai blogo 
administravimo ir silpnos teisė
saugos, ir tai sudaro sąlygas ky
šininkavimui.

Europos komisijos įgalioti
nis plėtros reikalams Guenter 
Verheugen paragino įstojančias 
valstybes spartinti reformas, kad 
jos galėtų užsitikrinti žemės 
ūkio pagalbą.

“Ypač kritiško vertinimo 
dėl nepakankamos kovos su ko
rupcija Europarlamento deba
tuose susilaukė didžiausia sto
janti šalis Lenkija”, rašo ELTA- 
LGT1C. Jai siūloma tvarkyti di
delį biudžeto deficitą, gerinti 
maisto produktų saugumą, ap
linkos ir gyvūnų apsaugą. Čekija 
raginama ryžtingiau kovoti su 
prekyba žmonėmis prie Čekijos ir 
Vokietijos sienos. Geriausius 
“pažymius” už pasiruošimą ga
vo Lietuva, Malta ir Slovėnija.

Sutartis dėl gynybos 
finansavimo

Kovo 17 d. vienuolika pa
grindinių parlamentinių partijų 
vadovų pasirašė atnaujintą su
tartį “Dėl 2005-2008 metų gy
nybos politikos siekiant Lietu
vos saugumo”. Kaip praneša 
ELTA-LGTIC, išlaidos krašto 
apsaugai tuo laikotarpiu sudarys 
ne mažiau kaip 2% bendrojo vi
daus produkto (BVP). Sutartimi 
partijos sutaria dėl esminių Lie
tuvos įsipareigojimų gynybos 
srityje, krašto apsaugos plėtoji
mo krypčių ir pirmumų bei 
jiems įgyvendinti būtinų finansi
nių išteklių.

Delegacija Indijoje
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerijos delegacija kovo 7-8 
d.d. lankėsi Indijos sostinėje 
Delyje, kur susitiko su preky
bos, kultūros ir turizmo minis
terijų pareigūnais. Taip pat buvo 
surengti pirmosios Lietuvos 
URM ir Indijos išorės reikalų 
ministerijos pasitarimai pagal jų 
pasirašytą bendradarbiavimo pro
tokolą, rašo ELTA-LGTIC. Ap
tarti dvišalio bendradarbiavimo 
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teisinės bazės stiprinimo, dvi
šalio ir daugiašalio bendradar
biavimo Lietuvai įstojus į Eu
ropos sąjungą ir ŠAS klausimai, 
kova prieš tarptautinį terorizmą 
bei regioninės jungties ir regio
ninių konfliktų, turinčių įtakos 
tarptautiniam saugumui, spren
dimo perspektyvos. Indija pa
tvirtino numačiusi artimiausiais 
metais atidaryti savo atstovybę 
Vilniuje.

Delegacija taip pat lankėsi 
Pakistano sostinėje Islamabade, 
kur susitiko su įvairiais aukšto 
rango pareigūnais. Buvo aptar
tos dvišalių santykių plėtojimo, 
ekonominio ir prekybinio bend
radarbiavimo galimybės ir kiti 
rūpimi klausimai.

Apkalta neeilinėje sesijoje
Kovo 5 d. prasidėjo neeilinė 

Lietuvos seimo sesija, kurioje 
pradėtas apkaltos procesas Lie
tuvos prezidentui Rolandui Fak
sui. Apkaltos posėdžiams seime 
pirmininkauti paskirtas Vytautas 
Grečius, kuris yra Aukščiausio
jo teismo pirmininkas.

Kovo 8 d. oficialiai pradėtą 
apkaltą prezidentas Rolandas 
Paksas vertino kaip teigiamą da
lyką ir neslėpė vilčių dėl sau pa
lankaus rezultato, rašo ELTA- 
LGTIC. Jis pakartojo savo prin
cipines nuostatas - neatsistaty
dinti, o nesėkmės per apkaltą at
veju vėl kovoti dėl valstybės va
dovo posto.

Jo kaltintojai ir advokatai 
po trylikos minučių pasitarimo 
nesiginčiję sutarė palaukti, kol 
savo žodį dėl kaltinimų tars 
Konstitucinis teismas, kuris į pir
mąjį posėdį rinksis kovo 16 d.

Nutrauks dienraščio sutartį
Lietuvos seimas kovo 8 d. 

vienbalsiai pritarė seimo vice
pirmininko Gintaro Steponavi
čiaus pateiktam siūlymui nu
traukti sutartį su dienraščiu Res
publika dėl mokamos informaci
jos spausdinimo apie įstatymų 
leidybą bei renginius seime ir 
kitokia su seimu susijusia infor
macija. Nuspręsta, kad po pasta
ruoju metu Respublikoje spaus
dintų antisemitinių, tautinę ne
santaiką kurstančių straipsnių, 
parlamentui negarbinga už mo
kesčių mokėtojų lėšas šalia to
kių rašinių spausdinti informa
ciją apie įstatymų leidybą ir ki
tus Svarbius valstybinius reika
lus. Respublikos redaktoriaus 
Vito Tomkaus straipsnius anti
semitiniais ir kurstančiais nesan
taiką “pavadino visuomeninės 
Lietuvos organizacijos, užsienio 
diplomatai ir politikai”, praneša 
ELTA-LGTIC.

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas teigė, jog Lietuva 
sulaukė tarptautinės bendruome
nės atsako ir galbūt dar sulauks 
priekaištų prieš stojimą į NA
TO. Jo manymu, pernelyg van
gios visų reakcijos į Respublikos 
spausdinamus antisemitinius ra
šinius. Ministeris pirmininkas 
Algirdas Brazauskas kreipėsi į 
generalinį prokurorą prašyda
mas išaiškinti, ar tokiems išpuo
liams nedera taikyti baudžiamą
ją tvarką? (Nukelta į 2-rą psl.)
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Kas tie benediktinai 
P alendriuo se?

Tai prancūzai vienuoliai, įsteigę ten savo vienuolyną su 
aplinkine sodyba, kuriame gyvena septyni prancūzai ir 

keturi lietuviai

Penkioliktoji tarptautinė ka
ro kapelionų konferencija įvyko 
vasario 2-6 d.d. Atėnuose, Graiki
joje. Ją organizavo Graikijos krašto 
apsaugos ministerija ir JAV ka
riuomenės Europoje vadovybė, da
lyvavo apie 100 delegatų iš 36 vals
tybių. Lietuvai atstovavo vyriausia
sis kariuomenės kapelionas pik. Itn. 
Juozas Gražulis ir Alytaus įgulos 
kapelionas kpt. Remigijus Butkevi
čius. Konferencijoje nagrinėta tema 
“Bendradarbiavimo aplinkos kūri
mas daugiareliginėje ir daugiakul- 
tūrėje karinėje bendrijoje”. Aptarti 
nauji uždaviniai,iškilę vykstant pa
saulio globalizacijai. Supažindinta 
su šių metų gegužės mėnesį ŠAS 
(NATO) mokykloje Vokietijoje 
vyksiančiais kursais, kur kapelionai 
bus rengiami dirbti ginkluotų kon
fliktų aplinkoje. Pik. Itn. Juozas 
Gražulis pranešė apie 11 krikščio
niškąją kariūnų konferenciją, kuri 
bus rengiama Lietuvoje gegužės 
mėnesį.

Elko vyskupijoje, Lenkijoje, 
vasario 4-5 d.d. lankėsi Kauno ar
kivyskupijos dekanų delegacija, va
dovaujama arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus bei vyskupo augzi
liaro Jono Ivanausko. Kartu vyko ir 
Vilkaviškio vyskupijos delegacija, 
vadovaujama kurijos kanclerio 
mons. kan. Juozapo Pečiukonio. 
Delegacijas kvietė vietos vysk. Jer
zy Mazūras. Kalbėta apie dekano 
uždavinius ir kaip jie atliekami El
ko vyskupijoje. Joje yra 430,000 
katalikų, 150 parapijų ir 21 dekana
tas, apimantis nuo 5 iki 11 parapijų. 
Dekanų pareigas vykdo ne vyresni 
kaip 65 m. amžiaus kunigai, skiria
mi 5 metų kadencijai. Jiems talkina 
dekanato kunigų išrinkti vicedeka- 
nai. Dekanas koordinuoja dekanate 
vykstančių rekolekcijų, švenčiamų 
atlaidų ir kitų iškilmių laiką, kartą 
per metus aplanko dekanato parapi
jas ir užpildo anketas apie parapi
jose atliekamą liturgiją, turto tvar
kymą, metrikų knygas. Jis lydi vys
kupą vizitacijos metu ar atstovauja

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Skatins ekonominį augimą
Lietuvos statistikos departa

mento ataskaitoje, kurioje ištirta 
ES narystės įtaka investiciniams 
procesams, numatoma, kad 
2002-2009 m. Lietuvos ekspor
tas padidės 1.9 karto. Vartojimo 
augimas dėl įsijungimo sudarys 
14.5 bin. eurų, ir numatoma, kad 
2005 m. šio proceso įtaka bus 3 ’ 
kartus stipresnė negu 2002 m.

Lietuvos BVP 2002-2009 
m. turėtų išaugti 13.8%, arba 
18.8 bin. eurų. Tuo laikotarpiu 
investicijos į Lietuvos žemės 
ūkį sudarys 6.6 bin. litų, iš kurių 
2.6 bin. eurų bus skirta iš ES 
fondų. Lietuvos firmos dėl supa
prastintų muitinių procedūrų per 
tą laikotarpį gaus 3.47 bin. eurų. 
Integracijos išlaidos sieks 4.6 
bin. eurų. Vidutinė mėnesinė al
ga 2006 m. sieks 386.4 euro. RSJ 

AtA
PETRUI MURAUSKUI 

mirus,
gilią užuojautą reiškiame jo žmonai LORETAI, 
dukrai RAMONAI su šeima ir drauge liūdime -

A. Balbatienė K. Gaižauskienė
A. ir M. Aleksiejūnai E. Purtulienė

S. Vaškienė

jam dekanato iškilmėse, pasirūpina 
susirgusiu kunigu, sprendžia ginčus 
tarp kunigų ir tikinčiųjų. Elko ka
tedroje Mišias aukojo vysk. J. Iva
nauskas. Arkivysk. S. Tamkevičius 
vasario 5 d. Mišiose seminaristams 
kalbėjo apie busimąją jų tarnystę. 
Tą dieną delegacijos nariai apsilan
kė įvairiose vyskupijos instituci
jose.

Lietuvos jaunimo centrų at
stovų metinis susitikimas įvyko va
sario 4-6 d.d. Kauno arkivyskupijos 
Jaunimo centre. Pasidalinta įžval
gomis apie jaunimo centrų veiklą, 
supažindinta su Katalikų evangeli
zacijos centro tikslais, uždaviniais 
ir vykdomais projektais, kalbėta 
apie Mišių patarnautojų sielovadą. 
Renginio metu taip pat posėdžiavo 
komitetas, kuris rengs Lietuvos jau
nimo dienas, įvyksiančias liepos 
24-25 d.d. Šiauliuose. Vilkaviškio 
vyskupas Rimantas Norvilą pristatė 
Liublino arkivyskupijos vikarą prel. 
Josefą Marianą Szczypą, kuris iš
leido knygą apie Mišioms patar
naujančių berniukų ugdymą ir susi
rinkusiems kalbėjo apie patarnauto
jų sielovados gaires.

Lietuvos “Tikėjimo ir švie
sos” bendruomenių metinė šven
tė įvyko vasario 7 d. Kauno arki
vyskupijos konferencijų salėje. Šių 
metų tema “Jėzus - pasaulio švie
sa”. “Tikėjimas ir šviesa” yra pa
saulinis bendruomenių sąjūdis, vie
nijantis protiškai neįgaliuosius, jų 
šeimas ir draugus, savanorius talki
ninkus. Sąjūdis įsteigtas 1971 m. 
Jean Vanier ir Marie-Helene Ma
thieu, pasibaigus maldininkų kelio
nei į Lurdą Prancūzijoje. Susitiki
me Kaune dalyvavo per du šimtus 
“Tikėjimo ir šviesos” bendruome
nės narių iš įvairių Lietuvos miestų. 
Dalyvius sveikino Kauno arkivys
kupas metropolitas Sigitas Tamke
vičius, bendruomenių kapelionas 
kun. Jacekas Paszenda SDB, Lietu
vos bendruomenių koordinatorė 
Ilona KuŠleikaitė bei Vidurio Euro
pos regiono koordinatorius Darius 
Chmieliauskas. Šio judėjimo tikslas 
- gerbiant kiekvieno žmogaus vertę 
ir orumą padėti proto negalios 
žmogui bei jų artimiesiems atrasti 
savo vietą Katalikų Bendrijoje ir 
visuomenėje. Iš viso pasaulyje vei
kia per pusantro tūkstančio bend
ruomenių 75 valstybėse.

Marijampolės “Šaltinio” vi
durinės mokyklos salėje vasario 
15 d. po sekmadieninių Mišių pa
minėta Lietuvos nepriklausomybės 
diena. Minėjimą organizavo Mari
jampolės ateitininkų valdybos pir
mininkė mokytoja Zita Legotienė. 
Dalyvavo ateitininkai iš penkių 
kuopų su savo vadovais. Renginio 
metu prisiminta ir Sibiro kalinė 
Adelė Dirsytė (1909-1955), kuriai 
pradėta beatifikacijos byla ir kurios 
garsioji tremtyje rašyta maldaknygė 
“Marija, gelbėki mus” buvo pa
baigta vasario 16 dieną, prieš 51 
metus. Buvusi mokytoja A. Dirsytė 
aktyviai dalyvavo ateitininkijos 
veikloje Lietuvos nepriklausomy
bės metais ir karo laiku.

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo šventovės Čikagos Brighton Parko apylinkėje pastatytas kryžius 
Vasario 16-sios proga buvo papuoštas lietuviškomis trispalvėmis Nuotr. Ed. Šaulaičio

Lietuvis - miesto žymūnas
Edvardas Donaldas Petras Verseckas tapo Waterbury, CT, “dienos meru”

EUGENIJA FEDOSEJEVA, 
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Vasario 13-osios rytmetys 
gausiai Waterbury (Connecticut 
valst.) lietuvių bendruomenei 
prasidėjo neeiliniu susibūrimu 
neoficialiai šios valstijos lietu
vių sostine laikomo miesto rotu
šėje. Jau nuo 10 vai. ryto “Vete
ran’s Memorial Hall” salėje su
plevėsavo lietuviška trispalvė ir 
netrukus prasidėjo “valdžios 
perdavimo” iškilmės. Tą dieną 
savo darbo vietoje nebuvo su 
darbine komandiruote išvykusio 
miesto mero M. Jarjura, kurį pa
vadavo vicemeras J. Paul Van
ce, jr„ bet mums, lietuviams, tai 
buvo ypatingas įvykis - vienam 
geriausiai žinomų šiame mieste 
gimusių ir užaugusių tautiečių 
Petrui Verseckui teko garbė Lie
tuvos nepriklausomybės dienos 
proga būti “prisaikdintam” Wa
terbury miesto “dienos meru” 
(Mayor of the Day). Pagal nuo 
1940-ųjų susiklosčiusią tradici
ją, “Lietuvos vyčių” 7-ojo sky
riaus narių iniciatyva kiekvie
nais metais vasario mėnesio pra
džioje balsuojama dėl šios, gar
bingiausios lietuvių bendruome
nei kandidatūros. Šįmet tokiu 
“VIP” asmeniu išrinktas Peter 
Edward Donald Verseckas, su 
kuriuo Tėviškės žiburių skaityto
jams pateikiam platesnę pažintį.

— Papasakokite apie save ir 
šeimą.

— Mano seneliai atvyko iš 
Lietuvos XX š. pradžioje. Mano 
tėvo tėvas atvyko į JAV Massa
chusetts valstiją, kur dirbo miš
kų ūkyje, o vėliau persikėlė į 
Waterbury, CT, kur netrukus su
kūrė šeimą, nors po to dar kurį 
laiką gyveno ir dirbo Vermont 
valstijoje. Motinos tėvas, prieš 
apsigyvendamas Connecticut dir
bo anglies kasyklose Pensilvani
jos valstijoje. Mano tėveliai 
Bernardas ir Teresė gimė Wa
terbury, kaip ir mes su vyres
niuoju broliu Ronald.

Nuo pat vaikystės buvome 
susiję su lietuvių įsteigta Šv. 
Juozapo parapija. Kartu su bro
liu lankėme prie jos Šv. Juozapo 
katalikišką mokyklą. 1971 m. 
Waterbury baigiau Kennedy 
vardo vidurinę mokyklą. 1980- 
1984 m. mokiausi Waterbury 
valstybinėje Technikos kolegi
joje (State Technical College) 
kur siekiau mechanikos inžineri
jos specialybės.

- Kada ir kaip gimė meilė 
lietuvybei?

- Kai augau, aplinkui girdė
jau labai daug lietuvių kalbos, 
nuo mažens patikdavo senelių 
pasakojimai apie Lietuvą, kartu 
su kitais bičiuliais linksmai leis
davome laiką tautinėje aplinko
je, o tėvai jau priklausė JAV 
Lietuvių bendruomenei. Galima 
sakyti, vaikystės šilti prisimini
mai peraugo į tą didžiulę meilę 
lietuvybei, o dabar galiu tuo di
džiuotis ir visiems sakau esąs 
lietuvis.

- Ar mokėtės lietuviškoje 
mokykloje ?

- Viena seniausių (jei ne pa
ti seniausia) Rytų pakrantės re
gione lietuvių įsteigtų katalikiš
kų mokyklų - S v. Juozapo mo
kykla Waterbury 1904 m. Man, 
kaip ir Linui, ji labai daug 
reiškia: mes čia mokėmės, kaip 
ir daugelis kitų mano klasės 
draugų - grynakraujai lietuviai 
arba bent jau lietuvių kilmės 
parapijiečiai. Ši mokykla visada 
turėjo labai gerą vardą. Beje, 
vienas svarbiausių dalykų, kad 
mokykla visus tuos metus buvo

Waterbury, CT, “dienos meru” išrinktas Petras Verseckas (viduryje) su 
tėvais - Bernardu ir Terese miesto rotušėje Nuotr. E. Fedosejevos

labai susijus su labiausiai Lie
tuvių mėgstama sporto šaka - 
krepšiniu. Bet visiems mums, 
šią mokyklą baigusiems, 90-ieji 
metai nuo jos įkūrimo tapo su
siję su pačia nemaloniausia nau
jiena: išgirdome, kad Šv. Juo
zapo mokyklą ruošiamasi dėl 
vis mažėjančio mokinių skai
čiaus ir nepakankamo rentabilu
mo uždaryti... Aš labai stengiau
si išlaikyti mokyklą atidarytą 
tais pačiais 1994 metais mes, 
Šv. Juozapo abiturientai, pade
dami lietuvių bendruomenės na
rių, surinkome apie 40,000 dole
rių auką kad tik mokykla išsi
laikytų. Bet tai tik užvilkino už
darymo procesą 8 metams, ir, 
kaip bebūtų gaila, 2002 metų 
birželio mėnesį lietuviška mo
kykla užvėrė savo duris, taip ir 
nesulaukusi savo 100-ojo jubi
liejaus... Nuo sekančių, 2003-ų 
metų, rudens šis pastatas išnuo
motas Waterbury miestui. Jame 
dabar vyksta pamokos valstybi
nėje “Brooklyn” mokykloje be
simokantiems vaikams.

— Waterbury priklausote 
tiek vienai seniausių Amerikos 
lietuvių įsteigtų “Lietuvos vy
čių” organizacijai, tiek Lietuvių 
bendruomenei. Abi skirtingų lie
tuvių kartų steigtos organizaci
jos turi ne tik daug panašumų 
bet ir nemažai skirtumų. Kaip 
Jūs į tai žiūrite?

- Šv. Juozapo parapija Wa
terbury istoriškai tapo abiejų Jū
sų paminėtų organizacijų “na
mais”. “Lietuvos vyčiai” gimė į 
Ameriką atvykusių vadinamo
sios “pirmosios” kartos imigran
tų iš tuo metu dar carinės Lietu
vos iniciatyva, tačiau dabar yra 
labai nutautėję. Tuo tarpu Lietu
vių bendruomenė susiformavo 
kaip “antrosios bangos” (DP) 
imigrantų organizacija, kuri da
bar į savo gretas daugiau priima 
ir per paskutinius porą dešimt
mečių į Ameriką imigravusius 
“trečiabangius”. Na, o Waterbu
ry. sakyčiau, susiklostė gan pa
lanki visų kartų atvykėliams at
mosfera. Drįstu teigti, kad mūsų 
apylinkėje visi sutariame labai 
neblogai, nepaisant skirtingo 
amžiaus.

- Teko girdėti, kad tarnau
jate Amerikos kariniame jūrų 
laivyne.

- Taip, paskutinius 12 metų 
esu Jungtinių Valstijų karinio 
jūrų laivyno rezerve. Ir tai tikrai 
suteikia man stiprybės civilinia
me gyvenime. Kaip ten pate
kau? Daugiau kaip prieš de
šimtmetį vieną dieną užsukau į 
jūrų laivyno būstinę darbo rei
kalais. Man tai paliko didžiulį 
įspūdį, taigi panorau įstoti... Ir 
tikiuosi nepasitraukti iš tarny
bos, kol leis sveikata.

- Nuo praeitų metų įstojote 
į tik ką atgimusį Konektikuto lie
tuvių sporto klubą. Ką Jums 
reiškia ši “naujųjų ateivių”pas
tangomis atkurta organizacija?

