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Kalba ir tapatybė
Praėjusi vasara pasižymėjo lietuviško jaunimo 

sujudimu į Lietuvos Dainų ir šokių šventę ir Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos kongresą (PLJK). Ypač išei
vijai, tai buvo prasmingi renginiai, nes jaunimui buvo 
sudarytos išskirtinos sąlygos dalyvauti, bendrauti ir tė
vynę pažinti. Liko jaunuoliams nepamainomi prisimini
mai, kurie gali juos ilgainiui teigiamai paveikti tautišku
mo atžvilgiu.

R
imčiausias renginys buvo kongreso studijų 
dienos Vokietijoje, Vasario 16-osios gimnazijo
je. Įdomus Zitos Udrytės straipsnis Metmenyse 
(nr. 84 - 2004), apie tose dienose skaitytas paskaitas ir 

gvildentas temas. Viena opiausių - rūpesčiai dėl lietu
vių kalbos. Jaunimo pareikštos nuomonės - tiek pokal
biuose apie kalbą, tiek pranešimuose apie švietimą išei
vijoje ir apie bendravimą pačiame kongrese, išryškino 
kalbos silpnėjimo problemas ir pasekmes. Pats Jaunimo 
sąjungos įvaizdis nukenčia nuo to, kad tariamai nepuo- 
selėjama lietuvių kalba. Įvairių kraštų jaunimo bendra
vimas tampa ribotas - pavyzdžiui, plačiai vartojama 
anglų kalba išskiria jos nemokančius. Lietuvių kalbos 
mokymas išeivijoje nepakankamas dėl neaktualių mo
kymo priemonių ir todėl, kad tėvai nekalba su savo vai
kais, nebemoka gerai lietuviškai. (Nepaminėta, bet tur
būt verta pridėti, kad lituanistinėse mokyklose ir patys 
mokytojai, išskyrus vyresnius arba atvykusius iš Lietu
vos, nebeišlaiko tinkamo kalbos lygio). Šią jautrią prob
lemą straipsnio autorė apibūdino klausimu, tapusiu stu
dijų dienų leitmotyvu: ar lietuvių kalba yra sudėtinė lie
tuviškos tapatybės dalis?

TAI yra vertas daug platesnio svarstymo klausi
mas. Filosofas Juozas Girnius teigė, jog kalba 
yra pats ryškiausias tautinės individualybės 
ženklas ir pats reikšmingiausias veiksnys bendruomenei 

sulydyti į tautą. Kalba ir jungia grupę, ir ja skiria nuo 
kitų grupių. Kalbos mokėjimas yra įsijungimas į tautą. 
Tačiau yra išimčių. Kalba ir tautybė nėra sutapatinamos 
pvz. Ispanijos baskų, airių ir kitų tautybių atvejais. Kar
tais viena kalba yra vartojama keliose tautose, arba vie
noje valstybėje - kelios kalbos. Girnius teigia, kad kal
bos principiškai negalima tapatinti su tautybe, ir nepai
sant viso savo reikšmingumo, kalba nėra būtina sąlyga 
tautinei vienybei. Vis dėlto matome, kad lietuviškosios 
ir kitų tautų išeivijos pavyzdys yra išskirtinas ir sudėtin
gas, nepasiduoda bendroms tautybės apibūdinimo tai
syklėms. Lietuviuose ir kitose išeivijos bendruomenėse 
tautinė tapatybė yra siejama su kalbos mokėjimu, kurį 
išeivijoje nulemia auklėjimo sąlygos ir nusistatymas- 
apsisprendimas. Nepaisant išeivių teigiamų pastangų, 
su savotiška ksenofobija žvelgiama į Lietuvoje besilan
kančius išeivių vaikus, kurie laikomi ne lietuviais, bet 
amerikiečiais ar kitais, pagal gimimo kraštą. Tokio ma
nymo išvada tegali būti, kad jiems ne Lietuvoje gimu
sieji nėra lietuviai. Reikia paminėti, kad išeivija irgi ne
tolerantiškai vertina lietuvius, kurie silpnai kalba lietu
viškai, ir net tuos, kurie nėra “pakankamai” veiklūs. 
Klausimas aiškesnis, metant žvilgsnį už patogaus ir 
įprasto veiklos geto sienos į mažuosius lietuvių telki
nius, kur nėra ilgai veikusių institucijų paramos ar 
bendravimo galimybių, arba pasižiūrint į organizacijas 
kaip Amerikos “vyčių”, kurios nariai neabejotinai di
džiuojasi savo kilme ir save laiko lietuviais. Todėl sąly
goti lietuvišką tapatybę kalbos mokėjimu reikštų atmes
ti didelę dalį išeivijos vidurinių ir jaunųjų kartų. Vietoj 
kritikos, kurios netrūksta visuomenėje abipus Atlanto, 
verčiau imtis kalbos ir ryšių puoselėjimo. Nepapras
tai svarbu ir sveikintina, kad jaunimas šiuos klausimus 
nagrinėja. Linkėtina, kad diskusijos nesibaigtų kong
resu, ir šiais, Knygos ir kalbos metais, būtų tęsia
mos. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Biudžetas naujas - rūpesčiai seni
Vyriausybės biudžetas, pa

skelbtas naujo finansų minište- 
rio Ralph Goodale, numato su
stiprinti Kanados švietimą ir 
mokslus. Sveikatos reikalams 
skirti 2 bilijonai jau buvo pa
skelbti ir tie patys, kurie dar 
anksčiau buvo pažadėti, lygiai 
kaip ir vienas bilijonas karvių li
gos paliestiems ūkininkams pa
gelbėti. Kanados gyventojams 
nebus sumažinti valstybiniai 
mokesčiai. Iš kelių bilijonų do
lerių pertekliaus vienas bus lai
komas netikėtumams finansuoti, 
o trys liks atsargos fonde. Per 
ateinančius 10 metų iš valstybi
nio pridedamojo mokesčio paja
mų bus palaipsniui išmokėta 7 
bilijonai savivaldybių reikalams. 
Vyriausybė pažadėjo atidžiau 
sekti ir kontroliuoti valdžios įs
taigų lėšas ir tam reikalui su
kurti generalinio kontrolieriaus 
įstaigą ir specialius kontrolierius 
bei revizorius daugumoje val
džios departamentų. Besiarti
nančių rinkimų išvakarėse opo

zicijoj esančios partijos tikėjosi 
rinkimams būdingo biudžeto, 
kuris paprastai daug žada pa
tiems rinkėjams. Tačiau pateiktu 
gana santūriu biudžetu vyriausy
bė nori parodyti, kad ji rimtai 
ruošiasi valdyti, bet ne siūlomo
mis smulkmenomis įtikti bal
suotojams. Naujasis opozicijos 
vadas parlamente Stephen Har
per nusivylė, kad nebuvo suma
žintas valdžios išlaidumas, kad, 
permokamų valstybinių mokes
čių dėka, sukauptas perteklius 
negrįžta mokėtojams, kad nieko 
nepaskirta socialiniam pagerini
mui, ir dauguma pažadų yra tik 
vienalaikiai. Apie vienalaikius 
pažadus skundėsi ir Kanados 
sveikatos priežiūros draugijos 
pirmininkė. Jei dabartinis biu
džetas nepakankamas sveikatin
gumo palaikymui, tai jis nebus 
pakankamas ir ateityje. 2 bilijo
nų pažadas yra tik skylės užta
pymas. Naujų demokratų parti
jos vadas Jack Layton pavadino

(Nukelta j 6-tą psl.)

Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. JONAS KRONKAITIS (ketvirtas iš kairės) su jį sutikusiais Toronto 
oro uoste. Iš kairės — A. Vaičiūnas, K. Manglicas, B. Biretienė, Kanados oro pajėgų pik. J. Anderson, dr. J. 
Čuplinskienė ir Eug. Čuplinskas; antroje eilėje pik. Itn. G. Grina ir V. Bireta Nuotr. A. Vaičiūno

Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. JONAS KRONKAITIS (viduryje) Kovo 11-osios minėjime š.m. kovo 21 d. 
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje su šventės rengėjais ir garbės svečiais. Nuo jo nuotraukos dešinėje iš k. — 
Gr. Lapienė; V. Bireta; H. Lapas, Lietuvos gen. garbės konsulas Toronte; D. Garbaliauskienė, KLB Toronto 
apylinkės pirmininkė; plk.ltn. G. Grina, Lietuvos karinis atstovas JAV ir Kanadai. Nuotraukos kairėje iš k. - V. 
Stanevičienė, KLB krašto valdybos narė; pik. A. Vaičeliūnas, studijuojantis Kanados karo akademijoje; K. 
Manglicas Nuotr. Eug. Čuplinsko

Vyskupas Lietuvos seime
Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko kalba iškilmingame seimo posėdyje
Jūsų Ekselencijos Preziden

tai, Jūsų Ekscelencijos Ambasa
doriai, didžiai gerbiami Parla
mentarai ir Vyriausybės nariai, 
Svečiai, Ponios ir Ponai, visi, 
visi didvyrių žemės Žmonės!

Taip, tai ne tušti himno žo
džiai. Mūsų tautos, lietuvių tau
tos didvyriškumas atvedė mus ir 
į Vasario -16-ąją, ir į Kovo 11- 
ąją. Visada mūsų tauta buvo 
ypatinga, didvyrių tauta.

Štai Vyganto Marburgiečio 
kronika pasakoja: 4 tūkstančiai 
Pilėnų gynėjų, matydami, kad 
pralaimi, nutarė susideginti. 
Kryžiuočiai, pamatę degančius 
vyrus, pasibaisėję pabėgo: “Kas 
gali nugalėti šią tautą, jei ji grei
čiau eina į ugnį, negu į nelais
vę?”

Ar tai nepasikartojo, bran
gieji, daugybę kartų mūsų lietu
vių tautos istorijoje? Drąsiai ėjo 
į karą lietuviai visada prieš viso
kius okupantus, kad ir pačius 
galingiausius: kryžiuočius, cari
nę Rusiją, sovietus.

Kuo gi skiriasi nuo Pilėnų, 
kad ir 1863 metų sukilimas? 
Mažytė tauta prieš šimtamilijo
ninę Rusiją! Ir lietuvišką raštą 
uždraudus, nepasidavėme, nešė 
knygas jauni žmonės, eidami 
lyg į Pilėnus, žinodami, kad 
žandarų kulkos nukaus arba rei
kės supūti Sibire. 40 metų, ro
dos, tokios beviltiškos kovos. 
Betgi mes nugalėjome! Ir štai 
minime 100 metų dabar nuo 
Lietuvos spaudos sugrąžinimo.

Ir Vasario 16-osios nepri- 
klausomybėn vėl ėjome tarsi į 
Pilėnus. Juk po Pirmojo pasauli
nio karo tebesidalinant Europą, 
išdrįso mūsų didvyrių tauta pa
sakyti: “Mes nepriklausomi!” Ir 
daug kraujo, apgindami tą nepri
klausomybę, išliejome. Ir dabar 
Lietuva pilna savanorių kapų.

Vėl šimtamilijoninė sovieti
nė imperija, o mes tokie maži, 
tarsi Pilėnų gynėjai. Jokia kita 
tauta neišdrįso prieš sovietus iš
tisą dešimtmetį kovoti partizani
nį karą. Jokia kita tauta! Argi 

mūsų partizanai nežinojo, kad 
jie kaip tie Pilėnų gynėjai, argi 
jie nematė, kad reikės mirti iš
badytomis akimis, nuluptais na
gais, srutų duobėse, išvietėse ar
ba nuogais išmėtytais gatvėse?.. 
Bet net ir paskutinio partizano 
mirtis nesužlugdė mūsų, mes 
nepralaimėjome, nes tęsėsi kai 
kurių vadinama pasyvioji rezis
tencija. Ne, tai buvo labai aktyvi 
kova, dvasinė kova. Vieninteliai 
Sovietų imperijoje turėjome pa
kankamai pogrindyje išleistų 
maldaknygių, katekizmų, dvasi
nės ir patriotinės literatūros. Ga
lime išvardyti per dvidešimt po
grindžio laikraščių, kai 200 mi
lijonų kitų tautų gal penkis kar
tus mažiau turėjo. Mūsų tauta 
penkis kartus daugiau. Tokia 
mūsų tauta! Ypatinga didvyrių 
tauta.

Tokie atėjome ir į Sąjūdžio 
mitingus, ir į Kovo 11-ąją. Tam 
reikėjo nemažesnės drąsos negu 
Pilėnuose. Argi neatsiminėme 
Vengrijos įvykių, Prahos kruvi
no pavasario?.. Ir Kovo 11-sios. 
signatarai, garbė jiems, tą naktį 
žinojo Maskvos grėsmę.

Ar nepasikartojo Pilėnai 
sausio 13-ąją? Kai V. Landsber
gio balsas ramiai skelbė: “Mote
rys ir vaikai, eikite namo, gy
venkite”. Nepasitraukė žmonės. 
Ir kruvinasis bolševikas, kaip ir 
kryžiuočiai, išsigandę pasitrau
kė. Kas gali nugalėti tokius, ku
rie nesitraukia net prieš tankus, 
net prieš ugnį?

O kodėl, brangieji, šiandien 
didvyrių tautos žmonės sako, 
net disidentai buvę sako: “Ne už 
tokią Lietuvą kovojome”? Aš 
nuolat savęs, kaip vyskupas 
klausiu: “Kodėl ne už tokią Lie
tuvą kovojome?”

Baigdamas aš kreipiuosi į 
aukštuosius ir žemesnius val
džios žmones. Nepražudykime 
Pilėnų dvasios, brangieji! Ne
pražudykime tos Pilėnų dvasios, 
dabar ji dideliame pavojuje. Ne
pražudykime jaunimo! Tiesa, 

mes turime nuostabaus jaunimo. 
Juk mūsų ateitininkai gieda: 
“Ateitį regim Tėvynės laimin
gą”. Daug nuostabaus jaunimo 
aukštosiose mokyklose sunkio
mis sąlygomis siekia mokslo. 
Aš žaviuosi tuo jaunimu.

Bet štai sausio 13-ąją kabi
nu vėliavą. Pro šalį eina moks
leivės ir klausia: “Vyskupe, kas 
gi per diena, kodėl vėliavą kabi
nate?” Dieve mano, Dieve ma
no, kur eina mokykla, jeigu 
moksleiviai nežino sausio 13- 
osios? Brangieji valdžios žmo
nės, parlamentarai, padarykime 
viską, kad mokykloje būtų gy
vas patriotinis auklėjimas, kad 
nebūtų iš programų išbraukia
mas nei Maironis, nei Braz
džionis.

Žinote, ką paprasti žmonės 
sako, mano tikintieji? “Netvar
ka, didelė netvarka Jūsų protuo
se, kai savo algas didinate, jau 
taip palyginus dideles algas, o 
nematote skurdžių stipendijų, 
didelių mokesčių už mokslą, mi
nimalių atlyginimų ir pensijų”. 
Dejuojame dėl nykstančios tau
tos demografijos, o kokia para
ma šeimai? Visa šeimos politi
ka, žmonės sako, - tai pasityčio-' 
j imas.

Atleiskite, tikrai atleiskite, 
kad tokią nuostabią dieną aš tai 
kalbu. Aš ir Dievui nuolat tai 
kalbu. Žinote, Dievas girdi tau
tos skundą, jis sako per pranašą 
Jeremiją: “Mano tautos skaus
mas pasiekė mane. Tad maldau
ju jus ir Dievą meldžiu atkreipti 
dėmesį į tautos skausmą ir var
gą. Sau didinti algas tik tada, kai 
kitiems sukuriame geresnes są
lygas. Ir dabartinėje mūsų aukš
čiausios valdžios krizėje tikin
tieji manęs prašo raginti visus į 
maldą. Aš paprašiau vyskupijos 
tikinčiųjų kasdien melstis, kad 
Dievas padėtų įveikti šiuo metu 
Lietuvoje susidariusią sudėtingą 
padėtį. Taigi sveikindamas Jus, 
aš noriu tai pasakyti: Jūs visada 
mūsų maldose, Dievas mūsų 
maldose Jus apkabina. Ačiū.

Prezidento klaida
Kaip praneša ELTA-LG- 

TIC, BNS ir Lietuvos rytas 
(LR), kovo 24 d. Lietuvos prezi
dentas Rolandas Paksas visuo
meniniu patarėju pasikvietė sa
vo rinkiminio vajaus didžiausią 
(daugiau kaip 1.2 mln. litų) rė
mėją, Lietuvos pilietybės nete
kusį ir nepageidaujamu asmeni
nu Lietuvoje paskelbtą Rusijos 
pilietį Jurijų Borisovą, jo įgalio
jimai - visuomeninių procesų 
Lietuvoje analizė ir numatymai.

R. Paksas tą vakarą tvirtino 
paskirsiąs J. Borisovą patarėju. 
Jo sprendimui išsipildžius, žadė
jo atsisakyti pareigų prezidento 
patarėjas diplomatiniais klausi
mais Eitvydas Bajarūnas, pata
rėjo pavaduotojas regioninės j>o- 
litikos klausimais Ričardas Sle- 
pavičius ir patarėja Europos są
jungos klausimais Eglė Jankaus
kaitė. Tokiu prezidento spren
dimu pasipiktino daugelis par
lamentarų, tai pavadindami klai
da, spjūviu valstybei. Generali
nės prokuratūros prašymu, teis
mas sugriežtino kardomąją prie
monę J. Borisovui - jam pa
skirtas namų areštas, rašo Lietu
vos rytas (kovo 25 d.).

J. Borisovo atžvilgiu, pri
mena LR, dabar atliekami du iki 
teisminiai tyrimai - dėl grasini
mų prezidentui ir dėl prekybos 
strateginės paskirties prekėmis 
su terorizmą remiančiomis vals
tybėmis. Generalinė prokuratūra 
yra uždraudusi J. Borisovui bend
rauti su R. Paksu.

Aiškino sprendimą
Kovo 25 vakare prezidentas 

Rolandas Paksas televizijoje pa
reiškė padaręs “lemtingą klai
dą”, pateisino tokį žingsnį kaip 
didelės įtampos pasekmę. Jis 
teigė, jog “pastarosiomis dieno
mis Jurijus Borisovas nedvipras
miškai leido man suprasti, kad 
prieš mane, jeigu nepriimsiu jo į 
visuomeninio patarėjo pareigas, 
gali būti panaudota mane neva 
kompromituojanti medžiaga”.

Prezidentas pareiškė atsiri
bojantis nuo J. Borisovo ir neke
tinantis toleruoti jokių spaudimo 
formų nei valstybės, nei savo, 
nei savo šeimos atžvilgiu. Jo 
kalba, atsisakanti patarėjo, verti
nama dviprasmiškai - vieniems 
atrodo, kaip pasirengimas rinki
mams, kitiems — pasiruošimas 
atsistatydinimui.

Lietuvos rytas praneša (ko
vo 24 d.), kad Lietuvos minis- 
teris pirmininkas Algirdas Bra
zauskas žada atsistatydinti, jeigu 
seimas nenubalsuos už susikom
promitavusio prezidento Rolan
do Pakso nušalinimą.

Naujas krikdemų vadovas
Lietuvos krikščionių de

mokratų pirmininku rinkimuose, 
įvykusiuose kovo 20 d. Kaune, 
išrinktas Molėtų meras Valenti
nas Stundys, rašo ELTA-LG- 
TIC. Suvažiavimo Mandatų ir 
etikos komisijos pirmininkas 
Kęstutis Leleiva pareiškė Tei
singumo ministerijai, kad rinki
mai - neteisėti ir negaliojantys. 
Jo nuomone, procedūros metu 
buvo pažeistas partijos statutas 
ir pirmininku lieka Kazys Bobe
lis, kuris jau buvo paskelbęs ke
tinimą atsistatydinti.
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Lietuvos žinios praneša, kad 
“pritrūkus vieno balso, Lietuvos 
krikščionių demokratų vado 
postas išsprūdo iš parlamentaro 
Petro Gražulio rankų ir atiteko 
Molėtų rajono merui Valentinui 
Stundžiui”.

Naujos partijų taisyklės
Lietuvos seimas kovo 23 d. 

priėmė politinių partijų ir orga
nizacijų įstatymo pataisas, ku
riose numatyta, kad politinei 
partijai įsteigti nuo šiol bus bū
tina, kad ji turėtų ne mažiau 
kaip 1,000 steigėjų. Iki šiol ga
liojo minimalaus 400 steigėjų 
skaičiaus reikalavimas. Po vie- 
nerių metų turėtų nelikti ir šiuo 
metu veikiančių partijų, kurių 
narių skaičius nesiekia tūks
tančio.

Prieš naujo įstatymo įsiga
liojimą įregistruotos partijos nuo 
šių metų birželio privalės prieš 
kiekvienus rinkimus pateikti 
Teisingumo ministerijai partijos 
narių sąrašus. Mažųjų partijų at
stovai kritikavo naująjį įstaty
mą, tačiau kiti tvirtino, kad tai 
padės išvengti partijų skilimų, 
skatins jas jungtis.

Mirė ambasadorius
Kovo 25 d. mirė Lietuvos 

nepaprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Stasys Sakalauskas, 
vienas pirmųjų nepriklausomy
bę atkūrusios Lietuvos diploma
tų. Gimęs 1946 m., baigęs Kau
no politechnikos institutą, vėliau 
ten įgijo docento vardą. Jis 1997 
metais buvo paskirtas Užsienio 
reikalų ministerijos sekretoriu
mi, o tų metų rugsėjį — nepa
prastuoju ir įgaliotuoju ambasa
doriumi Vašingtone. Nuo 2001 
m. S. Sakalauskas dirbo URM 
ambasadoriumi ypatingiems pa
vedima ms.

Apkalta seimo pirmininkui
Kovo 12 d. Lietuvos prezi

dentas Rolandas Paksas pasirašė 
dekretą dėl apkaltos seimo na
riui Artūrui Paulauskui. Pastara
sis kaltinamas sąmongingai at
skleidus informaciją, sudarančią 
valstybės paslaptį, asmenirtis, 
kurie neturėjo leidimo ar susipa
žinti su įslaptinta informacija; 
diskreditavus seimo autoritetą ir 
prezidento instituciją.

Tai antrasis prezidento ban
dymas pradėti apkaltą seimo 
pirmininkui Artūrui Paulauskui. 
Pirmasis buvo atmestas, nes pa
teiktas netinkama teisine forma 
- kreipimusi, ne dekretu, ne
paisant Konstitucijos nuostatos, 
kad apkalta gali būti pradėta sei
mo nariui, ne pirmininkui.

Seimo opozicinės Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservato
rių) frakcijos seniūnas Andrius 
Kubilius prezidento siūlymą 
vertina “kaip smulkų chuliga
nizmą politikoje”. Konstituci
niam teismui seimas pateikė 
spręsti, ar siūlymas nepriešta
rauja Konstitucijai.

