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Prisikėlusio galia 
mirties aplinkoje

“Skelbkite gerąją naujieną!”
Lietuvos vyskupų konferencijos delegato užsienio 

lietuviams velykinis žodis
KESTUTIS A. TRIMAKAS

Velykos jau čia. O kaip la
bai jų reikia šiandieninei žmoni
jai, slegiamai mirties aplinkos! 
O kaip labai reikia Prisikėlimo... 
ir paties Prisikėlusiojo!

Slegianti mirties aplinka
Mūsų pasaulį yra apnikusi 

slegianti mirties aplinka. Su 
žmonių gyvybe nesiskaitoma: 
tūkstančiai negimusių beginklių 
kūdikių kas mėnesį išžudoma. 
Savižudžiai teroristai susisprog
dina, kad kuo daugiau priešin
gos tautos žmonių užmuštų. 
Ginklais pajėgesnė, bet sąžine 
menkesnė tauta išvaro iš namų, 
sudegina kaimus ar net išžudo 
kaimyninės tautos žmones, kad 
galėtų pasiimti jos žemės plotus.

Nesuprantama, kodėl tokia 
mirties pilna atmosfera dar vadi
nama mirties kultūra. Taip, čia 
daug mirties, bet jokios kultūros 
nėra, o tik žiaurus (nevadinsim 
- žvėriškas, nes nenorime žvėrių 
įžeisti) barbarizmas.

Tiesa, reikia švento (ne 
ginklų, bet aukos ir maldos) 
kryžiaus karo vaduoti Šventąją 
žemę nuo dėl jos brolžudiškai 
besižudančių žmonių. Abiem 
ten rastųsi pakankamai vietos, 
jei tik sugebėtų vieni kitus lai
kyti kaimynais. O ir Lietuvoje į 
valdžios ar verslo viršūnes iški
lusieji ir grobstantys krašto 
žmonių gerovei skirtus pinigus 
mažiausiai galios turintiems tau
tiečiams pačią tėvynę padarė ne- 
begyventinu Sibiru.

Taip, tokioje mirties aplin
koje mes visi galime pasijusti 
apatiški, pesimistiški, negalį 
nieko gero padaryti ar, nors iš 
vardo krikščionys, bet galime 
pasitraukti iš dvasinės kovos te- 
riojamos Jeruzalės ir nusiminę 
keliauti į apgaulingai viliojantį 
ramesnį pasaulio kampą, vadi
namą Emausu. Mums patiems 
labai reikia Velykų, kad vienaip 
ar kitaip vėl patirtume mus savo 
kančia ir mirtimi atpirkusio Die
vo Sūnaus prisikėlimo tikrovę.

* * *
Dievo tikrovė mums atsi

skleidžia laipsniškai taip, kaip ir 
Jo kūrybos maži ir dideli veiks
mai - ar tai gėlės žiedas, ar tai 
žvaigždžių bei žvaigždynų ga
laktika: sėklai parodyti savo žie
dą užtenka vienos vasaros, o 
žvaigždžių galaktikai išvystyti 
žvaigždžių ir žvaigždynų kosmi
nio šokio sūkurį erdvėje - bilijo
nus šviesmečių. Laipsniškai Jis 
mums atskleidžia ir Save, ir sa
vo meilę mums: mūsų ir visos 
žmonijos išganymo istorija ir 
ypač savo Sūnaus žmogiškuoju

Velykų varpai
Skamba Velykų varpai...
Skelbia Kristaus prisikėlimo 

džiaugsmą.
Rieda ašaros — skausmo lašai. 
Širdį užlieja trykštantis šventas 

jausmas.

Saulė nušviečia takus.
Atbunda žemės sustingusios 

kertelės.
Stengiasi, skuba kiekvienas 

žmogus,
Silpnas daigelis į šviesą žvelgia, 

kelias.
Žemė nušvinta staiga.
Moterų laimė plazdančiom 

skraistėm pražydo.
Šypsosi akys, džiaugias širdis, 
Su virpesiu laukdama Velykų ryto.
Sklinda iš lūpų malda...
Džiaugsmingos giesmės varpus 

palydi -
Veržias Meile, Tikėjimu, Viltim 

šviesia,
Šią akimirką žmogus ir žente žydi.

Vida Vosylienė,
LKRS narė 

gyvenimu tarp mūsų... ir Jo gy
venimo viršūne: kančia, mirtimi 
ir prisikėlimu.

Prisikėlimo gelmė
Velykose, švenčių šventėje, 

prisimename Dievo meilės 
mums ir žmonijai atsiskleidimo 
viršūnę (kuri toli prašoka gėlės 
žiedo grožį ar galaktikos sūku
rio sudėtingą harmoniją). Dievo 
tikrovė - ne medžiaginė. Tad ją 
vadiname slėpiniu-, tikrove, kuri 
mūsų, žmonių, akims ir protu 
yra neprieinama, o tik apreiškia
ma paties Dievo mūsų antgamti
nei gerovei, nes mes patys esa
me Jo kviečiami ir keliami į tą 
aukštesnę, Jam prilygstančią bū
ties plotmę.

Taip, mes, žmonės, esame 
Aukščiausiojo kviečiami į Jo mei
lės artumą tapti panašiais į Jį, bet, 
deja, mums sunku atsiplėšti nuo 
žemės, sunku išeiti iš mūsų 
rūpesčių siauro rato ir dėl viso to 
sunku pajusti to kvietimo vertę, 
ypač kai aplinkui (ir viduje?) 
veikia šalta mirties atmosfera.

Esantysis ir nuolat Kurian
tysis mus kviečia ne tiek žo
džiais, kiek savo kuriančiu 
veiksmu, šiuo atveju - savo Sū
naus gyvenimu tarp mūsų: kan
čia, mirtimi ir prisikėlimu. 
Kiekvienas šis Dievo Sūnaus 
meilės veiksmas turi savo tikslą: 
kančia - atsiteisti dangiškajam 
Tėvui už mūsų Jį įžeidžiantį ne
paklusnumą, mirtis - mums nu
pelnyti galią atsiplėšti nuo že
mės ir nuo savęs, prisikėlimas - 
mums, Dievo galia, būti pakel
tiems į mus dievinančią plotmę. 
Šis dieviškas troškimas įsikūnijo 
viename Asmenyje - už mus 
kentėjusiame, už mus mirusia
me ir dėl mūsų prisikėlusiame 
Jėzuje Kristuje.

Velykos yra tam, kad prisi
mintume, įsigilintume, išgyven
tume... įsijungtume į šią neišse
miamai gelmės pilną Prisikėlu
siojo tikrovę.

Prisikėlusiojo galia
Prisikėlimas nėra legenda. 