- Sportas man reiškia labai 
daug. O juo labiau krepšinis, ku
ris iškart tapo naujai Connecti
cut valstijoje apsigyvenusių 
“trečiabangių”, visų pirma spor
to klubo pirmininku išrinkto 
Lauryno Misevičiaus iniciatyva, 
populiariausia šaka. Sportas vi
sada buvo neatskiriama “Lietu
vos vyčių” dalis, kažkada šio 
miesto “KoL” (Knights of Li
thuania) krepšinio komanda bu
vo nenugalima ne tik tarp šios 
valstijos, bet ir visos šalies 
tautiečių-imigrantų. Deja, dėl 
neseniai turėtos kelio operacijos 
dar negaliu žaisti.

- Naujai atvykę imigrantai 
iš Lietuvos dar gana negausiai 
įsitraukia į senesnių lietuviškų 
organizacijų kaip “Lietuvos vy
čių” ir Lie tuvių bendruomenės 
veiklą. Kaip Jums atrodo, kokia 
veikla galėtų labiausiai pri
traukti neseniai į JA V imigravu
sius “trečiabangius”?

- Visų pirma, mes, senes
nieji lietuviai, tiesiog privalome 
kuo svetingiau pasitikti naujuo
sius lietuvius imigrantus. Turi
me kalbėtis su “trečiabangiais”, 
bandyti juos perprasti, išsiaiš
kinti, kas juos labiausiai domi
na. Žinoma, vienas geriausiai 
pasiteisinančių būdų jungti juos 
per sportą. Tuo tikslu buvusios 
Šv. Juozapo mokyklos salėje ir 
dabar vyksta krepšinio treniruo
tės. Aš labai nuoširdžiai džiau
giuosi, kad vis daugiau ir dau
giau jaunimo prisijungia prie 
“Vyčių” ir labiausiai LB. Ti
kiuosi, kad tokiu būdu mes visi 
kartu vis labiau augsime ir tvir- 
tėsime!

— Dėkojame už pokalbį.

AtA
PETRUI MURAUSKUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame LORETĄ, RAMONĄ ir 
šeimą -

Nora ir Alfredas Kulpavičiai

MŪSŲ MIELAI NAREI
AtA

MALVINAI KASPERAVIČIENEI 
iškeliavus amžinybėn, jos dukrą RAMUTĘ su šeima 
bei gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

KLKM dr-jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

KUN. K. AMBRASAS, SJ
...Pirmoji žinia, apie šiuos 

vienuolius mane pasiekusi Ka
nadoje, Montrealyje, buvo tokia. 
Kažkas iš parapijiečių ar svečių 
parodė straipsnį prancūzų k, iš
spausdintame žurnale ar laikraš
tyje su tokia įsimenančia nuo
trauka: stovi žydinčių ramunių 
plačiame lauke keli ilgais tam
siais abitais besišypsą vienuoliai 
ir žvelgia į pakalnėje besidrie
kiančias žemaitiškas lygumas, 
klonius, miškelius. Atvyko jie 
prieš dešimtį metų iš Saint Pier
re de Solesmes (Šolemo) abati
jos, kur pirmasis jų abatas tada 
po Prancūzijos revoliucijos T. 
Gueranger (Gueranžė) šiame 
krašte atgaivino pagal šv. Bene
dikto įstatus vienuoliją.

Solemo bažnytkaimis yra 
vakarinėje Prancūzijos dalyje, 
Sarthe departamente. Tai nedi
delė su 1500 gyventojų vietovė, 
kur benediktinų šventovė pradė
ta statyti XI š. Esama iš XV š. 
išlikusių jos vertingų skulptūrų. 
Prancūzų revoliucijos metu 
1791 m. vienuolynas buvo pa
naikintas, bet abatas Gueranger 
1833 m. j į atstatė ir jis netrukus 
po ketverių metų virto prancūzų 
benediktinų centru, tapusiu kla
sikinės bažnytinės muzikos ir 
grigališkojo giedojimo atgaivin
toju, pasižyminčiu ir muzikai 
skirtųjų kūrinių leidyba.

Solemo benediktinai, 1963 
m. atsiliepdami į Vatikano II 
susirinkimo nutarimus ir Popie
žiaus Jono Pauliaus II kvietimą 
padėti “jaunoms” misijinėms 
bažnyčioms, įsteigė savo vie
nuoliją Keur Moussa, Senegali- 
juje. Daugiau nei po keturiasde
šimties metų to paties kvietimo 
paskatinti benediktinai atsirado 
ir Palendriuose. 1991 du lietu
viai jaunuoliai norėjo stoti į So- 
lemą. Jiems dingtelėjo mintis, 
kad šitaip Dangus jiems liepia, 
jog reikia kurtis Lietuvoje. 1997 
m. rugpjūtį atvykęs Paryžiun 
Šventasis Tėvas asmeniškai pri
ėmė ir palaimino steigėjų grupę 
ir nuo tada benediktinai mokėsi 
lietuvių kalbos. Rinkdami lėšas, 
aptardami ir sudarydami planus, 
taip pat visais kitais būdais jie 
rengėsi šiam žygiui į Palendrius, 
kur buvo du apgriuvę pastatai — 
1936 m. pastatyta šventovė ir 
sena apgriuvusi klebonija. “Gar
bė Jėzui Kristui” - pasakė Po
piežius tradicinį lietuvių k. 
krikščionišką pasisveikinimą 
vienuolijos steigimo pradinin
kams, kai jie susitiko su tuo vie
šinčiu Garbingu Svečiu Prancū
zijos sostinėje...

Solemo vienuolynas didin
gas, keliaaukštis, masyvus stati
nys ir šiandien iš svečios šalies 
atvykstančiam ar bent nuotrauką 
matančiam kelia pasigėrėjimą ir 
žavesį senovine gotine statyba, 
stebinančia tiek savo plačia 
apimtimi, tiek ir įspūdinga iš
vaizda, taip ryškiai atsispindin
čia greta tyvuliuojančiame van
denyje. Ne taip paprasta jiems 
buvo Lietuvoje susirasti tinkamą 
vietą kad atitiktų kontempliaty
vų jų gyvenimo būdą ir Lietuvos 
sąlygas. Todėl jie atsidėję ir rū
pestingai rinkosi sau vietą...

Įsikūrimas
...Štai kita benediktinų al

bume viena iš pirmųjų užsilikusi 
nuotrauka: tos pačios ramunės, 
tas pats kalnelis. Tiktai čionai 
nematyti šio sunkaus, bet kil
naus misionieriško darbo pio
nierių, kurie, palikę savo gimtą
ją Prancūziją atsirado šioje že

maitiškoje nuošalybėje, 40 km. 
nuo Šiaulių. Čia kardinolas V. 
Sladkevičius 1994 m. jiems da
vė leidimą įsikurti. Tolumoje 
matyti kiaurais langais senoji 
kun. Kazimiero Ambrozaičio 
statyta, bet niekados taip ir liku
si nepašventinta ir dabar nevei
kianti, bet gerai, kad nors tėvų 
benediktinų rūpesčiu apskardin- 
tu stogu šventovė, kurioje nauja
kuriai, iš pradžių buvo manę 
pradėti savo gyvenimą bet šio 
sumanymo atsisakė. Buvo jiems 
siūlyti Tytuvėnai, dar kelios vie
tos, bet jie panūdo įsikurti toliau 
nuo miesto triukšmo, arčiau 
gamtos, vandens, miško ir ... ty
los, kad galėtų mąstyti, ramiai 
atlikti sudėtingą choraliniu po
žiūriu kasdienę liturgiją kad ga
lėtų darže pasisodinti bulvių ir 
kitų daržovią - vienu žodžiu, 
užsidirbtų sau kokį maisto kąs
nį, kuriam reikalingas žemės 
sklypas, ir būtų jaukios kitos są
lygos broliškam gyvenimui.

Vienuolynas šiandien
Štai kaip apie jį rašo viena

me iš paskutinių Kelmės raj. 
laikraštyje (Bičiulis, 2004.1.28) 
straipsnių Bronislovas Klima
šauskas: “Pro Šaukėnus grįžta
me link Kelmės. Dar Švilpiškė 
užstoja vienos aukščiausių Šiau
lių apskrityje - Kelmės bažny
čios bokštą kai laikas sukti į Pa
lendrius, ant kurių kalvelės, už
sidirbęs Amerikoje pinigą keis
tuolis kunigas ir poetas K. Amb
razaitis prieš Antrąjį pasaulinį 
karą pastatė didelę betoninę 
bažnyčią o šalia jos esančiuose 
kapeliuose ir pats atgulė amžino 
poilsio. Bet ne sovietmečiu su
niokota K. Ambrozaičio bažny
čia dabar svarbiausia, o netolie
se užpernai atvėręs duris šv. Be
nedikto vienuolynas. Jo teritori
ja su užveistais sodais, tvenki
niais... jį projektavo jungtinės 
lietuvių ir prancūzų architektų 
bei statybininkų pajėgos... Prieš 
Palendrius benediktinai paskuti
nį vienuolyną buvo pasistatę Se- 
negalijos dykumoje prieš 38 
metus. Ypač didelė Dievo dova
na tiems, kurie sekmadieniais 
pataiko į vienuolyno bažnyčioje 
11 vai. šv. Mišias. Jos - giedoti
nės, aukojamos lotynų ir lietu
vių kalbomis. Nenusakomai nu
teikia pats bažnyčios vidus, 
įprastą puošnų altorių atstojantis 
didžiulis kryžius su Dievo Moti
na ir ta tarp aukštų skliautų 
spengianti tyla, skatinanti kiek
vieną dvasios ramybei ir susi
mąstymui, sielos apvalymui nuo 
kasdienybės drumzlių...”

Štai benediktinų uždavinys 
- įsteigti naują vienuolyną Pa
lendriuose, Šiaulių vyskupijoje, 
netoli Kelmės - jau sėkmingai 
įgyvendintas. Taip Dievo laimi
namomis atkakliomis prancūzų 
pastangomis pasisekė išpildyti 
Lietuvos Bažnyčios hierarchų 
bei tikinčiųjų lūkesčius.

Lietuvoje greta sutartinai, 
vieningai ir pavyzdingai gyvena 
pamaldi, gilaus vidinio nusitei
kimo tarptautinė bendruomenė: 
be kelių prancūzų ir trijų lietu
vių, kaip vienoje darnioje šei
moje meldžiasi ir uoliai dirba 
amerikietis tėvas Gregori Kas- 
prini, gimęs Niujorke (jo prose
neliai yra kilę iš Lietuvos), o ne
seniai atykęs jaunuolis, norįs 
būti priimtas į šią vienuolinę 
bendruomenę, - gudas.

Dieve, duok, kad ir daugiau 
atsirastų jaunų vyrą norinčių 
įsijungti į šią kontempliatyvią 
vienuoliją kuri yra pripažinta 
Lietuvos mastu. Kaip rašo Kel
mės rajono laikraštis Bičiulis 
(2002.IV. 13, nr. 30, Palendrių 
vienuoliai prisiekė Lietuvai) Al
vydas Geštautas: “Kovo 25 die
nos Lietuvos Prezidento V. 
Adamkaus dekretu išimties tvar
ka mūsų valstybės pilietybė su
teikta aštuoniems prieš ketverius 
metus Kelmės apylinkių seniū
nijoje Palendrių kaime įsikūru
sio benediktinų vienuolyno vie
nuoliams“.

- Tėvai benediktinai šiam 
darbui visapusiškai rengėsi. Jie 
ne tik rūpinosi projektais, skly
pu, jų kuo geresniu įgyvendini
mu, bet taip pat ir norėjo išmok
ti lietuvių kalbą kurios juos mo
kė Vilniaus universiteto docen
tas Laurynas Skūpas, buvęs 
Kauno kunigų seminarijos dės
tytojas V. Čepukėnas, o Palend
riuose — Šaltenių pagrindinės 
mokyklos mokytoja R. Drunge- 
lienė.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Pažymėtinos kelionės
Paminėtina kelionė į Biršto

ną, kur dukart aplankytas išope
ruotas ir jėgas atgaunantis, opti
mizmo neprarandantis, blaiviai 
ir dalykiškai be jokių dejonių į 
ateitį žvelgiantis mūsų namų gy
ventojas diakonas Vincentas 
Biekša, kuris netrukus dviem 
trim dienoms turėtų būti parga
bentas į Kauną, Rotušės a. 9, o 
paskui vėl turėtų pabūti ligoni
nėje.

Verta paminėti ir kitą kelio
nę į Alytų, Marijampolę, Sasna
vą ir Ąžuolų Būdą. Alytun mane 
nugabeno Kaun’o metropolitas 
arkiv. S. Tamkevičius į Angelų 
Sargų šventovėje surengtą a.a. 
kun. Liongino Kunevičiaus mir
ties dešimtmetį, kuriame per pa
maldas grojo styginių instru
mentų ansamblis. Prisirinko ne
maža parapijiečių, artimųjų, gi
minių, svečių. Šv. Mišias kartu 
su arkiv. Sigitu Tamkevičium 
aukojo du vyskupai - Rimantas 
Norvilą su Juozu Žemaičiu ir 
keli kunigai.

Prasmingame ir turiningame 
pamoksle kauniškis metropoli
tas peržvelgė ne tik darbštaus, 
Bažnyčiai ir Lietuvai pasišven- 
tusio, ištvermingai pakėlusio 
tiek sovietmečio, tiek ir savo 
kūno negalias kun. Liongino 
Kunevičiaus sielovadinę veiklą 
bet ir pabrėžė šio kunigo pogrin
dinį darbą kai jis sunkiomis, pa
vojingomis sovietmečio sąlygo
mis ištvermingai, drąsiai ir prin
cipingai elgėsi sovietinės val
džios akistatoje, niekados nepa-

J. Miltinio teatras Panevėžyje Nuotr. G. Kurpio

Karaliaučiaus kraštas tebėra...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bama apie Pavolgį, ar kur kitur. 
Tiek sovietą tiek vokiečių spau
doje šis pasiūlymas buvo disku
tuojamas; pirmiausia iškeltas 
vokiečių bankininko Friedrich 
Wilhelm Christians siūlymu dar 
1988-aisiais - paversti Kalinin
gradą t.y. Konigsbergą į sritį su 
specialia ekonomine zona ar au
tonomija. Sovietų Sąjungai su
griuvus, šis siūlymas gan plačiai 
buvo aptarinėjamas ir rusų spau
doje. Dar 1992-aisiais istorikas 
Michael Sturmer išspausdino 
vedamąjį Frankfurter Allgemei- 
ne Zeitung, pavadintu Užduotis 
vadinasi Konigsberg. Esą vokie
čių interesas kyla iš būtinybės 
Baltijos jūros krantus padaryti 
saugumo ir gerovės zona. Rusi
jai turėtų būti suteikta dalinė 
narystė ES ir tuo būtų suteiktas 
ypatingas statusas. Tame straips
nyje nebuvo paminėta nei Bal
tijos valstybių interesai, nebuvo 
nė besiribojančių valstybių Lie
tuvos, ar Lenkijos vardų.

Kitame straipsnyje Die Zeit 
Marion Grafin Donhoff pasiūlė 
keturių valdžių kondominiumą: 
Rusijos, Lenkijos, Lietuvos, Šve
dijos. Vokietija neišdrįso ir, ma
nyčiau, . neišdrįs, numatomoje 
ateityje pareikšti kokias nors 
teritorines pretenzijas.

ES taip pat šiuo metu nenori 
iš esmės spręsti Karaliaučiaus 
klausimo. Nėra kokios nors vie
ningos strategijos Karaliaučiaus 
atžvilgiu, nors Rusijai nuo 1991- 
ųjų padovanota daugiau nei vie
nas bilijonas eurų. Graikijos 
Užsienio reikalų min. Papan
dreou, pirmininkaujantis šį pus
metį Europos šalių užsienio rei
kalų ministrų tarybai pareiškė 
ES neginčija Karaliaučiaus sri-

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

DR. J. ERETAS 

būgo režimo šalininkų grasini
mų ir netgi ištikimai leido Aušrą 
- tuo metu kėlusį tautinio ir reli
ginio sąmoningumo mintis leidi
nį, skatinusį inteligentiją laikytis 
tautiškumo principų, nepabūgti 
sovietų savivalės ir kietos sau
gumo rankos...

Marijampolėje teko pasikal
bėti ne tik su Vilkaviškio vysku
pijos Ganytojais, bet ir pasisve
čiuoti marijonų vienuolyne, ap
lankyti slaugos namuose ilga
metį kun.Vaclovą Degutį, bet ir 
apžiūrėti gražiai, moderniai ir 
kartu kukliai, skoningai įrengtą 
Vilkaviškio seminariją, specia
liai valandėlę pakalbėti klieri
kams apie užsienio lietuvių 
bendruomenes, apie sielovadą 
svetur gyvenantiems lietuviams, 
susitikti su šios dvasinės mo
kyklos auklėtiniais, apžiūrėti jų 
koplyčią sales, kartu su jais pa
vakarieniauti, atsakyti į klausi
mus.

Be to, aplankiau tėvelių ir 
brolių kapus gimtosios Sasnavos 
parapijoje, kuri š.m. birželio 
mėn. švęs šimtametę savo įstei
gimo sukaktį. Teko šventovėje 
klausyti išpažinčių, paaukoti šv. 
Mišias, pasakyti pamokslą (taip 
pat ir Ąžuolų Būdos šventovė
je). Iš Amerikos, Teksas valsti
jos, Gyvojo Rožinio draugijos 
pirmininkė Mrs. Patti Melvin at
siuntė neseniai mano iš anglų į 
lietuvių kalbą išverstą knygelę 
Šv. Filomena, dabar sėkmingai 
platinamą ir Lietuvoje.
Kun. Kazimieras Ambrasas, SJ

ties priklausomybės Rusijai ir 
neskatina žmonių įstoti į ES. 
Karaliaučiaus sritis galės įstoti į 
ES tada, kai Rusija galės įstoti į 
ES.

Mane labai nustebino ES 
pareigūno Gerhard Lohan 
2002.XI.4 laiškas, kuriame jis 
rašė: “Europos komisijai nėra 
žinomi jokie reikalavimai, ku
riuos kas nors keltų dėl Rusijos 
karinių pajėgų išvedimo iš Ka
liningrado”. Jis citavo “Janes In- ■ 
telligence” ataskaitą kurioje tei- 
giama, kad iš viso Rusijos kari
nės pajėgos Karaliaučiuje suda
rytos tik iš 16,500 karių, iš kurių 
8,600 turi išvykti iki 2003 metų 
pabaigos”. Skaičiai atrodo tikrai 
per maži. 1996 m. JAV Kongre
sas vieningai priėmė rezoliuciją 
reikalaujančią sovietinių padali
nių atšaukimo. Siūlymą pateikė 
Christopher Cox, Angelės Nel- 
sienės iš Kalifornijos pastango
mis. Nepaisant šio tvirto pasisa
kymo, jokių pasekmių nesulauk
ta, rusų kariuomenė tebėra, o 
Baltijos jūra ir toliau teršiama.

Mažosios Lietuvos draugijos veikėjai Toronte, kurie rūpinasi visuomenine bei kultūrine veikla. Iš kairės: 
Rūta Baltaduonytė-Lemon, kun. Alg. Žilinskas, Ieva Adomavičienė, Ernestas Steponas, pirm. Kristina Dam- 
baraitė-Janowicz Nuotr. I. Meiklejohn

Sol. JUDITOS LEITAITĖS koncertas įvyko Toronto Lietuvių Namuose š.m. vasario 29 d. Iš k.: akomp. L. 
Paulauskaitė, J. Leitaitė, LN visuomeninės veiklos k-to pirm. V. Valiulienė, koncerto organizatorė D. Sher, 
LN valdybos sekr. T. Gurevičius Nuotr. T. Stanulio

Amerikos lietuvių fondas auga
Jo pagrindinis kapitalas artėja prie 20 milijonų dolerių

Vasario 19 d. Lemonte (prie 
Čikagos) tris valandas truku
siam darbingam Lietuvių fondo 
tarybos posėdžiui vadovavo 
pirm. dr. Antanas Razma. Daly
vavo 16 tarybos narių, sekretorė 
Alė Razmienė, LF administrato
rius Ramūnas Astrauskas ir val
dybos narys Stasys Džiugas. Po
sėdžio pradžioje buvo išreikšta 
užuojauta ilgamečiam tarybos 
nariui dr. Gediminui Batukui, 
nedalyvavusiam posėdyje dėl jo 
žmonos Vandos mirties.

Patvirtinus 2003 m. gruo
džio 2 d. posėdžio protokolą 
valdybos pirm. Povilas Kilius 
pateikė 2004 m. biudžetą ir nau
jos LF valdybos sudėtį. Investa
vimo tvarkymui, knygvedybai, 
įstaigos ir sandėlių nuomai, 
reikmenims, paštui, telefonui, 
gautų palikimų sutvarkymui, 
tarnautojų atlyginimui, apdrau- 
dai ir panašiems reikalams rei
kės apie 219,000 dol.; vajams, 
skelbimams, pranešimams - 
apie 39,000 dol.; turimo nekil
nojamo turto (žemės nuosavy
bės) tvarkymui, remontui ir mo
kesčiams - apie 30,000 dol.