Skatins ekonominį augimą
Lietuvos statistikos departa

mento ataskaitoje, kurioje ištirti 
ES narystės įstaka investici
niams procesams, numatoma, 
kad 2002—2009 m. Lietuvos 
eksportas padidės 1.9 karto. 
Vartojimo augimas dėl įsijungi
mo sudarys 14.5 bin. eurų, ir nu-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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SPAUDOS BALSAI
Jėgos, remiančios Paksą

Spauda ir jos laisvė
VILIUS BRAŽĖNAS

Ne vienas žiniasklaidos ste
bėtojas, pasigedęs nešališkos 
spaudos, pareiškia, jog Lietuvo
je nėra spaudos laisvės. Tačiau 
dabar Lietuvoje gali leisti laik
raščius, žurnalus, lankstinukus ir 
knygas. Gali netrukdomas rašyti 
tiesą, nepamiršdamas, kad tiesa 
ne visiems patinka. Kartais “ra
šytojai” gerokai pasipelno iš 
melo. Vienok turėtų būti aišku, 
kad iki šiolei turime pakanka
mai spaudos laisvės.

Daug sudėtingesnis yra 
“laisvos”, “nepriklausomos”, “ne
šališkos” spaudos (ir žiniasklai
dos apskritai) klausimas. Yra 
pagrindo abejoti, ar iš viso tokie 
dalykai įmanomi. Laikraščiai ir 
žurnalai leidžiami dviem su
metimais: arba grynai kaip vers
las - pelnui, arba asmeninėms ar 
grupių idėjoms garsinti. Ka
dangi tam reikalingas kapitalas, 
aišku, jog ne visi gali pasinau
doti ta spaudos laisve. Kadangi 
spaudos laisvės valstybėje yra 
bent šioks-toks pasirinkimas, 
skaitytojas turi laisvę apsispręs
ti, į kurį spaudos leidinį “in
vestuoti” savą pinigą. O po litą 
ar keletą litų tūkstančiais nuby
rėjimas į konkurentų kišenes ga- 
li*‘privesti prie bankroto ir ant 
didelio pinigų maišo pasilypėju
sį leidėją. Tad susipratusių skai
tytojų skonis ar apsisprendimas 
yra dalinė atsvara kapitalui.

Grįžkime prie spaudos neša
liškumo ar nepriklausomumo. 
Jei laikraštis leidžiamas pelnui, 
leidėjas samdo redaktorių, kuris 
taip redaguotų, kad laikraštis pa
trauktų vieną skaitytojų dalį ir 
neatstumtų kitos.

Sakoma, kad laikraščiai 
mėgsta išpūsti sensacijas. Ta
čiau ne visas. Jeigu, pavyzdžiui, 
JAV leidinys gauna iš Fordo au
tomobilių prekybos skelbimus, 
jis tikrai neišpūs nors ir sensa
cingos avarijos, kilusios dėl ko
kio nors Fordo firmos mechani
nio gedimo. Gal pasielgtų prie
šingai, jei avarijon būtų įpainio
tas Fordo konkurentas. Tas pat 
tinka ir politinėms “avarijoms”. 
Taipogi negalima tikėtis, kad

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

matoma, kad 2OU5 m. šio proce
so įtaka bus 3 kartus stipresnė 
negu 2002 m.

Lietuvos BVP 2002-2009 
m. turėtų išaugti 13.8%, arba 
18.8 bin. eurų. Tame laikotarpy
je investicijos į Lietuvos žemės 
ūkį sudarys 6.6 bin. litų, iš kurių 
2.6 bin. eurų bus skrita 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.

Devyni Lietuvos atstovai
Nuo gegužės 1 d. Europos 

sąjungos Ekonominiame ir so
cialinių reikalų komitete gyven
tojų interesus gins devyni Lietu
vos atstovai. Komitete iš viso 
bus 345 nariai, rašo ELTA-LG- 
TIC. Komitetas patarinėja Euro
pos sąjungos institucijas - Euro
pos parlamentą, Europos komi
siją, Europos tarybą ir kitas 
institucijas įvairiais klausimais.

Komitetas, sudarytas iš įvai
rių visuomenės sluoksnių atsto
vų, turi susitarti dėl visiems pri
imtinų sprendimų, tada pateikti 
politinį siūlymą. Jame dirbs ke
turi darbdavių, trys profesinių 
sąjungų, vienas Vartotojų teisių 
organizacijos ir vienas Ūkininkų 
sąjungos atstovai. RSJ 

pelno leidinys nepasirinktų apie 
kurias dvasines vertybes rašyti 
daugiau, apie kurias - mažiau.

Finansiškai sunkiausia išsilai
kyti ideologiniams leidiniams. 
Turėdami mažesnį tiražą jie 
negauna brangių skelbimų. Tai 
stabdo jų augimą. Įjuos šnairuoja 
jų ideologiniai priešai, o jų ideo
loginiai draugai savo pinigu daž
nai palaiko priešo spaudą nors ir 
čia pat skundžiasi jos “nešvaru
mu”. Todėl ideologinių leidinių 
leidybos nuostolius padengia tur
tingi rėmėjai, religinės, patriotinės 
ar politinės organizacijos, arba 
leidinys užsidaro.

Man 1985-1987 m. teko re
daguoti konservatyvų “ameriki
nį” savaitraštį, skirtą Pietvakarių 
Floridai. Kadangi leidėjai turėjo 
pasiskolinti pradinį kapitalą 
jam atsverti naudojosi pasišven
tusią dviejų jaunų šeimų darbo 
jėga, kurios dėka gyvavo. Laik
raštis buvo patrauklus dešiniųjų 
tarpe, bet negavo pakankamai 
skelbimų. Kadangi leidėjai, bū
dami babtistai, nepriėmė pačių 
pelningiausių - alkoholio ir rū
kalų - skelbimų, tas ideologinis 
laikraštis užsidarė. Reiškia laik
raščiai nėra visai nepriklausomi: 
visi nuo ko nors ar kam nors pri
klauso. Todėl, skaitant ir mūsų 
pačių spauda, bandant atspėti, 
kam ji priklauso, kartais geriau 
tai pavyksta ne skaitant tai, ką 
tas laikraštis rašo, o pastebint 
tai, ko nerašo. Šiuo metu pas 
mus spaudoje pilna kaltinimų ir 
nuodėmių skaičiavimų žymiems 
žmonėms valdžioje. Tačiau akin 
krenta tai, kad kai kurie, tolygiai 
prasikaltę valdžios vyrai tuose 
puolimuose neminimi. Lyg jų 
nebūtų. Tuo būdu, kai visi mini
mieji tampa purvini, neminimie
ji savaime lieka “švarūs”. Yra 
net sakoma, kad žiniasklaida pa
daro daugiau žalos žmonių gal
vosenai nutylėjimais negu kal
bėjimais.

Paminėtina, kad ir mūsų iš
eivijos laikraščiai okupacijos 
metu nebuvo visai laisva ar ne
priklausoma. Jie priklausė pir
miausiai nuo leidėjų ideologijos 
ir nuo prenumeratorių ir skelbė
jų pažiūrų. Vienur daugiau, ki
tur mažiau priklausė nuo gyve
namojo krašto vyriausybių ma
lonės. Kraštų vyriausybės įtai
gojo vos išsilaikančią “etnikų” 
spaudą įvairia finansine parama: 
per politikų gerai apmokamus 
skelbimus rinkimų metu, per tie
sioginę paramą “etnikų” kultūrai 
(ne politikai!), kaip, pavyzdžiui, 
Kanadoje. Amerikoje dauguma 
tautybių laikraščių buvo išlaiko
mi jų pačių spaustuvių pajamo
mis. “Geras” laikraštis gaudavo 
pelningus vyriausybės leidinių 
spausdinimo užsakymus. Tad 
buvo labai nepelninga stipriai 
atvirai kritikuoti vyriausybės ar 
kurios nors partijos užsienio po
litiką, kaip pvz. “biznį” su so
vietais, kuris tikrumoje palaikė 
vergų imperiją nuo sužlugimo.

Tad idealus laikraštis būtų 
toks, kurio leidėjas nesirūpina 
nei pelnu, nei kuria nors ideolo
gija. Tokio laikraščio redakcijos 
nuomonė būtų išreiškiama jos 
vedamuosiuose, publicistų nuo
monė -jų skiltyse, o įvykių pra
nešėjai (reporteriai) būtų visai 
objektyvūs ir vadovautųsi tradi
cinėmis reporterių “5K” taisyk
lėm: pranešti “kas, kur, kada, 
kaip ir kodėl”.

Nelengva tokį laikraštį rasti 
ne tik Lietuvoje, bet ir visame 
pasaulyje. Todėl ieškodami tie
sos ir teisingumo daigų mūsų ži- 
niasklaidoje turėtume vadovau
tis motinų ir močiučių patarimu 
ko nors ieškantiems vaikams: 
“ieškok kaip duonos”.

Nemunas žvelgiant nuo Merkinės pilies Nuotr. G. Kurpio

Lietuvių sukilimai ir jų pasekmės
Nelemtas 1863-4 m. sukilimas, įvykęs prieš 140 metų

B. STUNDŽIA
Istorikai negali susitarti, ka

da Lietuva, būdama su Lenkija 
sąjunginė valstybė, nustojo sa
varankiškumo ir tapo tik provin
cija, kaip Gudija ir Ukraina. Per 
Liublino uniją buvo įvestas bend
ras seimas, didžiuoju kunigaikš
čiu ir karaliumi turėjo būti tas 
pats asmuo. Nors buvo prarasta 
dalis valstybingumo, bet išliko at
skira administracija, kariuomenė, 
iždasir teisės nuostatai.

Žvelgiant iš karinės pusės, 
Liublino unija Lietuvai buvo 
naudinga, nes ginantis nuo stip
rėjančios Maskvos reikėjo Len
kijos pagalbos.

Po Vytauto mirties neiškilo 
lietuvių gabių karvedžių. Gal tik 
J. Katkus-Katkevičius galėjo 
būti lietuvis, nes liaudis jį minė
jo dainoje O tas Katkus, tas Kat- 
kevič su žuvėda labai mušas...

Kitas Lietuvos kunigaikš
tystės pasižymėjęs karvedys K. 
Ostrogiškis buvo gudas ir sta
čiatikis. Po Lietuvos krikšto visi 
aukštieji dvasininkai atvyko iš 
Lenkijos ir per bažnyčią pradėjo 
nutautinimo darbą. Kadangi 
Lenkijos diduomenė buvo aukš
tesnės kultūros, tai jų kalbą ir 
papročius stengėsi perimti Lie
tuvos bajorai. Turbūt dėl lenki
nimo buvo prarasta gal trečdalis 
lietuvių gyvenamo ploto. Trijų 
padalinimų laikotarpyje buvo 
teigiama, kad Lietuva ir Lenkija 
jau susiliejo į vieną valstybę ir 
lenkų kalba tapo bendra.

Iš kelių tautų sulipdyta Len
kijos valstybė su laiku prarado 
norą priešintis kaimynų užma
čioms ir griuvo. Lietuvos bajo
rai irgi daugiau rūpinosi ne vals
tybės, bet savo gerove ir val
džios plėtimu. Buvo sakoma, 
kad Lenkija valdosi netvarka. 
Per vėlai buvo imtasi reformą ir 
todėl didelė valstybė išnyko iš 
Europos žemėlapio.

Bandymai atgauti 
nepriklausomybę

Lenkų patriotiniai prover
žiai pasireiškė 1794 m. Kosciuš
kos maištu, 1831 ir 1863-4 metų 
sukilimais. Rusija buvo stipri, o 
Prūsija ir Austrija lengvo grobio 
irgi neatsisakė. Visi per Lenki
jos dalybas nesijautė nuskriaus
ti, ypač Rusija, kuriai atiteko 
Lietuva, Latvija, Estija, Gudija 

A+A
BRONIUI KIŠONUI

mirus, mūsų mielą narę, jo žmoną ELENĄ, sūnų 
ALVINĄ su šeima bei visus artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

KLKM dr-jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

MIRTIES PRANEŠIMAS
A+A

VYTAUTAS MIKOLIŪNAS
netikėtai mirė savo namuose Kitchener, Ont., kovo 27, 

šeštadienį, sulaukęs 80 m. amžiaus.
Mylimas vyras Dianos (Pressacco), išgyvenęs 52 

bendro gyvenimo metus, tėvas Ann ir John. Lietuvoje paliko 
seserį Vandą Černienę su šeima. Maldos prie karsto tre
čiadienį, kovo 31, 12-2 v.p.p. Henry Walser laidotuvių na
muose Kitchener, Ont. Laidojamas ketvirtadienį, balandžio 
1, Šv..Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

ŠEIMA

ir dalis Ukrainos. Kad niekam 
neprimintų buvusio valstybingu
mo, Lietuvos vardas buvo pa
keistas į “Šiaurės vakarų kraštą” 
ir išgriauti Vilniuje Valdovų rū
mai. Buvo numatyta kraštą ko
lonizuoti, surusinti ir padaryti 
“nuo amžių rusiška” sritimi. 
Tam užmojui trukdė Lietuvoje 
vykstantis lenkėjimas, su kuriuo 
reikėjo kovoti.

2003-4 m. sukanka 140 me
tų nuo 1863-4 metų sukilimo, 
kuris atnešė Lietuvai daug nelai
mių. Šį sukilimą plačiau aprašė 
prof. A. Janulaitis, sovietiniais 
laikais Bičkauskas-Gentvilas, o 
užjūryje stambų veikalą paruošė 
dr. K. Jurgėla.

Lenkija, po Napoleono ka
rą 1815 m. per Vienoje vykusį 
tarptautinį suvažiavimą atgavo 
dalį valstybingumo, nes buvo 
sudaryta Varšuvos karalystė, 
kurios vadovu caro buvo paskir
tas vietininkas.

Lietuvoje Rusijos valdžia 
1828 m. uždraudė valstiečių ir 
miesčionių vaikams mokytis 
gimnazijose ir universitetuose. 
Po 1831 m. sukilimo, stabdant 
Lietuvoje lenkų įtakos plitimą 
buvo uždarytas stambus kultūri
nis židinys - Vilniaus universi
tetas. Nors paskutinis sukilimas 
nepasisekė, bet lenkai, ypač jau
nimas, vis vien tikėjosi atstatyti 
valstybę 1792 m. ribose. Norė
dami išsivaduoti iš rusų val
džios, lenkai vertė, remiantis 
unija, Lietuvos gyventojus 
bendradarbiauti. Lenkijoje vy
resnioji karta norėjo ramiai gy
venti ir bandė prisitaikyti prie 
caro valdžios.

Kitaip galvojo jaunimas, 
ypač universitetų studentai, ku
rie siekė sukilimų ne tik Lenki
joje, Lietuvoje, Ukrainoje, bet ir 
pačioje Rusijoje. Be to, jie tikė
josi, kad prasidėjus sumišimui 
įsikiš ir Vakarų valstybės, ypač 
Prancūzija.

Nors sukilimui dar nebuvo 
ruošiamasi, bet vykstantis Len
kijos bruzdėjimas, ypač vienos 
demonstracijos kruvinas išvai
kymas, karštesnius žmones pa
stūmėjo į sukilimą. Įvyko net 
prieš caro vietininko brolį Kons
tantiną pasikėsinimas.

Sukilimo nuotaikos netruko 
persimesti ir į Lietuvą kur ne
trukus buvo sudaryta slapta, 

Varšuvai pavaldi, kraštui valdyti 
vyriausybė. Sukilimo vadai Lie
tuvoje buvo lenkų patriotai^ - 
Gieštar, Jelenski, Oskirka, Če- 
chovič, Zvierdovski, Sierakovs- 
ki, Kozielo, Kalinovski, Veryho, 
Daliauski ir kiti. Asmenys, kurie 
užsimindavo apie Lietuvos sa
varankiškumą buvo laikomi tė
vynės išdavikai. Kalinauskas ir 
kun. Mackevičius apie tai išdrį
so išsitarti, bet buvo nutildyti. 
Lenkai buvo labai nepatenkinti, 
kad rusai stengėsi išguiti lenkų 
įtaką ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 
Gudijos.

Ne visi dvarininkai pritarė 
sukilimui, nes aplinkybės nebu
vo palankios. Daugiausia sukilė
lių eiles sudarė “šlėkta”, plikba
joriai, patriotiškai nusiteikę 
miestiečiai, dalis dvarininkų ir 
jaunimas. Į sukilimą pažadant 
žemės, buvo įtraukti ir valstie
čiai. Buvo jiems į lietuvių kalbą 
išversta ir lenkų giesmė: ...“Dar 
Lenkija nepražuvo, pakol esam 
gyvi, tad visi prie darbo pulkim 
ir būsim ščeslyvi...”

Sukilimas malšinamas
Daliai sukilėlių vadovavo iš 

rusų kariuomenės pasitraukę 
lenkų karininkai. Buvo ir keletas 
lietuvių vadų - Mackevičius, 
Bitė. Nepavykus į Lietuvąjūros 
keliu atgabenti ginklą sukilimas 
negalėjo ilgai tęstis. Spėjama, 
kad Lietuvoje ir Gudijoje iš viso 
galėjo būti 8-13,000 vyrų. Rusų 
generalinio štabo kapitonas Sie- 
rakovski į Andrioniškio mišką 
buvo subūręs apie 2,500 sukilė- 
lią bet netoli Biržų kautynes 
pralaimėjo, ir sukilėliai mažais 
būreliais išsiskirstė. Kai kurie 
dalinių vadai žuvo kautynėse, 
kitus rusai pagavo - sušaudė ar 
pakorė. Kai kuriems išbėgus į 
užsienį, sukilimas išblėso.

Atsiųstas į Lietuvą genero
las Maravjovas, pramintas kori
ku, žiauriausiais būdais, per po
rą metų sukilimą Lietuvoje nu
slopino. Jis degino kaimus, su
kilėlius korė, šaudė, trėmė į Si
birą. Spėjama, kad per sukilimą 
nukentėjo apie 30,000 žmonią 
kurių 6,000 žuvo kautynėse, 
12,000 buvo išremti, sėdėjo ka
lėjimuose, mokėjo pinigines 
baudas.

Negalėjo Muravjovas prisi
kabinti prie vysk. Valančiaus, 
bet baudė kitaip: buvo uždraus
tos visos jo įsteigtos blaivybės 
draugijos, uždarytos parapijinės 
mokyklos, uždrausta lotyniško
mis raidėmis lietuviška spauda. 
Yra nuomonią kad sukilimo 
pralaimėjimas nutolino lietuvių 
tautinį atgimimą nes žuvo jau
noji inteligentų karta.

Istorijos ratas vis sukosi. 
Nei caro valdžiai, nei vokie
čiams nepavyko visiškai sunai
kinti nei Lenkijos, nei Lietuvos. 
Lenkija atgavo per padalijimus 
vokiečių užgrobtas pajūrio sri
tis, o Lietuva antrą kartą atstatė 
nepriklausomybę, tik šį kartą ir 
su Vilniumi, ir su Klaipėda.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES

Skambinti

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

Varšuvos dienraštis Gazeta 
Wyborcza š.m. vasario 25 d. lai
doje rašo: “Lietuvos seimas nu
tarė duoti pradžią prezidento 
Rolando Pakso pašalinimo ei
gai, nes šis pažeidė konstituciją 
sulaužė priesaiką ir padarė žalą 
krašto saugumui, pasiduodamas 
įtariamos reputacijos asmenų įta
kai. Jeigu ligi balandžio-gegu
žės, kai galutinu balsavimu sei
me turi pasibaigti prezidento pa
šalinimo procedūra ir bent 85 
seimo nariai nepakeis nuomo
nės, - prezidentas turės pasiša
linti. Lietuvos laukia trys sunkūs 
mėnesiai, nes prezidento byla 
pavojingai skaldo visuomenę. 
Prezidentas gindamasis, kaip jis 
pabrėžia, nuo elito sąmokslo, 
važinėja po mažus miestelius ir 
kaimus, žadėdamas susitvarkyti 
su tais, kurie j [puola, nes ‘tvar
ka turi būti’. Sis šūkis patinka 
paprastiems žmonėms, kurie vi
sai neturi žinoti, kad praėjusio 
šimtmečio 30-tuose metuose 
kažkas jį sėkmingai vartojo. O 
tie, kurie žino istoriją ir kuriems 
imponuoja nacių trečiasis Rei
chas, laikosi prezidento. Paksą 
be jo rinkimų vajaus rėmėjo ru
so Jurijaus Borisovo, palaiko fa
šistai ir tokie nacionalistai kaip 
Visvaldas Mažonas, kuris Uk
mergėje mitingo metu sumušė 
studentą pasisakiusį prieš prezi
dentą. Ar Paksas to nori, ar ne, 
jis tampa asmeniu, apie kurį 
Lietuvos įstojimo į ES išvakarė
se būriuojasi priešininkai vaka
rietiško krašto nusistatymo, ir 
tie, kuriuos kankina buvusios 
santvarkos ir sovietiškos imperi
jos nostalgija, bei tie, kurie sva
joja apie ‘Lietuvą lietuviams’. 
Šių tamsių jėgų konsolidacija ir 
fatališkai susipynę šūkiai yra 
naudingi Rusijai, kuri negali pil
nai su tuo, kad buvusios sovieti
nės respublikos galutinai paten
ka į Vakarų įtakos sferą. Tuo 
būdu geriausiai galima parodyti, 
kas taip mielai yra, kartojama 
Maskvoje - ‘koks balaganas yra 
tame ŠAS. Pakso rinkiminį vajų 
organizavo Borisovo pasamdyta 
rusų firma, PR Almax, ir davė 
jai nurodymus primenančius 30- 
tų metų fašistų propagandą. 
Vežiojo kandidatą į kaimus ir 
miestelius, kur jo laukė nei tai 
špaleriai bičiulią nei tai pasam
dyti jaunuoliai, kurie su žibin
tais lydėjo jį į tribūną ir liepė 
kartoti: ‘Tvarka turi būti’. O pa
čių rinkimų išvakarėse interneto 
puslapiuose skelbė šūkį: ‘Virš 
visos Lietuvos dangus švarus’. 
Pats Paksas visą gyvenimą buvo 
paprastas, nors geras lakūnas. 
Jis netgi galėjo nežinoti ką jam 
perša rusų propagandistai, nes 
juk neturėjo žinoti iš kur ši fra
zė. Tačiau Europoje neužmiršta
ma, kad 1936 m. kaip tik tie žo
džiai apie ‘švarų dangų virš vi
sos Ispanijos’ buvo kvietimas 
sukilti prieš respubliką”.

Suskaldė Lietuvos lenkus
Lietuvos lenkai nuo pat 

Pakso pašalinimo iš prezidento 

Taip vaizduoja Lietuvos prezidento R. Pakso padėtį Maskvos dienraštis 
Izvestia 2004.11.11

ILGAMETEI MŪSŲ CHORISTEI
AtA

ONAI DAČKIENEI
išėjus į Dievo karalystę, liūdesyje likusią vaikaitę - 
GINTANĄ bei gimines Lietuvoje nuoširdžiai už
jaučiame -

Toronto Prisikėlimo parapijos choras

A+A
EDVARDUI BUTVYDUI 

mirus Windsore,
nuoširdžią užuojautą reiškiu jo mamytei IZA
BELEI, jo sesutei IRENAI, jo šeimai ir arti
miesiems -

Bronė Sapijonienė

pareigų eigos pradžios stipriai jį 
rėmė. Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos seimo nariai viešai pa
reiškė, kad už Pakso pašalinimą 
jie nebalsuos. Šalčininkų Kultū
ros namų salė buvo pripildyta 
lenkų kai ten kalbėjo Paksas. 
Karšta lenkų meilė Paksui staiga 
atvėso, kai prez. Paksas Vasario 
16 proga apdovanojo gen. P. 
Plechavičių ordinu (po mirties). 
Lenkai yra tvirtai įsitikinę, kad 
Vietinė rinktinė buvo specialiai 
suorganizuota kovai prieš lenkų 
“Armia Krajova” ir išvaikyta to
dėl, kad pralaimėjo lenkams 
kautynes prie Ašmenėlės ir 
Graužiškių. (Beje, lenkų partiza
nai buvo sistematingai “Wilna - 
Land” Gebietskomisaro Wulff 
ginkluojami kovai su bolševi
kais, bet kai paaiškėjo, kad jie 
negalvoja tai daryti, SS genero
las Hintze įsakė Wulff ą suimti 
ir teismo sprendimu jis buvo su
šaudytas).