Kristaus mirties pergalė ir tuo 
labiau - Jo pergalė prieš blogį - 
yra įrašyta kiekviename Jo apaš
tale, kuris skelbė Jo prisikėlimo 
džiugią naujieną, “iki pat pasau
lio pakraščių”. Jie buvo pirmi, 
kurie paliudijo Jį matę mirusį. 
Jie buvo pirmi (be abejo, šalia 
tokių nuostabią perkaitą patyru
sių, kaip Marija Magdalietė), 
kurie patyrė Jo galią išlaisvinti 
juos iš nužmoginančio blogio. Ir 
tą patį išlaisvinimą gyvenimu 
darbais ir mirtimi liudijo rinkti
niai asmenys, Jo sekėjai, nuo ta
da iki pat šių laikų. Gerais dar
bais jį liudijo Vincentas Paulie- 
tis, Jonas Bosko, Motina Teresė. 
Tikėjimu ir auka iki mirties - 
Maksimilijonas Kolbe, Edita 
Stein, Adelė Dirsytė. Jie ir tūks
tančiai, o gal ir tūkstančių tūks
tančiai kitų paliudija Prisikėlu
siojo galią iš silpno ir blogin 
puolusio žmogaus sukurti net 
kančia ir mirtimi nebepalaužia- 
mą gėrio herojų.

* * *
Kaip gera, kad vėl Velykos! 

Vėl proga įsigilinti į Prisikėlimo 
tikrovės gelmę. Dar daugiau: 
proga patirti Prisikėlusiojo galią 
ir mus pačius pakelti iš apatijos, 
išlaisvinti iš mirties ir blogio gė
rį slopinančios įtakos, dėl kurios 
ir mes, palikę dvasinės kovos 
pripildytą Jeruzalę, ėjome į ap
gaulingai savo ramumu viliojusį 
Emauso kaimą. Grįžkime į Jeru
zalę, į aukštutinę menę, kurioje 
Jis aukojo savo Auką prieš pas
kutinę savo kovą. Laukime ir 
maldaukime, kad vėl ateitų pri
sikėlęs ir parodyti savo žaizdas 
rankose, krūtinėje ir kojose... 
kad suteiktų mums savo perga
lės galią gėriu nugalėti mirtį ir 
blogio niekšystę.

Kristaus ir gamtos prisikėlimas po kančios ir mirties išgyvenimų 
Iliustracija DANGUOLĖS STONČIŪTĖS-KUOLIENĖS

KRISTAUS PRISIKĖLIMO TYLA
Iš knygos “Padaryk mane gerumo ženklu”, sudarytos 2003 metais Irenos Petraitienės

KARDINOLAS VINCENTAS 
SLADKEVIČIUS

Dievas, matyt, panoro, kad 
šis svarbiausias istorijos ir mūsų 
tikėjimo įvykis būtų paženklin
tas Velykų prisikėlimo tyla. Ir ši 
tyla, kurią mes dažnai vadiname 
Prisikėlimo tyla, lydi visus pa
čius reikšmingiausius prisikėli
mus žemėje.

Mes pirmiausia pastebime ir 
žavimės gamtos prisikėlimu — 
pavasariu. Šis prisikėlimas pa
žymėtas Velykų prisikėlimo ty
la. Pavasarį — jo grožį, žiedus — 
pasitinka gamta be triukšmo, be 
gatvių riksmo, tik džiaugsmu 
plakančiomis širdimis ir susiža
vėjimu pirmųjų pavasario žiedų 
grožiu. To grožio turbūt nepa
jėgtume pajusti, jei tuo metu 
viešpatautų ne tyla, o gatvių 
triukšmas, riksmas, gatvių eise
nos. Reikia Prisikėlimo tylos, 
kad pajustume ir susižavėtume 
tuo grožiu, kurį Kūrėjas suteikia 
mūsų gamtai. Dėl to net gra
žiausi žiedai skleidžiasi tyliai. 
Jeigu pavasario grožyje ir išgir
sime triukšmą, - tai dažniausiai 
perkūnijos, ji mums nesukelia 
nei susižavėjimo, nei grožio, o 
tik baimės jausmą, net sunaiki
nimo pavojų.

Kiekvieną tikrą prisikėlimą 
(ne tik gamtos, o juo labiau dva
sinį ar tautinį) tik tuomet galima 
laikyti tikru, jei jame yra 
Prisikėlimo tyla.

Daugelis mano, kad tautinio 
prisikėlimo dienos bus tinkamai 
paminėtos, atmintinos, jei minė
sime jas triukšmingomis eiseno
mis. Tos eisenų, triukšmo die
nos greit nutyla. Ir jei pradžioje 
kai kam atrodė, kad tai susivie
nijimo ir vienybės dienos, vėliau 
jos pavirto politinio triukšmo ir 
nesantaikos dienomis.

Reikėjo tylaus susimąstymo 

mūsų protams, tylios meilės mū
sų širdyse vienas kitam, kad tas 
prisikėlimas taptų reikšmingas ir 
tikras. Visi dvasiniai ir tautiniai 
prisikėlimai, kaip ir gamtos, turi 
turėti šitą Velykų prisikėlimo 
tylą, duodančią galimybę mums 
susimąstyti, vienas kitą pažinti, 
kitame matyti ne priešą, o brolį, 
vienas kitam pagalbos ranką iš
tiesti. Pasimokykime iš šitos 
Velykų prisikėlimo tylos, kaip 
švęsti, sutikti ar minėti reikš
mingiausius tikėjimo ar tautinio 
gyvenimo įvykius. Ne triukš
mas, bet dvasinės pagalbos su
teikimas vienas kitam tegali būti 
tinkamas pasiruošimas bet ko
kiam dvasiniam ar tautiniam 
prisikėlimui.

Kristus prie prisikėlusio Lo
zoriaus kapo pasakė: “Atriškite 
jam raiščius”. Tą tuoj pat padarė 
apaštalai. Padėkime atrišti tuos 
vienų partijų neapykantos ki
toms raiščius, kuriais yra pan- 
čiojamas ar suraišiotas mūsų 
tautos gyvenimas. Atriškime 
raiščius ir duokime tikėjimo, 
meilės ir tiesos laisvę visiems 
mūsų prisikėlusios tautos žmo
nėms. Tuomet bus reikšmingas 
prisikėlimo himnas: Linksma 
diena mums nušvito...

Tikėjimas be “jeigu”
Džaugsmingą žinią apie Kris

taus Prisikėlimą iš mirusiųjų 
pirmiausia sužinojo šventosios 
moterys, kurias prisikėlęs Kristus 
pasveikino žodžiais: “Ramybė 
jums”. Jos pirmosios apie tai 
pranešė kai kuriems apaštalams. 
Vėliau ir pats prisikėlęs Kristus 
juos pradžiugino savo pasveikini
mu: “Ramybė jums”.