Naują LF valdybą sudaro 
LF administratorius Ramūnas 
Astrauskas, sekretorė Alė Raz
mienė, iždininkas Vytas Vait
kus, vicepirmininkai Vaclovas 
Kleiza ir Arvydas Tamulis, na
rys spaudai Stasys Džiugas, sek
retorės padėjėja Ramona Žemai
tienė ir administratoriaus padė
jėja Regina Jonušaitė Scubiscz. 
Po klausimų ir diskusijų LF ta
rybos nariai patvirtino naują 
valdybą ir biudžetą. LF raštinė 
veikia kiekvieną darbo dieną. 
Jos adresas: Lithuanian Foun
dation, 14911 127,h Street, Le
mont IL 60439, tel. 630-257- 
1616, faksas 630-257-1647, e- 
paštas - admin@lithfund.org

Kiekvienų metų pradžioje 
tarybos pirm, pateikia LF komi
sijų pirmininkus ir narius. Šiems 
2004 metams buvo patvirtintos 
penkios komisijos ir vienas ko
mitetas. Garbės komiteto, kurį 
sudaro visi buvę LF tarybų pir
mininkai ir kuris atlieka Nomi
nacijų komisijos pareigas, pir
mininkas yra dr. Jonas Valaitis 
ir nariai dr. Kazys Ambrozaitis, 
dr. Gediminas Balukas, Stasys 
Baras, Vytautas Kamantas, Po
vilas Kilius, Algirdas Ostis, dr. 
Antanas Razma ir Marija Re
inienė.

Finansų komisijos pirmi
ninkas - Saulius Čyvas, nariai 
dr. Gediminas Balukas, Stasys 
Baras, Vytautas Kamantas, dr. 
Vytas Narutis, Arvydas Tamulis 

ir Vytas Vaitkus.
Įstatų komisijos pirminin

kas - advokatas Vytenis Kirve- 
laitis, dr. Kazys Ambrozaitis, 
Kęstutis Ječius, Vytautas Ka
mantas, Vaclovas Kleiza, advo
katė Daina Kojelytė, advokatas 
Algirdas Ostis, Ramona Žemai
tienė, Vytas Vaitkus.

Lėšų telkimo ir palikimų 
komisijos pirmininkas - Algir
das Ostis, Sigita Balzekienė, 
Saulius Čyvas, Vytenis Kirve- 
laitis, Daina Kojelytė, Arvydas 
Tamulis.

Meno globos komisijos pir
mininkas - dr. Gediminas Balu
kas, nariai dr. Kazys Ambrozai
tis ir Vaclovas Kleiza.

Pelno skirstymo komisiją 
sudaro septyni nariai ir du antri
ninkai. Komisijos pirmininkas 
yra Kęstutis Ječius, trys nariai ir 
vienas antrininkas yra LF tary
bos nariai - Algirdas Ostis, Ar
vydas Tamulis, Ramona Žemai
tienė ir dr. Kazys Ambrozaitis 
(antrininkas). LF taryba patvirti
no JAV Lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos pristatytus tris 
kitus narius ir vieną antrininką: 
dr. Oną Daugirdienę, Alinį Kuo
lą Marių Laniauską ir antrinin
ką Vytą Janušonį.

Taryba svarstė, diskutavo ir 
patvirtino LF valdybos ir visų 
tarybos komisijų pirmininkų 
pranešimus. Labai geros žinios 
buvo, kad už Berlyne, Vokieti
joje, parduotą nuosavybę šiais 
metais gauta 521,922 dol., o 
baigus tvarkyti Alphonse Ša- 
rausko palikimo reikalus papil
domai gauta apie 160,000 dol. Iš 
viso A. Šarausko palikimas į LF 
kapitalą atnešė iš viso apie 2.6 
milijonus dol. Iš Susane P. 
Shallna palikimo atėjo 102,905 
dol., o iš Petro ir Onos Jonikų 
palikimo 59,308 dol. Tad tik 
šiems 2004 metams prasidėjus 
LF jau gavo apie 1,144,000 dol. 
ir sėkmingai siekia 20 mln. dol. 
kapitalo sumos. 2003 metų pa
baigoje LF pagrindinį per 15 
milijonų dol. kapitalą buvo su
aukoję 7,226 nariai.

LF investicijų vertė per pra
ėjusius 2003 metus pakilo apie 
15.5% arba apie 1,575,000 dol. 
2003 metų pabaigoje apie 10% 
LF kapitalo buvo pinigais (cash) 
apie 40% korporacijų obligaci
jose (bonds) ir apie 50% korpo
racijų akcijose (stocks).

Šiais 2004 metais yra pa
keista prašymų pateikimo tvarka 
ir pelnas bus skirstomas pagal 
paskutiniame praėjusių metų ta
rybos posėdyje nustatytas gai

res. Pilnai užpildyti prašymai 
stipendijoms ir paramai turi pa
siekti Lietuvių fondo raštinę - 
Lithuanian Foundation, 14911 
127,h Street, Lemont IL 60439 
pagal sekančias datas: prašymai 
stipendijoms iki 2004 m. kovo 
15 d. ir prašymai paramai iki 
2004 m. balandžio 15 d. Prašy
mų anketas galima gauti iš LF 
raštinės arba internete atsidarius 
wwvv.lithfund.org

LF Įstatų komisija daug dir
bo kartu su amerikiečių specia
listų advokatų firma per visus 
praėjusius 2003 metus ir turėjo 
jau kelis posėdžius šiais metais. 
Kelis kartus buvo peržiūrėti, de
taliai diskutuoti, tvarkyti ir de
rinti įvairūs LF dokumentai, 
įstatai, tarybos nutarimai, atskai
tomybė bei atsakomybė ir visa 
LF veikla, kad viskas pilnai ati
tiktų IRS (Internal Revenue Ser
vice) reikalavimus, Illinois vals
tijos korporacijų įstatymus ir fe
deracinės valdžios nuostatus. 
Šiame tarybos posėdyje nariai 
išsamiai apsvarstė ir priėmė 
naują LF Įstatų projektą.

Lietuvių fondas yra padova
nojęs daugelį dailininko Prano 
Domšaičio (gyveno 1880-1965 
metais) tapybos darbų Lietuvos 
dailės muziejui. Klaipėdos pa
veikslų galerijoje yra nuolat vei
kianti Domšaičio galerija. Šis 
muziejus, su LF parama, rengia 
dailininko kūrybos parodas Diu
seldorfe, Vokietijoje (2004 m. 
kovo 1 - balandžio 18) ir Vil
niuje (rugsėjo mėnesį).

Praėjusiais metais buvo su
daryta jau ketvirtos metinės Lie
tuvių fondo dr. Antano Razmos 
vardo 25,000 dol. premijos ko
misija, kuri iš gautų iki 2004 m. 
birželio 30 d. pasiūlymų paskirs 
visuomenininko premiją asme
niui, visuomeninei organizacijai 
išeivijoje arba Lietuvoje. Komi
sijos pirmininkas yra Vytautas 
Kamantas, nariai - prof. dr. Be
nediktas Juodka, Angelė Kar
ti ienė, Dalia Kuodytė, prof. dr. 
Julius Šmulkštys ir prof. dr. An
tanas Tyla. Šiame tarybos posė
dyje buvo paaiškintas premijos 
taisyklių sakinys, kad “premijai 
gauti negalima rekomenduoti 
savęs arba savo organizacijos ”. 
Dėl savęs siūlymo tai visiems 
yra aišku, bet organizacijos ne
gali siūlyti tos organizacijos va
dovai (pavyzdžiui pirmininkai, 
tarybos, valdybos ir panašiai), 
tačiau atskiri pareigų neturintys 
nariai gali siūlyti. Paskirta vi
suomeninė premija bus įteikta 
2004 m. lapkričio 6 d. LF meti
nėje vakarienėje Lemonte, JAV.

LF tarybos nariai po disku
sijų ir pataisų patvirtino LF na
rių 41-ojo metinio suvažiavimo 
darbotvarkę ir darbo komisijas. 
Suvažiavimas vyks 2004 m ge
gužės 8, šeštadienį, Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte.

Sekantis LF tarybos posėdis 
įvyks gegužės 20 d.

LF Informacija

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)
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“Daina jungė mūsų 
sielas”

Lietuvos valstybinės filharmonijos solistės Juditos 
Leitaitės koncertai Kanadoje

DANGUOLĖ- 
BALTRUSYTE-SHER
Juditos koncertinė kelionė 

Kanadoje prasidėjo vasario 14, 
Valentino dieną kuri mums yra 
meilės, draugystės ir ištikimy
bės diena. Tai buvo nuostabi 
dviejų savaičių gastrolių Kana
doje pradžia.

Pirmieji du koncertai, skirti 
Vasario 16-tosios minėjimui, 
įvyko Otavoje vasario 17 d. 
“Peace Latvian Church” ir vasa
rio 18 d. valstybinėje galerijoje, 
“Auditorium” salėje. Rūta Kli- 
čienė, Otavos lietuvių bendruo
menės pirmininkė, buvo pirmo
jo Juditos koncerto iniciatorė . Į 
šį koncertą lietuviai pasikvietė ir 
savo draugus baltiečius - latvius 
ir estus. Visi buvo sužavėti Judi
tos Leitaitės dainų atlikimu, ar
tistiškumu, kontaktu su žiūro
vais. Gausiais plojimais su atsi
stojimu žiūrovai atsisveikino su 
Judita Leitaite.

Vasario 18 d. iškilmingą 
koncertą organizavo Lietuvos 
ambasada. Kviestiniai įvairių 
šalių ambasadą valdžios bei lie
tuvių bendruomenių atstovai su
sirinko į Valstybinės galerijos 
salę atšvęsti Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės paskelbimo 
metinių bei pasiklausyti solistės 
(mezzo-soprano) Juditos Leitai
tės.

Judita, pradėjusi koncertą 
F. Šuberto Avė Maria ir nutei
kusi koncerto klausytojus dvasi
niam susikaupimui, toliau tęsė J. 
Gruodžio kūriniais: Tyla, Aguo
nėlės, Rugiagėlės, lyg nuskrai
dindama klausytojus į tolimą 
Lietuvą. Pagerbdama tarptautinę 
koncerto publiką sekančius G. 
Faure kūrinius atliko prancūzų 
kalba, o E. Griegą - norvegų 
kalba.

Pianistė Leokadija Paulaus
kaitė - Kanovich, akompanavu
si Juditai visuose koncertuose 
Kanadoje, antrąją koncerto dalį 
pradėjo M. K. Čiurlionio preliu
dais, po kurių sekė Lietuvos 
kompozitoriaus A. Šenderovo 
kūrinys Dvi Sulamitos giesmės 
(tekstas Giesmių giesmės iš Se
nojo Testamento) hebrajų kalba. 
Koncerto pabaigoje skambėjo 
M. Ravelio Habanera (daina be 
žodžių), Bizet Habanera ir Segi- 
diljos arija iš operos Carmen.

Daug gražių atsiliepimų 
gauta po šio koncerto. Norvegų 
ambasadorius, sužavėtas Juditos 
Leitaitės dainavimu norvegų 
kalba, priėmimo metu po kon
certo priėjo asmeniškai padėkoti 
solistei už nuostabų E. Griego 
kūrinių atlikimą. Kanados parla
mentaras Jean Augustine savo 
padėkos laiške ambasadai para
šė, kad Juditos Segidiljos arijos 
interpretacija yra viena iš ge
riausių jo girdėtų gyvenime.

Vasario 20 d. Hamiltono 
McMaster universitete įvyko 
trečiasis Juditos Leitaitės kon
certas Kanadoje. Judita buvo 
įtraukta į koncertinį ciklą Mc
Master Celebrity Concerts. Šio 
koncerto programoje Judita dai
navo J. Gruodžio, A. Kačanaus- 
ko, G. Faure, J. Sibelijaus, E. 
Griego, A. Šenderovo, Čaikovs
kio, S. Rachmaninovo, M. Ra
velio, G. Bizet kūrinius origina
lo kalba: lietuvią rusą prancū
zą suomią norvegą italą vo- 
kiečią hebrajų. Ir vėl Juditos 
daina, kūrinių betarpiškas, jaus
mingas atlikimas pavergė klau
sytojus, kurie nenuilstamais plo
jimais nenorėjo paleisti solistės 
nuo scenos. Viena iš “bisui” at
liktų kūrinių Judita sudainavo 
lietuvių liaudies dainą (a capel- 
la) Lėk gerve, kurią taip pat dai
navo Toronto Lietuvių Namuose 
ir Otavoje. A capella — tai daina 
be akompanimento. Bet jo ir ne
reikėjo, nes Juditos balse su
skambėjo ištisas gamtos garsų 
orkestras.

Vasario 29 d. torontiškiai 
skubėjo į Lietuvių Namus, kur 
tą dieną vyko paskutinis Juditos 
koncertas Kanadoje, bet ne pas
kutinis Šiaurės Amerikoje. Šio 
koncerto rengėjai buvo Lietuvių 
Namų Visuomeninės veiklos 
komitetas.

Gausiai susirinkę klausyto
jai žavėjosi Juditos Leitaitės ta
lentu, nuostabiu balso diapazo-

Lietuvos valstybinės filharmoni
jos solistė JUDITA LEITAITĖ 
koncertavo Toronto Lietuvių Na
muose š.m. vasario 29 d.

Nuotr. T. Stanulio

nu, gražia ir betarpiška scenos 
laikysena. Jau seniai bebuvo 
toks turiningas koncertas Lietu
vių Namuose, sujaudinęs dauge
lio širdis iki ašarų. Juditos bal
sas, sugebėjimas daina prabilti į 
žmonių širdis - jai Dievo duota 
dovana. Dainuodama Judita ati
duoda save klausytojams, o jie 
jai‘grąžina dešimteriopai. Pati 
dainininkė yra pasakiusi: “Jei 
esi nenuoširdus, daina nepasie
kia žiūrovo, nesukelia jam jaus
mų ir išgyvenimų. O juo dau
giau atiduodi salei, juo daugiau 
ji grąžina tau.” Judita pabrėžė, 
kad koncerto metu svarbu turėti 
ir gerą partnerį, ar tai būtų or
kestras, ar kvartetas, ar akompa
niatorius. Leokadija Paulauskai- 
tė-Kanovich ir tapo ta. gera sce
nos partnere Juditai Kanadoje, 
jautriai jausdama kiekvieną so
listės muzikinį žingsnį scenoje 
ir profesionaliai atlikdama kūri
nių akompanavimą. Su nepa
prastu švelnumu ir emocionalu
mu Leokadija atliko tris M. K. • 
Čiurlionio preliudus visuose ke
turiuose Kanadoje įvykusiuose 
koncertuose.

Antroje koncerto dalyje 
skambėjo kūrinių ištraukos iš 
operečių Paukščių pardavėjas, 
Mano puikioji ledi, A. Raudoni
kio dainos Švelnumas ir Argi 
mes kalti, N. Vietti Pirkite mano 
žibuokles ir užbaigė koncertą 
aistringomis ispaniškomis muzi
kinėmis melodijomis M. Rave
lio Habanera, V. Chiara Bolero, 
J. Bizet Habanera iš operos 
Carmen.

Judita Leitaitė turi retą ta
lentą - ji tuoj pat sugeba už
megzti kontaktą su žiūrovais. 
Neblogai valdydama anglų kal
bą ji pasitikinčiai jaučiasi ir ne
lietuviškoje koncertinėje aplin
koje. Šypsena, artistiškumas, 
balso diapazonas pavergia ir už
valdo klausytojų širdis. A Rau
donikio Meilės valsas, sudai
nuotas “bisui” Toronto Lietuvių 
Namuose, jungė visus. Salė dai
navo kartu su Judita.

Judita Leitaitė, šiemet šven
čianti savo kūrybinės veiklos 
dvidešimtmetį, intensyviai kon
certuoja Lietuvoje ir užjos ribų 
ir pastoviai ruošia įvairias nau
jas programas. Neseniai ji pa
rengė Marlene Dietrich, dainų 
programą įrašė O. Balakausko 
operą Tolimoji ir Rekviem Sta
siui Lozoraičiui. Ką tik išėjo jos 
įdainuotų populiarių lietuvių ir 
užsienio autorių dainų albumas 
Dainuoju meilę, kurį daugelis 
Kanadoje turėjo progos įsigyti. 
Atsivežė Judita į Kanadą ir Š. 
Ameriką tik ką išleistą sakrali
nių dainų albumą Avė Maria. 
Kanadiečiai pirmieji galėjo įsi
gyti šį idomų religinių kūrinių 
rinkinį, nes oficialios šio kom
paktinio disko sutiktuvės Lietu
voje bus tik balandžio mėnesį 
Vilniaus Bernardinų šventovėje. 
Avė Maria įrašų albumas skirtas 
10 metų sukakčiai nuo popie
žiaus Jono Pauliaus II atsilanky
mo Lietuvoje. Popiežiui Judita 
prieš dešimt metų giedojo G. 
Gaccini Avė Maria, kuri irgi 
įtraukta į šį sakralinių giesmių 
rinkinį. Juditos balsas taip pat 
skambės naujame kinofilme pa
gal J. Sobolio pjesę Getas. Šis 
filmas bus rodomas Kanų kino- 
fiImu festivalyje.

mailto:admin@lithfund.org
wwvv.lithfund.org
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PAKILO PASITIKĖJIMAS 
SEIMU

“Baltijos tyrimų” apklausos 
duomenimis, per vasario mėnesį 
pasitikėjimas seimu paaugo 5%. Iš 
viso 23% apklaustųjų pasisakė, jog 
pasitiki seimu (anksčiau tokių buvo 
18%). Seimu nepasitiki 69% ap
klaustų gyventojų. Prezidento tar
nyba pasitikėjimas sumažėjo vienu 
nuošimčiu. Ja pasitikinčių buvo 
23%. Į antrą vietą iš ketvirtosios 
pakilo žiniasklaida - ja pasitiki 
63% apklaustųjų. Konstituciniu 
teismu pasitiki 50%, praneša Lietu
vos žinios-LGTIC.

NAUJAS PILIEČIŲ 
JUDĖJIMAS

Kovo 9 d. Vilniuje susirinko 
naujai įsteigto piliečių judėjimo 
“Kitas pasirinkimas” (KP) dalyviai 
aptarti priemonių, kurios leistų pa
siekti KP užsibrėžtus tikslus. Stei
giamąjį dokumentą pasirašė dau
giau kaip 130 iniciatorių - vienas jų 
- teisininkas Dainius Paukštė. Susi
rinkime dalyvavo įvairių sričių pro
fesoriai bei studentijos atstovai. Ju
dėjimo tikslas - įtvirtinti tikrą pi
lietinę politinio gyvenimo ir val
džios veiksmų kontrolę, demokra
tiniais būdais apvalyti ir atnaujinti 
socialinį, politinį ir valstybinį Lie
tuvos gyvenimą. Susirinkime nutar
ta artimiausiu metu aplankyti ke
turiolika Lietuvos rajonų, susitikti 
su vietos gyventojais, o balandžio 
viduryje į KP susirinkimą sukviesti 
atstovus ne tik iš Vilniaus, bet ir ki
tų Lietuvos miestų bei rajonų.

PRITARTA SUTARČIAI
Lietuvos vyriausybė kovo 17 

d. pritarė ilgalaikės gamtinių dujų 
tiekimo sutarties tarp “Lietuvos du
jų” ir Rusijos “Gazprom” papildy
mui, kuris nustato “Gazprom” įsi
pareigojimą užtikrinti Lietuvai ne 
mažiau kaip 90% gamtinių dujų po
reikio iki 2015 metų. Sutartis sutei
kia teisines garantijas, kad po akci
jų pardavimo, Lietuvai tapus ES 
nare, “Gazprom” tiekiamų dujų 
kaina Lietuvai iki 2015 m. išliks 
pastoviose ribose. Specialistų nuo
mone, “Lietuvos dujų” tiekiamos 
dujos laisviesiems vartotojams tu
rėtų atpigti.

PERTVARKYTA BANKO 
VALDYBA

Lietuvos prezidentas Rolandas 
Pąksas kovo 17 d. pasirašė įsaky
mą, kuriuo iš Lietuvos banko (LB) 
valdybos narių atleido šešis dabarti
nius jos narius, rašo ELTA-LGTIC. 
Tokį sprendimą prezidentas priėmė 
vadovaudamasis Konstitucijos 84 
straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietu
vos banko valdybos pirmininko tei
kimą. Pagal Lietuvos banko įstaty
mo pataisas, kurios įsigalios nuo 
gegužės 1 d., LB valdybą turi suda
ryti 5 asmenys - pirmininkas, du jo 
pavaduotojai ir du valdybos nariai. 
Iki šiol Lietuvos banko valdybą su-

psAMocnwj Knygų rišykla 
lįj “SAMOGITIA” 

meniškai jriša
knygas bei žurnalus

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurj 
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darė 11 narių, iš jų - 5 banko dar
buotojai.

PABRANGS BANANAI
Kovo 15 d. iŠ Pietų Amerikos 

importuojami bananai pabrango 
apie 40 centų už kilogramą, rašo 
Lietuvos rytas. Pagrindinė priežas
tis - padidėjusi gabenimo kaina. 
Padaugėjus .laivais gabenamų kro
vinių, vežėjai kainas pakėlė net iki 
70%. Ekvadore, kur auginami Lie
tuvos importuojami bananai, der
lius šiemet buvo labai prastas. Nuo 
gegužės 1 d. lietuviai bananus galės 
pirkti tik iš ES, todėl gali vėl pa
šokti jų kaina.

ORO ERDVĖS APSAUGA
Baltijos valstybėms įstojus į 

Šiaurės Atlanto sąjungą (NATO), 
jų oro erdvę iš pradžių saugos Da
nijos, o po to - Belgijos ir Olandi
jos karinių oro pajėgų lėktuvai. Po 
balandžio 2 d., oficialios datos, kai 
į ŠAS įstos septynios naujos narės, 
iš kurių keturios neturi savo sulai
kymo lėktuvų, ŠAS turės užtikrinti 
jų oro erdvės apsaugą. Kaip rašo 
ELTA-LGTIC, tris pirmuosius mė
nesius šią misiją atliks Danija, kuri 
sutinka dislokuoti Baltijos valsty
bėse keturis naikintuvus F-16, 
kilnojamąjį radarą ir apie šimtą ka
riškių. Oro erdvės apsaugos galuti
nės tvarkos sprendimas bus priim
tas po ŠAS viršūnių susitikimo 
Istambule birželio 28-29 d.d.