Štai kelios ištraukos iš dien
raščio Kurier Wilenski: “Men
kai, tačiau tas Paksas vertina 
lenkus ir visą Vilniaus kraštą 
kuris už jį balsavo, nors jam 
svarbesni yra lietuvių naciona
listai ir hitlerininkų likučiai. Pa
kvietė po kelių dienų LLRA - 
jos šefą priglaudė, širdingai pa
kalbėjo, bet dėl pusiausvyros or
dino nedavo, kaip ir niekam ki
tam iš Lietuvos piliečių lenkų, 
nors buvo šimtai apdovanotų 
šventės proga. Na, ir tarnauk po
nui ištikimai”.

Žinomas skautų organizato
rius kun. D. Stanczyk apie kitą 
skautų veikėją Blaszkiewicz sa
ko: “Kai atleisdavo ar kompro
mituodavo kapelionus, buvo lo
jalus, bet iš kur turėjo tiek jėgų 
pasirašyti pareiškimą lenkų var
du prieš patį LR prezidentą R. 
Paksą dėl jo nušalinimo? Šiame 
kontekste nesuprantamas yra p. 
Blaszkiewicz apgailestavimas 
dėl valstybės žymens pripažini
mo gen. Plechavičiui”.

“Lenkų visuomenės organi
zacijos paskelbė pomirtinį gene
rolo apdovanojimą kai tuo tarpu 
lenkų politinė organizacija LL
RA, atstovaujama W. Tomas
zewski ir J. Mincewicz nemato 
tame nieko blogo”.

Pakso likimas
Rusijos spaudos straips

niams apie Pakso likimą buvo 
duotos tokios antraštės: “Diena 
baisaus teismo. Lietuvos prezi
dento pašalinimas artėja”. Ros- 
sijskije Vesti 2004.11.25.

“Prezidento likimas. Lietu
voje greit gali atsirasti naujas 
prezidentas”. Rossijskaja Gaze
ta 2004.11.20.

“Lietuvos prezidentą gali pa
šalinti pavasarį”. Izvestia 2004.- 
n.ii.

Savo straipsnį šis dienraštis 
paįvairino pašiepiamu piešiniu, 
kuriame yra parodytas virš be
dugnės už silpnos šakos besilai
kantis Paksas, o virš jo - stovin
tieji penki Lietuvos politikai 
svarsto tos šakos nupjovimo ga
limybę. J.B.

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


Lietuvos vyčiai pagerbė “Draugą"
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
"* Š.m. vasario 1 d. Chateau 

Bu-Sche salėje, Alsip’e (arti Či
kagos) Lietuvos vyčių Amerikos 
Vakarų apygarda 44-tame tra
diciniame pokylyje “Lietuvos 
prisiminimai” pagerbė užsienio 
lietuvių dienraštį Draugą jo 95- 
jo jubiliejaus proga.

Lietuvos vyčiai jau 44-ti me
tai vasario mėnesį minėdami Lie
tuvos nepriklausomybės šventę, 
pagerbia asmenį ar organizaciją, 
nusipelniusią Lietuvai ir lietu
viams. Si tradicija prasidėjo 
1961 m. pagerbiant dr. Jokūbą 
Stuką. Pagerbtųjų eilėse yra vys
kupų, kunigų, vienuolijų, kultūri
ninkų, visuomenininkų, versli
ninkų, politikų, diplomatų ir 
įvairių organizacijų bei instituci
jų. Pagerbtųjų skaičiuje yra 26 
asmenys (kartais buvo pagerbia
mi keli kartu), 3 vienuolijos ir 
16 įvairių organizacijų bei insti
tucijų.

Svečiai, įvairių organizacijų 
atstovai, kelių kartų lietuviai, 
kelių kartų vyčiai, mielai lanko
si į šį renginį. Ir šį kartą šviesi, 
graži salė buvo pilna. Po garbės 
svečių eisenos buvo sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. Giedo
jimą atliko Ann Marie Kassel, 
jai akompanavo muz. Faustas 
Strolia. Svėčius pasveikino Ro
bert A. Martin, jn., Lietuvos vy
čių vakarų apygardos pirminin
kas ir pakvietė kun. Antaną Za
karauską vadovauti šio vakaro 
programai.

Invokaciją sukalbėjo kun. 
Anthony Markus, Po vakarienės 
- meninė programa, kurią atliko 
jaunieji vyčių šokėjai. Jie buvo 
gerai paruošti ir puikiai pašoko 
keletą tautinių šokių. (Vyčių šo
kėjų vadovas yra Frank Zapolis, 
mokytojos - Diana Gudavičiūtė, 
Daiva Kamberos ir Lidija Rin- 
gienė). Po to - sveikinimai. 
Draugui buvo pareikšta daug 
gražių linkėjimų. Kalbėjo LR 
gen. konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius ir garbės kons. 
Čikagoje Vaclovas Kleiza.

Draugo 95 m. sukakties žy
menį R. Martin, jn., įteikė Drau
go vyr. red. Danutei Bindokie- 
nei. Priėmusi žymenį Draugo

Pagyvenusių žmonių konferencija
Kaip gyvensime Europos sąjungoje?

Š. m. vasario 27 d. Mari
jampolės administracijos salėje 
susirinko pagyvenusių žmonių 
(PŽ) bendrijų “Bočiai”, PŽA na
riai ir miesto bendruomenė į 
konferenciją tema Kaip gyvensi
me Europos sąjungoje? Konfe
rencijoje dalyvavo LPS “Bo
čiai” pirmininkas soc. m.dr. Pet
ras Ruzgys, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos atstovas 
Stasys Valickas, Lietuvos vy
riausybės atstovas Mindaugas 
Kisiliauskas, seimo narys Algis 
Rimas, apskrities ir savivaldy
bės atsakingi darbuotojai, Kole
gijos dėstytojai, socialinio darbo 
specialybės studentai ir kt.

Konferencijoje buvo šie pra
nešimai:

1. Integracija į Europos są
jungą ir pagyvenusių žmonių so
cialinės garantijos (M. Kisi
liauskas).

2. Kaip gyvena pagyvenę 
žmonės Lenkijoje, Izraelyje, 
Belgijoje? (P. Ruzgys).

3. Pagyvenusių žmonių psi
chologinės problemos ir jų spren
dimo būdai (R. Klasavičienė).

Visus socialinius klausimus 
tvarko valstybės įstatymai (pen
sijas, pašalpas), todėl staigių pa
sikeitimų nesitikima. Integruo
jantis į ES daug kas keisis, didės 
investicijos ir į pagyvenusių 
žmonių gerovę, - kalbėjo M. Ki
siliauskas.

Soc.m. dr. Petras Ruzgys 
lankėsi Lenkijoje, Izraelyje, Bel
gijoje ir specialiai domėjosi, kaip 
ten laikosi pagyvenę žmonės. 
Aišku, daug geriau. Gal du kar
tus ar daugiau didesnės pensijos, 
didesnis dėmesys skiriamas PŽ 
bendravimui, švietimui Pagyve
nusiųjų universitetuose, poilsiui.

Kolegijos vyr. dėstytoja psi
chologijos mokslų magistrė Ri
ma Klasavičienė kėlė PŽ psi
chologines problemas, depresi
jas, Alzheimerio ir Parkinsono 
ligas, kurios ypač būdingos šio 
amžiaus žmonėms. Ragino ne
užsidaryti su savo bėdomis ir li
gomis, burtis į bendrijas, spręsti 
bendrai, mokytis sveiko gyveni
mo būdo.

Į pateiktus klausimus apie 
pensijas ir kainų augimą, kaip 
pragyventi ES, negaunant šimto 
eurų, vaistų kompensavimą, iš

vardu, D. Bondokienė sakė, kad 
jaučia garbę būti Draugo redak
tore ir jai pavyzdžiu visada buvo 
42 m. išbuvęs redaktoriumi Leo
nardas Šimutis, didelis toleran- 
tas, mokėjęs sugyventi su visais. 
Baigdama savo trumpą žodį iš
reiškė viltį, kad visi švęsime ir 
100-jį Draugo gimtadienį. (D. 
Bindokienė yra antroji pasaulie
tė ir vienintelė moteris vyr. re
daktorė, kaip ji minėjo savo žo
dyje).

Kun. A. Zakarauskas sakė, 
kad D. Bindokienės vedamieji 
yra puikūs ir juos turėtų perskai
tyti kiekvienas lietuvis ir išreiš
kė dėkingumą jai, kad jos reda
guojamame laikraštyje pabrėžia
mi krikščioniškieji principai. R. 
A. Martin, jn. tarė baigiamąjį 
žodį. Palaiminimo maldą sukalbė
jo kun. Jaunius Kelpšas. Vyko šo
kiai, grojant Algimanto Bamiškio 
grupei.

Vakaras prabėgo greitai. Kal
bos buvo prasmingos ir trumpos. 
Vyčių šokėjai savo jaunatvišku 
entuziazmu ir puikiai atliktais 
šokiais džiugino žiūrovus. Prog
ramos vedėjas kun. A. Zaka
rauskas vadovavo dviem kal
bom ir, kaip visada, tai atliko 
gyvai ir su humoru, įpindamas 
nuotaikingų intarpų. Ir svečiai 
išsinešė tikrai malonius prisimi
nimus iš šio “Lietuvos prisimi
nimų” vakaro.

Draugo vyr. red. Danutė Bindo
kienė “Lietuvos prisiminimų” po
kylyje š.m. vasario 1 d.

Nuotr. Z. Degučio

vykimą studijuoti į užsienį ir kt. 
atsakinėjo Soc. apsaugos ir dar
bo ministerijos atstovas Stasys 
Valickas, seimo narys Algis Ri
mas ir apskrities bei savivaldy
bės darbuotojai.

Marijampolės bendrijos “Bo
čiai” narys Algimantas Bendo- 
raitis kalbėjo, kaip išvengti psi
chologinių problemų. Svarbiausia 
- nepiktnaudžiauti alkoholiu ir 
rūkymu, daug judėti, bendrauti.

Mokytoja Janina Jasiulaitie- 
nė kalbėjo apie pagyvenusių 
žmonių dvasinį skurdą, degrada
vimą. Socialinis skurdas riboja 
daug dvasinių vertybių: neįper
kama naujos knygos, žurnalai, 
laikraščiai, brangūs bilietai į 
dramos ir kino teatrus, koncer
tus. PŽ renkasi tik nemokamus 
kultūrinius renginius: šventinius 
minėjimus, bibliotekos sueigas, 
muges ir kt. Bilietas į teatrą ar 
gerą koncertą pensininkui tik 
dviem litais pigiau. Tuo tarpu 
ES šalyse ir kitur - 50% pigiau. 
Jau Vilniuje taikomos nuolaidos 
PŽ kavinėse, kirpyklose ir gro
žio salonuose.

Reikia senjorų užeigos PŽ 
bendravimui, nuolaidų buitinio 
aptarnavimo srityje, kad dėl di
delių kainų nebūtume išstumti iš 
visuomenės. Reikia PŽ švieti
mo, mokymo, įsteigti “Trečiojo 
amžiaus” universiteto fakultetą 
prie Marijampolės kolegijos su 
sveiko gyvenimo būdo ar kita 
programa. Žinoma, be egzaminų 
ir įtampos.

Daug vertingų pasiūlymų 
davė konferencijos vadovė, ko
legijos dėstytoja soc. m. magist
rė Jūratė Makauskienė.

Taigi, artėjant prie ES 
slenksčio, daug rūpesčių turi ir 
pagyvenę žmonės.

Konferencijos dalyviai PŽ 
socialinio ir kultūrinio gyveni
mo klausimais priėmė rezoliuci
ją, kurią pateiks atsakingiems 
apskrities savivaldybių darbuo
tojams. Tikime, kad mūsų pa
siūlymams bus surasti teigiami 
sprendimai. Konferencijos daly
viams koncertavo Marijampolės 
ansamblis “Bočiai” (vad. O. 
Krikščionaitienė).

Janina Jasiulaitienė, 
bendrijos “Bočiai” tarybos narė

Lietuvos vyčių Amerikos Vakarų apygardos pokylyje š.m. vasario 1 d. “Lietuvos prisiminimai’, pagerbiant 
Draugo 95 m. sukaktį, garbės svečiai. Iš kairės: kun. J. Kelpšas, kun. A. Markus, LR gen. kons. Čikagoje A. 
Daunoravičius, Lietuvos vyčių Amerikos Vakarų apygardos pirm. R. Martin, jn., L. Daunoravičienė, Draugo 
vyr. red. D. Bindokienė, V. Bindokas, kun. A. Zakarauskas, A. Kleizienė Nuotr. Z. Degučio

Prieš aštuoniasdešimt metų
Gilus Dievo žodžio skleidėjas kunigas Jonas Lauriūnas, jėzuitas

KUN. KAZIMIERAS 
AMBRASAS

...Automobilis vingiuoja pa
nemune. Jis netrukus pasuka per 
Nevėžį tuo tiltu, kur upės slėny
je, apačioje, raudonuoja ir pil
kuoja namų stogai, o ant Nemu
no kranto puikuojasi žiemą va
sarą jaukiomis spalvomis nuda
žyti namai. Čionai taip pat ir iš
kilniai atrodantys tarp žemaūgių 
vienaukščių ir dviaukščių name
lių į viršų besistiebiantys abudu 
Raudondvario šventovės bokš
tai. Netoli nuo šios vietos, Šile
lio kaime, prieš aštuoniasdešimt 
metų kovo 8-ąją gimė Jonas 
Lauriūnas. Tądien Lauriūnams 
gimęs kūdikis anksti neteko mo
tinos, todėl augo tėvelio globo
je. Po dvidešimtmečio baigęs 
Kauno jėzuitų gimnaziją ir po 
daugelio spygliuoto sovietmečio 
išmėginimų, trisdešimtmetis vai
kinas vyskupo Kazimiero Palta
roko Kauno arkikatedroje įšven
tintas kunigu.

...Jo bičiulių, kunigų ir pa
žįstamų užrašyti žodžiai daug ką 
pasako apie šį kilnų žmogų, 
principingą kunigą, sąžiningą 
jėzuitą ir kūrybingą Lietuvos in
teligentą. Vienas iš jėzuitų, da
bar dirbančių Kaune, T. Leonar
das Jagminas, štai kaip rašo: 
“Su T. Jonu Lauriūnu teko 
bendrauti dar bestudijuojant kar
tu Kauno tarpdiecezinėje, vėliau 
Tarpdiecezinėje kunigų semina
rijoje; vėliau, tapęs kunigu, atli
kau pas jį šešių dienų rekolekci
jas Reškutėnuose. Ne kartą da
lyvavau kartu su juo bendruose 
dvasiniuose susitelkimuose. 
Paskutinįkart susitikau su juo 
Linkmenyse, kai jis vadovavo 
dvasiniam jėzuitų susikaupimui. 
Dar sakėsi vadovausiąs seselių 
dvasiniam susitelkimui Kaune.

Deja, Viešpaties planai bu
vo kitokie... Paskutinę temą jis 
skyrė Kristui, mūsų Vadui ir 
Karaliui. Palikęs mus, rekolek- 
tantus, bažnyčioje apmąstyti pa
sakytus žodžius ir pasikalbėti su 
Kristumi, pažadėjo už pusvalan
džio dar sykį pakalbėti. Tatai 
bus mąstymų pabaiga. Tačiau

Pagyvenusių žmonių konferenci
ja Marijampolėje. Kalba soc. m. 
dr. Petras Ruzgys

Nuotr. A. Kluoniaus Nuotr. A. Kluoniaus

Pagyvenusių žmonių konferencijos dalyviai Marijampolėje 2004.11.27 Nuotr. A. Kluoniaus

prie mūsų, kunigų, jau nebegrį
žo. Iškeliavo pas Tą, Kurį mylė
jo, Kuriam uoliai tarnavo, Kurio 
karalystės reikalams buvo pa
skyręs savo gabumus, laiką ir 
jėgas...

Suradome jį, begulintį ant 
žemės, apsuptą medicinos se
sers, felčerės ir šeimininkės. Pa
silikome priėjo iki laidotuvių, į 
kurias susirinko parapijiečiai, 
giminės, daugybė jo bičiulių iš 
Vilniaus, Kauno ir kitų Lietuvos 
vietų.

Laidotuvių pamaldos buvo 
ne tik iškilmingos, bet ir įspū
dingos. Kaimyninių parapijų ku
nigai šnekėjosi: “Reikia šventai 
pavydėti tokios mirties - tarsi 
gulbės giesmę sugiedojęs - per 
visą kunigystės tarnybą žodžiu 
ir raštu skelbęs Kristų, paskutinę 
gyvenimo valandą visa širdimi 
sugiedojęs šlovės himną Kristui 
Karaliuj, iškeliavo į Amžinosios 
Meilės Šalį...”

“Apie Joną išliko daug gra
žių vaikystės ir jaunystės prisi
minimų..., - prisimena rašytojas 
Vladas Dautartas, taip pat kilęs 
iš Šilelio kaimo, prigludusio Ne
vėžio ir Nemuno upių santakoje, 
kur gimė ir Jonas Lauriūnas. 
...1943 metais, šv. Kalėdų išva
karėse, abu žingsniavome iš 
Kauno, iš Tėvų jėzuitų bendra
bučio į Šilelio kaimą švęsti Kū
čių. Buvo šviesi, žvaigždėta 
naktis. Jonas žingsniavo susi
kaupęs, šventiškai nusiteikęs, 
kaip abiturientas, linkęs patarti 
man, savo jaunesniam draugui. 
Ir tada, tą šviesią žiemos naktį, 
išgirdau: ‘Būsiu, Vladai, aš ku
nigu, jaučiu pašaukimą’.

Manęs ši žinia nenustebino. 
Visi bendrabučio moksleiviai, 
tarp jų ir aš, matėme karštą Jono 
pamaldumą, jo norą kas dieną 
išklausyti šv. Mišias, artimą 
draugystę su jėzuitu Tėvu Karo
liu Garucku. Karui pasibaigus, 
tarpininkaujant K. Garuckui, Jo
nas įstojo į jėzuitų ordino naujo
kyną, rengėsi tapti kunigu - vie
nuoliu” (V. Dautartas, Taurus 
žmogus ir kunigas, - Katalikų 
pasaulis, 1997, lapkritis, p. 14).

Pagyvenusių žmonių konferenci
ja Marijampolėje. Kalba kolegi
jos dėstytoja Jūratė Makauskienė

Kitoje vietoje štai kaip rašo
ma: “Pirmoji kunigiško darbo 
stotis - Valkininkai. Paskiria
mas vikaru. Nuo 1955 metų pa
baigos - Reškutėnų parapijos 
administratorius, 1963 m. skiria
mas Švenčionių vikaru, o 1964 
m. perkeliamas į Kabelių para
piją administratoriumi. Čia pra
bėga brandžiausi kunigiško dar
bo metai. Kabeliuose parašyta 
bei išversta daugybė religinių- 
teologinių knygų, keliasdešimt 
pamokslų tomų, vesta daugybė 
rekolekcijų ne tik vienuoliams, 
kunigams, bet ir inteligentams 
pasauliečiams, jaunimui. Kiek
vieną sekmadienį į nuošalią Ka
belių kleboniją plaukte plaukda
vo iš Vilniaus inteligentai, stu
dentai... Ypač dėkinga aplinky
bė - klebonija nuošali, pamiškė
je...” (kun. Jonas Boruta, Jis 
švietė mums. Katalikų pasaulis, 
1991, rugpjūčio 21, p. 19,29).

Kaip tik šioje nuošalioje 
vietoje, besivedantį iš miško per 
mažą upelį savo dviratį, ir pa
mačiau pirmąsyk šį kunigą, tuo
metinio Mūsų gamtos žurnalo 
redaktoriaus, anuomet žinomo 
komunisto, žurnalisto ir rašytojo 
Rimanto Budrio lūpomis taip 
apibūdintą: “Pats protingiausias 
visoje Vilniaus vyskupijoje ku
nigas, o nugrūstas į pačią nuoša
liausią pakraščio parapiją...”

Tada ir parūpo pamatyti tą 
protingiausią vyskupijos kunigą. 
Išsirengęs iš Vilniaus, vienądien 
traukiniu nuriedėjau ligi Kabelių 
geležinkelio stotelės. Paskui nu- 
žingsniaviau per tylų, ramų, sa
kais, samanomis kvepiantį pušy
ną ir eglyną, kurio viename ke
lyje ir pamačiau ieškomą kuni
gą. Tačiau iškart jo neprakalbi
nau, nes jis buvo kažko labai su
simąstęs, pernelyg įsigilinęs į 
save. Tiktai pavaikščiojęs prie 
pat klebonijos buvusios užtvan
kos ar ežerėlio pabaliais pakraš
čiais, pasigrožėjęs plaukiojan
čiomis vandenyje gulbėmis, pa
sižvalgęs po netoliese stūkstan- 
čias senas kapinaites, pasibel
džiau į klebonijos duris.

Iš pirmo žvilgsnio tas aukš
to ūgio, gerokai žilstelėjęs ir tie
siai, aiškiai, atlaidžiai žvelgiąs 
kunigas krito į akis. Iš tikrųjų 
Mūsų gamtos žurnalo redakto
rius buvo teisus. Netrukus pas jį 
atsirasdavau ne vienas, o su kai 
kuriais universiteto draugais, kai 
kuriais studentais, keliauninkais, 
pažįstamais.

Jis mums tapo ne tik grybin
gos tolimos parapijos kunigas, 
bet ir savotiškas dvasios vadas, 
gana gražiai patardavęs įvairiais 
moraliniais, etiniais ir kitais 
klausimais, kurių anuomet kas
dien labadien iškildavo įtempto
je, prieštaringoje, painioje ir klai
džioje, ateistinės dvasios persunk
toje tikrovėje.

Ne vienąsyk jo apytuštė 
klebonija, ypač Naujųjų metų ar 
kokių didesnių švenčių išvaka-
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Darbai, reikalingi paramos
Panevėžio vyskupo Kaunecko kreipimasis

DIDŽIAI GERBIAMI IR 
MIELI TAUTIEČIAI,

Sveikinu Jus šiuo šventu 
Gavėnios metu besiruošiančius 
didžiajai šventei - Velykoms. 
Kadangi ta proga permąstome 
savo gyvenimą, noriu ir aš į Jus 
kreiptis.