Apaštalų dėl Kristaus kan
čios ir mirties nusiminimas bei 
skausmas tuomet pavirto Vely
kų džiaugsmu. Tik apaštalas To
mas dar neturėjo laimės susitikti 

su prisikėlusiu Kristumi. Dėl to 
jo širdyje dar viešpatavo netik
rumas ir abejojimas, ar tai tiesa, 
ką pranešė šventosios moterys ir 
kai kurie apaštalai. Savo abejo
jimus jis išdrįso viešai pareikšti: 
“Jeigu aš nepamatysiu jo ran
kose vinių žaizdų ir neįbesiu 
piršto į vinių žaizdą, ir jeigu ne- 
įkišiu rankos į jo šoną, netikė
siu” (Jn 20,25).

Po aštuonių dienų apaštalai 
vėl buvo kambaryje. Tomas bu
vo kartu su jais. Jėzus vėl pra
bilo: “Ramybė jums”. Paskui 
kreipėsi į Tomą: “{best čia pirštą 
ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk 
ranką ir įkišk į mano šoną; jau 
nebūk netikintis, būk tikintis”. 
Tomas sušuko: “Mano Viešpats 
ir mano Dievas!” Jėzus jam ir 
sako: “Tu įtikėjai, nes pamatei. 
Palaiminti, kurie tiki nematę!” 
(Jn 20,28).

Įvykis su apaštalu Tomu 
mums primena ir moko, kad ti
kėjimas yra didžiausia ir bran
giausia Dievo malonės dovana, 
suteikta ne tik apaštalams, bet 
norėta suteikti kiekvienam žmo
gui, nes be tikėjimo nėra išga
nymo. Dievas, žinodamas mūsų 
prigimties silpnumą ir nesuge
bėjimą viską įžvelgti bei tinka
mai įvertinti, leidžia, kad patir
tume kai kurių tikėjimo sunku
mų ir net abejonių. Taip išmėgi
namas mūsų tikėjimo tvirtumas 
ir suteikiama nauja malonės 
šviesa jį geriau pažinti bei su
stiprinti. Taip įvyko ir apaštalui 
Tomui. Dėl to Kristus jo nepa
smerkė, bet tik pasakė: “Tu įti
kėjai, nes pamatei!”

Dieviškoji išmintis ir meilė 
mums pateikė labai daug tvirtų 
įrodymų mūsų tikėjimui išlaikyti 
bei jį sustiprinti. Reikia tik juos 
prisiminti ir jais vadovautis.

BROLIAI, SESERYS 
KRISTUJE,

Šie 2004 metai yra paskelbti 
“Lietuviškos knygos ir kalbos” 
metais. Kad liktų gyvas lietuviš
kas žodis, nepaisant didelės rizi
kos, mūsų knygnešiai prieš šim
tą metų drąsiai ėjo per kaimus ir 
miestus platindami lietuviškas 
knygas ir spaudą. Tų nežinomų 
šviesuolių drąsumas ir pasiryži
mas padėjo stiprinti lietuvių tau
tinę sąmonę ir atgimimą, kuris 
su laiku privedė prie lietuvybės 
ir Lietuvos valstybingumo prisi
kėlimo.

“Nebijokite! Eikite ir paša* 
kykite mano broliams, kad ke
liautų į Galilėją; ten jie mane 
pamatys” (Mato 28,10) aiškino 
prisikėlęs Kristus moterims, ku

Profesinė
žiniasklaidos etika

Iš Lietuvos spaudos darbuotojo bei stebėtojo 
VIDMANTO VALIUŠAIČIO paskaitos Vilniuje 
tema “LRT: komercija ar priedermė visuomenei”

Kalbėti šiandien apie spau
dos sąžiningumą ir objektyvumą 
Lietuvoje yra gana sudėtinga, 
nes dauguma laikraščių, netgi 
televizijos kanalai ne tik nesie
kia vadovautis aukštesniais žur
nalistikos etiniais standartais, 
bet yra ir palyginti neturtingi, 
žūtbūtinai grumiasi dėl rekla
mos kąsnio, todėl priemonių ne
sirenka — kovojama leistinais ir 
neleistinais būdais, nesunkiai 
įsigyvenama į liokajaus vaidme
nį ir uoliai tarnaujama politi
kams bei verslininkams, kurie 
moka.

Jau ir ne specialistams ma
tyti, kad žurnalistų profesinė eti
ka smukusi, mažėja reporterių 
principingumas, profesionalumas. 
Leidėjai sprendžia finansinius, 
ne etinius ar žurnalistinio profe
sionalumo klausimus. Rimtai ti
riamajai žurnalistikai bazės Lie
tuvoje nėra, nes nėra laikraščių, 
kurie būtų finansiškai tiek pajė
gūs, kad galėtų be atodairos im
tis opių temų, nepaisydami poli
tinių ar finansinių grupuočių in
teresų. Kitaip tariant, Lietuvoje 
nėra užsakovo Vakarų tradicijo
je įsitvirtinusiai žurnalistikos 
kokybei bei atitinkamai proble
matikai. Todėl visa tai, kas 
triukšmingai skelbiama pirmuo
siuose didelių laikraščių pusla
piuose bei pagrindinėse televizi
jos programose, toli gražu neat
spindi tikrosios politinio, ekono
minio ir kultūrinio gyvenimo 
raidos tendencijų bei esminių 
šiose srityse kylančių problemų. 
Reikšminga gyvenimo tikrovės 
dalis į laikraščių puslapius, radi
jo ar TV eterį paprasčiausiai 
nepatenka, nes jos “negalima 
parduoti”, negalima turėti iš to 
jokios naudos, išskyrus nepato
gumus, kuriuos gali sukelti vie
nas ar kitas neatsargus žinias
klaidos žingsnis. Šiandienos po
litinė krizė aiškių aiškiausiai tai 
liudija.

Antra vertus, valdininkams, 
ūkinių ir finansinių struktūrų 
tarnautojams vis labiau keliant 
savo kvalifikacijas, tampa aki
vaizdu, kad žiniasklaida pradeda 

VENTŲ VELYKŲ proga 
s’-'y--/ sveikiname visus tautiečius 
v y linkėdami, kad KRISTAUS

prisikėlimo džiaugsmas sutelktų mus 
vienybėn ir padėtų kurti šviesią 
tautos ateitį.

rios atėjo aplankyti Jo kapo. Jė
zus pirmiausiai jas nuramino ir 
tada padrąsino: ‘Eikite ir skelb
kite tą gerąją naujieną, kad Jis 
tikrai prisikėlė!’”