DOVANA JT-oms
Lietuvos rytas rašo (2004.11.- 

26), kad Tautų rūmuose Ženevoje 
savo salę vasario 25 d. atidarė Lie
tuva. Lietuvos dovana Jungtinėms 
Tautos - 50 metrų pločio salė, ku
rioje vyks darbo susitikimai, dery
bos, kiti JT renginiai. įrengti tokią 
salę pasiūlė tuometinis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, vie
šėdamas Ženevoje 2000 m. Salės 
įrengimas Lietuvai kainavo 350,- 
000 litų, iš jų - 230,000 litų skyrė 
Eksporto skatinimo fondas, o- 120,- 
000 - vyriausybė iš atsargos fondo. 
Tradicija įrengti tautines sales pra
sidėjo 1936-1938 metais, kai pa
statas buvo baigiamas statyti, tačiau 
dėl susiklosčiusių aplinkybių Lietu
vai tuo laiku nepavyko įrengti 
salės.
300-asis HERALDIKOS POSĖDIS

Kovo 4 d. Lietuvos prezidentas 
Rolandas Paksas pasveikino Heral
dikos komisijos narius su jubilieji
niu 300-ju posėdžiu. Komisijos na
riai apdovanoti Edmundo Rimšos 
knygomis “Heraldika. Iš praeities į 
darbartį”. Jubiliejiniame posėdyje 
aptartas Gaurės (Tauragės raj.) ir 
Sedos (Mažeikių raj.) miestelių 
herbų kūrimas, patvirtini Daujėnų 
(Pasvalio raj.) herbas bei Generali
nės prokuratūros ženklas, rašo EL
TA-LGTIC.

MOTERYS LAIMINGOS?
Vasario 27-28 d.d. kosmetikos 

ir buities prekių tinklo “Drogas” 
užsakymu, Rinkos analizės ir tyri
mų grupė “RAIT” atliko tyrimą 
apie Lietuvos moterų lūkesčius. 
Kaip rašo ELTA-LGTIC, “repre
zentatyvaus tyrimo metu telefonu 
buvo apklausta daugiau nei 0,5 
tūkst. 16-60 metų amžiaus moterų 
iš visos Lietuvos”, t.y. - 500. Iš 
apklaustųjų 73% teigė esančios lai
mingomis ir tuo paneigė vyraujantį 
įsitikinimą apie jų pesimistinę sa
vijautą. 12% moterų sakėsi esan
čios nelaimingomis, 15 % nurodė, 
jog “sunku pasakyti”. Laimingos 
dažniau buvo 16-35 metų moterys 
(88%). Daugiau kaip pusė nelai
mingų (59%) buvo 36-60 m. kaimo 
vietovių gyventojos. Iš visų 37% 
labiausiai savo gyvenime norėtų 
pakeisti materialinę padėtį, 16% 
nori pakeisti darbą. Net 75% ap
klausoje dalyvavusių dirbančių 16- 
60 m. moterų teigiamai atsakė į 
klausimą, ar jaučiasi lygiateisės su 
vyrais savo darbe ar studijose. RSJ

Į BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

“Dolijos” ansamblis. Trečia iš kairės - ansamblio vadovė Egita Matulionienė ir bdsimieji dainininkai - jau
nieji Kveragučiai, atlikę Vasario 16-osios programą Putname, CT Nuotr. A.P.

Putnam, CT
VASARIO 16-sios ir KOVO 

11-sios minėjimas buvo surengtas 
Matulaičio slaugos namuose vasa
rio 15 d. Minėjimą surengė JAV 
LB Putnamo apylinkės valdyba. Jos 
pirm. Vytautas Alksninis pasveikino 
susirinkusius, pasidžiaugdamas jau
nais dalyviais, naujaisiais ateiviais. 
Kun. R. Krasauskui sukalbėjus in- 
vokaciją, pirmininkas pakvietė pa
skaitai dr. Dalią Giedrimienę, prieš 
10 metų apsigyvenusią Konektikute^ 
profesoriaujančią Hartfordo kole
gijoje, JAV LB krašto tarybos narę.

Kabėtoja apžvelgė abi datas 
jungiančius įvykius, ypač Kovo 11- 
sios pergalę, kurios kovotojai tebė
ra gyvi. Tai buvęs stebuklas, staiga 
atnešęs Lietuvai laisvę po 50 metų 
sovietinės vergijos. Jos kalba pri
minė, kad minėtos vergijos metais 
išeivijos lietuviai, jų organizacijos 
kovojo už Lietuvos išlaisvinimą. 
Reginai Taumenei perskaičius pa
ruoštas atitinkamas rezoliucijas ir 
jas priėmus, minėjimo pirmoji dalis 
baigta Lietuvos ir JAV himnais.

Minėjimo antroje dalyje pasi
rodė liaudies ansamblis “Dolija”, 
prieš trejus metus įsikūręs Worces
ter, MA. Jų dvylika - dauguma 
“trečiabangiai”. Ansamblio vadovė 
Egita Matulionienė. Ji kartu su savo 
vyru 10 metų šoko ir dainavo Ve
ronikos Povilionienės “Ratilio” lie
tuvių etnografiniame ansamblyje. 
Kaimuose rinko dainas ir kitą folk
lorinę medžiagą, yra baigę Vilniaus 
universitetą. Ir kiti dešimt: Asta 
Grigalauskienė, Vaida Lidžiūtė, Al
vyde ir Gintaras Diržauskai (pasta
rieji du buvę Lietuvos teatro baleto 
šokėjai), Rikontė ir Kęstutis Kvera- 
gai, Estera ir Vytautas Sužiedėliai, 
Irena ir Alfredas Šebedai, baigę 
JAV ir Lietuvoje aukštąsias mo
kyklas. “Dolijos” repertuaras: XIX 
š. vidurio daugiabalsės dainos, su
tartinės, seni liaudies šokiai, palydi
mi skudučių, lumzdelių, Sekminių 
ragelių ir kanklių. “Juos vienija 
meilė prieš šimtmečius gimusiai 
dainai, pačiai seniausiai, niekad ne- 
išnykusiai iš lietuvo sąmonės”, kal
bėjo vadovė ir kvietė susirinkusius 
“sugrįžti į senąjį kaimą, mintimis 
ten nukeliauti, kartu padainuoti, pa
vakaroti. Ir nukeliavom... klausė
mės žemaičių, aukštaičių, suvalkie
čių, dzūkų, užmirštų klapėdiečių 
dainų ir kartais pritardavome. Kai 

Hamiltoniečiai ateitininkai pas LIUCIJĄ SKRIPKUTĘ. Iš d.: S. Trum- 
pickas, L. Skripkutė, J. Trumpickas, P. Vaičiūnas, V. Trumpickaitė ir 
V. Gudinskas. Šioje nuotraukoje Hamiltono moksleivių ir studentų 
ateitininkų grupė lankė žinomą bendruomenės veikėją Liuciją Skrip- 
kutę. Ji buvo viena iš daugelio lietuvių pensinio amžiaus asmenų, ku
riuos kartkarčiais lanko Hamiltono ateitininkų kuopos nariai. Jie ruo
šiasi aplankyti Sergančius ir vienišus vyresnio amžiaus hamiltoniečius 
artėjančių Velykų švenčių proga.

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

jie šoko, mes siūbavome, o pa
kviesti jaunesnieji ir sušoko.

Tur būt su džiaugsmu šią prog
ramą priėmė visi Bendruomenės 
nariai, jų svečiai ir Matulaičio slau
gos namų stipresnieji lietuviai, nes 
minėjimas vyko erdvioje auditori
joje. Pakili nuotaika tęsėsi toliau 
užkandžiaujant Irenos Alksninienės 
suorganizuotom vaišėm ir V. 
Alksninio bei Romo Kezio praves
tom dainom, pritariant R. Draz- 
dauskui okordeonu.

Aldona Prapuolenytė

Hamilton, Ont.
“ŠIRVINTOS-NEMUNO”

TUNTO tradicinės Kūčios buvo 
surengtos vieną sekmadienio popie
tę gruodžio pradžioje. Nors tuntas 
neteko paukštyčių vadovės, bet 
energingos sesės Lizos vadovauja
mos skautės ir tuo metu jos globoje 
buvusios paukštytės gražiai papuo
šė eglutę ir Kūčių vakarienės stalą. 
Valgiais pasirūpino tunto vadovės, 
mamytės ir kelios skautininkės. 
Prie skautiškos šeimos savo dalyva
vimu prisidėjo tėveliai, seneliai ir 
rėmėjai. Trumpą susikaupimo va
landėlę vedė sesės Silvija O., Lo
reta ir brolis Gailius. Buvo paaiš
kinti Kūčių papročiai, paskaityta 
progai pritaikyta poezija, uždegtos 
žvakės. Padėjus kalėdaitį prie tuš
čios kėdės žuvusiems ir mirusiems 
prisiminti, pasidalinta kalėdaičiais 
ir linkėjimais.

Po vakarienės visi susėdome 
prie eglutės, kur belaukdami Ka
lėdų senelio giedojom kalėdines 
giesmes; vyko ir pasirodymai. Ne- 
apseita ir be mėgstamų skautiškų 
dainų. Pagaliau atvykęs ilgai lauk
tas Kalėdų senelis padalino “ge
riems” vilkiukams, paukštytėms ir 
skautams-ėms dovanėles. Visiems 
sustojus ratu, sueigą užbaigėme tra
dicine giesme “Ateina naktis” ir iš
siskirstėme gerai nusiteikę. Apgai
lestaujame, kad šiemet negalėjome 
surengti tradicinės Kaziuko mugės 
dėl daromo šventovės remonto. Pa
maldos vyksta Jaunimo centro salė
je, kurioje visuomet buvo rengiama 
mugė. D.Gut.

St. Catharines, Ont.
KOVO 14, sekmadienį, 1 vai. 

p.p. įvyko trumpas Gavėnios susi
kaupimas, kurį vedė ir šv. Mišias 
aukojo kartu su kun. Audriumi Šar
ka, OFM, svečias iš Lietuvos, Vil
niaus katedros klebonas kun. Ri
čardas Doveika, Angelų Karalienės 
šventovėje. Z.S.

Škotijos lietuviai
Daugiau kaip šimto metų 

trukusi Škotijos lietuvių veikla 
pasibaigė. Prieš šimtą metų Ško
tijoje gyveno septyni tūkstančiai 
lietuvių imigrantų. Jie buvo la
bai ištikimi tikėjimui ir lietuviš
kiems papročiams. Puoselėjo la
bai turtingą kultūrinę veiklą, tu
rėjo savo organizacijas ir lietu
višką spaudą. Dauguma gausių 
šeimų ir jaunimas mokėjo savo 
tėvų kalbą. Kultūrinė veikla šiek 
tiek sumažėjo praėjusio šimtme
čio viduryje, bet buvo atgaivinta 
naujų, energingų lietuvių, atvy
kusių po Antrojo pasaulinio ka
ro. Prieš dvidešimt metų Juozo 
Bliūdžiaus pastangomis įsteigtas 
klubas priglaudė jau sumažėju
sias lietuviškas organizacijas. 
Buvo minimos tautinės ir religi
nės šventės. Daug jaunimo, net 
ir trečios kartos, prisidėjo prie 
lietuviškos veiklos. Bet ir nauji 
atvykę lietuviai, vienas po kito 
rado poilsį Škotijos žemėje.

Juozas Bliūdžius mirė prieš 
šešerius metus. Su jo mirtimi pa
sibaigė lietuviška veikla. Šiandien 
klubas yra tęsiamas jau trečios 
kartos palikuonių. Jų skaičius ma
žas. Save vadina Škotijos lietu
viais. Lietuvių kalbos nemoka ir 
jų pavardės angliškos. Klubo 
vadovė yra K. Bliūdžiuvienė - ji 
prisistato C. Blue. Jos vardu yra 
duotas leidimas klubui pardavi
nėti svaigiuosius gėrimus. Prieš 
metus ji yra gavusi Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio Gedimino or
diną už jos darbą Škotijos lietu
vių bendruomenei.

Klemensas Savonis
C>X^X^X^X^X^X^X^X^X^H^>X^X<

Aukos “TŽ"
$1,000 - J. Kuzmienė; $100 - J. 
Lukša, E. Spudas, A. Aukštikalnis, 
A. Štreimikis; $50 - E. Sinkys, J. 
Otto, G. Jocas, A. Ruzgys, R. De- 
mentavičius, A. Klemka, A.L.; $45 
- J. Butkus; $30 - J. P. Palukaitis, 
P. Krilavičius; $25 - J. Povilaitis, 
V. L. Pevcevičius; $20 - B. Urba
navičius, L. Radzevičius, B. Liš- 
kauskas, E. Namikas, Z. Didžbalis; 
$15 - L. Šmitas, B. Pivoriūnas, J. 
Riekus, O. Spidell; $10 - J. Baro
naitis, G. Karsokas, dr. A. Valiulis, 
A. Bušmanas, A. Masiulionis; $5 - 
J. Kučinskas, J. Kojelis, E. Eidu- 
kas, T. Gražulis, E. A. Pesteniai, A. 
Povilaitis, J. Viečerinskas, M. Ga- 
putis.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $65 - A. Kilinskas, R. Tumpa; 
$60 - J. Karaliūnas, P. Kariūnas, 
dr. E. Birgiolas, V. Akelaitis, A. 
Kisielius, A. Markevičius, A. As- 
chenbrenner, V. Čepėnas, K. Ša- 
počkinas, B. Vyniautas, D. Radze
vičienė, V. Gečas, A. Kikilas, L. 
Bigauskas, A. Bacevičius, L. Ba- 
laišis, E. Jasin, A. R. Marchertas, 
A. Povilonis, A. Pauliukonis, A. 
Pintulis, T. E. Šiurna, A. Zarem
baitė, D. Vasiliauskas, E. Alšėnas,
J. Bajoraitis, J. Bubnys, Z. E. Gri- 
ganavičius, E. Jasevičius, A. Kalen
dra, J. Poška, L. Petravičius, A. 
Urbonas, J. Mackevičius, S. Poška, 
A. Bartkus, I. Ciparis, E. Dainius, 
M. Gaputis, P. Jankus, V. Karnila- 
vičius, J. Kažemėkas, A.V. Stane
vičius, B. Valančius.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: V. Laurinaitis.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $110 - A. Keraminas; $100 - 
V. Nakrošius, R. Šomkaitė, A. Are
lis, E. Olšauskas, prel. J. Kučingis, 
Z. Stanaitis; $95 - O. Bakšienė, J. 
Nastajus, K. Juzumas; $75 - dr. B. 
Girnius; $70 - B. Tamulionis, dr. 
R. Saplys, S. Virkutis, J. Petronis, 
E. Markauskas, A. D. Nausėdas, J. 
Dabrowski, A. Burbulevičius, E. 
Dambriūnas, J. G. Kuzmas, J. A. 
Budrys, I. Smolskis, S. Yokubynas,
K. Dubauskas, M. Jonikas, J. Kvos- 
čiauskas, V. Žiaugra, J. Bieliūnas, E. 
Blumas, A. Pusdešris, P. Sakalas.

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

JA Valstybės
Lietuvos vyčių Amerikos vi

durio Vakarų apygarda š.m. vasario 
1, sekmadienį, surengė 44-tąjį “Lie
tuvos prisiminimų” pokylį The 
Chatean Bu-Sche, IL, vietovėje. 
Antrosios, trečios bei ketvirtos kar
tos lietuviai prisimena savo kilmės 
kraštą. Šiuose pokyliuose meninę 
programą daugiausia atlieka vyčių 
jaunimas, pašokdamas tautinius šo
kius, padainuodamas dainų. Taipgi 
šiuose kasmetiniuose renginiuose 
visuomet prisimenama Lietuvos ne
priklausomybės šventė ir įteikiami 
specialūs žymenys asmeniui ar or
ganizacijai, nusipelniusiems Lietu
vos reikalams. Šį kartą buvo išskir
tas vienintelis lietuvių dienraštis iš
eivijoje Draugas. Visi dalyviai, 
akompanuojant muz. F. Stroliai, su
giedojo Amerikos ir Lietuvos him
nus. Invokaciją sukalbėjo kun. A. 
Markus, Lietuvos vyčių 112 kuo
pos Čikagoje dvasios vadas. Pro
gramai su šmaikščiu, bet švelniu 
humoru vadovavo kun. A. Zaka
rauskas. Po vakarienės svečiai gė
rėjosi jaunaisiais vyčių tautinių šo
kių šokėjais, kuriuos parengė mo
kytojos D. Gudavičiūtė, D. Kambe- 
ros ir L. Ringienė. Lietuvos vyčių 
tautinių šokių grupei apygardoje ne 
vieną dešimtmetį vadovauja F. Za- 
polis.

Gudija
Prof. R. Garšva viename Lie

tuvos godų numeryje yra rašęs, kad 
Apso, Breslaujos lietuviai gali nusi
šluostyti ašaras, nes pasirūpinta ir 
įsteigtos net trys sekmadieninės lie
tuvių mokyklos. Tačiau minėto 
laikraščio 2004 m. 1-2 nr. viena ko
respondentė jaučiasi kitaip. Mokyk
los tai veikiančios, bet nutrauktas 
susisiekimas su Lietuva. Ir taip atsi
tiko atstačius Lietuvos nepriklauso
mybę. Anksčiau kelis kartus per 
dieną važiuodavęs autobusas iš Vil
niaus į Breslaują, iš Breslaujos į 
Vilnių. Tai buvusi puiki galimybė 
šio krašto lietuviams pagyventi lie
tuviškos kultūros dvasia. O dabar 
esąs nutrūkęs bet koks susisiekimas 
su Lietuva. Tik Ignalinos meras pa
sirūpinęs, kad du kartus per savaitę 
autobusais iš Ignalinos galima pa
siekti Vilnių. O kaip iš Vidžių pa 
siekti kitas vietoves? Taipgi skun
džiamasi, kad daugelyje kaimų jau 
nekalbama lietuviškai. Daug žmo
nių išsikėlę gyventi į Lietuvą. Pvz. 
tik iš vieno Zabarnikų kaimo 50 
šeimų apsigyveno Lietuvoje. Prašo
ma, kad Lietuvos valdžia padėtų 
Breslaujos ir Apso lietuviams susi
siekti su Lietuva.

Gudijos lietuvių bendruome
nės dienos vyko 2003 m. gruodžio 
16-17 d.d. Vilniuje. Jose dalyvavo 
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento prie Lietuvos .vyriausy
bės atstovai, Pasaulio lietuvių

four seasons 
KF//riHCx REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai įums patarnaus.

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

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

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TAI K'A99 lietuvių kredito
1 zY-L'IVzA KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 0.75%
santaupas..................................1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius.................... 1.35%
180 dienų indėlius.................. 1.40%
1 m. term, indėlius................. 1.80%
2 m. term, indėlius................. 2.00%
3 m. term, indėlius................. 2.35%
4 m. term, indėlius.................2.75%
5 m. term, indėlius................. 3.25%
RRSP ir RRIF
(Variable)...................................1.00%
1 m. ind......................................1.80%
2 m. ind................................... ..2.00%
3 m. ind................................... ..2.35%
4 m. ind......................................2.75%
5 m. ind......................................3.25% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

bendruomenės pirm. G. Žemkalnis, 
Gudijos lietuvių bendruomenės 
pirm. V. Tamauskaitė ir jos vado
vaujama Minsko lietuvių grupė, 
Rimdžiūnų lietuviškos mokylos bei 
aplinkinių kaimų atstovai, mokiniai 
ir mokytoji iš lietuviškos Pelesos 
vidurinės mokyklos, šiaip kaimo 
žmonės, Gardino tautiečių grupė, 
vadovaujama V. Dirginčiaus, Ger
vėčių lietuvių klubo nariai ir gausūs 
vilniečiai bei kiti svečiai. Buvo 
prisiminta neseniai mirusi žymi 
Gudijos lietuvių veikėja M. Kruo- 
pienė, parodyta jai skirta vaizda
juostė. Veikė Gervėčių, Pelesos 
Breslaujos moterų audinių, mezgi
nių ir kitų rankdarbių bei lietuviškų 
mokyklų mokinių drožinių paroda. 
Ypač tarp moksleivių drožinių 
išsiskyrė Pelesos vidurinės mokyk
los VIII klasės mokinio A. Jundos 
- Vilkas sportininkas, VI klasės 
mokinio R. Milžino - Kirvis ir P. 
Jonio - Stogastulpis. Rankų dar
beliams šioje mokykloje vadovauja 
mokytojas G. Brazauskas. Meni
nėje programoje grojo, šoko ir dai
navo, pakeisdami vieni kitus, gru
pių atlikėjai, atvykę iš Minsko, 
Gervėčių, Pelesos, Gardino. Ypač 
šauniai pasirodė Pelesos grupė, taip 
pat ir saviveiklininkės Justina ir 
Judita Arbačiauskaitės bei Rasa 
Žvaginytė. Vakaras baigtas teatro 
Minske aktorės E. Pronskutės mo- 
nospektakliu.

(Lietuvių godos, 2004 m., 1-2 nr.)