Pirmiausia esame labai dė
kingi Jums, gyvenantiems Va
karuose. Juk pasaulio didžiosios 
valstybės, galima sakyti, mus 
paliko vienui vienus sovietų 
okupacijoje. O Jūs budėjote prie 
laisvės aukuro, žadinote pasau
lio sąžinę, padėjote įvairiomis 
kovos formomis, kad Tėvynė 
vėl prisikeltų. Man, kaip lietu
viui ir kaip vyskupui, pirmiausia 
norisi padėkoti už viską, ką 
esate padarę Lietuvai, kad ji 
būtų laisva ir gražesnė. Tačiau 
šiandien dar mes skęstame įvai
rių problemų sūkuryje. Reikia 
viską daryti, kad Lietuvoje gy
venantys neišsibėgiotų ir valsty
bė taptų turtingesnė bei dvasin
gesnė. Atgavus Tėvynei nepri
klausomybę, dvi lietuvių tautos 
šakos - išeivijos ir gyvenančios 
Lietuvoje - turi didesnę galimy
bę bendradarbiauti, daugiau pa
žinti viena kitą ir padėti, kad 
tautos kamienas stiprėtų ir aug
tų. Tad, man rodos, Jums įdomu 
tai, kas vyksta Lietuvoje.

Jau 2 metai esu gimtojoje 
Panevėžio vyskupijoje. Pirmai
siais metais pavyko atkurti Pa
nevėžio krašto ateitininkų val
dybą. Dabar ji gana aktyvi, atei
tininkai auga ir yra veikūs.

Šių metų sausio 9 d. buvo 
mūsų (Panevėžio) kurijos įkur
tuvės naujoje vietoje. Tą pačią 
dieną atidarėme ir vyskupijos 
sielovados centrą. Dalyvavo vi
sa miesto, rajono, apskrities val
džia, televizija, radijo ir laikraš
čių korespondentai. Rašė laik
raščiai, rodė televizija. Dalyva
vo nemažas būrys kunigų, atvy
ko net 3 vyskupai - svečiai. Jau 
gėda buvo, kai kurija turėjo tik 
mažą medinį namelį vos trijų 
kambarių. Dabar turime pakan
kamas patalpas - dviejų aukštų 
mūrinį namą: vietoj buvusių 
Šeimos ir Katechetinių centrų. 
Juos iškėliau į vyskupijos Sielo
vados centrą marijonų vienuo
lyne. Ten dabar visi vyskupijos 
centrai: Šeimos, Katechetikos ir 
Jaunimo (visi turi po 3-4 kam
barius). Bendriems visų centrų 
reikalams turime ten 2 sales ir 4 
auditorijas. Visi gali naudotis 
greta esančia marijonų bažny- 
čia-kopiyčia. Be to, ten įrengėm 
ir Panevėžio vyskupijos ateiti
ninkų raštinę, daviau net 2 kam
barius ateitininkams, su Lietu
vių katalikų religinės šalpos pa
galba nupirkome jiems kompiu
terį su visais įrengimais. Taip 
pat daviau patalpas skautams, 
Gausių šeimų bendrijai, Maldos 
ordinui. Visiems centrams parū

rėse, lalėdavo jaunais balsais, o 
kai po ilgų kalbų, mąstymų, po
kalbių ir dainų, reikėdavo sugul
ti, tai būdavo ant žemės klojami 
čiužiniai, tiesiamos lenktukės 
(lovelės), miegančiųjų būdavo 
pilna visuose gryčios pašaliuose 
ir koridoriuose. Kunigas nė vieno 
nesišalindavo, niekada nesaky
davo, kad nebus kur pasidėti, 
truks ko pavalgyti. Kukliais savo 
ištekliais, savo nuoširdumu ir ge
rumu jis sugebėdavo dalintis su 
visais ir kaipmat jis rasdavo bend
rą kalbą, tapdavo pažįstamas su 
pačiais nepažįstamiausiais.

Toks pats, - paprastas, be
tarpiškas, nuoširdus, pastabus ir 
nepriekabus, tvarkingai apsitai
sęs, kartais net santūriai šmaikš
tus, -jis būdavo ne tik namuose, 
susitikimų, dvasinių sueigų ir 
pokalbių metu, bet ir miškuose, 
paupiuose, kur būdavo vasaro
mis rengiami slapti dvasiniai su
sitelkimai.

Tokie dvasiniai susikaupi
mai, kuriems jis vadovavo, ne 
kartą buvo surengti miškų gilu
moje prie Ančios upės, vieno ar 
kito ežero pakrantėje... Kai jis 
sakydavo pamokslus ar pasako
davo per dvasines sueigas, daž
niausiai būdavo, užsimerks arba 
įbes į kažin kokį nematomą erd
vės tašką savo pusiau primerk
tas mėlynas akis ir pasakos, dės
tys, svarstys, kolei ir pats, įtai
gotas jo tokios giliaminčio pasa
kojimo, imi nejučiomis ir pats 
užsimerki... Kai vėliau prireik
davo jo kvalifikuotesnės, giles
nės teologinės ar filosofinės pa
ramos, jis nesidrovėdamas ties
mukiškai kartais prisipažinda
vo: “Šito klausimo negalėčiau 
atsakyti, nes seniai nesigili

pinome gerus kompiuterius (dar 
su prelato Šarausko pagalba), 
įvedėme internetą, telefonus, nu
pirkome visiems gerus baldus.

Viso to Sielovados centro re
montas kainavo virš 250 tūks
tančių eurų (beveik milijoną litų). 
Pinigus išprašiau iš Renovabis, 
Kirche in Not ir Vokietijos vys
kupijų. Dar reikės ir šiais metais 
ten dirbti: palikome seną stogą ir 
jį reikės pakeisti. Suku galvą, kur 
reikės gauti pinigų. Jų dar reikės 
apie pusę milijono litų... Bet kaip 
nors su Dievo pagalba.

Kasdien reikia pinigų ne tik 
savo pragyvenimui, kurijos ir 
centrų išlaikymui, bet ir varg
šams šelpti. Tie paramos prašy
tojai kankina. Kad jie taip ne
trukdytų kas kelios minutės, nu
tariau, kiek galiu, vis atiduoti 
“Caritui”, kad ten jiems nupirk
tų vaistų, maisto. Šiaip “Carito” 
šalpai surenka kiek visose baž
nyčiose Advento pradžioje per 
Gerumo savaitę. Nustebino ma
ne Panevėžio miesto valdžia. Jie 
po mūsų gerumo savaitės pa
skelbė Maisto banko savaitę, 
kad pirkėjai visose parduotuvėse 
ką nors nupirktų ir vargšams. 
Įsivaizduojate, buvo nupirkta 
virš 10 tonų maisto: miltų, kruo
pų, makaronų, aliejaus, margari
no ir t.t. O po Kalėdų ir mane 
pakvietė į labdaros vakarienę; 
dalyviai ten suaukojo iš viso 
beveik 14 tūkstančių litų vargšų 
vaikų valgykloms “Nazaretui” ir 
“Betliejui”.

Prie katedros esame pradėję 
senelių namų statybą, Šv. Juoza
po globos namus apie 3000 m2 
(2 pastatai). Deja, nepajėgiame 
jų užbaigti. Tai dar kainuos ko
kius 4-5 šimtus tūkstančių litų. 
Darbai dabar sustoję, nes niekur 
nebegauname pinigų.

Norėtume pastatyti dar vie
ną bažnyčią Panevėžyje. Tiesa, 
svarbiausia yra ne pastatai, bet 
gyvoji Bažnyčia. Tačiau atitin
kamai rūpinantis, auga ir gyvoji 
Bažnyčia. Kai kuriems tikintie
siems yra sunku iš vieno Pane
vėžio miesto kampo važiuoti į 
kitą. Dabar Panevėžyje tokia pa
dėtis: senojoje miesto dalyje 
gyvena 40 tūkstančių ir yra 4 
bažnyčios, o naujosiose miesto 
dalyse - 100 tūkstančių ir nę, 
vienos bažnyčios! Taigi mūsų*1 
planuose 3 bažnyčios tuose nau
juose rajonuose.

Taigi darbai dideli, mūsų 
pajėgos mažos. Būsime dėkingi 
už bet kokią finansinę paramą. 
Panevėžio vyskupijos kurijos 
sąskaita Parex banke LT 8672 
9000 000 870 1800 Swift Code: 
INDU LT 2X.

Melsdamas Jums gausios 
Dievo palaimos,

Vysk. J. Kauneckas, 
J. Žemgulio g. 47 
LT-35236 Panevėžys

nau, nepamenu...”
Kai vienąkart jau Linkme

nyse, kur taip pat rinkdavosi bū
riais svečių - vaikai ir jaunimas, 
inteligentai ir studentai, - kun. 
Jonas prie ežero parodė tą vietą, 
kur akmenukais buvo pažymėti 
trys kryželiai. Toje vietoje, anot 
jo žodžių, sovietams užėjus, vie
tinis Lietuvos karininkas, neno
rėdamas, kad enkavedistai jį su
imtų ir kankintų, pasiėmę kūdikį 
ant rankų, abudu su žmona pasi
skandino ežere. Žmonės net so
vietmečiu tenai padėdavo gėlių 
ir sudėliojo pakrantėje iš akme
nukų tuos tris kryželius...

Gaila, kad iš tokios didelės 
pamokslinęs literatūros, kurią 
per tiek metų šis kunigas išleido 
didžiatomyje, bet niekados dar 
neišvydusiame savilaidos veika
le Žodžiai broliams, nepaprastai 
nedaug teišvydo dienos šviesą - 
teišspausdinta bene vienintelė ir 
toji apyplonė knygelė Nueisime 
ten, kur žiūrime. Ne pro šalį taip 
pat būtų surinkti visus jo ranka 
parašytus pamokslus, straipsnius 
iš Katalikų pasaulio, kitų žurna
lų ir laikraščių, kur jis išspausdi
no, būdamas vienas iš katalikiš
ko žurnalo skyriaus vedėjų, ir 
kitomis progomis.

Kunigo Jono pamokslai yra 
nepasenę net ir šiandien. Jie - 
optimistiški, skatina, ragina atsi
versti, pamąstyti, praplečia aki
ratį, kviečia aukotis, dirbti, 
stengtis Dievo garbei, tautos ir 
savo sielos labui: “Mūsų lai
kams reikia idealizmo, reikia 
meilės, reikia aukos, reikia Die
vo ieškojimo - tik su šia sąlyga 
laikai prašvis” (Šv. Ignacas ir 
Jėzaus Draugija, Laiškai lietu
viams, 1991, balandis, p. 123).
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LAISVOJE TEVfflEJE
SUMAŽĖJO ES RĖMĖJŲ
Kovo mėnesį narystę Europos 

sąjungoje (ES) remiančių Lietuvos 
gyventojų skaičius nusmuko, skel
bia ELTA-LGTIC. Jų skaičius krito 
1.8% - liko 78.8% ES rėmėjų. Nuo
monės neturėjo 9.6% apklaustųjų. 
Apklausą atliko visuomenės nuomo
nės ir rinkos tyrimų centras “Vil- 
morus”. Latvijoje vasario mėnesį ša
lies narystę palaikė 53.1% gyventojų, 
Lenkijoje sausio mėnesį už narystę 
ES buvo 49% apklaustųjų.

PROGINĖ MONETA
Euras vietoj lito gali būti pra

dėtas vartoti 2007 m. pradžioje, 
skelbia ELTA-LGTIC, Lietuvai 
įvykdžius visus reikalavimus, kurie 
keliami bendrą Europos valiutą no
rinčioms įsivesti valstybėms. Nu
matoma, kad prieš įvedant eurą bus 
išleista proginė moneta, kuri būtų 
vieno lito vertės. Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas teigė, jog nėra numatyta 
išleisti monetos Lietuvos įstojimo į 
ŠAS ir Europos sąjungą proga. Ko
vo pradžioje Lietuvos vyriausybė ir 
Lietuvos banko valdyba priėmė 
sprendimus po Lietuvos įstojimo į 
ES prisijungti prie Antrojo valiutos 
kurso mechanizmo (VKM II), bū
tino iki euro įvedimo. Atitinkamus 
sprendimus dėl prisijungimo sąlygų 
ir laiko priims euro zonai priklau
sančių valstybių ekonomikos ir fi
nansų ministerial, Europos centrinis 
bankas (ECB) bei VKM II dalyvau
jančių valstybių ministerial bei 
centrinių bankų pirmininkai.

IMPORTAVO KOKAINĄ
Kovo 21 d. Lazdijų kelio 

punkte buvo sulaiktyas 12 kilogra
mų kokaino krovinys, rašo Lietuvos 
rytas. Kvaišalus į Lietuvą BMW 
automobilio slėptuvėje gabeno 51 
metų kaunietis Antanas Kucavičius 
ir jo žmona. Jie buvo suimti, o A. 
Kucavičiaus ryšiai su kai kuriais 
Kauno automobilių verslo atstovais 
atvedė pareigūnus į Vilijampolės 
nusikalstamą pasaulį. Po tyrimo bu
vo sulaikytas Alvydas Laurinavi
čius, Egidijus Abarius. Jie - žinomi 
Henriko Daktaro bendražygiai, įta
riami organizavę kvaišalų verslą.

“RĘSTA 2004”
“Litexpo” parodų centre kovo 

24 d. prasidėjo tarptautinė statybos 
ir remonto paroda “Ręsta 2004”. 
Šiemet vienuoliktą kartą surengtoje 
parodoje dalyvavo 564 bendrovės 
iš 13 pasaulio valstybių (pernai - 
552 bendrovės). Bendras parodos 
plotas siekė daugiau kaip 31,000 
kvadratinių metrų, rašo Lietuvos 
rytas. Parodoje dalyvavo ir nekil
nojamojo turto bendrovės bei būsto 
paskolas siūlantys bankai. Paroda, 
vadinama “statybininkų atlaidais”, 
įrodo statybos verslo Lietuvoje kles
tėjimą. Jau trejetą metų iš eilės sta
tybų apimtis auga. Praėjusiais metais 
statybos bendrovės atliko darbų be
veik už 4 bin. litų, arba 16% daugiau 
negu 2002 metais. Į statybą ir 
remontus buvo investuota 5 bin. litų, 
arba 58% visų investicijų. Tai 14% 
daugiau negu 2002 metais.

MAŽĖJA GYVENTOJŲ
Lietuvos ryto žiniomis, nors 

Lietuvoje gimstamumas auga, gy
ventojų skaičius mažėja. 2004 m. 
pradžioje Lietuvoje gyveno 3,445,- 
700 gyventojų, arba 16,800 mažiau 
negu 2003 m. pradžioje. Šiuo metu 
Lietuvoje vaikų yra beveik 10% 
mažiau kaip 60 metų ir vyresnio 
amžiaus žmonių. Daugumą pagyve
nusių žmonių skaičių sudaro mo
terys (64%). Nuo 1991 iki 2001 m.

PF/MbY FOUR SEASONS IVJZZrinCY REALTY LIMITED

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

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

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

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

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com
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CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

santuokų skaičius buvo sumažėjęs 
beveik dvigubai. Vis dėlto per pas
taruosius dvejus metus įregistruoja
ma vis daugiau santuokų - 2% dau
giau 2002 m., 5% daugiau 2003 m. 
Pastarąjį dešimtmetį mažėjęs gims
tamumas auga: 2003 m. gimė 30,- 
500 kūdikių, apie 500 daugiau negu 
2002 m. Pernai gimstamumo rodik
lis (gimusių skaičius 1000 gyvento
jų) padidėjo 2.3%. Suminis gimsta
mumo rodiklis (vidutinis vaikų, ku
riuos moteris pagimdo per savo gy
venimą, skaičius) 2003 m. buvo 
apie 1.3. Toks žemas gimstamumo 
lygis neužtikrina demografinės pu
siausvyros ir kartų kaitos. Dar iš
liko didelis skirtumas tarp vyrų ir 
moterų tikėtinos vidutinės gyveni
mo trukmės - 11.4 metų (vyrų - 
66.2, moterų - 77.6 metų).

NEREKORDINIS KIAUŠINIS
Pakiršinio kaimo (Radviliškio 

rajone) ūkininkas Vladas Būdvytis 
rado tvarte vištos padėtą kiaušinį, 
kuris svėrė 155 gramus ir buvo 12 
centrimetrų ilgio. Paprastai vištos 
kiaušinis sveria 50-60 gramų. “Ūki
ninkas iš pradžių netgi pamanė, kad 
jį padėjo užklydęs kalakutas”, 
praneša Lietuvos rytas (kovo 24 d.). 
Savininkas teigė, kad aštuonių vištų 
ir gaidžio nelesina kombinuotai
siais pašarais, jiems paberia miežių. 
Norėjęs pasiūlyti kiaušinį Lietuvos 
rekordų agentūrai “Factum”, ūki
ninko sūnus sužinojo, kad 1992 m. 
Biržų rajone buvo rastas 190 gramų 
sveriantis kiaušinis. V. Būdvytis žada 
kiaušinį išmarginti Velykoms.

KRATA “LIETUVOS AIDE”
ELTA-LGTIC praneša, kad 

kovo 10 d. Lietuvos aido redakcijos 
patalpose Vilniuje atlikta krata. 
Vyr. redaktoriaus Algirdo Pilvelio 
teigimu, krata tęsėsi 2.5-3 vai. Jam 
pasakyta, kad ieškoma 2002 m. ge
gužės mėnesį spausdinto straipsnio 
“Antiverslas” rankraščio, tačiau iš
sinešta daug daugiau medžiagos. Jo 
manymu, tai seimo pirmininko Ar
tūro Paulausko bandymas susido
roti su Lietuvos aidu dėl to, kad jis 
“vienintelis pateikia objektyvią in
formaciją apie prezidento Rolando 
Pakso apkaltą”. A. Pilvelis ketina 
kreiptis į Generalinę prokuratūrą 
dėl šių, jo manymu, neteisėtų parei
gūnų veiksmų. Vilniaus apygardos 
prokuratūros vyriausiasis prokuro
ras Ramutis Jancevičius tvirtino, 
jog atliekamas ikiteisminis tyrimas 
dėl A. Paulausko šmeižimo per Lie
tuvos' aidą. Dar vieną ikiteisminį 
tyrimą dėl galimai šmeižikiškių 
Lietuvos aido straipsnių šiuo metu 
atlieka ir Vilniaus apygardos pro
kuratūra.

MERAI TARPTAUTINĖJE 
PARODOJE

Kovo 9 d. Vilniaus ir Kauno 
merai Artūras Zuokas ir Arvydas 
Garbaravičius dalyvavo vienoje di
džiausių Europos tarptautinių nekil
nojamojo turto parodų Kanuose. Jie 
ten pristatė bendrą strateginį plėtros 
projektą - dvimiestį bei naujausius 
Vilniaus ir Kauno investicinius pro
jektus, rašo ELTA-LGTIC. Dvi- 
miestis užsienio investuotojams 
siūlo žymiai daugiau galimybių, į 
tinklą įjungiant 16 Vilniaus ir Kau
no regionų savivaldybių, apie 1.6 
mln. žmonių. Dvimiestis sukuria 
daugiau kaip 50% visos Lietuvos 
BVP, kuris 2003 m. augo sparčiau
siai Europoje. Vilniuje ir Kaune yra 
daugiausia aukštąjį išsilavinimą tu
rinčių darbuotojų, veikia 15 univer
sitetų, studijuoja 93,000 studentų. 
Vilnius Kanų parodoje pristatė 26 
investicinius projektus, Kaunas - 
25. Visas dvimiesčio projektas ver
tinamas daugiau kaip 5 bin. litų.

URM SEKRETORIUS JT 
SESIJOJE

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos sekretorius Šarūnas Ado
mavičius kovo 15-16 d.d. dalyvavo 
Ženevoje vykusioje Jungtinių Tau
tų žmogaus teisių komisijos sesi
joje, rašo ELTA-LGTIC. Jis supa
žindino dalyvius su Lietuvos žmo
gaus teisių veiksmų plano įgyven
dinimo eiga, pabrėžė Lietuvos pasi
rengimą dalintis su kaimyninėmis 
valstybėmis daugiapartinės demo
kratijos ir laisvos rinkos ekonomi
kos kūrimo patirtimi bei dalyvavi
mą “Platesnės Europos” ir “Šiaurės 
matmens” programose. RSJ

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

2003 m. “Neringai” rengto koncerto talkininkai. Sėdi iš k.: Gražina Mačiuikienė, Saulė Šatienė, Aldona Lin- 
gertaitienė, kun. Vytautas Gedvainis, MVS vienuolyno kapelionas, Regina Jagminienė ir sesuo M. Oliveta. 
Stovi: Aldona Prapuolenytė, V koncerto “Neringai” vadovė, ir Norbertas Lingertaitis Nuotr. G. Čapo

Pas benediktinus Palendriuose
Netoli Šiaulių, Palendrių kaime, yra neseniai įsikūręs prancūzų benediktinų vienuolynas, 
kuriame gyvena 7 prancūzai ir keturi lietuviai vienuoliai. Jį aplankė kun. Kazimieras 
Ambrasas ir plačiai aprašė. Čia spausdinama to aprašymo ištrauka, liečianti vidinį 

vienuolių gyvenimą

KUN. K. AMBRASAS, S J 

Pietūs
...Pagaliau prie stalo. Kiek

vienam svečiui padėta lėkštė, 
šakutė, peilis, bet kiekvienas 
vienuolis traukiasi iš po stalo sa
vo stiklinį puodelį, staltiesėlę, 
kurioje įvyniotas šaukštas, šaku
tė, šaukščiukas ir peilis, o po 
valgio vėl atsargiai ir, juos gra
žiai nuvalę ir suvynioję, į tą patį 
drobės gabalą ar nediduką 
rankšluostėlį, pasideda savo vie
toje, kur visąlaik sėdasi, į lenty
nėlę po stalu visus įnagius ir 
stiklinaitę su ąsele, tarsi kokį 
bokaliuką. Man tokios servietė- 
lės nėra. Užtat galiu pasiimti po
pierinį šluostuką.

Kiekvienąsyk kuris nors iš 
brolių ar tėvų surenka visų kitų 
ir mano panaudotus indus nuo 
stalo ir sukrauna ant vežimėlio, 
kuriuos, paskui nugabenę virtu
vėn, suplauna.

Man neleidžiama nei nešti 
tuščių indų, nei jų plauti, tik 
kartais, jei pataikau progą, galiu 
nusinešęs į plovykląjuos palikti. 
Gal čia nerašyta svečio teisė ir 
privilegija. Nežinau.

Šiandien pietums buvo lie- 
sut liesutėlė morkų sriuba, po du 
virtus ir nuluptus kiaušinius (to
dėl tiktai vieną tesuvalgiau), ke
lios plonos riekutės duonos, itin 
karšta (vos liežuvio nenudegiau) 
daržovių mišrainė, - būtų tarsi 
bigosas, bet nė vieno gabalėlio 
mėsos, pakeptos duonos su sūriu 
riekutė, du mandarinai ir šalto 
vandens stiklinė... Kitąsyk: gry
bų sriuba, keli maži gabaliukai 
žuvies, kurių patys benediktinai 
auginasi savo kūdroje, su kep
tais svogūnais, kopūstų ir morkų 
mišrainė, gryno vandens ir dvi 
kriaušės su banano gabaliuku.