Tegul Velykų švenčių dva
sia ir palaima padeda mums iš
kilti virš baimių ir abejonių, 
nešti krikščionišką džiaugsmą 
bei viltį. Neškime tą dvasią į sa
vo šeimas, parapijas bei bend
ruomenes, teikdami pagalbą 
naujai atvykusioms lietuviams 
saugiai ir patogiai įsikurti, padė
dami vyresniesiems ir jaunimui 
rasti vietą mūsų parapijų bend
ruomenėse.

Palaimintų šventų Velykų! 
Su pagarba Kristuje,

Prel. Edmundas J. Putrimas,
Velykos, 2004

atsilikti. Ima aiškėti, kad trūksta 
žurnalistų, gebančių kvalifikuo
tai rašyti ir kalbėti sudėtinges
niais gyvenimo kaitos aspektais. 
Kol Lietuvos bankas dirbo kaip 
valiutos keitykla - buvo labai 
paprasta. Dabar, kai jo funkcijos 
išsiplėtė, aiškėja, kad trūksta žur
nalistų, kurie pajėgtų apie tai pro
fesionaliai ir populiariai rašyti.

Tai pasakytina ir apie vals
tybės institucijų reformos klau
simus. Kiek žurnalistų šiandien 
būtų pajėgūs profesionaliai ap
tarti, tarkim, kaimyninių šalių 
valstybės struktūrų administra
cinę sąrangą, iškelti jų privalu
mus ir trūkumus, lyginti tai su 
padėtimi Lietuvoje?

Patiems žurnalistams šian
dien darosi sunku identifikuotis. 
Pasikeitė ne tiek nušviečiamų 
sričių laukas, kiek jų suvokimas. 
Daug kalbant apie žiniasklaidos 
laisvę, prarandama paties as
mens - žurnalisto - laisvė ir 
kritiškas realybės vertinimas.

“Galiu padėkoti Lietuvos 
žurnalistams, kai jie griebia ko- 
rumptuotus valdininkus už gerk
lės ir jų nepaleidžia”, - sakė 
Lietuvos radijo ir televizijos ko
misijos pirmininkas, rašytojas ir 
žurnalistas Jonas Liniauskas, 
Šiaurės tarybos Šiaurės reikalų 
komiteto ir Baltijos grupuotės 
Švietimo, kultūros ir mokslo ko
miteto surengtame seminare Ži
niasklaidos vaidmuo demokrati
nėje valstybėje". - “Bet nepasi
tikiu Lietuvos žiniasklaida, kai 
prasideda rinkimai į seimą ar sa
vivaldybes. Tada ji nustoja būti 
informavimo priemone, o tampa 
reklaminės kampanijos įrankiu”, 
— teigė kalbėtojas.

Paskaitą Žiniasklaidos lais
vės pagrindai tąsyk skaitė ir 
“Laisvosios Europos”/”Laisvės” 
radijo ryšių direktorius Paul A. 
Goble. Jis priminė Amerikos 
nepriklausomybės deklaracijos 
autoriaus Thomo Jeffersono pa
reiškimą prieš du šimtus metų: 
jeigu tektų jam rinktis tarp lais
vo parlamento ir laisvos spau
dos, jis visuomet rinktųsi pasta-

(Nukelta į2-rąpsl.)
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Q KELIGMAME GYVENIME

Pabusk, kuris miegi...
Kasetė “Maranata”, kurios autoriai Tomas ir Marius Viluckai

Šv. Kazimiero jubiliejinių 
metų pradžią kovo 4 d. laiške pa
skelbė Vilniaus arkivyskupas met
ropolitas kard. Audrys Juozas Bač- 
kis. Šiais metais sukanka 400 metų 
nuo pirmųjų didžiųjų Lietuvos glo
bėjo iškilmių Vilniuje. Šių metų 
svarbiausi renginiai vyks gegužės 
mėn. pradžioje ir sutaps su Lietu
vos įstojimo į Europos sąjungą mi
nėjimais. Šv. Kazimiero, europiečio 
karalaičio, asmens ir religinės bei 
politinės veiklos, jo šventumo pa
vyzdžio prisiminimas suteiks progą 
suvokti Lietuvos istorinę vietą Eu
ropoje, ilgaamžę europietiškos dva
sinės kultūros sklaidą Lietuvoje.

Dvasinio atsinaujinimo pro
gramos “Atgaivink” antroji dalis 
“Atsiliepkime į Viešpaties kvieti
mą” Gavėnios metu vykdoma per 
trisdešimt parapijų,. Ketvirtoji pa
kopa “Mokinystė” tęsiama aštuo- 
niose parapijose. Šią programą, pa
dedančią geriau suvokti katalikų ti
kėjimo tiesas ir jas pritaikyti savo 
gyvenime, vykdo penkios parapijos 
Panevėžio vyskupijoje. Vilkaviškio 
vyskupijoje į pragramą kasmet įsi
traukia 5-6 parapijos.

Lietuvos vyskupų konferen
cijos (LVK) Pasauliečių tarybos 
pirmasis darbinis susitikimas įvyko 
kovo 1 d. Kauno arkivyskupijos 
Jaunimo centre. Jam vadovavo ta
rybos pirmininkas vysk. J. Kaunec- 
kas. Jis pabrėžė aktyvių pasauliečių 
mokymo ir bendruomeniškumo ug
dymo svarbą pasidalino savo vizija 
- siekti, kad per 10 metų visos Lie
tuvos parapijos taptų gyvomis 
bendruomenėmis. Susitikime buvo 
aptarta LVK Pasauliečių tarybos 
samprata, tikslai, galimos veiklos 
sritys ir konkretūs metų darbo už
daviniai. Tarybos nariai (br. Nerijus 
Čapas, OFS, Arūnas Kučikas, sės. 
Igne Marijošiūtė, MVS, kun. Gedi
minas Numgaudis, OFM, Vilhelmi
na Raubaitė, Liutauras Serapinas, 
dr. Paulius V. Subačius, sekretorė- 
koordinatorė - Dalia Šmerauskaitė) 
2003 m. spalio pradžioje dalyvavo 
Kijeve vykusioje tarptautinėje kon
ferencijoje, kurioje nagrinėti pasau
liečių apaštalavimo uždaviniai bu
vusiose Rytų ir Vidurio Europos 
valstybėse.