Australija
A.a. Liudvikas Malakūnas, 

eidamas 90-sius metus, mirė pra
ėjusių Kalėdų dieną, gruodžio 25, 
Gisborne. Velionis gimė 1913 m. 
Naugriškio kaime, Telšių apskr. 
Jam dar negimus mirė tėvas. Moti
na liko našlė su penkiais vaikais. 
Šeima gyveno vargingai, bet vie
ningai sutarė, kad Liudukas turi 
mokytis. Jis pasiruošė būti mokyto
ju. Klaipėdos krašte jis tapo jau
niausiu pradžios mokyklos vedėju. 
Vedė Mariją Siliutę ir susilaukė 
dviejų vaikučių - sūnaus Henriko ir 
dukters Raimondos. Priartėjus fron
tui, šeima vidurnaktį (1944 m.) pa
sitraukė į Vokietiją. Apsistojo Ba
varijoje ir vienu laiku Kempteno 
vaikų ligoninėje darbavosi kaip 
mokytojas. Karui pasibaigus, perė
jo gyventi į Kempteno pabėgėlių 
stovyklą. Iš čia 1949 m. išvyko į 
Australiją. Darbo sutartį atliko vie
noje cukraus įmonėje. Vėliau darbą 
gavo Altona vietovėje naftos valy
mo įmonėje. Vakarais studijavo. 
Nusipirko žemės sklypą ir pasistatė 
namą, kartu įsirengdamas ir mau
dymosi baseiną - pirmą šioje vieto
vėje. Ilgainiui buvo priimtas į Alta
ną North gimnaziją dėstyti matema
tiką. Čia jis įrengė sporto aikštę pa
gal 1956 m. Olimpiados reikalavi
mus. Taipgi jis treniravo pirmą 
mergaičių tinklinio komandą, daly
vavusią Viktorijos provincijos pir
menybėse. Jam išėjus į pensiją, šei
ma persikėlė į Mt. Macedon vieto
vę, kur buvusiame parke pasistaty
dino namą. Velionis sakydavo, kad 
ši vietovė jam primenanti Europą. 
Kaimynai jį mėgo už jo darbštumą 
ir gerus patarimus. Po žmonos mir
ties velionis apsigyveno senelių na
muose “Elms Hostel” Gisborne. Jis 
mirė ruošdamasis važiuoti Kalėdų 
pietums pas vaikus. Pastarieji jį at
simena kaip lietuvį patriotą, suda
riusį savo šeimai pagal galimybes 
geriausias gyvenimo sąlygas. Palai
dotas Macedon kapinėse šalia žmo
nos Marijos. Jo liūdi sūnus Henri
kas, dukterys Raimonda ir Milda su 
šeimomis. (Mūsų pastogė, 2004 
m>3nr) J.Andr.

Asmenines nuo............4.30%
nekiln. turto 1 m...........4.20%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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


Nepaprastas filmas apie Jėzų
Plačiai Šiaurės Amerikos ži- 

niasklaidoje nuskambėjo Pelenų 
trečiadienį išleistas filmas The 
Passion of the Christ. Tai popu
liaraus Australijoje augusio ak
toriaus ir režisieriaus Mel Gib
son kūrinys, sukėlęs aštrių klau
simų ir įvairių reagavimų. Šis 
filmas yra labai skirtingas nuo 
ankstesnių jo vaidintų ar reži
suotų, “action” kategorijos fil
mų, kaip Lethal Weapon serija, 
Braveheart ir kitų, kurie laikomi 
komercinės Holivudo gamybos 
pavyzdžiais.

Režisierius Mel Gibson (lai
mėjęs du “Oskarus” už Brave- 
heart režisūrą) pats finansavo 
The Passion, kurio pirmas rody
mas publikai buvo specialiai tai
kytas Gavėnios pradžiai, ir su
laukė didelio dėmesio. Skelbia
ma, kad filmas jam kainavo $25 
milijonus sukurti, o po dvejų sa
vaičių jau pelnė daugiau kaip 
$150 milijonų dolerių. Apie jį 
rašoma; jog jis - aršus katalikas, 
tradicionalistas, nepritariantis 
Vatikano II susirinkimo įves
toms naujovėms (The Toronto 
Star 2004.11.22). Šie ir kiti pa
teikti faktai apie jį, pvz., kad 
dvasinė krizė jį privedė prie šio 
filmo sukūrimo, kad šis kūrybi- 
nis-dvasinis darbas jį išgelbėjo - 
gal ne tiek svarbūs, kiek jo pri
pažinimas, jog to veikalo tikslas 
buvo parodyti, kiek Jėzus kentė
jo dėl mūsų nuodėmių, kad jo 
kančia mus išgydo (“by his 
wounds we are healed”). Jis nei
gia kaltinimus, kad The Passion 
yra istoriniai netikslus ar antise
mitinis kūrinys. Jis filmą sukū
ręs pasikliaudamas Šv. Rašto 
evangelijomis, rodęs tai, ką no
rėjęs parodyti, sąmoningai sie
kęs šokiruoti publiką, kad žmo
nės pamatytų, kokio masto auka 
buvo Jėzaus kančia ir apie tai 
pamąstytų.

Filmas parodo katalikams

Inžinierius - dainų kūrėjas
ALDONA GRICIENĖ
Kulautuvos kultūros centro 

direktorius Algirdas Svidinskas 
baigė inžinerinius statybos 
mokslus, tačiau nuo vaikystės 
iki šiol nesiskiria su daina. Dai
nos sparnai išaugo Liaudiškių 
kaime, netoli Zarasų. Aplink 
kaimelį - penki ežerai. Tik spėk 
grožėtis vaivorykštėmis, kai, 
saulei šviečiant, lyja lietutis. 
Meilė dainai - iš mamos. Po
traukis kultūriniam darbui - iš 
senelio, į kurio trobą, rinkdavosi 
dviejų kaimų vyrai. Jo namuose 
buvo reti tais laikais daiktai: pa
saulio žemėlapis, radijas ir... 
dainuojantis Algirdukas. Senelis 
dirbo smuikus, gitaras, mandoli
nas. Svidinskų namuose mama, 
dukra ir sūnus dažnai dainuoda
vo (tai buvo kolchozų laikais, 
kai daina skambėjo tik užstalė
je). Tėvas nebuvo dainininkas. 
Daug dėmesio skyrė kultūros 
dalykams, buvo apsiskaitęs. Vi
sa tai perdavė vaikams.

Septynmetis berniukas pra
dėjo lankyti mokyklą. Jau nuo 
pirmųjų dienų dainavo, grojo, 
šoko. Kartą mokytoja uždavė 
parašyti eilėraštį. Išėjo neblogai. 
Geri mokytojos žodžiai skatino 
kurti daugiau. Jau IX-X klasėje 
kūrė dainas - žodžius ir muziką. 
Dalyvavo dramos būrelyje, ku
rio vadovas buvo lietuvis patrio
tas. Vaikų širdyse jis ugdė tai, 
kas per kitas pamokas buvo ban
doma ištrinti. Vadovas organi
zuodavo ekskursijas į lietuvių 
širdžiai brangias vietas.

Įstojęs į Vilniaus inžinerinį 
statybos (VISI) institutą, Algir
das suprato, kad pateko ne ten. 
Studijų nemetė, bet kartu daly
vavo etnokultūrinėje veikloje. 
Atėjo mintis rinkti folklorą. Tai 
darė daugelį metų: liaudies kū
rybos surinko apsčiai. Dalyvavo 
“Gabijos” chore. Susibūrus 
folkloriniam ansambliui, Algir
das jam sukūrė pirmąją progra
mą. Joje buvo viena daina, atsi
vežta iš namų. Buvo dainuojama 
tarmiškai. Baigęs institutą, pagal 
specialybę A. Svidinskas dirbo 
nepilnus metus. Netrukus tapo 
kultūros centro vadovu. Subūrė 
jaunimo folkloro ansamblį 
“Gastauta”. Pavadinimas paim
tas iš sutartinės. Tą sutartinę ra-

• Sv. Raštas yra šio pasaulio — 
kalėjimo langas, pro kurį galime ma
tyti amžinybę (T. Dwight).

pažįstamą kelią - Jėzaus pasku
tines dvylika gyvenimo valandų 
nuo maldos Alyvų darželyje iki 
paskutinio atodūsio Kalvarijos 
kalne. Tai buvo, net paties reži
sieriaus teigimu - labai žiauriai 
pavaizduota kančia. Plačiausiai 
išgarsinta ir todėl dar baisesnė 
jos laukiant - ilgoji scena, ku
rioje romėnai kariai plaka Jėzų 
lazdomis ir botagais. Jaudina jų 
pavaizduotas kraugeriškumas, jo 
skausmas, suraižytas kraujuo
jantis kūnas. Ne todėl, kad nėra 
buvę ir kitų pasibaisėtinų filmų, 
bet gal niekad nebuvo rodyta to
kia ištęsta, vieno tikro, ne kokio 
fantastinio žmogaus kančia. O 
dar priedo, bent krikščioniui 
žiūrovui - savotiškai pažįstamo. 
Kančios eigoje įterpti trumpi 
vaizdai iš Jėzaus praeities, kai 
jis mokė minią, ar kalbėjosi su 
apaštalais (viskas aramaiškai, su 
angliškais vertimais, o romėnai 
filme kalba lotyniškai). Jo kan
čią sekė jo motina Marija, pati 
vos tverdama širdgėla, matyda
ma savo sūnaus skausmą ir ne
galėdama jam padėti ar jo pa
guosti. Pabaigoje itin trumpai 
parodytas Jėzaus prisikėlimo iš 
numirusių vaizdas.

do kaime dar gyvą. Nuo 1982 
m. su kolektyvu rinko folklorą. 
Rado ir įrašė gyvą raudą. Taip 
pat įrašė skudučiavimą. Sutarti
nes dainuodami, žmonės ėjo ru
gių lankyti:
Mart martele, mart rožele, 
Gašlauta, gastautėle, 
Gastauta lelijėle.

Tarmiškai skamba labai gra
žiai.

Algirdas išgarsėjo Rasų 
šventėmis. Kai Saugumas išvai
kė, organizavo kitoje vietoje. 
Panaši šventė - Jorė. Į ją jauni
mas rinkosi iš visos apskrities. 
1986 m. A. Svidinskas organi
zavo folkloro seminarą, po metų 
- folkloro mokyklą, kurioje dės
tytojavo.

Gyvenant Rokiškyje, kilo 
mintis rokiškėnų šaknimis pasi
domėti giliau. Gimė Sėlių bend
rijos idėja (sėliai — tai baltų tau
ta, XIII š. gyvenusi dabartinės 
Latvijos ir Rytų Lietuvos terito
rijoje). Šiuo metu A. Svidinskas 
yra Sėlių bendrijos Kauno sky
riaus pirmininkas. Reikėtų iš
girsti, kaip jis tarmiškai dainuo
ja buvusio Sėlių krašto dainas!

Visą laiką Algirdą lydėjo ki
tas pomėgis - poezija. 1992 m. 
išėjo pirmoji knyga Buvau ir 
būsiu.

Autorinių A. Svidinsko dai
nų vertybės - tai mūsų tėvų ir 
protėvių vertybės. Kalbinamas 
plūgas ir sėtuvė, prisimenama 
senoji gryčia, ąsotyje putojantis 
alutis. Liečiami moralės daly
kai: mergaitei, einančiai Laisvės 
alėja, patariama į pirmą sutiktą 
netiesti rankų.

A. Svidinsko galva nuolat 
pilna planų ir idėjų. Jis sumanė 
sugrąžinti į Uteną iškeltą Sartų 
žirgų šventę. 1995 m. tai buvo 
įgyvendinta. Žirgams skriejant 
ledu, vyksta kultūrinė programa. 
Ne kartą jos režisieriumi buvo 
Algirdas. Lenktynėse dainuoja
mos jo ir giminaičio sukurtos 
dainos. Jos buvo išleistos garsa- 
juostėje Unt Sartų. A. Svidins
kas yra sukūręs 40 dainų. Nese
niai išėjo kompaktinė plokštelė 
Kryžkela.

Skamba šio veiklaus žmo
gaus dainos Lietuvoje. Namuose 
jo laukia žmona Edita, ketvirto
kė dukra Raminta ir pirmokas 
sūnelis Aurimas. Jie mielai 
klausosi tėčio dainų, o kartais ir 
patys uždainuoja.

Filmui reiškiami įvairūs 
priekaištai. The New York Times 
buvo rašoma, kad tai buvo per 
žiauru, net dvelkė sadomaso- 
chizmu. Daug kas bijojo, jog fil
mas gali sukelti antisemitizmo 
jausmus, nes žydai rodomi kaip 
Jėzaus žudikai, net žydų vaikai
- kaip velniai. Kitiems kliudė 
istoriški-teologiški netikslumai
- pvz. kad veikėjai nebūtų kal
bėję aramaiškai ar lotyniškai, 
bet graikiškai; Judas tikrai nepa- 
sikoręs; Marija nefigūravusi sa
vo sūnaus kančios aprašyme. 
Dar kiti įrodinėja, kad tai yra tik 
dar viena sumaniai minią mani
puliuojanti filminė sensacija, 
nupiginanti tikrąjį tikėjimą-juk 
jau pardavinėjamos ant kaklo 
nešiojamos pakabintos vinys, 
plakatai ir pan. Yra nuomonių, 
kad per daug pabrėžiama jo kan
čia, o ne tos kančios tikslas.

Logišką atsaką į įvairius 
klausimus vasario 20 d. išspaus
dino The Globe and Mail, kurį 
parašė, kunigas Thomas Rosica 
(vadovavęs Pasaulio jaunimo 
dienų renginiui Toronte 2002 
m., Kanados vyskupų konferen
cijos atstovas ir katalikų televi
zijos tinklo direktorius). Jo tei
gimu, šis filmas nėra ir nepre
tenduoja būti dokumentiniu, bet 
yra režisieriaus vaizduotės kūri
nys. Jame nėra antisemitinių po
žymių, o tik pavaizduojamas to 
laiko režimas. Principinis konf
liktas čia ne tarp žydų ir krikš
čionių, bet sankirtis, kuris karto
josi visoje istorijoje - politinių 
ar religinių pareigūnų netolera
vimas ir persekiojimas skirtingai 
galvojančių — “revoliucionie
rių”. Reikia klausti, ne kokie 
žmonės Jėzų nuteisė ir nukry
žiavo, o kokie žmogiško smurto 
ir neapykantos reiškiniai dar vis 
šiandieną j į kryžiuoja.

Kanados žydų bendruomenė 
pareiškė, kad negalima leisti 
šiam filmui kelti įtampą tarp 
krikščionių ir žydų, o reikia pa
sinaudoti proga gilesniam supra
timui. Kun. Rosica rašo, kad šio 
filmo pasisekimas yra tame, kad 
po 2000 metų tiek daug kalbama 
apie Jėzų. Jo manymu, reikia 
džiaugtis, kad Jėzaus kančios 
parodymu pasauliui yra skelbia
mas Jo žodis.

Kas matė, gali pasakyti pa
tys, ar jo kančia “per žiauri”. 
Juk kas priima faktą, kad Jėzus 
mirė už mūsų nuodėmes, turi 
priimti ir tos mirties žiaurumą. 
Visai kitas klausimas - jeigu as
muo gali iš viso tokį filmą žiū
rėti, nes jis yra sunkus - kąip jį 
priima. Pavyzdžiui, šios autorės 
nuomone žydų vaikai nebuvo 
vaizduojami kaip velniai todėl, 
kad jie žydai. Juk visas veiks
mas ir buvo apie žydus, valdo
mus romėnų imperijos. Vaikų 
veidai buvo ne tiek demoniški, 
kiek savotiškai iškraipyti todėl, 
kad jie lydėjo Judą, kuris dėl sa
vo kaltės jausmo išdavęs Jėzų, 
tiesiog pradėjo išprotėti ir pasi
korė. Vaikų veiduose atsispin
dėjo jo paties vidiniai demonai. 
Tai tik vienas pavyzdys, kaip 
galima filme parodytus įvykius 
apibendrinti arba savaip inter
pretuoti.

Nėra įmanoma susumuoti 
visko, kas pasakyta apie šį vei
kalą, kas yra “prieš” ir kas “už”. 
Kalbant ne tik apie šio filmo 
siužetą, bet ir apskritai religi
niais klausimais, nebūna vi
siems vieno, aiškaus atsakymo. 
Ir tai yra žmogiška. The Passion 
of the Christ, žmogiškojo Jėzaus 
kančios pavaizdavimas išjudina 
kalbas apie Jį. Tai svarbus reiš
kinys šiais religinio nutylėjimo 
ir nemadingumo laikais. RSJ

Kulautuvos kultūros centro direktorius ALGIRDAS SVIDINSKAS

Paminklas rašytojai Ievai Simonaitytei Priekulėje Nuotr. G. Kurpio

“Trubadūras” Čikagoje
Artėja Čikagos lietuvių operos premjera - balandžio 25 d. 

skambės G. Verdi “Trubadūras”

EDVARDAS ŠULAITIS

Ir šiemet susilauksime nau
jos Čikagos lietuvių operos ko
lektyvo rengiamos premjeros. Šį 
kartą 48-jo sezono apvainikavi
mui skambės G. Verdi 4 veiks
mų opera 11 Travatore. Tai bus 
trečiasis ČLO kolektyvo Tru
badūro pastatymas. Pirmą kartą 
Čikagos lietuviai ją galėjo iš
girsti ir pamatyti 1960 m., antrą 
kartą 1989 m.

Pirmasis jos pastatymas įvy
ko Marijos aukšt. mokyklos sa
lėje, Čikagoje, o antrasis - Mor
ton East H.S. auditorijoje Cice
re, kur bus ir š.m. renginys.

Prieš 44 metus buvo galima 
išgirsti žymiuosius išeivijos lie
tuvių solistus: Danutę Stankaity- 
tę, Alę Kalvaitytę, Aldoną 
Stempužienę, Stasį Barą, Algir
dą Brazį, Joną Vaznelį ir kitus. 
Jie visi jau yra. pasitraukę iš 
scenos. Vienas jų - Vaclovas 
Momkus, tada atlikęs šalutinį 
pasiuntinio vaidmenį, šiemet 
dainuos čigoną (panašiai kaip ir 
1989 m. pastatyme). Iš tu dienų 
dar yra išlikęs ir sol. Julius Sav- 
rimas.

Dabartiniai solistai
Jeigu ankstesniais metais vi

si pagrindiniai solistai būdavo 
JAV gyvenantieji lietuviai, o jų 
pritrūkus tekdavo samdyti ame
rikiečius ar kitataučius, dabar jų 
vietas užima Lietuvos operos 
solistai.

Šiemet Leonoros vaidmenį 
atliks Valerija Balsytė, Azuče- 
nos - Ligita Čiurinskienė, Man- 
riko trubadūro - Audrius Rube- 
žius, Di Lunos - Vytautas Baku- 
la, Ferando - Dainius Stumbras.

Atsiųsta paminėti
HEIMATGRUSS. Jahrbuch der 

Deutschen aus Litauen fuer 2004. 
Redaktor - Alfred Franzkeit (Hin- 
denburgstrasse 25, 277232 Sulin
gen, Germany). Herausgeber- 
Landsmannschaft der Deutschen 
aus Litauen. Tai buvusių Lietuvos 
vokiečių metraštis, redaguojamas 
ev. kunigo Alfredo Franckaičio, ku
ris yra ir poetas. Šiame metraštyje 
yra išspausdinta kelioka jo eilėraš
čių. Šis autorius yra ir poezijos ver
tėjas - minėtame leidinyje išspaus
dintas net 21 eilėraštis lietuvių poe
tų, kurių pavardės prasideda raidė
mis A ir B. Įdėta vertimas ir Lietu
vos prezidento Rolando Pakso [ve
dybinės kalbos, kurios tekstas buvo 
išspausdintas Tėviškės žiburiuose. 

Iš vietinių solistų, šalia V. 
Momkaus išgirsime Nijolę Peni- 
kaitę, J. Savrimą, Gintarą Juknį.

Naujas dirigentas
Stipriai susirgus ilgamečiam 

ČLO meno vadovui ir dirigentui 
Alvydui Vasaičiui, dirigento pa
reigas šiemet eis Vytautas Vir- 
žonis iš Lietuvos. Režisieriumi 
vėl sutiko būti Vilniaus baleto ir 
operos teatro režisierius Eligijus 
Domarkas.

Kadangi svečiai iš Lietuvos 
Čikagon galės atvykti tik pasku
tinėmis savaitėmis prieš premje
rą, operos paruošimui vadovaus 
muzikas Darius Lapinskas ir 
pianistas Mangirdas Motekaitis. 
Choro paruošime darbuosis Gi
tana Variakojienė ir Jūratė 
Grabliauskienė. Sceną ir apšvie
timą tvarkys Thomas Rusnak ir 
Laima Šulaitytė-Day.

Finansiniai rūpesčiai
Apie šio vienintelio Ameri

koje tautiniais pagrindais vei
kiančio operos kolektyvo rūpes
čius papasakojo jo valdybos 
pirm. V. Momkus. Ant jo pečių 
labiausiai gula ne tik adminis
traciniai, bet ir finansiniai reika
lai. Operos pastatymui reikia 
apie 100,000 dolerių, o iš bilietų 
tegalima surinkti apie pusę tos 
sumos. Tad stengiamasi telkti 
rėmėjus, ruošti kitus renginius: 
pooperinį koncertą, Naujųjų me
tų sutikimą... Ir juose gautas 
lėšas panaudoti operos išlai
doms padengti.

Rėmėjų eilės retėja, senes
nieji vis dažniau iškeliauja. Pir
mininkas sako, jog būtų gera dar 
atšvęsti bent auksinę sukaktį, o 
ji jau ne už kalnų, nes rudenį 
bus pradėtas 49-sis sezonas.

Bilietai jau gaunami (jų kai
nos nuo 20 iki 40 dol.) “Sekly
čioje”, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL, arba paštu Lithuanian Opera 
Co. Inc., 3222 W. 66 Place, 
Chicago, IL 60629, USA.