Prieš ir po valgio - lotyniš
kos giesmės ir maldos. O per 
pačius pietus buvo skaitoma - 
1995 m. Vilniuje Emilijos Put- 
vinskienės (Gruzdytės) apie sa; 
yo vyrą, Vladą Pūtvį-Putvinskį, 
Šaulių sąjungos steigėją, parašy
ti Atsiminimai. Jie skaitomi ne 
tik iš eilės visų čionai esančių 
visų lietuvių - brolių: Luko, ma
rijampoliečio iš Kalvarijos, Ka

Solistė Judita Lcitaitė (dešinėje) po koncerto, įvykusio vasario 18 d. 
Gtavos “National Gallery” patalpose. Kairėje - pianistė Leokadija Pau
lauskaitė, viduryje - Lietuvos ambasadorė Sigutė Jakštonytė

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271>8781
PETRAS ŠTURMAS

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

zimiero - iš Panevėžio, Jokūbo 
- iš Klaipėdos, bet ir kitų bene
diktinų. Kartais pakaitomis skai
tomi benediktinų įstatai, kartais 
Keliauninko pasakojimai savo 
dvasios vadui, o prieš pat pa
baigą maldų vienas trumpai pa
skaito, koks šventasis bus mi
nimas kitądien. Kas įdomu, kad 
tiek skaitymas, tiek malda, be
maž kiekvienas judesys prade
damas pagal vyresniojo skam
butį arba krumpliais pabarbeni- 
mą į stalą. Dauguma vienuolių 
jau skaito aiškiai suprantama 
lietuvių kalba. Ypač pats vyres
nysis padaręs didelę pažangą. 
Vieno iš jų seneliai - lietuviai.

- O mes visi čia dabar lietu
viai, - atsakė svečių Tėvas, - visi 
turime lietuviškus pasus...

Po pietų abatas klausia:
- Ar nenorėtumėt su mumis 

pasikalbėti per rekreaciją 
(atgaivą)?

Kalbamės lietuviškai
- Labai mielai. “Laudetur 

Jesus Christus”, - pasisveikinau 
su vienuolike, stovinčia korido
riuje, kur už lango, tarytum kur 
nors vidur miško, stovi apsnigta 
lauke eglutė...

- Per amžius. Amen, - atsa
kė visi lietuviškai.

Tada jie mane apibėrė iš vi
sų pusių klausimais: kada ir kur 
baigiau seminariją, kur važinė
jau, kur ir kaip atsidūriau Len
kijoje, Italijoje, Filipinuose, Ka
nadoje, Šiaurės ir Pietų Ameri
koje. Buvo proga prabėgomis 
papasakoti apie savo pogrindinę 
kunigystę ir apie penkiolika sve
tur praleistų metų... Tačiau įdo
miausia, kai po pusvalandžio, o 
gal valandos pokalbio, per kurį 
ir sužinojau visų trijų lietuvių 
vardus ir kokio jie kilimo, vy
resnysis Hervė tiesiai šviesiai 
paklausė:

- Ar mokate skusti lietuviš
kas bulves?

- O ar turite peilį ir bulvių?
- Turime ne tik peilį ir bul

vių, bet ir atliekamą prikyštę...
- Na, tai eime...
Man netrukus buvo užkabin

tas mėlynas su dviem ilgais 
raiščiais prijuostė. Tada susinešę 

virtuvėn taburetes iš valgomojo, 
kur kabo didelis kryžius, pra
dėjome skusti bulves su peiliais, 
specialiais gremžtukais ir toliau 
pratęsėme pokalbį, kur irgi kal
bėjomės vien tik lietuviškai. Čia 
man buvo labai malonu, kadangi 
Tėvai ir broliai, susėdę aplinkui 
stalą, tad visi labai betarpiškai 
vienas su kitu šnekėjosi ir manes 
vis klausinėjo apie keliones, 
darbą, kunigystę, šventimus...

Mielai valandėlę pasikalbė
ję, palikome lupynas ant stalo, 
kad kuris nors namykštis jas su
sižertų ir nuvalytų stalą, ant ku
rio styrojo du nemaži keturkam
piai saikai priskustų bulvių...

- Užteks lig pirmadienio... - 
matyt, virėjas brolis Merijade- 
kas čia mums taip padėkojo, kai 
pasiūliau dar daugiau nuskusti. 
“Kai reikės kada skusti bulvių, 
tai tik vyresniajam S. Kazėnui į 
Kauną paskambinkite, atvažiuo
siu”, - pasisiūliau ateičiai. Šitaip 
maloniai prabėgo poilsio valan
dėlė, kurią jie, kaip ir jėzuitai, 
vadina rekreacija. Per šį atokvė
pį sužinojau, kad vienas bene
diktinas turėjo iš Lietuvos atva
žiavusią senelę, o jos vyras, se
nelis, jau buvo prancūzas...

Kokia sparti tų prancūzų pa
žanga? Jie lietuviškai vis karto
ja: “Kaip gyvenate? Ar nieko 
netrūksta?” - klausinėja svečius 
Tėvas po vakarienės. “Gyvenu, 
kaip meškos ausy ir Dievo aky”, 
- atsakau šiam rūpestingam Tė
vui. O jis man dar priduria: 
“Kaip inkstas taukuose”. Iš tik
rųjų. O šiandien labai patenkin
tas vakariene: susmulkinti ko
pūstai su tarkuotomis morko
mis, rūgpienis su šutintomis bul
vėmis, tikriausiai, kurias patys 
nusilupome per atvangos valan
dėlę popietiniu metu, ir obuolys 
su karštos arbatos kaušu. Tikrai 
sveikas maistas ir maloni aplin
ka, kurią sudaro pamaldūs, pasi
šventę mūsų tautai, taikūs, kul
tūringi kunigai ir labai manda
gūs žmonės. Tikra Dievo kara
lystė žemėje ir ramybė geros va
lios žmonėms... Ačiū JAM...
X^H^X^X^X^X^X^M^X^X^X^X^

Windsor, Ont.
' VASARIO 16-OSIOS PRO

GA Windsoro Šv. Kazimiero para
pijos salėje surengėme rinkliavą 
Kanados lietuvių bendruomenės 
veiklai paremti. Aukojo: $50 - S. 
Kizis; $40 - J. Kizis; $20 - R. 
Dumčius, D. Naikauskas; $10 - Z. 
Mistautas, Jurgis Barisas, Jonas Ba- 
risas, P. Eidukas.

Gautus nuo mokesčių atleidi
mo pakvitamus parapijos salėje iš
dalins R. Dumčius. R.D.

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurj 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvių bendruomenės Long 
Island, NY, apylinkės metinis susi
rinkimas įvyko š.m. vasario 1 d. 1. 
T. Jasaičių namuose, dalyvaujant 
per 40 asmenų. Jam pirmininkavo 
J. Vilgalys, sekretoriavo N. Šalčiu
vienė. Buvo tylos minute bei susi
kaupimu prisiminta velionė Irena 
Vilgalienė, vadovavusi valdybai 
daugelį metų ir staiga mirusi prieš 3 
mėnesius. Apie valdybos veiklą 
kalbėjo L. Milukienė ir ją papildė 
A. Marijošienė bei 1. Kilienė. Pasi
sakymuose A. Mačiulaitis siūlė 
apylinkės valdybai artimai bendra
darbiauti su Lietuvių klubu Suffolk 
vietovėje. Buvo išrinkta nauja val
dyba: A. Barauskienė, G. Butkevi
čius, A. Guobys, I. Kilienė, A. Sa- 
vukynienė, N. Šalčiuvienė, J. Vil
galys ir R. Žukaitė - pusė iš jų nau
jieji ateiviai. Po to vyko kavutė ir 
užkandžiai. Po jų prof. dr. R. 
Šviedrys kalbėjo apie prof. I. Do
meiką ir jo gyvenimą. Tai buvęs 
žymiausias 19-to šimtmečio lietu
vis mokslininkas, gyvenęs Čilėje 
Jis dėstė universitete, kovojo už in
dėnų teises. Čilėje nemažai miestų, 
gatvių, aikščių, pavadintų Domei
kos vardu. Taipgi prof. R. Šviedrys 
susirinkusius supažindino su savo 
paties išleista knyga apie prof. Do
meikos keliones. Pabaigoje išreikš
ta namų šeimininkams Jasaičiams pa
dėka už malonų priėmimą ir globą. 
Nebeveikiant Kultūros židiniui, kaip 
rašoma Draugo 2004 m. 29 nr., yra 
susidarę šeimų židinėliai, kurie pa
laiko lietuvišką veiklą Niujorke.

Vokietija
Tarptautiniame Berlyno kino 

festivalyje buvo parodyta Vilniuje 
didelį pasisekimą turėjusi I. Miški
nio vaidybinė novelė Lengvai ir 
saldžiai, O. Burajos Dienoraštis ir 
L Kurulietytės Lengvas raganavi
mas. Susirinko daug žiūrovų, sė
dėjo net ant grindų. Didelio dė
mesio susilaukė filmas Lengvas ra
ganavimas, pasižymintis stipriu ori
ginalumu. Prie filmo autorės buvę 
sunku prisibrauti dėl žurnalistų, 
ypač prancūzų, apsupties.

[Lietuvos rytas, 2004 m., 37 nr.)

Gudija
Apie Pelesos lietuvių mokyk

lą rašo jos mokinės L Tevelytė ir 
M. Chaliauskaitė Lietuvių godose, 
2004 m. 1-2 nr. Joje mokosi vaikai 
iš įvairių kaimų ir miestelių. Jie esą 
darbštūs, linksmo būdo ir gerai be
simokantys. Mokykla turi taipgi ge
ros nuotaikos ir įdomių mokytojų, 
atvykusių iš Lietuvos ir įvairių Gu
dijos vietovių. Mokyklos direkto
rius A. Švelnys, pavaduotojai - A. 
Kuodytė ir J. Matiulevičius. Moky
tojos A. Česonienės rūpesčiu veikia 
įdomus muziejus, bylojantis apie 
šio krašto istoriją. Mokykloje vei
kia taipgi knygnešių būrelis, vado
vaujamas mokytojos Ž. Dainienės. 
Mokiniai rašo daug rašinėlių ir da
lyvauja konkursuose, laimėdami 
juose ir premijas. Už tai mokiniai 
esą dėkingi lietuvių kalbos moky
tojai D. Beliūnienei. Mokiniams 
sporto srity padeda šaunūs mokyto
jai D. Daugutis ir V. Žvaginienė. Jų 
dėka mokiniai laimėję ir premijų 
sporto varžybose. Neužmirštama

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^’T’ĄT IZ'Ą?? LIETUVIŲ KREDITO
1 A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........0.75%
santaupas............................... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....................1.35%
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

esanti ir B. Radvilavičienė, maiti
nanti bendrabučio gyventojus. Mo
kykloje yra švenčiamos religinės ir 
tautinės šventės. Vasarą mokiniai 
praleidžia įvairiose stovyklose Lie
tuvoje. Mokyklos kaimynystėj - 
šventovė su aukštu bokštu. Jos kle
bonas kun. K. Krikščiukaitis myli 
mokinius ir daug kuo juos aprūpi
na. Šventovėje mokiniai dažnai da
lyvauja Mišių aukoje.

Britanija
Viena seniausių lietuvių 

bendruomenių Bellshill vietovėje 
Škotijoje Vasario 16-ąją šventė 
sekmadienį, vasario 8. Taipgi kartu 
atšvęsta ir Lietuvių klubo 25-rių 
metų sukaktis. Šventė pradėta Mi- 
šiornis, kurias aukojo kun. P. Tveri- 
jonas Šventosios Šeimos šventovė
je. Skambėjo giesmės ir maldos žo
džiai lietuvių kalba. Po pamaldų vi
si rinkosi į Lietuvių klubo patalpas 
vaišėm. Minėjime dalyvavo kun. J. 
Andriušis, ne vieną dešimtmetį dar
bavęsis lietuvių sielovadoje, svei
katai susilpnėjus negalintis toliau 
darbuotis. Susirinkusiems savo da
lyvavimu pradžiugino karmelite se
suo vienuolė Marija Juozapa. So
vietmečiu ji susirašinėjo su tuome
tiniu politiniu kaliniu vysk. V. 
Sladkevičiumi. Lietuvai atstačius 
nepriklausomybę, sesuo Marija 
Juozapa buvo pakviesta į Lietuvą 
atsteigti Basųjų karmeličių vienuo
lyną Paštuvoje. Šiuo metu ši vie
nuolė steigia vienuolyną Maskvoje. 
Tarp svečių buvo Škotijos parla
mento narys M. McMahon, vietinės 
savivaldybės atstovas. Iš viso minė
jime dalyvavo apie 80 asmenų. 
Škotijos lietuviai, kaip rašoma Šv. 
Kazimiero šventovės leidiny Peni 
2004 m. 45 nr., visus stebina san
tarve bei vieningumu, nuoširdumu 
ir lietuvišku vaišingumu. Dauguma 
bendruomenės narių, dar kalbančių 
lietuviškai, yra gimę Škotijoje. Jų 
tėvai, seneliai ir proseneliai į Škoti
ją yra atvykę caro laikais.

Australija
A.a. Zuzana Stankūnavičie- 

nė, eidama 89 amžiaus metus, mirė 
š.m. sausio 21 d. Melburne. Velio
nė gimė 1915 m. rugpjūčio 27 d. 
Kaune. Tėvas Pr. Čepulkauskas bu
vo vienas nepriklausomos Lietuvos 
geležinkelių steigėjų. Zuzana baigė 
Kauno III gimnaziją ir Vytauto Di
džiojo universitete Kaune įsigijo 
biologijos specialybę. 1938 m. ište
kėjo už Stasio Stankūnavičiaus, 
draugavusi su juo nuo gimnazijos 
laikų. Jauna šeima įsikūrė Žaliakal
nyje ir susilaukė dviejų atžalų - 
Kristinos ir Balio. Neilgai trukus 
šeimą karo sūkuriai nubloškė į Vo
kietiją. Iš čia 1948 m. išvyko į 
Australiją ir apsigyveno Melburne. 
Gimė ir antras sūnus Jonas. Kurį 
laiką Z. Stankūnavičienė darbavosi 
ligoninės patologijos skyriuje ir va
karais studijavo patologijos medici
nos kursuose. Baigus šį kursą jai 
buvo pasiūlyta vadovauti naujai 
įsteigtam patologijos skyriui St. 
John of God ligoninėje Ballarte 
vietovėje. Čia šeima išgyveno iki 
1957 m., kai vėl grįžo į Melburną ir 
įsidarbino patologijos laboratorijoje 
Čabrini ligoninėje. Pašlijus vyro 
sveikatai kurį laiką vienai reikėjo 
išlaikyti šeimą. Pastaraisiais metais 
iki pensijos ji mokytojavo Mt. 
Waverley gimnazijoje. Nuo pat 
įsikūrimo pradžios Melburne Z. 
Stankūnavičienė gyvai reiškėsi 
Lietuvių bendruomenės veikloje. 
Taipgi buvo Lietuvių socialinės 
globos narė. Jos netektį apgaili 
vyras, dukra ir du sūnūs su šei
momis. J. Andr.

(Mūsų pastogė, 2004 m., 6 nr.)

PASKOLAS
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
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Proga pamatyti retenybes
Kolekcionierius James Richardson, paskolinęs senovės žemėlapius KLB 
muziejaus-archyvo parodai, rašo apie savo rinkinį. Jis vieną iš tų žemėlapių 

muziejui padovanojo
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□ KULTŪRIftlEJE VEIKLOJE
Kanados lietuvių muziejaus- 

archyvo prašomas trumpai api
būdinsiu dabartinę parodą. Ji 
bus iki kapinių lankymo savait
galio gegužės pabaigoje. Visi is
toriniai žemėlapiai parodoje yra 
iš mano asmeninės kolekcijos. 
Tai iš tikrųjų yra mano šeimos 
kolekcija - žmonos Birutės Bilkš- 
tytės-Richardson, vaikų Jokūbo 
Gintaro ir Sigitos Hilary. Dar ne
žinau, ar ji yra mūsų, ar mums tik 
patikėta kolekcija, kuri pateks į 
vertesnes rankas ateityje.

Tik vedęs pradėjau rinkti 
žemėlapius šio istorinio ir įdo
miausio pasaulyje krašto. Nors 
visą gyvenimą mane žavėjo že
mėlapiai, ypač antikiniai, tik 
1976 metais, kai susituokėm, ra
dau įdomią žemėlapių telkimo 
sritį ir pradėjau juos rinkti po
vestuvinėje kelionėje.

Juo daugiau išmokau apie 
Lietuvos istoriją, juo įdomesni 
tapo žemėlapiai, juo daugiau pa
norau jų įsigyti. Nutarėm, kad 
ribosimės laikotarpiu nuo XV š. 
pabaigos iki XVIII pabaigos ir 
padalijimo laikotarpiu. Kolekci
ja prasideda su pirmaisiais 
spausdintais žemėlapiais. Žemė
lapių rankraščiai (manuscript 
maps) yra per trapūs, reti ir 
brangūs, nors turime vieną 
spausdintą XIX š. pradžios že
mėlapį, kuriame yra kartografo 
arba leidėjo ranka rašytų korek
tūrų prieš spausdinant sekančią 
žemėlapio laidą. XVIII š. pabai-. 
ga man atrodė patogus baigties 
laikas ne tik todėl, kad Lietuva 
nyko iš žemėlapio kaip savita 
valstybė (ji liko, žinoma, aiškiai 
pažymėta provincija), bet ir to
dėl, kad žemėlapių paruošimas 
ir spausdinimas tiek buvo pa-

Retų Lietuvos žemėlapių parodoje Lietuvių muziejuje-archyve Missis- 
saugoje KLB pirm. R. Žilinskienė įteikia dovaną žemėlapių savininkui 
James Richardson Nuotr. K. Baliūnaitės

t

Lietuvaitės muzikos festivalyje
Š.m. vykusiame “Kiwanis” 

pianino festivalyje Toronte da
lyvavo Ilonos Beresnevičienės 
paruoštų šešių pianino mokinių 
grupė, Visos savo amžiaus gru
pėje tapo laureatėmis: Daina 
Norkutė (6 m.) - antra vieta, 
Vaiva Dzemionaitė (7 m.) - 
antra vieta, Brigita Gibavičiūtė 
(8 m.) - trečia vieta, Justė 
Melkytė (8 m.) dviejose skirtin
gose grupėse laimėjo dvi antras 
vietas, Daina Vilkelytė (9 m.) - 
trečia vieta, Aurelija Jusytė (13 
m.) - trečia vieta.

’ Pakalbinau vyriausią šios 
lietuvių grupės festivalio dalyvę 
Aureliją, kad papasakotų savo 
įspūdžius po festivalio, ką patar
tų jaunesniems už save, prade
dantiems groti.

“Aš pianino festivalyje da
lyvauju jau ketvirti metai. Tik 
pirmais metais nieko nelaimė
jau. Iš pradžių groti labai neno
rėjau ir grojau daugiau dėl ma
mos nei dėl savęs. O reikia groti 
kasdien, bemaž kasdien. Kai aš 
pati išmokstu kūrinį abiem ran
kom, prisisėdusi prie manęs 
mama pataiso pirštų judesius ir 
skamba daug geriau. Mama lei
do man groti saksofonu, bet aš 
nenorėjau jau tiek metų dirbusi 
palikti pianino. Esu labai dėkin
ga mamai, kad mane privertė 
groti pianinu, kai labai nenorė
jau. O po festivalio labai džiau
giuosi, kad laimėjau. Ką patar
čiau jaunesniems už mane? Rei
kia duot laiko, kad patiktų gro
jimas - įtikinančiai sakė Aurelija.

Daugumos dabartinės visuo
menės nuomone, talentai yra 
prigimties dovana ir jei jų netu
ri, su tokju likimu reikia susitai
kyti. Taip galvojant daugumai
vaikų visam gyvenimui yra už

žengęs, jog jų leidyba tapo nebe 
išskirtinis menas. Anksčiau že
mėlapiai galėjo būti savotiškai 
dekoratyviniai arba net savotiš
kai netikslūs. Jie prarado tokį 
savitumą XIX šimtmetyje tobu
lėjant jų tikslumui ir techninei 
leidybai.

Norėčiau atkreipti Jūsų dė
mesį į kai kuriuos šios parodos 
žemėlapius. Didžiausias ir gal 
svarbiausias yra Hessel Gerrits 
žemėlapis, datuotas 1631 m., 
kuris pakabintas pietinėje sieno
je. Šis didelis žemėlapis, suda
rytas iš keturių “folio” puslapių, 
kurie originaliai buvo įrišti atla
se, išleistame žymiojo olando 
žemėlapių leidėjo Blaeu, taip 
pat yra vadinamas “Radvilų” 
(“Radziwill”) žemėlapiu, nes jis 
buvo užsakytas (t.y. apmokėtas) 
Radvilų šeimos nario 1613 m. ir 
spausdintas 1931 m. Šis tikrai 
yra pamatinis pavyzdys Lietu
vos kartografijoje, nes jis buvo 
atgamintas mažesnėmis formo
mis daugelio leidėjų, įskaitant 
Hondius. Pastarasis buvo dova
notas muziejui ir apipavidalintas 
tame pačiame lape su dviem 
juostomis, kurios rodo Dniepro 
upės taką šonuose.

Seniausias radinys yra lapas 
iš 1493 m. Niurnbergo kronikos. 
Kitas to tomo lapas buvo ro
domas ankstesnėje parodoje, 
muziejuje prieš maždaug 9 me
tus. Daugelis lapų iš šio tomo 
laikomi labai svarbiais, nes juo
se yra miestų vaizdai (pvz. Kro
kuvos žemėlapis yra itin įspū
dingas). Deja, dauguma jų yra 
tik įsivaizduoti, kaip matyti iš jų 
panašumo - miestų ir miestelių 
vaizdai kartojasi. Leidėjai sten
gėsi kuo daugiau vaizdų spaus
dinti pavartojant tas pačias me- 

trenkiamos durys. Mūsų lietuvių 
visuomenėje yra nemažai muzi
kų, vadovų ir mokytojų, kurie 
sugeba suburti jaunas atžalas į 
įvairaus pobūdžio muzikos užsi
ėmimus. Ar tai būtų dainavimas, 
pianino ar kito instrumento groji
mas per kantrų ilgametį praktika
vimą vaikai įgyja pasitikėjimą 
savimi, o tėvai irgi dar padrąsina.

Talentai auga natūraliu ir 
disciplinuotu būdu. Kiekvieno 
vaiko siela yra atvira grožiui, 
gėriui, džiaugsmui ir meilei. 
Mūsų, tėvų, pareiga juos taip 
vesti, kad neprislopintume juose 
įgimtų gebėjimų. Ne kiekvieną 
vaiką galėsime padaryti garsiu 
pianistu ar dainininku. Suzuki 
mokyklos įsteigėjas sako: “Te 
muzika būna ne tikslas, o prie
monė lavinti kilnios sielos žmo
nes”, jautrius aplinkai ir dvasios 
vertybėms, kurios šiais skubaus 
gyvenimo laikais yra nuvertina
mos ir nepilnai ugdomos. Klau
sydami muzikos, grodami ir dai
nuodami mokykime šeimose 
vaikus darbštumo, kantrumo, 
drausmingumo taip, kad jie tap
tų geraširdžiais, jautrios ir tau
rios dvasios žmonėmis. Jei vai
kas dar ir gerai gros, tai bus ta
lentas, reikalingas mūsų visuo
menei. Siniči Suzuki nuomone, 
“jei muzika nėra didžiausia jo 
svajonė, vėliau jaunas žmogus 
galės pasirinkti jį labiau vilio
jantį kelią. Jūsų sūnus groja 
labai gerai. Turime daryti viską, 
kad jis taptų toks pat puikus 
širdimi ir protu. (...) Užuot de
javę prislėgti įsivaizduojamo li
kimo, padarykime ką nors ver
tingo patys - juk su savimi turi
me gyventi iki mirties”.