Vilniaus kunigų susirinkime 
kovo 4 d. kalbėjo ir Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos Romoje rektorius 
prel A. Bartkus. Kun. Lionginas 
Virbalas, SJ, pristatė gegužės mė
nesį vyksiančių iškilmių šv. Kazi
miero jubiliejinę programą. Nuo 
gegužės 2 iki 9 tikintieji kviečiami 
rengti maldininkų keliones į Vil
niaus arkikatedrą ir Šv. Kazimiero 
šventovę. Kun. Aušvydas Belickas 
kalbėjo apie Lietuvoje plintančią 
alkoholizmo problemą ir kvietė 
kunigus į balandžio 20 d. įvyksian
čią konferenciją rengiamą kuni
gams, kad jie išmoktų veiksmin

Kuopos šaulei VIDAI BALTRUŠAITIENEI, jos 

broliui Lietuvoje 
mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą -
Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa

LIETUVOJE MIRUS

AtA 
VIKTORIJAI-EMILIJAI 

ŽEMAITIENEI,
nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą RIMĄ ŽEMAITYTĘ 
DelULIES ir jos vyrą RĖMO DelULIES —

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokiniai 
ir mokytojos 

Maironio mokykla ir tėvų komitetas

giau padėti alkoholizmu sergan
tiems žmonėms ir jų šeimoms. Ku
nigai taip pat buvo raginami prisi
dėti prie katalikiškos spaudos, pir
miausia “Kataliko pasaulio”, taip 
pat žurnalų jaunimui ir vaikams 
“Lux” ir “Bitutė” platinimo.

Seminarą “Priklausomybių 
prevencija” gimnazijos mokyto
jams ir tėvams vasario 26-27 d.d. 
Kauno jėzuitų gimnazijos salėje su
rengė ši mokykla kartu su Kauno 
jaunimo narkologinės pagalbos 
centru (KJNPC). Seminarą vedė 
KJNPC vadovas gydytojas psi
chiatras A. Veryga ir centro psicho
logė A. Adomaitytė. Suteiktos ži
nios apie rūkymo, svaigalą narko
tikų bei kitų nuodingų medžiagų 
vartojimo padarinius, apie pagalbą 
priklausomybę turintiems bei 
moksleivių apsaugojimo darbą. 
Kauno miesto ugdymo įstaigose 
2003 m. atliktas žalingų įpročių pa
plitimo tyrimas parodė, kad 13% 
12-18 m. moksleivių rūko, bandžiu
siųjų rūkyti yra 62%, bandžiusiųjų 
svaigalus - 91%, buvo girti daugiau 
kaip 10 kartaų - 18%, bent kartą 
bandė narkotinių medžiagų 11% 
moksleivių. Pasidalinta įžvalgomis 
apie narkotikų plitimo priežastis 
Lietuvoje, sąmoningą ir nesąmo
ningą narkotikų reklamą ir jos 
kontrolę, vykdomų apklausų bei ty
rimų patikimumą. Kauno jėzuitų 
gimnazijos bendruomenės tėvų ir 
mokytojų iniciatyva 2003 m. buvo 
sukurtas projektas “Bendravimo 
įgūdžių mokykla”. Jo tikslas - for
muoti bendravimo įgūdžius atsi
žvelgiant į tėvą mokytojų bei 
moksleivių poreikius. Buvo suorga
nizuoti seminarai tėvams, surengta 
5 dienų stovykla, bei trijų savaitga
lių programa “Pažink save”.

Vilkaviškio vyskupijos kuni
gų simpoziumas buvo surengtas 
Liškiavoje kovo 2 d. Jame kalbėjo 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
(LVK) generalinis sekretorius 
mons. Gintaras Grušas, kuris supa
žindino dalyvius su LVK veikla bei 
naujovėmis finansinių klausimų sri
tyje. Vyskupų konferenciją sie
kiančią derinti sielovados veiklą 
sudaro visi dieceziniai vyskupai ir 
vyskupai augziliarai, kurie susiren
ka du kartus per metus. Posėdžių 
nutarimus vykdo ir svarstytinus 
klausimus parengia nuolatinė tary
ba, kurią šiuo metu sudaro kard. 
Audrys Juozas Bačkis, arki v. Si
gitas Tamkevičius, SJ, ir vysk. Jo
nas Kauneckas. Vyskupai yra pasi
skirstę į keturias komisijas - Li
turginę, Švietimo, Vienuolių reika
lų ir Visuomenės informavimo 
priemonių. Šiais metais LVK išleis 
tris naujus apeigynus lietuvių kal
ba, mišiolo ir brevijoriaus vertimus; 
rūpinasi katalikiškų švietimo insti
tucijų, visuomenės informavimo 
reikalais.

Viltis Prisikėlimo - džiugesys Velykų, sielos ramybė... Aleliuja Alė Rūta

Istorinis Lietuvos žingsnis
Įstojimas Europos sąjungom Motyvai, 

skatinantys šį žingsnį
DR. JONAS KUNCA

Lietuva yra viena iš geriau
siai pasiruošusių kandidačių į 
ES. Turi subalansuotą biudžetą 
su 3% deficitu. Infliacija yra 
maža, valstybės skolos ne per 
didelės. Bedarbių skaičius irgi 
yra vienas iš mažiausių kandida
tuojančių valstybių. BVP sukasi 
apie 7%. Tik importas vis dar 
per daug viršija eksportą. Atro
do, kad Lietuva į ES gana ne
blogai pasiruošė. Lieka tik suor
ganizuoti žvejybos laivyno ins
pekcijas ir kontrolę.

Vis dėlto Lietuvos laukia 
sunkus valstybingumo egzami
nas. Ji yra pasirašiusi daugybę 
kitų įsipareigojimų liečiančių 
beveik visas gyvenimo sritis. Po 
įstojimo privalės sąžiningai vyk
dyti tuos įsipareigojimus. O tai 
nebus lengva, nes priklausys 
nuo viso administracijos darbo 
sklandumo ir nuo pačios visuo
menės susipratimo.

Gerai, kad tokiu svarbiu 
metu yra vyriausybė su daugu
ma seime. Mat kai kurių refor
mų įgyvendinimui teks išleisti 
naujus įstatymus. Koalicinė vy
riausybė gali nesurasti tam rei
kalinga balsų parlamente ir susi
durti su keblia padėtim. Bent 
šiais metais toks pavojus negre
sia. Betgi įsipareigojimams vyk
dyti reikia, kad visos ministeri
jos ir žemesnės institucijos veiktų 
sumaniai ir greitai. Tai Lietuvos 
valdininkams neįprastas tempas, 
prie kurio turės priprasti, ir tai 
nedelsiant. Spėčiau, kad Vilniaus 
valdžia tai gerai žino ir dar prieš 
įstojimą pertvarkys įstaigas, 
kurios tinkamai neveikia.

Labai svarbu, kad ekonomi
kos augimas, kiek tai įmanoma, 
nenusmuktų, o infliacija nepa
kiltų. Tada po dvejų metų galėtų 
įstoti, kaip dabar yra kitose vals
tybėse.