Neužmirštama 
lietuvė mokslininkė
Marija Gimbutienė sulaukia 

naujo pripažinimo

Archeologė Marija Gimbu
tienė iš Los Angeles mieste 
esančio Kalifornjos universiteto 
sukūrė mokslinę teoriją, jog prie 
Juodosios jūros gyvenę kurganai 
septintame tūktantmetyje grei
tais žirgais paskleidė indoeuro
piečių kultūrą ir kalbą. Kadangi 
Gimbutienė rašė labai romantiš
kai, tai jos teorija buvo beveik 
užmiršta dėka naujos Colin 
Renfrew teorijos apie Anatolijos 
ūkininkų išsisklaidymą. Dabar 
abi teorijos laikomos kaip viena 
kitą papildančios.

Science, mokslinis žurnalas, 
2004 m. vasario 27 d. numeryje 
atkreipė dėmesį į kalbos raidos 
klausimą. Apie indoeuropiečius 
straipsnį parašė korespondentas 
Michael Balter iš Paryžiaus. Jis 
papuošė savo straipsnį Cambrid
ge universiteto profesoriaus 
Renfrew ir Marijos Gimbutienės 
(lietuvių tautiniuose drabužiuo
se) nuotrauka.

Saulius Šimoliūnas
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d KlILIMEJE VEIKLOJE
Rašytojos Ievos Simonaitytė.s 

premijos š. m. sausį buvo teikia
mos Klaipėdoje ir Agluonėnuose. 
Vardinė premija paskirta agluo- 
nėniškei istorikei Silvai Pocytci 
už L Simonaitytės gimtojo kraš
to, istorinių įvykių, žmonių garsi
nimą knygose Agluonėnai - kai
mas istorijos pagairėje. 1939-1990 
m., Mažlietuviai Vokietijos imperi
joje 1871-1914 m. bei už kraštoty
rinės medžiagos parodų organiza
vimą, teminį tapybos darbų ciklą 
I. Simonaitytės žemė. Literatūri
nės premijos laureate tapo klai
pėdietė muzikologė Daiva Kša- 
nienė už knygą Muzika Mažojoje 
Lietuvoje. L Simonaitytės premiją 
įsteigė Agluonėnų seniūnija ir 
UAB “Keramika” 1997 metais, 
kai buvo minimas Mažosios Lie
tuvos literatūros klasikės gimimo 
100-mečio jubiliejus. Ji kasmet 
skiriama už reikšmingus literatū
ros, dailės, muzikos kūrinius, su
sijusios su L Simonaityte bei Ma
žąja Lietuva.

Lietuvos kamerinis orkest
ras, vadovaujamas prof. Sauliaus 
Sondeckio, š. m. sausio mėnesio 
pabaigoje koncertavo Japonijoje 
- Tokyo, Yokohama, Osaka ir 
Kochi miestuose. Kartu su or
kestru programose dalyvavo ir so
listai: Vokietijos smuikininkas, 
Koelno aukštosios muzikos mo
kyklos prof. Zachar Bron ir japo
nų obojininkas Fumiaki Miyamo
to. Programoje Johann Sebastian 
Bacho, Wolfgang Amadeus Mo- 
zarto, Eduard Griego ir Piotr 
Čaikovskio kūriniai. Tai jau buvo 
ketvirtos orkestro gastrolės Japo
nijoje. Anksčiau koncertuota 
1989, 1999 ir 2001 metais.

Kauno operetės gerbėjų klu
bas, kurį įsteigė prieš trejus me
tus “Baritonų trio” solistai Gedi
minas Maciulevičius, Danielius 
Vėbra ir Benjaminas Želvys, me
tų eigoje organizuoja susitikimus 
su žymiais operos solistais, rengia 
teminius vakarus, aptaria premje
ras ir organizuoja operetės festi
valius. Pasak B. Želvio, “Kaune 
sutelktos pagrindinės operetės 
solistų ‘pajėgos’, čia užaugo ope
retės žiūrovas, be to, čia jau 
trečius metus rengiamas festiva
lis Operetė Kauno pilyje. Tikimės, 
kad į klubo veiklą įsitrauks ir 
jaunimas, ir scenos veteranai.” 
Šiemetinis festivalis numatomas 
pradėti birželio 21 dieną. Į jį 
kviečiami žymūs atlikėjai iš Lietu
vos, Vengrijos, Čekijos, Lenkijos, 
Rusijos. Tūkstančių žiūrovų su
laukiantį festivalį globoja Kauno 
savivaldybė. Birželio 26 dieną 
Muzikinio teatro sodelyje, kur 
prieškariu savaitgaliais vykdavo 
koncertai, planuojamas koncer
tas, kuriame bus atliekami Jo
hann Strausso kūriniai. Tikimasi, 
kad vienu svarbiausių festivalio 
akcentų taps italų solisto Gaeta
no Bordini ir dviejų jo mokinių 
pasirodymas. Svečias keturias 
dienas ves meistriškumo pamokas 
jauniesiems solistams. Taip pat į 
festivalį pakviesti Sankt Peterbur
go Nikolajaus Rimsky-Korsakovo 
konservatorijos operos ir baleto 
teatro orkestras, Baltijos šalių 
jaunimo simfoninis orkestras, so
listas Sergejus Larinas. Kaip ir 
pernai, festivalio kulminacija vyks 
Kauno pilies prieigose. Du vaka
rus, liepos 5-6 d.d., koncertai bus 
nemokami.

Lietuvos valstybiniame ope
ros ir baleto teatre viešėjo Sankt 
Peterburgo Marijinski teatro ba
leto žvaigždžių pedagogė repeti- 
torė, praeityje garsi balerina Ni- 
nella Kurgapkina. Vilniuje ji pa
dėjo baleto solistams Gigai Ko- 
nošenko ir Nerijui Juškai pasi

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

ŽILVINAS JASYS, Fragmentas šventovėje

rengti spektakliui Žizel, balerinai 
Miki Hamanakai - baletui Mie
gančioji gražuolė. Anksčiau Vil
niuje ji repetavo su Egle Špokaite 
ir Nelli Beliakaite. N. Kurgapkina 
yra paskutinioji rusų baleto le
gendos Agripinos Vaganovos mo
kinė, Rudolf Nurejevo ir Michail 
Baryšnikovo partnerė. Ji būna 
kviečiama į garsiausius pasaulio 
teatrus vesti baleto meistriškumo 
kursų. Puikiai išmananti klasiki
nio baleto paslaptis, N. Kurgap
kina sako jaučianti mūsų baleto 
solistams daug profesinių sim
patijų.

Kauno valstybinis choras, 
vadovaujamas prof. Petro Binge
lio nuo pat įsteigimo dienos, šie
met šventė savo kūrybinės veiklos 
35-metį koncertais Kauno filhar
monijoje (sausio 16 d.) ir Vilniu
je, Lietuvos valstybinėje filharmo
nijoje (sausio 17 d.). Programoje 
pirmą sykį Lietuvoje pristatomas 
trylikos italų kompozitorių kolek
tyvinis kūrinys Messa per Rossini. 
Parašytas G. Verdi paraginimu 
1869 metais G. Rossini mirties 
metinėms paminėti, po to per 100 
metų tūnojęs užmarštyje, kol 
1988 m. veikalas buvo atgaivintas 
Vokietijos Stuttgarte. Chorui tal
kino Lietuvos valstybinis simfoni
nis orkestras ir solistai Asta 
Krikščiūnaitė, įneša Linaburgytė, 
viešnia iš Pietų Korėjos Seok Be 
Ha, Ignas Misiūra-Tumanovas ir 
Vladimiras Prudnikovas.

Jau pačioje savo gyvavimo pra
džioje choras įgijo tarptautinį pri
pažinimą ir buvo kviečiamas daly
vauti Rusų žiemos, Maskvos 
žvaigždės festivaliuose, sėkmingai 
koncertavo Vengrijoje, Vokietijo
je, Norvegijoje, Ispanijoje, Italijo
je, Prancūzijoje. Dažnai choras 
koncertavo su žymiais orkestrais 
- Maskvos ir Sankt Peterburgo 
filharmonijų, Lenkijos, Prancūzi
jos Bordeaux ir Paryžiaus simfo
niniais, Lenkijos ir Lietuvos ka
meriniais. Į plokšteles choras yra 
įrašęs daug M. K. Čiurlionio, Juo
zo Naujalio, Česlovo Sasnausko, 
Balio Dvariono, Eduardo Balsio, 
Juliaus Juzeliūno, Broniaus Ku
tavičiaus ir kitų lietuvių bei užsie
nio kompozitorių chorinių kū
rinių.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
nariai, apdovanoti Vasario 16- 
sios proga: poetas, vertėjas Al
fonsas Maldonis, prozininkas My
kolas Sluckis, poetė Violeta Pal
činskaitė, rašytoja, žurnalistė Sta
sė Vanagaitė-Petersonienė apdo
vanoti Vytauto Didžiojo ordinu, 
poetas, prozininkas, vertėjas 
Henrikas A. Čigriejus ir poetas 
Aleksas Dabulskis - DLK Gedi
mino ordinu.

Goethe’s vokiečių kultūros 
instituto skyriaus, į steigto Vil
niuje 1998 metais, pirmasis vado
vas Martin Waelde buvo iškeltas 
į Goethe’s instituto skyrių Indi
jos Kalkutoje. Į jo vietą iš Niu
jorko atkelta filologė Irmtraut 
Hubatsch. Goethe’s institutas 
puoselėja kultūrinius ryšius tarp 
Vokietijos ir kitų valstybių. Nau
joji vadovė žada dirbti su Euro
pos Sąjungos kultu ros programo
mis, kultūros vadybos projektais, 
rengti į vairių sričių specialistų 
susitikimus, kviesti vokiečių mu
zikus ir kompozitorius, pristatyti 
lietuviams daugiau Vokietijos TV 
kultūros laidų ir kino filmų. Goe- 
the’s institutas ir toliau finansuos 
vokiečių kalbos mokymo kursus. 
Netrukus laukiama žinomo vokie
čių dramaturgo Roland Schim- 
melpfenig vizito ryšium su jo pje
sės Arabiška naktis pastatymu 
Vilniaus Jaunimo teatre. G.K.



6 psi. • Tėviškės žiburiai • 2004.III.23 • Nr. 12 (2819)

pRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 64 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind........................ 1.00%
180-364 d. term.ind.......................1.10%
1 metų term, indėlius.................. 1.15%
2 metų term, indėlius.................. 1.50%
3 metų term, indėlius.................. 1.85%
4 metų term, indėlius..................2.25%
5 metų term, indėlius..................2.50%
1 metų GlC-mėn.palūk................1.00%
1 metųGIC-met. palūk................1.40%
2 metų GlC-met. palūk................1.75%
3 metų GlC-met. palūk................2.10%
4 metų GlC-met. palūk................2.50%
5 metų GlC-met. palūk................2.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP

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

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

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

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

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

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

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

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

Kovo 31 d. yra paskutinė 
data namų įkainojimo ape
liacijoms. Jei reikia pagal
bos, mielai padėsiu be jokio 
atlyginimo.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,b.a.

416-769-1616

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

DR. STASYS DUBICKAS
dawh/gvwtojas

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

Privati AUTO AIKŠTĖ ('parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

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

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams

Tel: (416)233-4601
$O oo* $<>oo*
Ooff fori parcel doff

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

Jodinėjimo varžybose “Žada Florida Dressage Classic”, vykusiose vasa
rio 19-22 d., Albertos JULIJA VYŠNIAUSKAITĖ, 22 m. amžiaus, lai
mėjo Grand Prix B (64.51%) ir Grand Prix Freestyle (69.50%) rungty
se. Straipsnis apie ją buvo paskelbtas internete. Jame pažymėta, kad jos 
tėvai yra lietuvių kilmės, ji pati turi Lietuvos pilietybę. J. Vyšniauskaitė 
gyvena Guelph, Ontario, kur ji ruošiasi dalyvauti olimpinėse žaidynėse 
2004 m. Kanados jodinėjimo komandoje

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nykštukų - raudonomis unifor
momis vilkinčių Kanados vals
tybės policininkų (RCMP). Pa
rado dalyviai šoko airišką šokį 
(džigą), važiavo ant įvairių Airi
jos gyvenimą vaizduojančių pa
kylų, kurių viena, vaizdavusi ai
rišką smuklę, laimėjo pirmą pri
zą; vežime buvo tempiamas asi
las ir išdaigavo visokie turgavie
tės juokdariai. Paradas nebuvo 
tiek įvairus kaip Karibana, ta
čiau miesto savivaldybei nieko 
ir nekainavo, o dalyviai suauko
jo miesto našlaičių reikalams 
apie 5000 dolerių.

Baigėsi vienas iš ilgiausiai 
trukusių teismų Kanados isto
rijoje. Devyni Velnio angelų 
(Devils angels) motociklininkai, 
2001 m. suimti Montrealio ir 
Kvebeko miestų gaujos nariai, 
buvo po 12 dienų trukusio pri
siekusiųjų teismo narių apsi
sprendimo pripažinti kaltais nar
kotikų platinimu ir sąmokslu 
žudyti. Prisiekusieji išklausė 
364 liudininkų parodymus per 
120 dienų salėje trukusiame 
teisme. Tebevykstant teismo ei
gai, apie 400 Kvebeko ir Kana
dos policininkų įvairiuose mies
tuose suėmė dar 20 gaujos na
rių, kurie vadovavo narkotikų 
platinimui. Dėl 30 mėnesių tru
kusių tyrinėjimų, policija dar 
nebaigė paieškos, tad reikia ti
kėtis, kad dar daugiau gaujos na
rių bus patraukti atsakomybėn.

Žmogaus teisių nepaisy
mas atveria naujų neteisėtų šal
tinių ateities žiaurumams vyk

dyti ir juos pateisinti. Kanados 
užsienių reikalų ministeris Bill 
Graham ragino tarptautinę bend
ruomenę nepasimesti kovoje su 
terorizmu, nuošaliai paliekant 
žmogaus teises ir laisvę. Kalbė
damas Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių komisijoje, pareiškia, jog 
tikisi prisidėti prie Meksikos re
zoliucijos, kurioje siūloma pa
skirti patyrusį asmenį, įsiparei
gojusį stebėti valstybių elgseną 
malšinant ar kontroliuojant tero
ristinius veiksmus. Jo nuomone, 
kai kurie kraštai lygina vietinę 
politinę opoziciją su terorizmu 
ir tam naudoja griežtas tramdy
mo priemones bei smurtą. Var
gu ar ši rezoliucija galės būti 
įgyvendinta, nes po įvykių Ispa
nijoje, kur vienu metu žuvo 200 
traukinio keleivių, jai priešinasi 
Ispanija ir JAV. Bill Graham 
norėtų matyti glaudesnį bendra
darbiavimą tarpvalstybinėje ato
minių ginklų, masinio naikini
mo ginklų kontrolėje ir teroriz
mo malšinime. Tačiau esą dar 
svarbiau sustabdyti valstybių 
lenktyniavimą ginklavimosi sri
tyje, ypač erdvėse. Montrealio 
Sv. Patriko parade dalyvavęs 
ministeris pirmininkas Paul 
Martin užtikrino kanadiečius, 
kad vyriausybė yra budri ir pasi
ruošusi bet kokiems teroristų iš
puoliams. Po teroristų vykdyto 
Niujorko bokštų sprogdinimo 
Kanados vyriausybė ėmėsi sau
gumo priemonių, kurioms vyk
dyti sukūre net atskirą skyrių su 
ministerio titulu. Šias pareigas 
eina ministerio pirmininko pa
vaduotoja Anne McLellan. a.v.

Trys skautės, žiemos iškylos dalyvės, “Romuvoje” paruoštoje sniego pa
stogėje š.m. vasario 7 d. Iš kairės: L. Aiello, A. Skilandžiūnaitė ir L. 
Ploog Nuotr. R. Otto

instruktoriais žiemos iškyloje š.m. vasario 7-8 d.d. “Romuvos” stovyk
lavietėje Nuotr. R. Otto

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

SPORTAS
Garsina Lietuvą

Jurgis Kairys, 51 m. amžiaus 
pasaulinio masto akrobatinis lakū
nas. kaip rašo Kauno diena, nese
niai grįžęs iš Jungtinių arabų emy
ratų (JAE), vėl ruošiasi vykti į Ja
poniją, kur rengsis dalyvauti Nau
jojoje Zelandijoje vyksiančiame 
aviacijos renginyje “Karo paukščiai 
virš Vanakos”. Garsusis lakūnas, 
arabų kraštuose tapęs nugalėtoju, 
planuoja dalyvauti aviacijos šven
tėje Lenkijoje, pakviestas paties 
prezidento A. Kwasnewskio. Nu
mato taipgi pirmenybėse skraidyti 
Švedijoje, Belgijoje, Estijoje. Inf.

Skautų veikla
• Kaziuko mugė, įvykusi kovo 

7 d. Prisikėlimo parapijos salėje, 
praėjo labai sėkmingai. Dėkojame 
gausiai dalyvavusiems už paramą 
skautų veiklai. Tuntininkai

• Toronto “Šatrijos” tunto 
“Dainos” dr-vė iškylavo “Romu
voje” š.m. vasario 7-8 d.d. Po in
tensyvaus planavimo ir pasiruoši
mo ankstyvą vasario 7 d. rytą, 15 
skaučių su 3 vadovėmis, lydimų 4 
savanorių tėvelių išvyko į snieguo
tą šiaurę. Atvykusios į Huntsville, 
Ont., sustojo “Harvies” restorane 
atsisveikinti su civilizacija. “Ro
muvos” stovyklavietėje broliai - 
Romas Otto ir Arūnas Dailydė jau 
laukė sesių - paruošė gerai suplak
to sniego 1 krn. taką vedantį į sto
vyklavietę. Sesės su vadovėmis ir 
tėveliais, užsimovusios sniego ba
tus (snow shoes), pradėjo kelionę; 
tempė roges su maistu ir įrankiais, 
nešė kuprines su asmenine manta. 
Visas persikėlimas iš mašinų į sto
vyklavietę buvo atliktas be didelių 
nuotykių maždaug per 1 vai. 
Atvykus į stovyklavietę, iškylos 
programa pradėta vėliavos pa
kėlimu ir pareigų skirstymu skilti
mis; tai sudarė: malkų rinkimą vir
tuvės tarnybą vakarienės ruošimą 
guolio po atviru dangum rengimą 
Po lauže virtos vakarienės (be puo
dų), jau visai sutemus vyko žiemos 
skautamokslio žaidimas (kiekviena 
skilties narė gavo po vieną degtu
ką kuri skiltis pirma uždegs laužą 
ir sugebės padaryti karštų anglią 
bus laimėtoja). Ja tapo Bebrių skil
tis. Po žaidimo sušvilpta tyla.

Prasidėjo nakties budėjimas. 
Budėjimo grupės - viena vadovė ir 
dvi sesės, po dvi valandas. Trys se
sės “drąsuolės” - Lisa Aiello, Asta 
Skilandžiūnaitė ir Lauren Ploog 
nutarė praleisti naktį paruoštoje 
sniego pastogėje. Visos kitos sesės 
įsikūrė šildomajame namelyje, ku
riame normaliai telpa maždaug 10 
asmenų, bet šį kartą sugulė 15. 
Apie vidurnaktį, kai temperatūra 
krito minus 36°c, tame namelyje 
atsirado dar 3 sesės. Trūko vietos, 
bet buvo šilta. Vos pradėjus švisti, 
sesės kėlėsi ruošti pusryčius. Rado 
sušalusį vandenį ir kai kurias vaisių 
sultis, bet sesės nenustojo vilties, ir 
tuojau pasirodė ugnis, virtuvė pra
dėjo sparčiai veikti, atsirado karš
tos kakavos, košės, šiltos duonos 
su uogiene. Visi skaniai valgė ir 
linksmai dalinosi nakties nuoty
kiais. Po pusryčių skautės pradėjo 
pastovyklės tvarkymo darbą ir pa
siruošė grįžti į civilizaciją Iškyla 
uždaryta vėliavos nuleidimu ir da
lyvių apdovanojimu specialiais žy
menimis.

Iškyloje dalyvavo vadovės: V. 
Skilandžiūnienė, R. Saulėnienė ir 
V. Sriubiškienė. Instruktoriai: v.s. 
R. Otto ir v.s.fll. dr. A. Dailydė. 
Tėveliai: E. Ploog, P. Petrauskas ir 
Danielė ir Jonas Didžbaliai.

Sušalęs vadovas Romas
K

Nori susirašinėti
55 m. našlė, legaliai gyve

nanti Čikagoje. Rašyti Danutei 
ei.paštu taro227@aol.com arba 
skambinti tel. 708 612-9297.
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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

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

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

už asmenines paskolas
nuo.................................5.00%

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

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

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvlrtad. ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v.

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

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

1111111111111111111111 
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliaviene

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

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

Algis MEDELIS
QUEEN SYRENA TRAVEL
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
I LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:taro227@aol.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
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Kovo 11-osios minėjimas, 

surengtas Tėvynės s-gos Kana
dos skyriaus sudaryto komiteto, 
įvyko praeitą sekmadienį, kovo 
21,4 v.p.p. Toronto Prisikėlimo 
parapijos salėje, kurią su kaupu 
pripildė suvažiavę tautiečiai pa
siklausyti Lietuvos kariuomenės 
vado gen. mjr. Jono Kronkaičio 
pranešimo, išgirsti meninės da
lies atlikėjų ir pabendrauti paki
lioje šventinėje nuotaikoje. Apie 
pustrečios valandos trukęs mi
nėjimas dalyviams paliko atmin
tiną įspūdį. (Plačiau kt. nr.)