Janina Dzemionienė

dines klišes!
Parodoje yra keli ptolemė- 

jiški žemėlapiai iš XVI š. ir 
XVII š. pradžios. Nereiškia, kad 
jie nupiešti Ptolemėjo (II š. pra
džios Aleksandrijos mokslinin
ko). Tai yra žemėlapių rūšis, ku
ri kilo iš jo pradinio kartografi
nio darbo. Salia jo žemėlapių, 
kurie visi dingo laiko tėkmėje, 
Ptolemėjas buvo pirmasis, kuris 
sudarė vietovių atpažinimo tvar
ką pagal ilgumo ir platumo ko
ordinates, pagal kurias jo žemė
lapiai buvo kopijuojami. Visi jo 
žemėlapiai buvo atgaminti XV 
š. pradžioje. Nors jis žinojo, kad 
pasaulis - gaublys (mažiausiai 
keletą šimtmečių prieš šiam 
klausimui vėl iškylant viešu
mon), rašoma, kad jo apskaičia
vimas Azijos rytinės-vakarinės 
apimties suklaidino Kristoforą 
Kolumbą, kuris manė pasiekęs 
Indiją ir todėl Karibų salos pa
vadintos “West Indies”.

Šie žemėlapiai buvo iš es
mės geriausi, kokius buvo gali
ma rasti XV ir XVI šimtmečiuo
se. Jie buvo perspausdinti daug 
kartų įvairiuose leidiniuose Itali
joje, Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Šveicarijoje bei kitur. Jau XVI 
š. atsirado daugybė naujos infor
macijos iš tyrimo kelionių ir 
tikslesnės žemėlapių braižybos, 
su pagerintais matavimo įran
kiais. Ptolemėjiški žemėlapiai 
susilaukė priedų - naujesnių že
mėlapių. Pagaliau XVI š. Pasku
tiniame trisdešimtmetyje buvo 
pagaminti nauji atlasai, visai be 
ptolemėjiškų žemėlapių. Šioje 
parodoje esantys Ortelius ir 
Mercator žemėlapiai yra pavyz
džiai iš tokių ankstyvų atlasų.

Kartografijos ir spausdini
mo pažanga spartėjo XVII š., 
taip pat geriausiuose žemėla
piuose atsirado puošnūs dekora
tyviniai elementai. Geras pavyz
dys yra Coronelli žemėlapis ry
tinėje parodos pusėje. Šio žemė
lapio graviūros kokybė yra tie
siog pribloškianti. Ji geriausiai 
matosi “cartouche” dalyje, ku
rioje įrėmintas žemėlapio pava
dinimas ir kita reikalinga infor
macija. Nors atrodytų, kad ji - ne
esminė žemėlapio dalis, be abejo 
žemėlapio sudarytojui, graviūruo- 
tojui ir leidėjui tai buvo unikali 
žemėlapio žymė arba parašas, ir 
todėl ji sukurta akiai patraukti, 
kad ir sudaiytojams būtų skiria
mas atitinkamas dėmesys.

Kiekvienas žemėlapis šioje 
parodoje turi įdomią kilmę. Aš 
trumpai apibūdinau keletą jų, 
norėdamas sugundyti daugiau 
žiūrovų juos pamatyti savo aki
mis. Jeigu kas turėtų klausimų, 
prašome kreiptis per muziejų - 
aš mielai įjuos atsakysiu. Dėko
ju muziejaus valdybai, kad su
darė progą mums pasidalinti 
mintimis ir vedėjai dr. Rasai 
Mažeikaitei bei Vilijai Gačiony- 
tei už parodos parengimą.

Vertė RSJ

“Kiwanis” pianino festivalio laureatės su mokytoja Ilona Beresnevi- 
čiene Nuotr. J. Norkaus

Sėdi iš kairės: Vaiva Dzemionaitė (II vieta), Daina Norkutė (II .vieta), 
Justė Melkytė (dvi II vietos; stovi: Aurelija Jusytė (III vieta), Daina
Vilkelytė (III vieta), Brigita Gibavičiūtė (III vieta) Ntr. D. Puterienės

Žilvinas Jasys, Altorius Lietuvos šventovėje

Gausus istoriko darbai 
Vytauto Didžiojo universiteto senatas, įvertindamas kunigo 
Vinco Valkavičiaus nuopelnus lietuvių emigracijos istorijos 
tyrimuose, 2003 m. birželio 25 d. suteikė jam VDU garbės 
daktaro vardą. Garbės daktaro regalijas universiteto 
rektorius prof. Vytautas Kaminskas kartu su senato nariu 
prof. Algirdu Avižienių įteikė 2004 m. kovo 14 d. Bostono 

arkikatedroje po 11 vai. Mišių
Vincas Valkavičius (rašo 

angliškai William Wolkovich- 
Valkavičius) kunigas, istorikas, 
muzikas, antros kartos JAV lie
tuvis gimė 1929 m. Hudson, 
Massachusetts, JAV. Mokėsi 
Bostono Šv. Jono kunigų semi
narijoje, 1953 m. įšventintas ku
nigu. 1980 m. Bostono College 
įgijo istorijos magistro (Ameri
can Studies) laipsnį. Dirbo įvai
riose amerikiečių ir lietuvių pa
rapijose, nuo 1962 m. Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos klebonas Nor
wood, Ma. Būdamas kunigu, jis 
visą gyvenimą patarnavo lietu
vių ir nelietuvių kilmės žmo
nėms, o visą savo veiklą ir dar
bus pašventė lietuvybei.

Kaip smuikininkas ir daini
ninkas (baritonas) dalyvavo ka
meriniuose koncertuose lietuvių 
telkiniuose, grojo Brocktono, 
MA, orkestre, Needhamo, MA, 
Filharmonijoje. Nuo 1961 m. 
dalyvavo Cambridge, MA, reng
tuose kameriniuose koncertuose.

Kun. Vincas Valkavičius 
aktyviai dalyvauja visuomeni
niame lietuvių išeivijos gyveni
me, yra Lietuvos katalikų moks
lo akademijos. Lituanistikos ins
tituto, Amerikos lietuvių istori
jos, kelių amerikiečių istorijų 
organizacijų narys. Bendradar
biauja žurnaluose Lituanus, His
torical Journal of Massachu
setts, Polish American Studies.

Istorinių tyrimų sritis - lie
tuvių emigracijos tautiniai bruo
žai. Kun. V. Valkavičius ilgus 
metus rinko, tikslino, tyrinėjo, 
sistemino informaciją apie visą 
JAV lietuvių išeivijos gyvenimą 
ir veiklą, aplankė nemažai lietu
vių telkinių ir peržiūrėjo daug 
archyvų. Jo patarimais, pagalba 
ir surinktais archyvais rašydami

Kun. VINCAS VALKAVIČIUS

mokslinius darbus naudojosi 
daug Lietuvos istorikų.

Kun. Valkavičius daugiau
sia rašo anglų kalba. Iki šiol yra 
išleidęs 13 knygų, parašęs 65 
straipsnius, 37 knygų apžvalgas, 
15 įvairių enciklopedinių 
straipsnių. Išleido atskirą knygą 
apie kun. J. Žebrio gyvenimą 
bei darbus (Lithuanian Pioneer 
Priest of New England: The Life 
of Rev. J. Zebris, 1980), parašė 
vienos pagrindinių senosios lie
tuvių išeivijos organizacijų Lie
tuvos vyčių 75 metų istoriją (Li
thuanian Fraternalism: 75 
Years of US Knights of Lithua
nia (1988)). Taip pat jis tyrinėjo 
ir lietuvių išeivijos komunistų 
veiklą, išleido knygą apie jų va
dą A. Bimbą (Bay State “Blue" 
Laws and Bimba, 1973).

Didžiausias įnašas į lietuvių 
emigracijos istoriją yra 3 tomų 
enciklopedinis veikalas apie lie
tuvių katalikų parapijų JAV is
toriją Lithuanian Religious Life 
in America (Lietuvių religinis 
gyvenimas Amerikoje, 1991, 
1996, 1998). Knygoje aprašyta 
daugiau kaip šimto lietuviškų 
parapijų veikla nuo jų įsikūrimo 
XIX š. pabaigoje iki XX š. pa
baigos. Taip pat aptarta lietuvių 
organizacijų kultūrinė veikla, 
pastangos kurti tautines parapi
jas, išlaikyti lietuvybę, pateiktos 
trumpos kunigų ir vienuolių bio
grafijos.

Kun. V. Valkavičius tyrinė
jo ne tik lietuvių, bet ir kitų tau
tų emigracijas. Amerikos akade
miniuose leidiniuose jis yra pa
skelbęs straipsnių apie lenkus, 
latvius, estus, airius, albanus. 
Už didelį indėlį Amerikos lenkų 
istorijos tyrinėjimuose 2000 m. 
Amerikos lenkų istorikų draugi-, 
ja PAHA (Polish American His
torical Association) paskyrė V. 
Valkavičiui pirmąją “Amicus 
Poloniae” premiją ne lenkų kil
mės istorikui.

1997 m. kaip muzikas, isto
rikas, lietuvių išeivijos veikėjas 
V. Valkavičius buvo apdovano
tas Gedimino ordinu.

Kun. Vincas Valkavičius 
yra susijęs ir su Vytauto Didžio
jo universitetu. 1999 m. pavasa
rį Istorijos katedroje dėstė Šiau
rės Amerikos lietuvių diasporos 
istoriją. Savo surinktą didžiulį 
archyvą jis dovanojo Vytauto 
Didžiojo universiteto Lietuvių 
išeivijos institutui, kur jo su
kauptais archyvais, tyrinėjimais 
galės naudotis ne tik VDU stu
dentai, bet ir tyrinėtojai iš visos 
Lietuvos.

Dr. Daiva Dapkutė,
Lietuvių išeivijos institutas

XX profesionalių Lietuvos 
teatrų festivalio Vaidiname žem
dirbiams žiūrovai šiemet turėjo 
progą Rokiškyje pamatyti ir pa
čius geriausius Lietuvos teatrų 
pastatymus. Vasario pradžioje 
prasidėjusiame ir šešiolika dienų 
trukusiame festivalyje dalyvavo 
penkiolika profesionalių teatrų iš 
visos Lietuvos su septyniolika 
spektaklių. Atidarymo vakare Os
karo Koršunovo teatras rodė Va
sarvidžio nakties sapną pagal Wil
liam Shakespeare. Vilniaus “Me
no fortas” pasirodė su Eimunto 
Nekrošiaus Hamletu. Lietuvos 
valstybinis dramos teatras pastatė 
Valentino Masalskio režisuotą 
spektaklį Įpročio jėga. Anželinos 
Cholinos šokio teatras žavėjo 
įspūdingu šokio spektakliu Car
men. Lietuvos rusų dramos teat
ras atvyko su naujausia savo 
premjera - Nikolajaus Gogolio 
komedija Vedybos. Lietuvos vals
tybinis jaunimo teatras jaunajai 
publikai pristatė Liuros Sintijos 
Černiauskaitės Liucė čiuožia.

Vilniaus “Keistuolių teatras” 
parengė net du spektaklius: vai
kams linksmą vaidinimą Dūks- 
tantmečio kurmį, suaugusiems - 
Juokdario mirtį arba kas nužudė 
Šekspyrą. Vilniaus teatras “Lėlė” 
jaunimą džiugino Coliuke pagal 
H. C. Anderseno pasaką, o Kau
no lėlių teatras surengė Didįjį lė
lių šou. Kauno valstybinis akade
minis dramos teatras suvaidino 
nuotaikingą Augustino Griciaus 
komediją Palanga, Panevėžio 
Juozo Miltinio dramos teatras pa
rodė Moljero Skapeno klastas, o 
Panevėžio teatras “Menas” - Vy
tauto V. Landsbergio Obuolių pa
saką. Šiaulių dramos teatras ne
nusileido su Jono Basanavičiaus 
surinktų pasakų motyvais pa
grįstu Daktaru ir Mangaryta. Klai
pėdos dramos teatras pristatė Ai
do Ginočio režisuotą ir daug kal
bų sukėlusią radikalią komediją 
Tautkrūša. Festivalis uždarytas 
Vilniaus mažojo teatro naujausiu 
pastatymu - Rimo Tumino reži
suotu serbų dramaturges Biljanos 
Srbljanovič pjese Šeimyninės 
istorijos.

Vytautas Damaševičius, kino 
ir TV filmų režisierius, lietuviškos 
dokumentikos kūrėjas, neseniai 
atšventė savo 60 metų amžiaus 
bei 25 metų kūrybinės veiklos ju
biliejų. Nuo 1978 metų jis yra su
kūręs apie 20 Lietuvos kroniko ki
no žurnalų ir tiek pat dokumenti
nių filmų: Liūdnoji Venecija, At
sargiai, gamta, Kaimo mokytojos, 
Gyvybės salos, Gėlė ant tako, Gy

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

Vilniaus universiteto bibliotekos bronzinės išorinės durys, kuriose 
skulptorius Jonas Meškevičius vaizduoja svarbiausius Lietuvos kultū
rai įvykius ir žmones. Durų viršutinėje dalyje matyti Kristupo Radvilos 
Našlaitėlio, Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus, popiežiaus 
Grigaliaus XIII, kardinolo Jurgio Radvilos, Lenkijos ir Lietuvos val
dovų Stepono Batoro ir Žygimanto Augusto atvaizdai, Vilniaus univer
siteto herbas ir užrašas “Pirmajai lietuviškai knygai 450 metų”. Žemiau 
- M. Mažvydo Katekizmo titulinis puslapis, M. Daukšos Postilė, Ka
raliaučiaus ir Vilniaus universitetų vaizdai, lietuvių raštijos veikėjų 
Konstantino Sirvydo (pirmasis lietuvių kalbininkas) su Kristijonu Do
nelaičiu (grožinės literatūros pradininkas), Simono Daukanto (Lietuvos 
istorijos tėvas) su vysk. Motiejumi Valančium (Lietuvos švietėjas), Vin
co Kudirkos, Jono Basanavičiaus, Jurgio Bielinio (knygnešių gadynė, 
Aušra, Varpas), Vaclovo ir Mykolo Biržiškų, Vinco Mykolaičio-Putino 
(raštijos tyrėjai ir literatai) portretai. Pačioje apatinėje dalyje amati- 
ninkai-knygdirbiai ir poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiai iš jo poe
mos Pažinimo medis: “Tiems žmonėms, žodžio stogą kėlusiems, toms 
knygoms, mūsų lopšį supusioms” Nuotr. G. Kurpto

vūnijos pasaulyje, Sibiro Lietuva ir 
kt. Pačiam autoriui reikšmingi jo 
kino žurnalai Vėlinių ugnys, Bari
kadų vaikai apie 1987-1991 metų 
įvykius Lietuvoje. 1992 m. V. Da
maševičius su Lietuvos alpinistais 
kopė į Everesto viršūnę ir 20 die
nų filmavo 6.5 km aukštyje - taip 
gimė filmas Kelias į Everestą. Nuo 
1993 metų kino kamerą pakeitė į 
vaizdo kamerą, bet tęsė doku
mentikos tradiciją: su kino opera
toriumi Juozu Matoniu sukūrė 
per 100 video filmų, kuriuos su
dėjo į ciklus Menininkų portretai, 
Į veikti negalią, Repeticija-teatro 
pulsas bei videofilmų apie kultū
ros paveldą Negrįžtantis laikas, 
Išnykstantis Žvėrynas, Siauruku į 
trečiąjį tūkstantmetį, Mano širdis 
Krokuvoje ir kt.

Karaliaučiaus (Kaliningra
do) 750 metų jubiliejaus, kuris 
bus švenčiamas 2005 metais, 
proga Lietuva miestui “padova
nos” aikštę su paminklu. Lietuvos 
delegacija, kurioje dalyvavo Kul
tūros ministerijos, Kauno, Vil
niaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Pane
vėžio miestų, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento, Klaipėdos 
universiteto, Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejaus atstovai, lydi
ma Lietuvos generalinio konsulo 
Kaliningrade Vytauto Žalio, vice
konsulo Tomo Valiuko ir Lie
tuvių verslo klubo Kaliningrade 
pirmininko Stanislovo Juciaus, 
aptarė šį projektą su Kalinin
grado miesto burmistru Jurijum 
Savenka. Aikštei, kuri vadinsis 
Lietuvių aikšte, vieta parinkta 
Admirolo gatvės, Kaštonų alėjos 
ir Pergalės prospekto sankirtoje. 
Jos viduryje bus pastatytas pa
minklas Liudvikui Rėzai, lietuvių 
mokslininkui ir tautosakininkui, 
gyvenusiam ir dirbusiam Kara
liaučiuje (tuometiniame Koenigs- 
berge) XIX šimtmetyje.

“Žemės ūkio enciklopedijos” 
antrąjį tomą išleido Mokslo ir en
ciklopedijų leidybos institutas. Ja
me aptariami agronomijos, vete
rinarinės medicinos, zootechni
kos, žemėtvarkos, žemės ūkio 
ekonomikos, žemės ūkio inžineri
jos mokslų dalykai. Pasak Žemės 
ūkio enciklopedijos mokslinės ta
rybos pirmininko prof. Albino 
Rustos, iš viso enciklopediją su
darys trys tomai, joje bus aptarta 
per 25,000 žemės, miško ir van
dens ūkio terminų. Leidėjai įsiti
kinę, kad ši enciklopedija bus 
pravarti ne tik mokslo visuome
nei, bet ir Lietuvos ūkininkams, 
besimokančiam jaunimui. Leidy
bą remia Lietuvos vyriausybė. G.K.
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. PRISIKĖLIMO
JEW) 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 doleriu
MOKA 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 GIC-met. palūk............... 1.75%
3 metų GIC-met. palūk...............2.10%
4 metų GIC-met. palūk...............2.50%
5 metų GIC-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%

IMA UŽ:
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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK
KAINUOS

||k Iteh. Iš VISO

KM +GST
Victor Rudinskas, Broker

Tel.: 416 249-7829

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 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

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

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

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

ei: (416)233-4601
$QOO*

for 1 parcel fjboif
^coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

Ooff

Įžodį davę ir įsijungę į Hamiltono “Širvintos-Nemuno” tunto gretas 
skautai su vadovais. Iš kairės: J. Blyskis, M. Lattanzi ir K. Brazauskas. 
Už jų - draugininkas ps. G. Senkus, s.v. R. Bartninkas ir s.v. fil. A. 
Blyskis Nuotr. L. Lattanzi

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

šį biudžetą privatizavimo biu
džetu. Jis ves Kanados sveikatos 
sistemą į privačias rankas, lygiai 
kaip į jas nukeliavo “Petro-Ca- 
nada”. Buvęs ministeris John 
Manley, vienintelis asmuo pa
lietęs skandalingų pinigų reika
lą, teisino vyriausybę, kad val
dant 180 bil. dol. biudžetą, pasi
taiko nesklandumų, nesąžiningų 
tarnautojų ir karts nuo karto 
įvyksta nusikaltimų. Jis užgyrė 
biudžetą kaip naujoviškai, ap
dairiai, bet kartu ir drąsiai pa
skelbtą. Jis nesutinka, kad gali 
būti koks nors tipiškas rinkiminis 
biudžetas. Vyriausybės pastangos 
- užtikrinti geresnę ateitį tinkamai 
tvarkant finansus ir atstatant pasi
tikėjimą vyriausybe - yra teigia
mas reiškinys.

Naujos Kanados konser
vatorių partijos pirmasis su
važiavimas vyko Toronte. Iš tri
jų į partijos vadus kandidatuo
jančių pirmu balsavimu, 53% 
dauguma buvo išrinktas Stephen 
Harper, palikęs Belindą Stro
nach antroje vietoje ir Tony Cle
ment - trečioje. Šiuo metu di
džiausias naujojo partijos vado 
rūpestis yra besiartinantys fede
raciniai rinkimai. Partija dar nė
ra tinkamai pasiruošusi krašto 
rinkimų vajui, stokoja pinigų ir 
laiko. Renkant naują partijos va
dą vyko tarpusavio nesutarimų. 
Dabar teks skubiai vienyti visų 
trijų kandidatų šalininkus parti
jos vadovybės susirinkime. S. 
Harper jau patvirtino, kad nau
josios partijos vado pavaduotoju 
yra paskirtas Peter MacKay, su
daręs numatytos vyriausybės su
dėtį. Jis bando įtikinti busimuo
sius rinkėjus, kad Kanados kon
servatorių partija nesanti tik Ka

nados sąjungiečių ir prog. kon
servatorių partijų junginys, bet 
jau vieninga partija. Tik prieš 
pusmetį ji vylėsi tapti oficialia 
opozicija parlamente, o dabar 
jau ruošiasi laimėti rinkimus ir 
sudaryti vyriausybę. S. Harper 
tikisi, kad po triukšmą sukėlusių 
išeikvojimų liberalų vadovauja
moje vyriausybėje, liberalai dels 
paskelbti rinkimus, kol bus iš
aiškinti nusikaltę asmenys. Jo 
nuomone, Kanados piliečiai, 
prieš atiduodami savo balsus, 
nori išgirsti iš liberalų aiškų at
sakymą, kur nukeliavo šimtai 
milijonų dolerių ir kaip tikimasi 
juos grąžinti į valstybės iždą?

Ontario provincijos kon
troliuojama elektros gamybos 
korporacija 2003 m. prarado dar 
491 milijoną dolerių. Ontario 
valdžia, laikydamasi savo paža
do uždaryti visas anglimi elek
tros energiją gaminančias, jėgai
nes, privertė korporaciją nurašy
ti didelę inventoriaus dalį, nes 
anksčiau buvo numatyta, kad jos 
galės veikti bent iki 2007 metų. 
Atominės jėgainės nedavė pel
no, nes patyrė daugelį sutrikimų 
ir nenumatytų atominių reakto
rių uždarymų. Nenumatoma, 
kad elektros kainos smarkiai kil
tų, nes gretimai esančių JAV 
valstijų energijos tiekėjai mielai 
parduotų savo perteklių. Ontario 
energijos ministeris dabar svars
to, iki kokio laipsnio atnaujinti 
dabar tik iš dalies ar visai nevei
kiančias tris atomines jėgaines, 
rasti kitus energijos šaltinius 
statant naujas jėgaines. Anglimi 
gaminama elektros energija šiuo 
metu sudaro apie trečdalį visos 
Ontario elektros.