Kad baigusių Lietuvos uni
versitetus profesionalų diplomai 
būtų pripažinti kitose ES šalyse, 
teks skubiai suderinti Lietuvos 
aukštųjų mokyklų standartus. Iš 
to bus dviguba nauda: profesio
nalų kvalifikacijos pakils, ir jie 
galės įsidarbinti kitose valstybė
se be jokių sunkumų. Aišku, 
teks padirbėti ne tik aukštųjų 
mokyklų vadovams, bet ir pačiai 
švietimo ministerijai. Tą progą 
reikia nedelsiant išnaudoti.

Kai kurie pertvarkymai ne
ras pritarimo visuomenėje. 
Svarbu laiku jai išaiškinti, kad 
įstojimas yra surištas ne vien su 
maloniais pakeitimais ir kad jų 
visuma Lietuvai atneš daugiau 
naudos, negu neigiamų pasek-

LED AS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

mių. Pavyzdžiui, privalės kas
met įnešti į bendrą 100 bin. ES 
fondą stamboką sumą. Betgi iš 
to fondo gaus žymiai daugiau 
negu buvo įdėjusi. Skubus ir 
kartu sklandus įstatymų ir regla
mentų vykdymas Lietuvos pa
reigūnams ir tarnautojam nėra 
įprastas. O čia teks visiems per
siorientuoti. Staiga pasikeis 
bendras vaizdas. Daug kas gal 
dūsaus prisiminęs ligšiolinį pa
togumą lengvai leisti darbo va
landas ir laukti algos čekio, o 
gal gauti ir kyšelį už padarytą 
paslaugą.

Nuo sugebėjimo prisitaikyti 
prie naujų darbo sąlygų priklau
sys įstojimo į ES naudingumas. 
Dar daugiau - Lietuva žengia į 
naujus statyti nebaigtus ES rū
mus, prie kurių statymo turės 
aktyviai prisidėti. Ilgi ginčai ėjo 
dėl pačios sąjunginės konstituci
jos priėmimo. Atrodo, kad Vo
kietija padarys nuolaidą ir tas 
klausimas bus išspręstas. Lieka 
susitarti dėl ES saugumo. Iki 
šiol jį garantavo transatlantinė 
NATO organizacija su JAV jos 
priešakyje. Atėjo laikas pačiai 
ES turėti savo ginkluotas pajė
gas ir nepriklausyti visą laiką 
nuo Vašingtono.

450 milijonai europiečių 
privalo turėti ir savo politikos 
gaires. Jau aišku, kad Europa 
norės ir toliau bendradarbiauti 
su Amerika. Tik ji bus už diplo
matinį ginčų sprendimą jėgos 
panaudojimą paliks kaip pasku
tinę priemonę. Tai svarbūs ir 
kartu opūs klausimai, kuriuos 
turės spręsti ES parlamentas, 
kuriame ir Lietuva turės savo at
stovus.

Darosi aišku, kad Lietuvos 
įstojimas į ES yra surištas su 
daugybe naujų įsipareigojimų. 
Kai kam gali kilti klausimas, ar 
nebūtų galima toliau gyventi be 
tos narystės? Atsakymas aiškus: 
galėtume, bet be saugumo ga
rantijos ir didelės ES rinkos. Is
torija pamokė, kad maža Lietu
va tokiu atveju greit vėl prarastų 
savo nepriklausomybę. Taigi 
dvejoti nėra ko.

Stačiai nuodėminga tokiu 
istorinio persilaužimo metu 
žaisti su prezidento neva proble
ma. Ją reikia išspręsti trumpai 
drūtai ir dar apsidrausti, kad to
kie įvykiai negalėtų pasikartoti. 
Pašalintas apkaltos keliu prezi
dentas neturėtų turėti teisės vėl 
kandidatuoti į pareigybę. Tam 
reikėtų papildyti konstitucijos 
straipsnį, nustatantį kandidatų į 
prezidentus tinkamumą.

ES narių ir jai nepriklausan
čių valstybių europiečiam gresia 
nelegalių imigrantų antplūdis, 
narkomanija ir “modernizmo” 
veržimasis į šį žemyną. Suvie
nyta Europa galėtų geriau ap
saugoti savo sienas ir išlaikyti 
europietišką kultūrą. Tai dar 
vienas svarus argumentas už 
įstojimą į ES. Kova su teroriz
mu būtų sėkmingesnė veikiant 
kartu ir šalinant priežastis, kaip 
pavyzdžiui grąžinant palestinie
čiam jų žemę, kaip siūlo ES.

KUN. K, AMBRASAS, SJ
Vienos Lietuvoje išleistos 

kasetės aplanke išspausdinta 
geltoname fone visas žodinis šio 
įrašo turinys. Vizitinėje įrašo 
kortelėje, pirmajame atverstinia
me - kasetės, pavadintos “Mara
nata” užrašytas tik autorius, bet 
dailininkas - anonimas. Pasiro
do, kad tas anonimas, kaip rašė 
vienas iš brolią - pats Marius 
Viluckas. Čikagoje būnant vie
nas bičiulis, fizikos mokslų dak
taras Alvydas Paulavičius, atne
ša iš kažkokios juostos keliskart 
perrašytą be jokių spausdintų 
paaiškinimą be pavardžią tik 
su minimaliausia ranka užrašytą 
informaciją - “Maranata”. Pra
deda suktis magnetofono juosta. 
Suskamba pirmieji žodžiai, ku
rių mintis yra tokia pagauti, 
prasminga ir už širdies griebian
ti melodija:
Štai ateina mano Mylimas. 
Aleliuja, aleliuja.
Lenkdamas kalnus, skriedamas 

per kalvas.
Aleliuja, aleliuja.
Kas ateina ten iš dykumų? 
Kas ateina ten iš dykumų?

Čia skamba net tik negalią 
skausmo, sielvarto iškamuoto, 
giliai tikinčio, jautraus, suma
naus ir kūrybingo žmogaus, bet 
ir visos mūsų tautos šimtme
čiais, ypač paskutiniais dešimt
mečiais patirtas skausmas, mūsų 
krašto žmonių rauda, išsiliejusi 
daugiausia balse Mariaus Viluc- 
ko, kuriam pritaria kuklus ir 
mąslus Astos Slaboševičiūtės 
balsas, skamba Angelės Jokny- 
tės gitara, saikinga Audronės 
Skaraitės violončelė ir jos skam
bus, mįslingas dainavimas. Joje 
taip akivaizdžiai ir raiškiai atsi
skleidžia tokiomis paprastomis 
priemonėmis perteikiama gili 
tautinė, dvasinė, kūrybinė galia.