A. a. Onai Dačkienei mi
rus, užjausdami jos dukraitę Gi
taną Toronte, sūnų ir vaikaičius 
Lietuvoje ir visus gimines bei 
draugus Kovai su vėžiu ir džiova 
sergantiems vaikučiams bei trem
tiniams Lietuvoje aukojo: $40 - 
R. Tumpa; $35 - B. T. Stanu- 
liai; $25 - dr. J. E. Čuplinskai; 
$20 - B. Tamošiūnienė, O. Kra
sauskienė, I. Kaliukevičienė, B. 
P. Sapliai, B. Stalioraitienė, E. 
Pūkienė; $10 - A. Langas.

D.K. ir M.P:
Aukos KLB krašto valdybai: 

$300 - V. Montvilas; $200 - R. P. 
Kuras, Tėvai pranciškonai, A. Bum
bulis, H. Butkevičius; $100 - I. A. 
Žemaičiai, J. Yčas, V. M. Kazlaus
kas, J. Čuplinskas, J. D. Didžbaliai, 
V. Bireta, kun. A. ir R. Žilinskai, B. 
Stalioraitis; $60 - P. B. Sapliai, L. 
Balsys; $50 - J. Morkūnas, A. Ka- 
zilis, E. Delkus, E. Bersėnas, A. V. 
Grybai, M. S. Putrimai, A. Vaičiūnas,

Amerikos lietuviai - su tauta 
Lietuvos nepriklausomybės šventė Čikagos 

Brighton Parke
EDVARDAS ŠULAITIS
LB Brighton Parko apylinkė 

buvo paskutinė Čikagoje suren
gusi Vasario I6-sios minėjimą. 
Sis rajonas šiuo metu dar vis yra 
vienas iš lietuviškiausių.

Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos šven
tovėje ir parapijos salėje buvo 
atšvęsta Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktis va
sario 22 d., nenorint pakenkti 
ALTos rengiamam pagrindi
niam minėjimui, vasario 15 d.

Sekmadienio rytą veiklusis 
parapijos kun. Jaunius Kelpšas 
šventovėje aukojo šv. Mišias, 
kuriose organizuotai su vėliavo
mis dalyvavo šaulių ir kitų orga
nizacijų atstovai. Kun. J. Kelp
šas pasakė pritaikytą pamokslą, 
o pamaldų pabaigoje pakvietė 
tikinčiuosius į parapijos salę.

Čia susėdus prie stalų, pra
bilo LB Brighton Parko apylin
kės ilgametė pirmininkė Salo
mėja Daulienė. Ji nadąrė pras
mingą įžangą. Tiek programos 
atlikėjų, tiek klausytojų tarpe 
matėsi nemažai jaunų veidų.

Po maldos, kurią skaitė kun. 
J. Kelpšas, skambėjo JAV ir 
Lietuvos himnai. Akt. Apolonija 
Steponavičienė susirinkusius (jų 
buvo apie 150) supažindino su 
1918 m. Vasario 16 d. paskelbtu 
Lietuvos nepriklausomybės aktu.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pakviestas Cicere gimęs ir au
gęs, Čikagoje teisės mokslus 
baigęs adv. Saulius Kuprys, ku
ris dabar vadovauja vienai iš pa
grindinių šio krašto lietuvių or
ganizacijų - Amerikos lietuvių 
tarybai (ALTai).

Kalbėtojas teigė, jog dabar 
gyvename ypatingą laikotarpį, 
nes Lietuva yra įžengimo į Va
karų pasaulį tarpduryje. Lietuvai 
buvo proga žengti į Vakarus jau 
Karaliaus Mindaugo laikais, ta
čiau tada reikėjo apsispręsti 
greitai, o tai nebuvo padaryta.

Lietuviams tai brangiai kai
navo - ilgai jie neturėjo savo 
rašto ir buvo atskirti nuo pažen-

Čikagos Brighton Parko apylinkėje surengtos Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimo svečiai: kun. J. 
Kelpšas, F. Strolia, T. Strolienė, adv. S. Kuprys, B. Vindašienė Nuotr. Ed. Šulaičio

D. Simonavičius, A. Zubrickas, A. 
Kalendra, K. A. Ratavičiai, L. O. 
Rimkus, V. P. Melnykai, J. A. Sun- 
gaila, R. E. Stravinskai, prel. P. Gai
da, L. Matulevičienė, D. Smilgevi
čienė, R. Kuliavas, 1. Ehlers, R. G. 
Paulioniai, M. S. Bušinskai, S. Kėkš
tas, J. Statkevičius, P. Barakauskas,
E. H. Stepaičiai. J. Linkūnaitis, V. 
Jasinevičiene, V. O. Taseckai, St. 
Steigvilas, J. Zenkevičius, E. Gin- 
čauskienė, I. Meiklejohn; $40 - J. 
Petronis, J. S. Sinkevičius, J. Andru
lis, J. Pacevičienė, A. D. R. Stulgys; 
$30 - B. Čižikas, V. Paulionis. V. L. 
Sendžikas, G. Jocas, E. Pūkas, VI. 
Vytas; $35 - A. Morkūnas; $25 - M. 
Tamulaitienė, J. Rinkūnienė, H. A. 
Adomonis, B. Čepaitienė, V.K.P. Ga- 
putis, A. Zalagėnas, B. Vaidila, T. 
Stanulis, L. Rudaitis, VI. Butkys, A. 
Mikšys, V. Norvaiša, A. S. Grigaliū
nai, E. Simonavičius; $20 - P. Staus
kas, B. Sriubiškis, A. Krasauskas. D. 
Keršienė, A. Vaitonis, J. Kiškūnas, 
H. Sukauskas, G. S. Krasauskas, J. 
Kuliešius, R. Juknevičius, V. Aušro
tas, A. Valadkienė, L. V. Balaišis, A. 
R. Sapliai, P. Čiurlys, R. Bekeris, A. 
Zarembaitė, S. Meiklejohn, J. Luko
ševičius, J. Lelis, Smith, V. R. Reme- 
sat, A. M. Pranevičiai, K. Pranevi
čius, A. Sagevičius, V. Sukauskas, 
P. Kravecas, I. Šturmas, A. G. Tarvy
dai, H. Stepaitis, I. Turūta, A. Monst- 
vilas, K. Pajaujis, Z. J. Mažonai, V. 
Birštonas, J. Žabas, D. V. Karosai, V. 
A. Bubelis; $10 - S. J. Sendžikai, R. 
Simonaitienė, S. Škėma, B. Stundžia, 
A. Grigonis, J. Dimskis, V. Samonis, 
V. Gudaitis, A. Rackovskis, J. Gus
tainis; $5 - V. Tirilis, M. Yčas, 1. 
Stasiulis.

gūsių valstybių. Paskaitininkas 
iškėlė Amerikos lietuvių darbus 
Lietuvos nepriklausomybei at
statyti. ALTos įsisteigimo data 
reikėtų laikyti ne 1940-sius, bet 
1915-sius metus, kai buvo 
įsteigta Lietuvių tautinės tarybos 
vardu pasivadinusi organizacija.

Kalbėtojas iškėlė tris pa
grindinius Amerikos lietuvių pa
siekimus, kurie daug pasitarna
vo išeivijai ir Lietuvai. Vienas iš 
jų - “Displaced Persons” (DP) 
akto priėmimas šiame krašte, 
kuris įgalino dešimtis tūkstančių 
pabėgėlių nuo komunistų atvyk
ti į JAV.

Antrasis - “Amerikos bal
so” radijo programų įvedimas, o 
trečias - įstojimo (NATO reika
lų judinimas. Nors šioje srityje 
būta dvejų nuomonių ir labai ne
daug pradžioje buvo entuziastų, 
dabar klausimas jau išspręstas 
teigiamai.

S. Kuprys taip pat nurodė, 
jog ateityje dar bus aktualių pro
blemų “iš kairės ir dešinės” ir 
reikės budėti. Yra neaiškumų 
dėl Gudijos ir Mažosios Lietu
vos (Karaliaučiaus krašto). Jis 
dar pažymėjo, kad norima prisi
dėti prie Vašingtone planuojamo 
komunizmo aukoms skirto pa
minklo pastatymo.

Sveikinimo kalbą pasakė 
JAV LB tarybos prezidiumo na
rė Birutė Vindašienė, kuri pa
brėžė vienybės idėją. Buvo per
skaitytas Cook apskrities, kandi
datuojančios į JAV Senatą, laiš
kas. Joana Drūtytė publiką su
pažindino su rezoliucijomis.

Meninėje dalyje susirinku
sieji matė ir girdėjo neseniai 
susidariusios grupės “Kaukas” 
pasirodymą. Aktorių Apolonijos 
ir Petro Stepanavičių suorgani
zuotas vienetas šį kartą pasiten
kino daugiausia dainų programa.

Minėjimo pabaigoje visi da
lyviai turėjo progą kartu padai
nuoti lietuviškų dainų iš jiems 
išdalintų lapų. Šiai programos 
daliai vadovavo dainininkas Po
vilas Strolia ir jo tėvas muzikas 
Faustas Strolia.

Toronto Vlado Putvio kuopos šauliai metiniame susirinkime š.m. vasario 29 d.

Lietuviškai veiklai paremti - 844,000 dolerių
Hamiltono kredito kooperatyvas “Talka” per 49-rius metus visuomeninei bei 
kultūrinei veiklai išmokėjo stambias sumas dolerių. Artėja prie 50 metų veiklos 

sukakties. Turi 1586 narius, beveik 48 milijonų dolerių kapitalą
2004 m. vasario 28 d. įvyko 

“Talkos” 49-sis metinis narių susi
rinkimas Jaunimo centro salėje. 
Užsiregistravo 101 narys ir svečiai 
- Toronto “Paramos” pirm. A. Ši
leika ir vicepirm. R. Urbonavičiūtė, 
Toronto Prisikėlimo kredito koope
ratyvo vicepirm. V. Bireta, Vil
niečių sąjungos pirm. B. Saplys ir 
“Credit Insurance” atstovas R. Dell.

“Talkos” valdybos pirm. J. 
Stankus, pasveikinęs susirinkusius, 
perskaitė 24 mirusių 2003 m. narių 
pavardes, kurių atminimas pagerb
tas atsistojimu. Balsų skaičiavimo 
komisijon pakvietė J. Jokubyną, M. 
Joniką, A. Kamaitį, L. Paškų, 1. Va
siliauskienę. Praeitų metų susirin
kimo protokolą perskaitė sekr. M. 
Gudinskas, kuris buvo priimtas be 
pataisų.

Pirmininko žodis
Pirm. J. Stankus pažymėjo, kad 

2003 m. buvo užbaigti su geru pel
nu. Indėlininkai gavo 22% papildo
mų palūkanų už visas taupymo są
skaitų palūkanas kartu su RRSP ir 
RRIF sąskaitomis. Skolininkams 
sugrąžinta 12% palūkanų už-palū
kanas, sumokėtas “Talkai” iki metų 
pabaigos. Iš viso nariams išmokėta 
papildomų palūkanų $357,404 ir 
priedo duota kiekvienam nariui po 
du “patronage” šėrus 50 dol. vertės, 
iš viso $79,350.

“Talka” nariams mokėjo aukš
tesnius nuošimčius taupytojams, 
ėmė žemesnius procentus už pasko
las. 2003 m. baigti su $47,939,977 
balansu per metus paaugant $2,- 
380,178. “Talka” 2003 m. perėmė 
tvarkyti pensijų fondus RRSP ir 
RRIF iš “Cooperative Trust”.

"Talkos” gegužinė 2003 m. 
vasarą sutraukė didelį būrį narių ir 
svečių, kurie nemokamai buvo pa
vaišinti.

“Talka” turi komercinėms pas
koloms leidimą jos pelnas padidė
jo, nariams galėjo grąžinti daugiau 
papildomų nuošimčių. Rezervai di
dėja, nariams saugu laikyti indėlius 
“Talkoje” ir gauti aukštesnes palū
kanas. Be to, draudimas yra $100,- 
000, o RRSP ir RRIF dar atskirai 
apdrausti. “Talka” duoda nemoka
mą čekių patarnavimą “debit” kor
telės transakcijas. Kitose finansinė
se įstaigose už šiuos patarrtavimus 
imamas mokestis. “Talka” įvedė 
naują nariams patarnavimą - “Ho
me banking”. Paslauga teikiama vi
siems nariams, nes jie iš savo namų 
kompiuteriu per internet tinklą gali 
atlikti visas finansines transakcijas, 
įskaitant visų sąskaitų apmokėji
mus. Norint pasinaudoti tomis pas
laugomis, reikia “Talkoje” užsire
gistruoti ir gauti slaptą numerio ko
dą arba atėjus į “Talką” asmeniškai 
atlikti visas bankines apyvartas.

2003 m. “Talka” paskyrė spau
dai, sportui, mokykloms, organiza
cijoms bei meno vienetams $44,- 
800. Lapkričio mėnesį draudimo 
įstaigos revizoriai tikrino “Talkos” 
atskaitomybę ir rado viską tvarkoje.

Iždininko pranešimas
Valdybos ižd. St. J. Dalius sa

vo pranešime pažymėjo, kad metai 
baigti pasiekus $47,939,977 sumą 
ir metinis prieaugis yra $2,380,178 
arba 5.22% daugiau negu 2002 m. 
Kapitalas padidėjo, bet narių skai

čius praeitais metais sumažėjo 3- 
mis nariais ir šiuo metu yra 1586 
nariai. Ontario provincijoje yra apie 
300 veikiančių kredito unijų, ir 
“Talka” įvardinta 68-je vietoje.

Narių indėliai įvairiose sąskai
tose paaugo iki $43,316,278, kai 
pernai buvo $41,120,993. Metinis 
padidėjimas $2,195,285 arba 5.33% 
daugiau. Vienam nariui indėlių vi
durkis 2003 m. buvo $27,311 ($25,- 
878 - 2002 m.).

Nariams išduotos asmeninės, 
riboto kredito, nekilnojamo turto ir 
komercinės paskolos sudaro $37,- 
914,345. Metinis paskolų išdavi
mas padidėjo $2,849,079 arba 
8.12% daugiau išduota negu 2002 
m. Narių skolininkų turime 418, o 
jų paskolų vidurkis yra $90,704 
(pernai $83,687). Blogų neišieško- 
mų paskolų teko į nuostolius nura
šyti vieną mažą paskolą $6,577, t.y. 
0.0173% nuo visų išduotų paskolų.

“Talka” turėjo per 2003 m. pa
jamų $2,270,880. Pajamų gauta 
daugiau $9,738 už praeitus metus 
arba 0.43% daugiau. Prie didesnių 
pajamų prisidėjo nariams leistos iš
duoti komercinės-paskolos, kurios 
neša didesnes palūkanas negu nor
malios paskolos.

Išlaidų padaryta 2003 m. - $2,- 
159,548. Išlaidų susidarė daugiau 
$27,942 arba 1.31% daugiau negu 
2002 m. Prie išlaidų padidėjimo 
prisidėjo “debit” kortelės bei “Ho
me banking” sistemos įvedimas, 
namo išlaikymo ir remonto išlai
dos. Šiuo metu debito kortelėmis 
naudojasi 294 nariai ir “Home ban
king” 112 narių.

Stambiausią išlaidų dalį sudarė 
nariams indėlininkams išmokėti 
nuošimčiai už įvairius indėlius $1,- 
049,948. Papildomai prie to na
riams dar išmokėta taupytojams 
22% prie gautų per metus palūkanų 
ir skolininkams 12% prie per metus 
sumokėtų nuošimčių. Tai sudarė 
$357,404 ir priedo pridėta po du 
“patronage” šėrus vertės $79,350, 
tad iš viso nariams išmokėta $1,- 
486,702 arba 65.46% nuo visų gau
tų pajamų.

Tarnautojų algoms su pensija 
ir draudimais išmokėta $278,168 
arba 12.24% nuo visų gautų pa
jamų. Valdybai ir kredito komitetui 
išmokėta $26,511 arba 1.16% nuo 
visų pajamų. Gautas metinis pelnas 
$87,090.

Tokiu būdu per 2003 metus 
gautos pajamos pasiskirsto išlaidų 
atžvilgiu maždaug tokiu santykiu: 
nariams išmokėta su visais priedais 
65.46%, administracijos ir namo iš
laidos 14.23%, ‘Talkos” tarnautojams 
12.24%, valdybai ir kredito komitetui 
1.16%, išduotos aukos 1.97%, mo
kesčiai provincijai 1.06%, pelnas 
sudaro 3.83%. Taigi “Talka” iš 
kiekvieno uždirbto dolerio nariams 
sugrąžino 65.5 centus, o likusieji 
34.5 centų nuėjo visoms kitoms iš
laidoms apmokėti.

Pelno paskirstymas
Apmokėjus nariams ir kitas iš

laidas “Talkos” valdyba dalį pelno 
paskyrė lietuviškiems reikalams pa
remti. Tam tikslui paskirta $44,800 
ir išmokėta šiems vienetams po 
$4,500: Vysk. M. Valančiaus mo
kyklai Hamiltone ir sporto klubui 
“Kovas” Hamiltone; po $4,000 Vil
niaus krašto lietuvių mokykloms ir 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje; 
po $3.000 Tremtinių iš Sibiro grįži
mui ir Kanados lietuvių muziejui- 
archyvui; po $2,000 Kanados lie
tuvių jaunimo sąjungai, Tėviškės ži
burių savaitraščiui, Pasaulio lietu
vio žurnalui, XI-jam Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresui ir “Romu
vos” skautų stovyklavietei; po 
$1,500 Pasaulio lietuvių bendruo
menės fondui ir Kanados lietuvių 
fondui; po $1,000 CANDLE (Ka
nados lietuvių mokytojų kelionei į 
Lietuvos mokyklas), Pasaulio dvi
račių lenktynėse Hamiltone Lietu
vos ekipai sutikti, Mažosios Lietu
vos fondui ir vyrų chorui “Aras” 
Toronte; po $500 “Gyvataro” tauti
nių šokių ansambliui, “Gintarinių 
aidų” radijo programai Hamiltone, 
Hamiltono skautams. Hamiltono 
ateitininkams, Aušros Vartų parapi

jos chorui, Pagalba Lietuvos vai
kams ir Vaikų dienos centrui; $1,- 
300 mažesnėm sumom išdalinta 7- 
iems atskiriems vienetams. Iš viso 
per 49 veiklos metus ‘Talka” lietu
viškai veiklai paremti išmokėjo 
$844,071.

Likęs grynas pelnas $87,090 
nukeliavo į atsargos kapitalo sąs
kaitą. Dabar “Talka” yra sukaupusi 
$3,904,865 arba 8.14% nuo viso tu
rimo kapitalo. Valdžios nustatytas 
privalomas kredito unijoms šis ka
pitalas turi būti ne mažesnis kaip 
5%.

Kiti pranešimai
Kredito komiteto pirm. B. Ma

čys pranešė, kad per 2003 m. leista 
išduoti asmeninių paskolų $1,095,- 
494.75, riboto kredito $4,102,650 ir 
nekilnojamo turto $8,651,951. Iš 
viso leista išduoti 143 paskolos 
$13,850,096.41. Nepatenkintų - at
mestų paskolų buvo - 4, prailgintu 
terminu - 7. Didžiausios paskolos 
buvo išduotos asmeninėm išlaidom 
dengti, būtent 29 paskolos - $760,- 
289.67, antroje vietoje automobi
liams pirkti 15 paskolų - $186,- 
051.77, namų pagerinimui 7 pas
kolos - $46,750.62. Mažiausia leis
ta paskola investavimui - $4,- 
542.79.

Auditorius (Chartered Accoun
tant) Galvin perskaitė savo praneši
mą angliškai. Revizijos pirm. G. J. 
Skaistys pranešė, kad per* metus tu
rėjo 14 posėdžių atskirai nuo 
valdybos. Kas mėnesį buvo tikrina
ma kompiuterio suvestinės, iškeisti 
čekiai, bankų pranešimai. Du kart 
per metus buvo patikrinta pagrindi
nė ir tarnautojų kasos. Kas mėnesį 
peržiūrėti paskolų prašymai dėl rei
kalaujamų kredito komiteto narių ir 
tarnautojų parašų. Su nelaimingu 
atveju - atsikūrimo planu visi tar
nautojai yra susipažinę.

Baigiant
Pagal reikalavimą visi tarnau

tojai, valdybos bei komitetų nariai 
yra pasirašę asmeniškas deklaraci
jas dėl paslapties išlaikymo. Patik
rinus šias taisykles pažeidimų nepa
stebėta. Nuo 2004 m. sausio 1 d. 
įsigaliojo Ontario naujas informaci
jos apsaugos įstatymas, kurio tiks
las apsaugoti narių asmeninę infor
maciją kuri reikalinga pateikti no
rint gauti paskolą “Talkos” valdy
ba paskyrė tarnautoją K. Banakie- 
wicz, kuri buvo išsiųsta specialiam 
seminarui ir dabar tvarko visus įsta
tymu liečiančius klausimus. “Tal
kos” visos operacijos vykdomos 
prisilaikant kredito unijų įstatymų 
ir taisyklių. Nariams išsiuntinėtas 
finansinis pranešimas 2003 m. 
gruodžio 31 d. parodo tikrą koope
ratyvo finansinę būklę ir siūlo narių 
susirinkimui patvirtinti.

Pateiktos apyskaitos narių susi
rinkimo plojimu buvo priimtos ir 
taipgi patvirtinta auditorium Hoe- 
cht Galvin 2004 m.

Rinkimuose į valdybą reikėjo 
išrinkti tris narius, o buvo pasiūlyti 
keturi kandidatai. Slaptu balsavimu 
gavo balsų: M. Gudinskas 70, G. J. 
Skaistys 84, T. Kochanka 68, V. 
Kvedaras 52. Išrinkti - M. Gudins
kas, T. Kochanka ir G. J. Skaistys. [ 
kredito komitetą aklamacijos būdu 
perrinktas Antanas Gudinskas.