Ledo ritulio rungtynių me
tu profesiniam žaidėjui Steve 
Moore buvo sulaužytas sprandi- 
kaulis. Po šio žaidimo buvo ves
tas apklausinėjimas apie ledo 
ritulio žaidimo grubumą ir vyks
tančias muštynes žaidėjų tarpe. 
Apie du trečdaliai apklaustųjų 
pasisakė prieš grubų žaidimą, 
tačiau kai buvo apklausti tie 
žmonės, kurie lankosi žaidynių 
arenose, jų nuomonė buvo kito
kia. Ledo ritulys yra vienas iš 
labiausiai kūno sąlytį toleruo
jančių žaidimų. Tam tikslui žai
dėjai nešioja įvairias apsaugos 
priemones, kurios apsaugo nuo 
sužeidimų. Muštynės ant ledo 
yra toleruojamos, nes to pagei
dauja žiūrovai, tačiau sunkiau 
sužeistų žaidėjų būna tik 2-3 per 
metus. O slidinėtojų kasmet nuo 
sužeidimų miršta apie 35. Beis
bolo žaidėjų kasmet sunkiai su
sižeidžia daugiau kaip 6000, o 
nuo sužeidimų miršta 2-3. Ame
rikietišką futbolą žaidžiant vien

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc„ol.s..ol.i.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

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

S P O RTA S I
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: Pasibaigus Lie
tuvos moterų krepšinio lygos 
(LMKL) reguliariojo sezono rung
tynėms, komandos išsidėstė taip:
1. Vilniaus “Lietuvos telekomas”,
2. Marijampolės “Arvi”, 3. Kauno 
“Laisvė”, 4. Alytaus “Snaigė”, 5. 
Kauno “LKKA Kaunas”, 6. Klaipė
dos “Lemminkainen”. Eurolygos 
pirmenybėse Kauno “Žalgiris” na
muose 95:72 nugalėjo Istambulo 
“Ulker” krepšininkus. Toronto Star 
dienraščio sporto skyriuje buvo il
gas straipsnis apie 18 metų, šešių 
pėdų 9 colių ūgio krepšininką lie
tuvį Vitą Naudžiūną žaidžiantį 
krepšinį Eastern Commerce mo
kyklos “Saints” komandoje. Vitu 
yra jau susidomėję JAV NCAA pir
mos divizijos “Chicago State”, 
“Nichols State” mokyklos ir Toron
to York universitetas.

LENGVOJI ATLETIKA: Bra
zilijoje vykusiose šiuolaikinės pen
kiakovės pasaulio taurės antrojo ra
to varžybų baigmėje Lietuvos at
stovas E. Krungolcas užėmė antrąją 
vietą (5636 taškai) ir A. Zadne- 
provskis - trečiąją (5616 t.). Laimė
jo vengras V. Horvath (5748 t.). 
Pažymėtina, kad abu penkiakovi- 
ninkai jau yra išsikovoję kelialapį į 
olimpiadą. Moterų varžybose L. 
AsadSįskaitė tarp 32 atlečių buvo 
20-ta. Olimpiadai besiruošianti 
lengvaatletė Austrą Skujytė po lai
mėto prizo Vengrijoje labai gerai 
pasirodė JAV studentų varžybose 
Arizonoje. Ji pasiekė geriausią šių 
metų rezultatą pasaulyje - 6345 taš
kus ir kartu pagerino 20 metų išsi
laikiusį stadiono rekordą. Austrą 
laimėjo šuoli į aukštį, rutulio stūmi
mą 800 m bėgimą 100 m barjerinį 
bėgimą ir 200 m bėgime trečiąją 
vietą Varžybose dalyvavo 13 dau- 
giakovininkų. Vidutinių ir ilgų 
nuotolių bėgikas Mindaugas Pūkš
tąs JAV vykusiame “Motorolos” 
maratone buvo trečias (2 vai. 14 
min. 58 sek.) ir kartu įvykdė olim
pinį normatyvą ir užsitikrino kelia
lapį į Atėnus.

IMTYNĖS: Lenkijoje įvyku
siose aukšto lygio graikų-romėnų 
imtynių varžybose “Poland Open”, 
kuriose dalyvavo 114 imtynininką 
nugalėtoju iki 120 kg tapo lietuvis 
M. Mizgaitis, baigmėje parklupdęs 
olimpinį čempioną lenką A. 
Wronski. Tarptautinė imtynių fede
racija (FILĄ) suteikė Lietuvai teisę 
rengti 2005 metų pasaulio jaunimo 
graikų-romėną laisvųjų stilių ir 
merginų imtynių čempionatą

BURIAVIMAS: Europos bu
riavimo taurės “Eurolymp” regatos 
“Laser” klases varžybose Italijoje, 
lietuvis G. Gūžys užėmė ketvirtąją 
vietą

DVIRAČIAI: Meksikoje vyks
tančio pasaulio dviračių tako taurės 
varžybų antrojo rato moterų užbė- 
gimo varžybose Lietuvos atstovė S. 
Krupeckaitė užėmė trečiąją vietą o 
moterų 500 m. atskiros pradmės 
lenktynėse iškovojo penktąją vietą 
Tarptautiniame dviračių sporto or
ganizacijos (UCI) valstybių įverti
nime Lietuva užima ketvirtą vietą.

ČIUOŽIMAS: Pasaulio dailio
jo čiuožimo pirmenybėse Vokieti
joje kaunietis A. Rėklys vyrų atran
kos varžybose pasidalijo 35-36 vie
tomis ir į baigmę nepateko. Nege
riau pavyko ledo šokių varžybose 
iš JAV kilusiai C. Zazman ir kau
niečiui A. Radišauskui, užėmu- 
siems paskutinę - 29-tą vietą V.P.

tik universitetų rungtynėse nuo 
sužeidimų kasmet miršta 3-4, o 
įskaitant visus žaidėjus - 15. 
Ledo ritulio rungtynių komenta
torius Don Cherry pareiškė, kad 
šis sportas yra labiausiai jaudi
nantis, estetiškai malonus, gru
bus, bet nekeliąs mirtinio pavo
jaus. Žaidėjų muštynės paprastai 
yra saugios, jos daugiau parodo
mosios. Jis pataria tėvams ska
tinti savo vaikus žaisti ledo ritu
lį, nes ten peštynės nesibaigia 
sužeidimais.

Ministerio pirmininko rin
kiminė įstaiga Montrealyje bu
vo užimta keliolikos žmonių 
grupės, protestuojančios prieš 
cheminius teršalus deginančios 
įmonės statybą. Protestuojan
tiems pašalinti iš įstaigos reikėjo 
policijos pagalbos. Panašiai bu
vo įvykę ir imigracijos ministe- 
rės rinkiminėje įstaigoje Toron
te. Čia protestuotojai reikalavo 
sustabdyti pakistaniečio studen
to deportaciją kuris neteisėtai 
buvo atvykęs į Kanadą studi
juoti neegzistuojančioje mokyk
loje. Protestuotojai, besibrauda
mi į įstaigą partrenkė sargą že
mėn, ir kaip teigiama, jis buvo 
kurį laiką netekęs sąmonės. įsi
brovėliams tramdyti buvo pa
naudoti pipiriniai purkštuvai. 
Aštuoni iš jų turės stoti prieš 
teisėją dėl padarytos žalos ir 
smurto. . ,.------------------------------------- A. V.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių j

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. term, 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, pažym. 
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
• mortgičlus iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičlus

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:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvirtad. 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

i imu i ii 111 m iiii ii
iiiiiiiiiiiim i imu

Lina Kuliavienė

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

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

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kanadoje ir 
Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip nuolatinis šal
tinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės išlaikymą bei studijuo
jantį jaunimą Kanadoje ir teikti finansinę paramą Lietuvai.

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 veikla 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 
t 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 atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant j 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:tomsenkus@rogers.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


Paminėta Kovo 11-toji
Lietuvai švenčiant 14-tąsias 

nepriklausomybės metines, į ben
drą tautos džiaugsmą Kovo 11- 
tosios minėjimais įsijungė ir iš
eivija.

Toronte toks minėjimas su
traukė keletą šimtų tautiečių į 
Prisikėlimo parapijos salę kovo 
21 d. Pradėjo jį Tėvynės s-gos 
Toronto židinio pirm. Kazys 
Manglicas, pasveikinęs susirin
kusius ir pakvietęs sugiedoti 
Tautos himną, po kurio rimties 
minute pagerbti už tėvynės lais
vę žuvusieji. Invokaciją sukal
bėjo Vilniaus katedros klebonas 
kun. R. Doveika, tuo metu lan
kęs Kanados lietuvius ir vedęs 
priešvelykines rekolekcijas. Svei
kinimus tarė KLB krašto val
dybos pirm. R. Žilinskienė ir 
Lietuvos gen. garbės konsulas 
H. Lapas. Į šį minėjimą iš Lie
tuvos atvykusį kariuomenės va
dą gen. mjr. Joną Kronkaitį gau
sūs dalyviai sutiko nuoširdžiais 
plojimais, garbingą ir retą svečią 
pristačius V. Biretai.

Kariuomenės vadas, pasi
džiaugęs nepriklausomybę atga
vusios tėvynės stiprėjimu, iškė
lęs laisvės kovotojų nuopelnus, 
pasakojo apie Lietuvos kariuo
menės persitvarkymo raidą, po 
įžanginės dalies visa tai pailius
truodamas skaidrėmis bei vaiz
dajuostėmis. Po paskaitos gene
rolas atsakinėjo į klausimus, ku
riems, deja, laikas buvo apribo
tas. Antra vertus, publika klausi
mams nebuvo pasiruošusi.

Meninę minėjimo progra
mos dalį pradėjo smuikininkė 
Audronė Sarpytė, atlikusi B. 
Dvariono lyrinės nuotaikos kūri
nėlį Prie ežerėio ir sudėtingą,

Kovo 11-tosios minėjime Toronto Prisikėlimo parapijos salėje š.m. kovo 
21 d. dainavusios: iš kairės - A. Šivickytė, G. Griciūtė, L. Gaižutienė, A. 
Roškauskaitė, R. Smith, A. Šarpytė Nuotr. E. Čuplinsko

Lietuvos dienos rytinėje Amerikoje
Nepriklausomybės šventės iškilmės Konektikuto valstijoje

Maža rytinio pakraščio vals
tija Vasario 16 švęsti pradėjo 
vasario 8 d. Waterburio ir New 
Britain pagrindinėse aikštėse vi
są savaitę iškilmingai plevėsavo 
Lietuvos trispalvė.

New Britain šventė prasidė
jo Mišiomis Šv. Andriejaus pa
rapijos šventovėje, vėliavų įneši
mu, eisena, kurioje dalyvavo šeš
tadieninės lituanistinės “Atgi
mimo” mokyklos mokiniai ir pa
rapijos choras, apsirengęs tauti
niais drabužiais. Šv. Mišias atna
šavo buvęs parapijos klebonas 
kun. Jonas Rikteraitis. Savo pa
moksle jis priminė, kad Lietuvoje 
daug kas pasiekta, bet dar daug 
reikia darbo, aukų ir maldų.

Didžiojoje parapijos salėje 
atidarymo žodį tarė LB New 
Britain apylinkės pirm. Juozas 
Liūdžius. Parapijos choras, va
dovaujamas vargoninimkės Ge- 
raldinos Sintautaitės-Ganzer, su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Lietuviškai nekalban
tiems šventės svečiams Elzbieta 
Liūdžiuvienė paaiškino Lietu
vos himno žodžių reikšmę ang
liškai. Invokaciją sukalbėjo kun. 
J. Rikteraitis.

Šventėje dalyvavo ir sveiki
nimo kalbą pasakė Konektikuto 
senatorius Donald Defronzo, pa
sveikino atsikuriančią demokra
tišką Lietuvą ir palinkėjo sėk
mingai įsijungti į ES ir NATO. 
Irena Leiberytė-Bellanger per
skaitė rezoliuciją, kurią susirin
kusieji vienbalsiai priėmė. Ji 
taip pat perskaitė kongreso at
stovės Nancy Johnson sveikini
mo laišką. Ji apgailestavo nega
linti atvykti ir dalyvauti tokioje 
lietuviams svarbioje šventėje.

Meninę programą atliko li
tuanistinės “Atgimimo” mokyk
los mokiniai, kuriuos paruošė 

aukštesnės instrumentinės tech
nikos reikalaujančią Ed.Grieg’o 
sonatą nr. 3 (Č-moll, Op.45, ro
mansas, allegro animato). Akom
panavo Edita Morkūnienė. Ato
kvėpiui, tarsi pačiu laiku, kon
certinę dalį gražiai perskyrė Ra
mūnė Jonaitienė, padeklamavusi 
tris eilėraščius (du Janinos De
gutytės ir vieną Jolantos Micke
vičiūtės), primenančius tėvynę. 
Po to salę užliejo R. Schumann’o 
Vienos karnavalas (Op.26, al
legro, romansas, finalas), kurį 
skambino pianistė Ilona Beres- 
nevičienė. Programa baigta sun
kiau prie koncerto besiderinu- 
siom dviem trumpom liaudies 
dainelėm, kurias padainavo še
šios mergaitės (ansamblis “Auš
rinė”).

Eug. Čuplinskas, Tėvynės s- 
gos Kanados skyriaus pirminin
kas, įteikė Lietuvos kariuome
nės vadui gen. mjr. J. Kronkai- 
čiui Kanadą primenančią skulp
tūrėlę, publikai nuoširdžiais plo
jimais dar kartą dėkojant svečiui 
už paskaitą, meninės dalies atli
kėjams už koncertą ir rengėjams 
už neeilinį renginį. K. Mangli
cas pakvietė visus į kavinę pasi
vaišinti vynu ir pasidalinti įs
pūdžiais.

Minėjimo programai vado
vavo Nijolė Žukauskienė. Iš
spausdintoje 4 psl. programoje 
paskelbtas Kanados lietuvių 
fondo sveikinimas Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo su
kakties proga. Taipgi ten išvar
dinti minėjimo rėmėjai: KLB 
krašto valdyba, Kanados lietu
vių fondas, Prisikėlimo parapija, 
Anapilio parapija ir Kanados 
lietuvių tautos fondas. Snk.

mokyklos direktorė Erina Bal
sienė ir muzikos mokytoja Vio
leta Žtupsnienė. Ketvirtos kartos 
lietuvaitės - Elizabet ir Emily - 
vargoninkės G. Ganzer vaikaitės 
gražiai atliko kelias lietuvių 
liaudies daineles. Pabaigoje 
choras ir susirinkusieji sugiedo
jo Lietuva brangi ir Dieve, lai
mink Ameriką.

Juozas Liūdžius pakvietė vi
sus pasivaišinti lietuviškais už
kandžiais, kuriuos paruošė valdy
bos narės - Irena Leiberytė, Alma 
Grumadienė, Angelė Jonynienė ir 
Marytė Kasputienė. Tarp visų 
skanumynų ir pyragų puikavosi 
Liūdžiaus iškeptas raguolis.

Vasario 15, sekmadienį, Ne
priklausomybės šventės iškil
mės vyko Hartforde, Putname, 
Bridgporte.

Konektikuto sostinės lietu
viai rinkosi į Hartfordo švč. Tre
jybės šventovėje vykstančias 
Mišias, kurias atnašavo marijo
nas P. Gurklys. Salėje progra
mai vadovavo Raminta Nenor- 
tienė. Tylos minute susirinku
sieji pagerbė žuvusius už Lietu
vos laisvę. Kalbą pasakė dr. Lai
ma Karosienė - J AB LB krašto 
valdybos vicepirmininkė. Buvo 
perskaitytos rezoliucijos.

Meninę programą atliko šo
kių grupė “Vėtra” iš New Ha
ven. Visi turėjo progos pasivai
šinti šaunių šeimininkių paruoš
tais užkandžiais, išgerti kavos.

Bridgeporto LB apylinkė 
Lietuvos nepriklausomybę šven
tė kartus su Lietuvos vyčių Bri
dgeporto skyriaus nariais. Svei
kinimo kalbas pasakė Barbara 
Vilčinskaitė-Smidt ir Laurynas 
Misevičius. Šio minėjimo daly
viai taip pat turėjo progos išklau
syti architekto pasakojimo apie 
seniausius Bridgeporto namus.

Kanados kariuomenės karininkų bazėje Camp Borden įvairių tautybių karininkų dieną įrengtas Lietuvos 
skyrius - paroda ir maisto gaminių stalas
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juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

RE/ŽMKK West Realty Inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

Nemokamas namų įvertinimas

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

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677 
__________________________________ 1_______________________________

| Parodoje su Lietuvos karininkais
VYTAUTAS PEČIULIS
Jau kelinti metai atvyksta 

mokytis į Kanadą Lietuvos kari
ninkai. Atvykus dabartinei pen
kių karininkų grupei, įvairių tau
tų karininkų skaičius padidėjo 
iki šimto vienuolikos.

Šiuo metu, Camp Borden 
bazėje mokosi: mjr. Algirdas 
Kudžmaitis, mjr. Darius Laba
nauskas, mjr. Edgaras Petraus
kas, kpt. Egidijus Paliulis ir kpt. 
Itn. Edgardas Naraškevičius. Tai 
tik nedidelė dalis visų karininkų, 
kurie yra atvykę daugiausia iš 
Rytų Europos valstybių. Jie pa
gal Šiaurės Atlanto sąjungos 
programą, Kanados gynybos 
ministerijos finansuojami, mo
kosi anglų kalbos.

Keturių mėnesių kursui įpu
sėjus yra rengiama tautybių die
na, kurioje kiekviena tauta pa
rodo savo meną ir pavaišina 
maistu bei gėrimais. Kanadoje 
gyvenantys išeiviai padeda savų 
valstybių karininkams paruošti 
parodą ir parūpina atitinkamą 
maistą.

Lietuvos karininkams pade
da Toronto Vlado Pūtvio kuo
pos šauliai, kuriuos lėšomis pa
rėmė Kanados Lietuvių ben- 

“Vėtros” šokėjas Rolandas Kiau- 
Icvičius su žmona Laura Lietuvos 
nepriklausomybės šventėje Bridge- 
porte, CT Ntr. J. Mockutės

pažiūrėti jų skaidrių. Meninę 
programą atliko šokių grupė 
“Vėtra”. Susirinkusieji galėjo nu
sipirkti lietuviškų produktų, lie
tuviškos spaudos. Konektikuto 
lietuvių sporto klubo marškinėlių.

Vasario 22, sekmadienį į 
vokiečių šventovę neturėdami 
savo patalpų rinkosi LB New 
Haven apylinkės žmonės. Atvy
kusieji galėjo pamatyti keletą 
jauno dailininko Rolando Kiau- 
levičiaus darbų, įsigyti lietuviš
kų suvenyrų ir maisto produktų, 
pasklaidyti lietuviškos spaudos. 
Minėjimą pradėjo New Haveno 
LB apylinkės pirm. Jonas Karo
sas. Pirmiausia tylos minute bu
vo pagerbti žuvusieji už Lietu
vos nepriklausomybę. Buvo pa
gerbti ir patys seniausi, akty
viausi šios apylinkės bendruo- 
menininkai Antanas ir Stasė 
Leikai, Monika ir Zenonas Mer- 
kevičiai. Jiems padovanotos 
knygos JAV LB Penki dešimt
mečiai. Trumpą kalbą pasakė S. 
Šimkuvienė. Meninę programą 
atliko šokių grupė “Vėtra”.

Visose apylinkėse buvo ren
kamos aukos, solidarumo įnašai.

Sigita Šimkuvienė 

druomenės-krašto valdyba, To
ronto apylinkės valdyba, Toron
to Lietuvių Namų moterų būre
lis ir asmenine auka krašto val
dybos pirmininkė Rūta Žilins
kienė.

Paroda įvyko kovo 11 die
ną, kurioje šaulės Anelė Pajau
jienė ir Vida Baltrušaitienė, 
vadovaujamos Irenos Pečiulie
nės, parengė rodinių ir maisto 
stalus. Kaip ir visuomet, lietuvių 
kampelis didžiavosi aukštu ša
kočiu, plačiu skruzdėlynu, įspū
dinga beržo šaka, pintine bara- 
vykėlių, Napaleono pyragu, lie
tuvišku sūriu su rugine duona, 
lašinėčiais ir kitais skanėstais 
bei kulinarės Janinos Gurklienės 
paruoštais užkandėliais. Negalė
jusios parodoje dalyvauti šaulės 
Irena Paznėkienė ir Aldona 
Stungurienė prisidėjo skaniais 
pyragais.

Parodą atidarius prasidėjo 
maisto ragavimai ir gėrimų iš
bandymas. Naujiena buvo lietu
viškas “Švyturįo” alus, kurio pa
rūpino prel. Jonas Staškevičius. 
Lietuvos atstovavimą, šalia kari
ninkų, praturtino Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas Haris 
Lapas su žmona Gražina, krašto 
vaidybos pirmininkė Rūta Ži
linskienė ir valdybos narė Vida 
Stanevičienė. Dalyvavo Toronto 
apylinkės pirmininkė Danutė 
Garbaliauskienė su vyru Leo

& SKAITYTOJAI PASISAKO
VYSKUPO ŽODIS

Aš ir visi lietuviai esame labai 
dėkingi Jums: kokią didelę ir gražią 
vagą lietuvybės arimuose yra išva
ręs Jūsų laikraštis. Kanados lietu
viai, nors ir taip toli nuo Tėvynės, 
bet yra gyvastingi ir nepraradę ry
šių su Lietuva. Tikrai palaikote mū
sų lietuvybę, esate nepavargstantis 
lietuvybės tėviškės žiburiai svetur 
ir namuose, nes stipri lietuvių šaka 
užsienyje neleidžia nudžiūti ir vi
sam tautos medžiui.

Jums visada liksiu dėkingas, 
kad buvau pakviestas vesti rekolek
cijų pernai Kanadoje ir į redakciją. 
Pajutau nuostabią, pilną meilės Jū
sų dvasią. Niekada to neužmiršiu. 
Jūsų nenuilstantis darbas duoda 
man jėgų, kai jaučiuos beviltiškai 
pavargęs.

Kovo 11 -ją buvau pakviestas į 
iškilmingą seimo posėdį. Pasakiau 
kalbą, kuri labai daugelį Lietuvos 
žmonių sujaudino. Gavau daugybę 
atsiliepimų ir padėkų su prašymais

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

nardu, Algirdas Vaičiūnas, Lie
tuvių Namų valdybos naiys Er
nestas Steponas ir Irena Žemai
tienė. Kuopos šauliams, šalia 
anksčiau minėtų moterų, atsto
vavo Vytautas Pečiulis, Kazi
mieras Pajaujis ir Alfonsas 
Stunguris.

Paroda buvo paruošta dvie
jose salėse; didesnėje išsidėstė, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ven
grijos, Lenkijos, Ukrainos, Slo
vakijos, Slovėnijos ir Čekijos 
valstybių atstovai. Mažesnėje 
salėje pasirodė Makedonijos, 
Tailando, Korėjos, Rusijos, Ru
munijos, Bulgarijos ir Albanijos 
grupės. Lankytojai - daugiausia 
Kanados kariuomenės karinin
kai ir mokyklos dėstytojai. Buvo 
proga pamatyti kiekvienos tau
tos meną ir paragauti maisto, 
kurio buvo labai daug ir įvai
raus.

Iš minėtų lankytojų lietuvių 
parodos^ dalis susilaukė gerų 
įvertinimų, nes viskas buvo sko
ningai išdėstyta ir maisto pasi
rinkimas didelis.