“Atrodytą gyvename 
krašte, kuriame vyrauja katali
kybės tradicija, bet vis dažniau 
girdime apie į egzotišką Indiją 
organizuojamas maldingas ke
liones, garsių mūsų kultūros vei
kėjų susižavėjimą budizmu ar 
raginimus senajai baltų religijai 
suteikti valstybės pripažinimą. 
Vis labiau populiarėja posakis 
“visi keliai veda pas Dievą”, ko 
gero, iškalbingai byloja, kad gy
vename išties demokratiškai ir 
tolerantiškai nusiteikusioje vi
suomenėje”.

Šios eiliutės iš “Katalikų pa
saulyje” išspausdinto Tomo Vi- 
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mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną LORETĄ, 
dukrą RAMONĄ ir jų artimuosius -

Bonifacas Sriubiškis ir
šeimos nariai

MIELAM BUVUSIAM BENDRADARBIUI
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iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jo 
žmoną LORETĄ, dukrą RAMONĄ ir artimuosius -

Genė ir Eugenijus Kuchalskiai

PADĖKA
AtA

MALVINA KASPERAVIČIENĖ
mirė 2004 m. kovo 8 d.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos 
klebonui prel. J. Staškevičiui už atlaikytas gedulines Mišias, 
maldas laidotuvių koplyčioje ir palydėjimą į Šv. Jono lietu
vių kapines.

Ypatinga padėka Anastazijai Petkevičienei, Danutei 
Petrauskienei, Avai ir Audronei Butrimaitėms už jų nuolati
nį mamytės lankymą slaugos namuose; KLKMD Lietuvos 
kankinių parapijos skyriaus narėms už palydėjimą su žvaku
tėmis šventovėje.

Dėkojame karsto nešėjams, visiems užprašiusiems 
šv. Mišias, aukojusiems Anapilio parapijai, užjautusiems 
mane šiomis skausmo valandomis. Ačiū J. Gurklienei už ska
niai paruoštus pietus.

Liūdinti duktė Ramutė ir provaikaitė Marija

lucko straipsnio Panašūs ir skir
tingi (Sausis, 2004, p. 40-42) 
pradžios. Mūsų dvasinio pakri
kimo laikais, kai globalistinė su- 
permodemioji dvasia dažnai iš
muša iš kelio net tvirtos pasau
lėžiūros šulus, kai itin graibsto- 
masi įvairių sektų ir žalingų mū
sų lietuviškumui ir krikščioniš
kajai religijai priešingų judėji
mą tai aktualus, įtikinamai pa
rodus įvairių religijų - sakysi
me, musulmoną budistą “Nau
jojo amžiaus”, bahajų ir kitų - 
esminį skirtumą nuo krikščiony
bės, vienos globalistinės religi
jos žalą. Straipsnis baigiasi tokia 
pastraipa: “Amerikietis trapistų 
vienuolis ir rašytojas Thomas 
Mertonas, daug nuveikęs religi
jų dialogo naudai, yra pasakęs, 
kad skirtingus tikėjimus išpa
žįstančius žmones vienija bend
ra patirtis. Mes visi stovime vie
no mus pranokstančio Slėpinio 
akivaizdoje, bet nors mūsų išgy
venimai panašūs, išlieka skirtu
mas tarp to, ką patiriame. Taigi 
skiriasi mūsų patirties turinys. 
Religijų šventraščiai nėra tapa
tūs Biblijai, apeigos - sakra
mentams, o Mahometas - Kris
tui. Istorijos eigoje tie skirtumai 
virsdavo kruvinais religiniais 
karais ir konfliktais, kurių pasi
taiko ir šiandien. Tačiau išaušęs 
naujas amžius turėtų tapti ir 
naujos religinės kultūros, grįstos 
dialogu ir pagarba skirtybėms, 
era”.

Šis ir kiti jo straipsniai, iš
spausdinti šiame žurnale, liudi
ja, kad Tomas - subrendusi, 
krikščioniškos nuotaikos ir gi
lią neeilinių minčių kupina as
menybė, pasireiškianti įvairiais, 
daugiabriauniais kūrybiniais as
pektais.

Jo brolio Mariaus Vilucko 
plunksnai priklauso nemaža po
ezijos posmą kurie panaudoti 
ne vien minėtoje juostoje “Ma
ranata”. Jis taip pat - daugelio 
rytietiškos dvasios kupinų ikonų 
autorius - tapytojas, kuriomis 
domisi daugiausia iš Vakarų at
vykę žmonės. O kaip būtų pra
vartu ir naudinga kaimuose, 
bažnytkaimiuose ir miestuose 
surengti šios kūrybingos šeimos 
parodą kurios lankytojas galėtų 
susipažinti su šios šeimos praei
timi, jos sielvartais ir džiaugs
mais, ypač su jos džiugiu ir 
prasmingu optimizmu, su pla
čiašake šių kūrybingos dviejų 
brolių veikla. Kaip būtų gera pa
rašyti apie juos užsienio kalbo

mis straipsnių ir pagarsinti šią 
kūrybą kuri tokia savita, aktuali 
ypač mūsų dienomis, kai taip vi
sokiausiais būdais gviešiamasi 
materialinių vertybią dažnai 
kur ir daug kur mindžiojamos, 
tiesiog nevertinamos dvasinės 
vertybės, mūsų gražios lietuviš
kos tradicijos...

... Palangoje buvo aplanky
tas vienas gydytojas, kurio žmo
na dabar serga Kauno klinikose 
ir laukia sunkios operacijos. Jau 
Čikagoje išgirdus apie pagarsė
jusią Viluckų šeimą dabar buvo 
proga ją aplankyti, tik niekaip 
telefonų knygose nei iš pažįsta
mų nepasisekė rasti ar sužinoti 
šios šeimos adreso. Pagaliau 
bent iš kelinto karto kretingiškių 
ir palangiškių gyvenotojų pasi
klausus, per sniegą ir painų sodų 
bendrijos “Pavėsis” kelių labi
rintą pasiektas namas, kuriame 
gyvena Viluckai (S/B “Pavėsis” 
Putinų t. 456 Palanga LT-5720). 
Prie durų pasitikusi besišypsanti 
moteris kaip tik buvo dviejų 
brolių ir jau vieno anksčiau mi
rusio sūnaus motina. Ji ne tik 
pasakojo apie savo paskutines 
savo sūnų negalias, rūpesčius ir 
sunkumus, kurių jai kasdien te
ko patirti, bet ir mielai pakvietė 
į jau baigiamo perkonstruoti so
dų namelio vidą kurį taip rū
pestingai, gražiai ir skoningai iš
dabino Tomo ir Mariaus tėvas, 
nagingas puikus statybininkas. 
Sėdime viename kambaryje rū
pestingo meistro gražiomis me
džio lentelėmis išmuštame ir 
įvijais laiptais papuoštame kam
baryje kartu su atvažiavusiais su 
vežimėliais sūnumis, kuriedu, 
nors nepakildami iš savo nuola
tinių sėdynią su kuriomis negali 
skirtis, nes nepajėgia žengti nė 
vieno žingsnio. Savo blaiviu 
žvilgsniu, aktualiomis, įdomio
mis kalbomis apie meną religi
ją tikėjimą mokslą Tomas su 
Mariumi atrodo, kad jie jokie 
gyvenimo nuskriaustieji, o prie
šingai - doro vidinio tikrumo, 
gilaus turinio vyrai - normalūs 
šiuolaikinio amžiaus vaikai, ne- 
atitrūkę nei nuo politikos, nei 
nuo Bažnyčios, nei nuo tikėji
mo, kurį taip giliai jaučia, ir pa
sitikėjimo Dievu dvasia gyvena 
jų motina.