D.I.C.O. atstovas R. Dell savo 
trumpame žodyje priminė, kad jų 
draudimo įstaiga apdraudžia 260 
Ontario kredito uniją taipgi prižiū
ri, kad saugiai išduotų paskolas ir 
griežtai laikytųsi įstatymų.

Klausimų ir sugestijų iš susi
rinkusių nebuvo. Susirinkimas 
baigtas paskirstant loterijos būdu 
įėjimo premijas 8 - po 25 dol. ir 2 - 
po 50 dol.

Valdyba pasiskirstė pareigom: 
Jonas Stankus - pirmininkas, Algis
F. Enskaitis - vicepirmininkas, Ma
rijus Gudinskas - sekretorius, St. J. 
Dalius - iždininkas, Gediminas J. 
Skaistys - revizijos pirmininkas. 
Tomas Kochanka - revizijos sekre
torius, Stasys Kareckas - revizijos 
narys.

Kredito komitetas: Bernardas 
Mačys - pirmininkas, Antanas Gu
dinskas - sekretorius, Antanas Ju- 
sys - narys. Stasys Dalius
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Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.l.s..o.li.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

Skambutis į Aie.tuoą — tik 26 centai!

Lietuva - 2G centai Lenkija - 7.9 centai
JAV - 4.9 centai 91. Peterburgas - 8 centai
Rusija - 15 centų D. Britanija - 5.9 centai

Kanada - 3.9 centai

Skambinant Šiaurės Amerikoje 
surinkti 10-10-580 4- 1 + rajono kodą + numerį

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

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

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

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

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

Powered by

Vvonlirretol
— talk freely to tine > vorlcJ

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

mailto:tomsenkus@rogers.com
http://www.10-10-580.com


8 psi. » Tėviškės žiburiai • 2004.111.23 • Nr. 12 (2819)

TORONTO"
Anapilio žinios

- Kovo 20-21 savaitgaliu buvo 
užbaigtas Gavėnios susikaupimas 
mūsų šventovėse. Nuoširdžiai dė
kojame Vilniaus katedros klebonui 
kun. Ričardui Doveikai už dvasią 
gaivinančius žodžius ir taip gražiai 
vestą pasiruošimą Velykoms.

- Gauta žinia, kad po sunkaus 
susižalojimo ir mėnesį trukusių 
kančių kovo 16, antradienį, Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, mirė a.a. 
kun. Petras Rukšys, SDB. Iškilmin
gos laidotuvių Mišios ten buvo au
kojamos kovo 17, trečiadienį. Ve- 
lionies palaikai buvo sudeginti ir jo 
sesers Veronikos iš ten bus atga
benti į Torontą. Velionis bus laido
jamas Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
šeimos kapavietėje.

- Ateinantį savaitgalį Lietuvos

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį 10.30 v.r. 

Mišiose dalyvavo Kovo 11-tosios 
minėjimo paskaitininkas Lietuvos 
kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas 
Kronkaitis ir grupė Lietuvos ka
riuomenės karių.

- Šį trečiadienį, kovo 24, po 7 
v.v. Mišių muzikos kambaryje dr. 
Indrė Čuplinskaitė skaitys paskaitą 
tema - Krikščionybės susiskaldy
mas į stačiatikius, katalikus ir 
protestantus. Paskutinė jos paskaita 
bus kovo 31 d.

- Šį ketvirtadienį 7 v.v. Mišio- 
mis ir pamokslu prasideda metinis 
parapijos susikaupimas. Penktadie
nį Mišios ir pamokslas 10 v.r. ir 7 
v.v.; šeštadienį - 10 v.r. ir 4 v.p.p.; 
sekmadienį - įprasta Mišių tvarka: 
8 v.r., 10.30 v.r. ir 12 v.d. Išpažin-

TEVISKES ŽIBURIŲ

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

MENINĘ PROGRAMA ATLIKS 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
JAUNIMO CHORAS, 

vadovaujamas 
muz. DALIOS VISKONTIENĖS 
ir AN ITOS PUODŽIŪNIENĖS

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

PASIVAIŠINSITE skania J. Gurklienės pagaminta 
vakariene. Veiks baras.

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

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

“Tėviškės žiburių” leidėjai

kankinių ir Gerojo Ganytojo šven
tovėse bus antroji rinkliava Share 
Life, o Šv. Kazimiero šventovėje - 
Share Lent.

- Kovo 14, sekmadienį, pa
krikštytas Arūno ir Rasos (Pilipavi- 
čiūtės) Tamkevičių sūnus Simonas.

- Anapilio parapijos vyrų bū
relio valdybos susirinkimas bus 
kovo 25, ketvirtadienį, 2 v.p.p.

- Anapilio knygyne jau galima 
įsigyti velykinių sveikinimo atviru
kų ir laikraščio Amerikos lietuvis 
nr. 5, 6, 7, 8 ir 9.

- Mišios kovo 28, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. Joną Klipčių; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Zuzaną, Stasį, Bronių ir Stasį, jn. 
Laurinavičius; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje kovo 27, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Agnietę ir Praną Par- 
gauskus.

Išganytojo parapijos žinios
- Ateinantį sekmadienį pamal

dos 11.15 v. ryto ir Sekmadienio 
tikybos pamokos vaikučiams.

- Prieš ir po pamaldų Vanda 
Norvaišienė platina iš Lietuvos at
siųstą žurnalą Lietuvos evangelikų 
kelias. Ponia Vanda mielai priims 
jūsų aukas leidiniui paremti.

- Balandžio 3 d., 6 v.v. Išgany
tojo parapijos šventovėje įvyks 
Moterų draugijos rengiamas Gavė
nios apmąstymas. Žodį tars pirmi
ninkė Vanda Norvaišienė. Giedos 
choras. Po pamaldų vaišės. Visi 
nuoširdžiai kviečiami.
i, - Balandžio 9 d., 1 L15 v. ryto 
Did. Penktadienio pamaldos su Sv. 
Komunija. Velykų r/to pamaldos 
11.15 v.r. taip pat su Sv. Komunija.

- Praeitą sekmadienį ekumeni
nių pamaldų metu buvo prisiminta 
Kovo 11-toji.

Muziejaus-archyvo žinios
- Kovo 27 d. muziejaus-archy

vo direktorė dr. R. Mažeikaitė ap
lankys Maironio mokyklą ir skaitys 
paskaitą lituanistinių kursų studen
tams. Primename, kad muziejaus 
bibliotekoje yra vaikams bei stu
dentams tinkamų knygų apie Lietu
vos istoriją, meną, muziką, liaudies 
papročius ir pan.

- Dėkojame Irenai Meiklejohn 
ir Marytei Vasiliauskienei už atliktą 
didelį darbą ruošiantis muziejaus 
aukų vajui, kurį pradedame balan
džio mėnesį.

Lietuvių Namų žinios
- Kovo 21 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 166 svečiai. Pra
nešimą padarė LN valdybos narys 
T. Stanulis. Svečių knygoje pasira
šė dr. A. Laurinaitis, A. Daiber iš 
Emerald Hills, Kalifornijos.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos visuotinis narių susirinki
mas įvyks ateinantį sekmadienį, 
kovo 28, Lietuvių Namų Karaliaus 
Mindaugo menėje. Narių registra
cija 12 v.d., pradžia 1 v.p.p.

-r Balandžio 28, sekmadienį, 
12.30 v. popietės metu rengiamas 
“Išleistuvinis koncertas”. Programa 
atliks Toronto jaunieji menininkai 
vykstantys į trečiąjį Čikagoje orga
nizuojamą jaunųjų lietuvių meni
ninkų festivalį. LN Kultūros komi
sija kviečia visus atsilankyti ir pa
remti jaunųjų menininkų pastangas.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Jauki lietuviška 
aplinka. Veikia baras. Proga susi
tikti su pažįstamais ir maloniai pra
leisti laiką.

Slaugos namų žinios
- Besidomintys Slaugos na

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

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už paramą Slaugos na
mams. Aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, ON, 
M6P 1A6.

A. A. Petrui Murauskui 
mirus, užjausdama jo žmoną 
Loretą ir šeimą, Irena Kairienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

PARDUODAMA ligoninės lova 
(buvusi elektrinė, dabar rankom 
keliama) $100. Skambinti Alytei 
tel. 905 823-0408.

čių bus klausoma prieš kiekvienas 
Mišias. “Vilnius Manor” gyvento
jams Mišios ir pamokslas bus 
penktadienį, kovo 26, 4 v.p.p. Išpa
žinčių bus klausoma nuo 3.15 v.p.p.

- KLKM dr-jos šios parapijos 
skyriaus susirinkimas vyks šį sek
madienį, po 12 v.d. Mišių. Progra
moje, šalia einamųjų reikalų, bus 
Birutės Litvinienės paskaita Alfon
sas Dargis mano gyvenime. B. Lit- 
vinienė Ročesterio universitete stu
dijavo literatūrą ir meną, gerai paži
nojo menininką A. Dargį. Visos 
narės, viešnios ir svečiai kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

- Kovo 20 d. palaidotas a.a. 
Petras Murauskas, 82 m. Paliko 
žmoną Loretą dukrą Ramoną ir 
brolius Vytautą ir Gediminą su 
šeimomis. Kovo 22 d. iš laidotuvių 
namų su malda buvo palydėtas 
Petras Balasevičius, 80 m. Paliko 
sūnus Antaną Kristofą ir Robertą.
Lietuvoje mirė a.a. Stasė Taseckai- 
tė, Vytauto Tasecko pusseserė ir 
a.a. Ona Tumavičienė, Vinco Tu- 
mavičiaus mama.

- Kennebunkport, ME kovo 22 
d. mirė buvęs ilgametis St. Cathari
nes ir Hamiltono lietuvių parapijų 
klebonas kun. Juvenalis Liauba, 
OFM, 85 m. Laidojamas kovo 25 d. 
Niujorke Šv. Jono kapinėse, lietu
vių pranciškonų sekcijoj.

- Toronto arkivyskupijos Share 
Life vajaus pirmoji rinkliava bus da
roma šį sekmadienį. Arkivyskupi
jos vadovybė kviečia visus dosniai 
prisidėti.

- Mišios sekmadienį, kovo 28: 
8 v.r. už a.a. Balį ir Stasę Matulevi
čius; 9.15 v.r. už a.a. Bronių Molį; 
10.30 v.r. už a.a. T,omą P'rakapą, už 

a.a. Mariją ir Albiną Statulevičius, 
už a.a. Mariją Tamošiūnienę; 12 
v.r. už gyvus ir mirusius parapi
jiečius.

Krikščionių vienybės sa
vaitė paminėta ekumeninėmis 
pamaldomis praeitą trečiadienį, 
kovo 17, 7 v.v. Toronto Prisikė
limo šventovėje. Nemažą būrį 
susirinkusių tautiečių, po įvadi
nės bendros giesmės, pasveikino 
Prisikėlimo par. klebonas kun. 
A. Simanavičius, OFM. Pavyz
džius nurodydamas, apie eku
meninį judėjimą Lietuvoje trum
pai paaiškino V. Kolyčjus. Įne
šus ramybę simbolizuojančią 
žvakę, vyko giesmių ir maldų 
pynė. Vadovavo kunigai: Ana
pilio parapijos klebonas prel. J. 
Staškevičius, Vilniaus katedros 
klebonas kun. R. Doveika, Prisi
kėlimo parapijos klebonas kun. 
A. Simanavičius, OFM, kun. 
Eug. Jurgutis, OFM, ir ev. liute
ronų Išganytojo parapijos klebo
nas kun. Alg. Žilinskas, pasakęs 
pamokslą kuriame iškėlė šiuo
laikinio žmogaus nutolimą nuo 
Evangelijos dvasios. Pamaldose 
giedojo P. Šturmo vadovauja
mas Išganytojo par. choras ir 
Prisikėlimo par. choras, vad. D. 
Radikienės ir D. Viskontienės. 
Šešiolikos puslapių lankstinukas 
dalyviams padėjo sekti pamaldų 
eigą ir įsijungti į giedojimą. Po 
pamaldų visi buvo pakviesti į 
parapijos kavinę pasivaišinti ka
va bei pyragaičiais ir paben
drauti. Dlv.

Genovaitė Kuzmienė Tė
viškės žiburiams aukojo $1,000. 
Leidėjai dėkingi už pavyzdingą 
paramą Kanados lietuviškai 
spaudai.

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

praneša, kad

41 metinis nariy susirinkimas
ir 2003 metų apyskaita

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

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

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

VALDYBA

Vasaros laikas prasideda 
sekmadienį, balandžio 4. Laik
rodžių rodykles galima pasukti 
viena valanda primyn šeštadie
nio vakare, balandžio 3.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ spau
dos popietė šiemet rengiama ba
landžio 25, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Spaudos popietėje bus graži Pri
sikėlimo parapijos jaunimo cho
ro programa, trumpos kalbos bei 
Kalbos ir knygos metų paminė
jimas, skani J. Gurklienės pa
ruošta vakarienė, meno kūrinių 
ir kitų įdomių laimikių loterija. 
Visi kviečiami paremti savo 
savaitraštį, pabendrauti ir malo
niai praleisti sekmadinio po
pietę.

KLKKD “Žiburiai” valdyba - 
“Tėviškės žiburių” leidėjai

Trys paskaitos baltiečiams 
rūpimais klausimais vyks Tartu 
College (310 Bloor St. W.) kovo 
25, ketvirtadienį, 7 v.v. Rengia 
AABS (Association for the Ad
vancement of Baltic Studies) ir 
Toronto universiteto Estistikos 
skyrius. Politinių mokslų profe
sorius Juris Dreifelds kalbės 
apie 1949 m. kovo deportacijas; 
prof. Juri Kivimae - apie 1944 
kovo 9 d. oro pajėgų išpuolį 
Taline, ir prof. Tiina Kirss - 
apie 1944 emigracijos išgyveni
mų pėdsakus literatūroje.. Vyks 
diskusijos, bus kavutė ir veiks 
knygų kioskas.

Otis Tamašauskas, Kana
doje pasižymėjęs grafikas (“mas
ter printmaker”), gyvena Gana- 
noque, Ont., dėsto Queen’s uni
versitete Kingstone. Jis daly
vaus savo meno parodos atida
ryme kovo 27 d. (2-4 v.p.p.) To
ronte Deleon White Gallery, 
1096 Queen St. W. (į rytus nuo 
Dufferin g.). Galerija teikia ži
nių apie jį tinklalapyje www.- 
eco-art.com/Ot i s-Tamasauskas/- 
index.cfm. Ten rašoma apie jį ir 
jo kūrybą apie lietuvišką įtaką 
jo darbuose. Galerijos telefonas 
-416 597-9466.

A. a. Petro Murausko at
minimui dr. Rimas ir Aušra 
Karkai Tėviškės žiburiams auko
jo $50.

A. a. Marijos Karasiejie- 
nės penkerių metų mirties atmi
nimui pagerbti, su liūdesiu ir 
meile prisimindami mamą ir 
močiutę, jos vaikai su šeimomis 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVUI
reikalingas tarnautojas-ja,

raštinėje dirbti nepilną laiką (part time)
MOKANTIS ANGLŲ IR LIETUVIŲ KALBAS ŽODŽIU BEI RAŠTU, 

galintis dirbti abiejuose skyriuose įvairiomis valandomis.
Prašymus, kartu su darbo patirties ir išsilavinimo santrauka, siųsti 

iki 2004 m. balandžio 2 d., kooperatyvo vedėjai adresu:

Resurrection Credit Union Limited
3 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1

Tik tinkami kandidatai bus pakviesti pokalbiui su vedėja

MONTREAL

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 2004 m. kovo 31, trečiadienį, 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte, 

1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus;
b) mandatą nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijos

3. Praeitų .metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor)
5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 2003 metų apyskaitų tvirtinimas
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 2004 metams
8. Rinkimai: 3 narių į valdybą 1 nario į revizijos komisiją
9. Einamieji reikalai

10. Susirinkimo uždarymas
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas prasidės po 

pusės valandos ir bus teisėtas, nepaisant dalyvaujančių narių 
skaičiaus.

DĖMESIO! Nominaciniai pareiškimai kandidatuoti į Toronto lie
tuvių pensininkų klubo valdybą arba revizijos komisiją turi būti 
pristatyti į raštinę ne vėliau kaip pirmadienį, kovo 29, 12 vai.

VALDYBA

Lietuvių kredito kooperatyvas

PARAMA 
praneša, kad metinis 

narių susirinkimas 
įvyks š.m. balandžio 4, sekmadienį,
3 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose.
* Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų
* Prašome atsinešti nario knygutes

Primename, kad kandidatų nominacijos priimamos iki 
kovo 29 d., penkias dienas prieš metinį susirinkimą!

VALDYBA

------------------------------------------------------------------------------------ jE
KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS

VELYKŲ ŠOKIAI įfi
KUR: Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W.
KADA: balandžio 11, sekmadienį
LAIKAS: 8 v.vak.-1 vai. nakties Įėjimas: $10

Kviečiame visą jaunimą ir tikime, kad susitiksime su jumis visais!

NUOMOJAMAS namas (town 
house) Dundas-High Park rajo
ne. 3 miegamieji, kiemas, gara
žas. Nuoma $1350 mėn. Skam
binti tel. 416 207-0637.

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

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

Aušros Vartų parapijos kle
bonui kun. Ričardui Birbilui LK 
Mindaugo-Neringos šaulių kuopa 
rengia gimtadienio šventę kovo 28 
d. po 11 vai. Mišių parapijos salėje.

KLKM dr-jos Montrealio 
skyriaus rengiamam Velykų stalui 
bilietus ir stalus galima rezervuoti 
pas G. Kudžmienę tel. 365-5624 ir 
J. Adamonienę tel. 256-5355.

A. a. Balys Kasperavičius, 91 
m. amžiaus, mirė kovo 19 d. Jis 
buvo šaulių kuopos narys, vienas iš 
šios parapijos statytojų ir uolių 
rėmėjų. Po gedulinių Mišių Aušros 
Vartų šventovėje kovo 22 d. palai
dotas Notre Dame dės Neiges kapi
nėse greta anksčiau mirusios žmo
nos Magdalenos. Liūdi antroji žmo
na Elena ir daug bičiulių bei arti
mųjų. Laidotuvėse šauliai dalyvavo 
organizuotai. D.S.

A. a. Gražina Šukevičiūtė- 
Fuksienė, 87 m. amžiaus, mirė 
2003 m. gruodžio 6 d. Slaugos na
muose. Velionė buvo viena iš akty
viųjų pokario išeivijos veikėją į 
Montrealį atvykusi 1945 m. Sol. A. 
Keblys Montrealio Aušros Vartų 
parapijos šventovėje surengė velio
nės “keturnedėlio” pamaldas š.m. 
sausio 6 d. Velionės pageidavimu 
jos palaikai bus palaidoti Anykš
čiuose balandžio mėn. paskutiniąją 
savaitę. Ten palaidoti ir jos tėvai dr. 
Donatas ir dainininkė Liudvika Šu- 
kevičiai.

Gyvendama Kaune, Gražina 
lankė privačią vokiečių gimnaziją ir 
ją baigusi, 2 metus studijavo Vy
tauto Didžiojo un-te Humanitari

niame fakultete. Ištekėjusi už 
vokiečių kilmės Lietuvos piliečio, 
vokiečių okupacijos metu dirbo 
“Pieno centre”, Kaune. Grįžtant 
sovietams, kaip ji pati pasakojo, 
1945 m. “pervažiavo Lietuvos 
sieną ant vokiečių tanko”. Po karo 
prancūzų zonoje Freiburge ir 
Breisgau velionė dirbo vertėja 
prancūzų kariuomenės štabe ir 
studijavo universitete. Gerai mokė
jo vokiečių, anglų, prancūzų, rusų, 
lenkų kalbas. Tai jai labai pravertė 
palikus Europą ir atvykus į 
Montrealį. Čia ji dirbo socialinės 
rūpybos srityje, atlikusi paskirtą 
darbą St. Agathe džiovininkų sana
torijoje. Velionė buvo visa širdimi 
įsitraukusi į darbą ir buvo labai 
aukštai vertinama. Ji plačiai domė
josi šios srities veikla ir kituose 
miestuose, palaikė ryšius su Ameri
koje veikiančiomis grupėmis, daly
vavo seminaruose, gavo padėkos 
laiškų už veiklos plėtimo pagerini
mus.

Montrealio lietuvių tarpe, kol 
nebuvo įsitraukusi į studijas ir dar
bą velionė reiškėsi Šv. Kazimiero 
parapijos veikloje. Visą laiką mė
gusi teatrą subūrė grupę naujai 
atvykusių ir, remiama klebono kun. 
J. Bobino, parengdavo scenos vei- 
kaliukų, ar šiaip programų gausiai 
publikai. Vėliau lankydavosi mūsų 
telkinio renginiuose. Kaip vertėja 
pagelbėdavo ir naujai čia atvyks
tantiems tautiečiams. Didelę pas
laugą atliko į anglų kalbą išvertusi 
sol. Antano Keblio lietuviško reper
tuaro tekstą. Jam buvo pavesta pa
sirūpinti ir laidotuvėmis. A. Keblys

Sol. ANTANAS KEBLYS prie a.a. Gr. Fuksienės paveikslo Montrealio 
Aušros Vartų šventovėje, kur buvo laikomos “keturnedėlio” pamaldos 
š.m. sausio 6 d. Nuotr. A. J. Mickaus

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

(S^cnNj (S

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

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

Jūsų paslaugoms ■ mūsų agentūros atstovai: 
HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

"BEST WAY TO TRAVEL"
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P 3B6 

Darbo valandos nuo pirmad. ikipenktad., 9.30 v.r.- 6 v.v.

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

http://www.labdara.ca
art.com/Ot