Surengti parodai ir tinkamai 
atstovauti Lietuvai reikia daug 
pastangų. Tautiečių pritarimas ir 
finansinė parama palengvina 
rūpesčius. Lietuvos karininkų 
pasisakymai ir teigiami 
atsiliepimai iš kitų tautų atstovų 
liudija, kad Lietuvos vardas lie
ka pastebėtas ne tik kanadiečių, 
bet ir kitų tautybių karininkų.

įdėti į spaudą. Žmonės sako, jau 
galvojome, kad mes nerūpime vys
kupams. Dabar pamatėme, kad jie 
laiko mus savo širdyje.

Jonas Kauneckas, 
Panevėžio vyskupas

PARTIZANAI?
Ne visi mes tikime, kad 1940 

metais Lietuvoje buvo PARTIZA
NAI ir kad PARTIZANAI šaudė 
žydus. Tai netiesa, nes partizanai 
buvo tautos ir Lietuvos gyventojų 
gynėjai. Žydus šaudė chuliganai, 
vokiečių vadovaujami.

L. Stungevičienė, 
Hamiltonas

RAŠO IŠ VILNIAUS
Tėviškės žiburiai - tai šviesa 

kiekvienam lietuviui, kur jis gyven
tų - savo tėvynėje Lietuvoje, Ka- . 
nadoje, Amerikoje, Australijoje ar 
senosiose Lietuvos žemėse, šiuo 
metu esančiose už Lietuvos sienų - 
Baltarusijoje ar, kaip esame įpratę 
vadinti, Gudijoje. Tuose namuose, į 
kuriuos patenka Tėviškės žiburiai, 
daug šviesiau, šilčiau dvasiai. Ačiū 
už tai, kad savaitraštyje ne viena
dienės reikšmės rašiniai, o ilgam 
širdyje išliekantys pasakojimai ir 
įvykių vertinimai, nuoširdus rašan
čiųjų žodis.

Tokią nuomonę susidariau jau 
kelerius metus skaitydama Tėviškės 
žiburius, kurie mūsų šeimą pasiekia 
puikių bičiulių Kanadoje Primos ir 
Broniaus Saplių dėka. Palyginus su 
Lietuvoje leidžiamais laikraščiais, 
pastebiu, kad Tėviškės žiburiai kur 
kas artimesni ir savesni lietuvio 
dvasiai, juose gausu prasmingų 
minčių, gilesnių svarstymų, susiju
sių su lietuvių tautos likimu.

Lietuvių godų skaitytojų vardu
Marija Šaknienė, redaktorė

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1E5 

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

ŽEMIAUSIA KAINA
BET KUR!

Skambutis į Aietuoą — tik 26 centai!

Lietuva - 26 centai 
JAV - 4.9 centai 
Rusija - 15 centų

Lenkija - 7.9 centai
8t. Peterburgas - 8 centai
D. Britanija - 5.9 centai

Kanada - 3.9 centai

Skambinant Šiaurės Amerikoje 
surinkti 10-10-580 + 1 + rajono kodų + 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

orilinotel 
talk freely to the • vorlcl

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

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI! 
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmė
ti, kad NAUJAS TŽ FAKSO NUMERIS YRA 905 290-9802.

580.com
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IS TORONTO
Anapilio žinios

- Kovo 27-28 savaitgalį mūsų 
šventovėse lankėsi ir pamokslus sa
kė jau daug kartų pas mus buvęs ir 
visiems pažįstamas Žvirgždaičių 
klebonas kun. Algirdas Kildušis.

- A. a. Bronius Kišonas, 83 m. 
amžiaus, pašarvotas Turner & Por
ter laidotuvių namuose prie Bloor ir 
Windermere gatvių sankryžos. 
Maldos prie karsto antradienį 8 
v.v., o laidotuvių Mišios - trečia
dienį 10 v.r. Lietuvos kankinių 
šventovėje.

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

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka Anapilyje: D. ketvirtadienį - 
7 v.v. Švč. Sakramento įsteigimo 
pamaldos; D. penktadienį - 3 v.p.p. 
Kristaus kančios ir mirties pamal
dos; D. šeštadienį - 7 v. v. Kristaus 
prisikėlimo pamaldos; V. sekma
dienį - 7 v.r. Susitikimo su Prisi
kėlusiu Kristumi pamaldos. Velykų 
dieną 11 v.r. Mišių nebus. Paskuti
niosios Mišios tą dieną bus 9.30 v. r.

- Anapilio autobusėlis veš 
maldininkus nuo Islington požemi
nių'traukinių stoties D. ketvirtadie
nį - 6.30 v.r.; D. penktadienį - 2.30 
v.p.p.; D. šeštadienį - 6.30 v.v.; 
Velykų rytą - 9 v.r. Atgal į požemi
nių traukinių stotį maldininkus au
tobusėlis parveš po tos dienos pa
maldų.

- Anapilio knygyne gauta 
angliškai įkalbėtų Touring Lithua
nia vaizdajuosčių (VHS) ir vaizda- 
plokščių (DVD). Taipgi galima įsi
gyti velykinių sveikinimo atvirukų 
ir laikraščio Amerikos lietuvis nr. 5, 
6,7, 8 ir 9.

- Mišios balandžio 4, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Antaną Rin- 
kūną ir šeimos mirusius; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 2 v.p.p. už a.a. Stasį 
Ažubalį; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje balandžio 3, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Modestą Pušinską.

Išganytojo parapijos žinios
- Trečiadienį, 8 v.v. šventovėje 

įvyks choro repeticija.
- Šį šeštadienį, 6 v.v. įvyks 

Moterų draugijos rengiamas Gavė
nios apmąstymo vakaras. Apmąsty
mo žodį tars pirm. Vanda Norvai
šienė, giedos muz. sol. Lilija Turū- 
taitė ir mūsų choras, bus vaišės.

- Verbų sekmadienio pamal
dos su Šv. Komunija 11.15 v. ryto.

- Did. Penktadienio pamaldos 
balandžio 9 d., 11.15 v. ryto su Šv. 
Komunija ir Velykų ryto pamaldos 
su Šv. Komunija 11.15 v. ryto.

- Parapijos senieji, negalintys 
lankyti pamaldų, bus aplankyti 
namuose su Šv. Komunija prieš 
Velykas.
Muziejaus-archyvo žinios

- Nuotraukos, paimtos iš mūsų 
archyvo, bus įtrauktos į Ontario 
provincijos archyvistų interneto 
projektą - “Genealogy and the Fa
mily”. Šis projektas plačiai išrekla
muos provincijos archyvus studen
tams ir platesnei publikai, tarp jų ir 
mūsų archyvą. Primename, kad se
ni imigracijos dokumentai, kelionės 
į Kanadą suvenyrai yra istoriškai 
vertingi ir juos mielai priimsime 
saugoti archyve.

Maironio mokyklos žinios
- Kovo 27 d., KLB muziejaus- 

archyvo direktorė dr. R. Mažeikaitė 
aplankė aukštesniuosius lituanisti
nius kursus, kur skaitė paskaitą apie 
lietuvių viduramžius.

- Balandžio 3 d. Velykų senelė 
žada aplankyti mokyklą su savo 
pintine skanumynų. Darželinukai 
(jaunesni ir vyresni) ridens margu
čius bei pasivaišins velykiniais už
kandėliais.

- Balandžio 10 d. pamokų ne
bus - Velykų atostogos.

- Balandžio 17 d. kviečiame
visų būsimų abiturientų tėvelius - 
(8 sk. ir OAC moksleivių) - posė
džiui su vicedirektore Donata Pute- 
riene aptarti mokyklos užbaigimo 
iškilmių. Živilė

A. a. Vytauto Tvardausko- 
Kastyčio, buvusio ilgamečio 
Tėviškės žiburių redaktoriaus, 
mirties metinės kovo 26 d. prisi
mintos Lietuvos kankinių šven
tovėje Mišiomis, kurias aukojo 
Anapilio parapijos klebonas 
prel. J. Staškevičius. Ant velio- 
nies kapo Šv. Jono lietuvių ka
pinėse netrukus bus pastatytas 
paminklas.

A. a. Emilijos ir Mato 
Šimkūnų 7 metų mirties prisi
minimui (balandžio 4 ir 5 d.) sū
nus Algirdas Siriūnas ir šeima 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

A. ą. Petrui Murauskui 
mirus, nuoširdžiai užjausdama 
jo žmoną Loretą ir dukrą Ramo
ną, Marytė Vaitkienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $40.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį užbaigtos 

metinės parapijos rekolekcijos, ku
rias sėkmingai vedė Vilniaus kated
ros klebonas kun. Ričardas Dovei
ka. Per 10.30 v.r. Mišias giedojo 
parapijos jaunimo choras.

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. ketvirtadienį ryto Mišių 
nebus. 7 v.v. Mišios ir procesija su 
Švenčiausiu. Adoracija iki 9 v.v. D. 
penktadienį - 2.30 v.p.p. “Volun
gės choro giesmių koncertas, 3 
v.p.p. Žodžio liturgija, Kryžiaus 
pagarbinimas, maldos ir Šv. Komu
nija. Adoracija prie Kristaus karsto 
iki 5 v.p.p. D. šeštadienį - 7 v.v. 
Velykų vigilijos apeigos su Šv. 
Rašto skaitiniais, ugnies ir krikšto 
vandens šventinimu ir Šv. Komuni
ja. Velykų dieną - 7.30 v.r. Prisikė
limo procesija ir Mišios, giedant 
parapijos chorui. Kitos Velykų 
dienos Mišios: 9.15 v.r., 10.30 v.r., 
giedant parapijos jaunimo chorui ir 
12 v.d. Latvių Velykų Mišios jų 
kalba 1 v.p.p.

- Antroji “ShareLife” rinkliava 
bus gegužės 2 d., o trečioji - bir
želio 6 d.

- Kanadoje mirė a.a. Rimantas 
Anskis, Vaciaus Anskio sūnus ir 
Vidos Stanevičienės brolis. Lietu
voje mirė a.a. Vytas Kacevičius, 
Vidos Baltrušaitienės brolis. Lenki
joj mirė a.a. Kastulė Staškevičienė, 
Birutės Barakauskienės brolienė.

- Katalikų pasaulis - tai Lietu
voje leidžiamas mėnesinis žurnalas, 
kurį galima užsiprenumeruoti pas 
Vincą Kolyčių 416-654-5481.

- Registracijos blankai vasaros 
vaikų stovykloms “Kretingos” sto
vyklavietėj Vasagoj buvusiems sto
vyklautojams jau išsiuntinėti paštu, 
o nauji stovyklautojai gali juos 
įsigyti parapijos raštinėje. Stovyklų 
tvarka: lietuviškai nekalbantiems 
lietuvių kilmės vaikams liepos 4-18 
d.d., lietuviškai kalbantiems liepos 
18-31 d.d. Vadovai, kurie jau yra 
dirbę stovykloje, yra prašomi regis
truotis e-paštu Lina@Kuliavas.com.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas balandžio 23-24 d.d. 
Visi kviečiami prisidėti darbu ir 
daiktais.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 4: 8 v.r. už a.a. Joną ir Bronių; 
9.15 v.r. už a.a. Saulių Macijauską;
10.30 v.r. už a.a. Veroniką ir Kazį 
Kartavičius, už a.a. Petrą Styrą bei 
už gyvus ir mirusius parapijiečius; 
12 v.d. už a.a. Joną Jaciką.

Lietuvių Namų žinios
- Kovo 28 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 200 svečių.
- Lietuvių Namų ir Labdaros 

valdybos visuotinis narių susirinki
mas įvyko praeitą sekmadienį, ko
vo 28, Lietuvių Namų Karaliaus 
Mindaugo salėje. Dalyvavo 162 LN 
nariai. Į valdybą išrinkti: E. Stepo
nas, A. Abromaitytė ir N. Žukaus
kienė, į revizijos komisiją p. Butri
mas ir V. Kulnys.

- Kitas Lietuvių Namų ir Lab
daros valdybos susirinkimas įvyks 
balandžio 1 d., 7 v.v. LN seklyčioje.

- Balandžio 28, sekmadienį,
12.30 v. popietės metu ruošiamas 
“Išleistuvinis koncertas”. Programą 
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. Tai galimybė ma
loniai praleisti savaitgalį.

Slaugos namų žinios
- Besidomintys Slaugos na

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

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už aukas, kurios pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W„ Toronto, ON, M6P 1A6.

Tautos fondui Kanadoje 
Vasario 16-osios proga aukojo: 
$100 - J. Adomavičius, L. Bal
sienė, K. Dervaitis, S. Kliori- 
kaitis, F. Mockus, G. A. Sakus, 
S. Ubartas, B. Vaidila, J. Yčas; 
$50 - A. Baltrūnas, J. Ignaitis, 
St. Jokūbaitis, J. Krasauskas, J. 
Linkūnaitis, J. Rimšaitė, J. Sin
kevičius, J. Šimkus, J. Zenkevi
čius; $40 - O. Juodišienė, V. 
Vaitkienė; $30 - V. Gudaitis; 
$25 - J. Pacevičienė, T. Stanu- 
lis, P. I. Steponauskas, A. J. Za- 
lagėnas; $20 - M. Bartiškienė, 
V. Butkys, J. Dimskis, Z. Didž- 
balienė, J. Gudavičius, J. Kilike
vičienė, O. Pakalnienė, B. Pali- 
lionienė, L. Pocienė, J. Repečka, 
H. Sukauskas, J. Žulienė; $10 - 
R. Berentienė, P. Jurėnas.

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

BSfl

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
JAUNIMO CHORAS, 

vadovaujamas 
muz. DALIOS VISKONTIENĖS 
ir ANITOS 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

O MONTREALPRISIKĖLIMO 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.

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

AABS (Association for the 
Advancement of Baltic Studies) 
19-toji konferencija įvyks To
ronte š.m. birželio 3-5 d.d. 
(Munk Centre for International 
Studies, Toronto universitete). 
Tema - Dynamics of Integration 
and Identity: The Baltics in Eu
rope and the World. Informacija 
ir anketos registracijai teikiamos 
interneto tinklalapyje www.uto- 
ronto.ca/estonian/aabsconferen- 
ce2004.

KLB Toronto apylinkės val
dyba praneša, kad šių metų 
balandžio 18 ir 25 d.d. lietuvių 
parapijose bus renkamas kasme
tinis bendruomenės narių solida
rumo įnašas. Visi kviečiami at
likti šią pareigą.

Gautas pranešimas, kad po 
sunkios ligos kovo 25 d. Otavo
je mirė a.a. Vytautas Jonynas, 
“Tėviškės žiburių” ir daugelio 
kitų leidinių bendradarbis, bib
liotekininkas, literatūros kriti
kas, kultūros veikėjas. Buvo gi
męs 1918 m. Palaidotas š.m. ko
vo 30 d. Apie laidotuves dau
giau žinių nebuvo dar gauta.

A. a. Jono Skeivelo 5-jų 
mirties metinių prisiminimui, 
žmona Paula Skeivelienė (St. 
Catharines, Ont.) Tėviškės žibu
riams aukojo $250.

A. a. tėvų Petro ir Marijos 
Traškevičių atminimui duktė 
Irena Mackevičienė Tėviškės ži
buriams aukojo $100.

A. a. Vytauto Balsio 6-jų 
mirties metinių (balandžio 27 
d.) ir a.a. Gražinos Balsienės 
14-jų mirties metinių (rugsėjo 
13 d.) prisiminimui Sofija Mic
kevičienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

A. a. Petrui Murauskui 
amžinybėn iškeliavus, užjausda
mi žmoną Loretą, dukrą Ramo
ną bei artimuosius, Sigita ir Vy
tautas Aušrotai Tėviškės žibu
riams aukojo $20.

Julius ir Stefa Sinkevičiai, 
nuolatiniai aukotojai Lietuvoje 
vargstantiems padėti, atsiuntė 
$100 “Tremtinių grįžimo fon
dui”. Geriesiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja —
KLKM dr-jos centro valdyba

Gautas laiškas iš lietuvių 
šeimos, gyvenančios Lenkijoje. 
Šeimos motina Anelė Dembaus- 
kienė rašo, kad šeimoje yra trys 
sūnūs ir viena duktė. Pastaroji 
(16 metų) ir vienas sūnus (18 
metų) sunkiai serga ir yra reika
lingi operacijos. Suvargusi šei
ma esanti nepajėgi tai finansuo
ti, niekur nerandanti pagalbos. 
Štai tos šeimos adresas: Aniela 
Dębkovvska, 19-20 Knyszyn, ui. 
Kalinowka Koscielna 53, woj. 
Podlaskie, Poland. Telefonas: 
(085) 749-2589.

“TEVISKES ŽIBURIŲ”
SPA ŪDOS POPIETĖ

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

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) mandatų, 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 metini susirinkimą!

Z!j įE
KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS

VELYKŲ SOLIAI
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! oi______________ _____ .___________________!□
STUDENTAS AR STUDENTE 
reikalingi šios vasaros darbams 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje (gėlių priežiūra, kapavie
čių Svarinimas ir panašūs dar
bai). Skambinti Antanui Matulai
čiui tel. 416 622-8599.

K

Paremkite Tėviškės žiburius au
ka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. 
Iš anksto dėkingi - TŽ leidėjai 

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 re
kolekcijos sėkmingai praėjo. Jas 
vedė kun. Aloyzas Volskis. Nepai
sant smarkaus lietaus, penktadienio 
vakare susirinko gražus būrys para
pijiečių, o Šeštadienį 11 vai. Mišios 
sutraukė dar didesnį skaičių tikin
čiųjų, kurie vėliau salėje turėjo pro
gos susitikti ir pasikalbėti su reko
lekcijų vedėju, pabendrauti ir pasi
vaišinti gausiais valgiais, vynu, ka
va ir pyragais.

Aušros Vartų klebono kun. 
Ričardo Birbilo 45-ojo gimtadie
nio šventė kovo 28 d. leido parapi
jiečiams artimiau susipažinti su jų 
klebono nueitu gyvenimo keliu. Jis 
šioje parapijoje dirba jau ketvirti 
metai. į salę atėjusį kleboną susirin
kusieji pasveikino atsistojimu ir 
plojimais, o programos vedėja Al
dona Morkūnienė prisegė jam gėly
tę ir pasveikinusi, pateikė trumpą jo 
biografiją ir paskaitė B. Brazdžio
nio eilėraštį Per pasaulį keliauja 
žmogus.

Kleboną sveikino KLKM dr- 
jos Montrealio skyr. pirm. Geno
vaitė Kudžmienė, Montrealio lietu
vių bendruomenės ir “Lito” vardu 
Arūnas Staškevičius, parap. Komi
teto pirm. Bronius Niedvaras, šau
lių vadas Antanas Žiūkas ir Alek
sandras Piešina, Lietuvių radijo va
landėlės vedėjas Liudas Stankevi
čius, dainos vieneto “Melodija” ir 
vyrų okteto atstovas Haroldas Cel- 
torius, Aušros Vartų choro komite
to pirm. Rytis Bulota.

Asmeniškai gražiais žodžiais 
sveikino Elena Bernotienė ir Do

KLK moterų dr-jos Montrealio skyriaus tradicinis

VELYKŲ STALAS
š.m. balandžio 18, sekmadienį, po 11 vai. Mišių 

Aušros Vartų parapijos salėje
♦ VAIŠĖS ♦ LOTERIJA ♦ VYNAS ♦

Programoje:
-S solistai LILIJA TURUTAITĖ ir VYTAUTAS MAŠALAS

Auka $20, moksleiviams $10 
KVIEČIAME GAUSIAI DALYVAUTI

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
V. Montvilas aukojo $300.

Tikinčiajai Lietuvai Sud
bury apylinkėje surinkta $560. 
Stambesnes sumas aukojo: $100 
— J. Stankus, M. Venskuvienė, 
A. A. Rukšiai; $50 - L. Kulnys, 
S. Petrėnienė.

• Ar jau parėmei Kanados 
lietuvių muziejų-archyvą? 

Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisėsaugos 
ministerijos (Ministry of the 
Attorney General)

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 
Adresas: 106 Meadowbank Road,

Etobicoke, Ontario M9B 5C9

naldas Gedrikas. Choro parūpinto 
gimtadienio torto žvakutes uždegė 
Rytis Bulota, o dalyviai skambiai 
sugiedojo Ilgiausių metų. Klebonas 
visiems padėkojo ir palaimino tik
rai gražų ir gausų vaišių stalą. Visi 
vaišinosi skaniais patiekalais, vynu 
ir kava su pyragais. Džiugu, kad at
siranda progos dar taip vėluojančio 
pavasario popietę praleisti savųjų 
tarpe ir pabendrauti.

A.a John-Anthony tisas (Oss) 
mirė kovo 22 d. Po gedulinių Mišių 
šv. Gabrieliaus šventovėje kovo 25 
d. palaidotas Notre Dame dės Nei
gęs kapinėse. J. Osas turėjo peda
gogikos daktaro laipsnį, dirbo mo
kyklų inspektoriumi Naujojoj Ško
tijoj, buvo Pierrefonds gimnazijos 
pinnosios vedėjas ir komercijos 
profesorius Concordia universitete. 
Liko žmona, trys sūnūs su šeimo
mis, 5 vaikaičiai ir provaikai
tis. Velionies motina našlė Ona 
Ūsienė buvo labai veikli Aušros 
Vartų parapijos ir jos organizacijų 
narė. D.S.

* * *
Šv. Kazimiero parapijos žinios

- Buvo labai džiugu po ilgo
laiko ir vėl išgirsti mūsų šventovėje 
naujo klebono kun. Aloyzo Volskio 
tartus lietuviškus žodžius. Vėl tapo
me lietuviais - jais privalome ir 
būti. K. Am.

- Visus maloniai kviečiame at
vykti ir pasveikinti mūsų naują kle
boną kun. Aloyzą Volskį sekmadie
nį, balandžio 4, 12-45 v.p.p. į Šv. 
Kazimiero šventovės salę. Įėjimo 
auka: $18; moksleiviams $8. A. Sk.

KLB žinios
- Nuo 2003 metų lapkričio 

mėn. Pasaulio Lietuvis redaguoja
mas ir spausdinamas Punske (Len
kija); iš čia siunčiamas visiems bet 
kur gyvenantiems lietuviams. Meti
nė prenumerata oro paštu $25 
(JAV), garbės pren. $40 (JAV). 
Čekius siųsti adresu: Juozas Lukas, 
“Pasaulio lietuvis”, 622 Tremont 
Court N.W., Grand Rapids, MI 
49504, USA.

A. a. Albinai Mašalienei 
mirus, užjausdami jos mirusios 
sesutės šeimą, brolį, gimines ir 
visas drauges, kurios ją mylėjo, 
Kovai su vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikams Lietuvoje aukojo: 
$100 - A. Puterienė; $50 - A. 
K. Kudirkos; $20 - M. Gudelie
nė, M. Povilaitienė; $10 - Z. 
Žulienė, J. Z. Stravinskai, S. 
Jaškus, A. Venslovaitienė.

D.K. ir M.P.

JOTVA 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.

i
t

mailto:Lina@Kuliavas.com
http://www.labdara.ca
http://www.uto-ronto.ca/estonian/aabsconferen-ce2004