... Kai mūsų keturratis važis 
per palangietiškas pusnis pasuko 
iš Putinų tako, kišenėje jau pūp
sojo “Maranata” - brolių Valuc- 
kų dovana, kuri visą kelią tarsi 
spinduliuojanti šilumą lempa ža
dino prisiminimus. Kaip toji 
magnetofono juosta buvo sun
kiai sukurta, kaip tada bičiuliai, 
kurie Asta, Angelė, Audronė, 
garso režisierius Giedrius Skale- 
vičius ir kiti visą dieną ir bemaž 
visą naktį vargo, kolei buvo pir
mąsyk padarytas šioje pirkioje 
įrašas. O kiek rūpesčių buvo to
liau Vyteniui Simanaičiui, Aud
riui Šalniui ir kitiems pagalbi
ninkams, kolei ši juosta buvo 
apipavidalinta ir galutinai už
baigta...

Profesinė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rąją nes žinojo, kad turėdamas 
laisvą spaudą galiausiai turės ir 
laisvą parlamentą bet nebuvo 
toks tikras, kad turėdamas laisvą 
parlamentą galiausiai turės lais
vą spaudą.

“Per dažnai šie žodžiai pa
teikiami kaip mantrą kuriai ne
reikia jokio paaiškinimo, o ne 
kaip įžvalga, kuri ragina, net 
reikalauja, atidžiai ir mąsliai ją 
suvokti”, - sakė P. Goble.

Baltijos valstybių žiniasklai- 
da, anot amerikiečių eksperto, 
pasiekė įspūdingai daug; bet tik 
tiek pasakyti, vadinasi, pasakyti 
labai mažai. Nuosavybė čia, 
anot jo, per daug koncentruota ir 
“draugiškai” susijusi su politiniu 
bei ekonominiu elitu. Pajamos iš 
reklamos yra per menkos. Ži- 
niasklaida dar nerado būdo 
jungti valstybinių interesų ir 
žiniasklaidos laisvės. Laisva 
spauda per dažnai tėra geltonoji 
spauda, prasčiausia bulvarinė 
žurnalistika. Trūkumai visose 
valstybėse išlieka milžiniški ir 
rodo, kad laukia dar ilgas kelias 
iki save išlaikančios, laisvos 
žiniasklaidos.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Ar galima įveikti bedarbystės šmėklą?

Korupcija - skaudžioji 
Lietuvos žaizda

DR. LILIJANA ASTRA 
Politinės partijos “Lietuvos 

kelias” pirmininkė
Iškreiptų mūsų politinio gy

venimo reiškinių vardiklis yra 
vienas ir tas pats - tai aukštas 
korupcijos lygis šalyje. Neturė
tume stebėtis naujausiu Europos 
parlamento sprendimu priskirti 
Lietuvą prie įsipareigojimus 
prastai vykdančių šalių dėl ne
pakankamos kovos su korupcija. 
Juk tai tikra tiesa, nes plačiai iš
reklamuota ir išgirtoji mūsų 
valstybinė kova su korupcija jau 
senokai perėjo į gana paradok
salią stadiją: iki šiol korupcijos 
išvengimui, įvairiems moky
mams, antikorupcinių strategijų, 
projektų bei programų parengi
mui skiriamos milžiniškos lėšos, 
o korupcijos lygis šalyje ne tik 
kad nesumažėjo, bet praėjusiais 
metais net ir paaugo. Neatsitikti
nai tokį mūsų korupcijos mastą 
įvardino prezidentas Valdas 
Adamkus, taręs, kad valstybinį 
konkursą gali laimėti net ir etno
grafinio ansamblio vadovas, jei 
tik jis turi pakankamai pažinčių.

Akivaizdu, kad ir šiandien 
mūsų valstybėje dar išlieka di
džiulis prieštaravimas tarp for
malių kovos su korupcija meto
dų ir realios bei grėsmingos po
litinės bei administracinės ko
rupcijos plitimo galios, smuk
dančios net ir mūsų valstybės 
orumą.

Būtina prisiminti, kad iki 
šiol Lietuvoje taip ir lieka ne
įgyvendinta 1999 m. Europos 
tarybos baudžiamosios teisės 
konvencija dėl korupcijos, kuri 
buvo ratifikuota ir formaliai įsi
galiojo mūsų šalyje jau nuo 
2002 m. birželio 1 d. Tačiau 
niekam ne paslaptis, kad ši kon
vencija bei visa europinė bau
džiamosios politikos visuome
nei nuo korupcijos ginti sistema 
niekaip nesiderina su pagrindi
niu Lietuvos antikorupciniu tei
sės aktu - Viešųjų ir privačių in
teresų valstybės tarnyboje deri
nimo įstatymu. Mat, vadovau
jantis pastarojo įstatymo nuosta
tomis, už rimtą valstybinį nusi
kaltimą, t.y. korupciją, baudžia
ma tik kaip už paprastą darbo 
pražangą ar “etinį” pažeidimą, 
pavyzdžiui, skiriant papeikimą 
ar atleidžiant iš darbo ir niekaip 
neatlyginant valstybei ar jos 
žmonėms padarytos žalos.

Neįtikėtina, tačiau skirtingai 
nuo kitų Europos sąjungos šalių, 
iki šiol mūsų valstybėje visa ko- 
rumpuotų valstybės tarnautojų ir 
pareigūnų veikla yra kvalifikuo
jama tik kaip tarnybinės etikos 
pažeidimas, už jį “baudžiant” 
vien atleidimu iš pareigų ir pa
liekant visą prisiplėštą turtą! 
Deja, turime pripažinti, kad ir 
toliau “puoselėjant” šį europinės 
konvencijos teisės normų neati
tinkantį įstatymą, Lietuva taps 
dar patogesniu visuotinės ko
rupcijos “koridoriumi”.

Dr. LILIJANA ASTRA

Per visą nepriklausomybės 
laikotarpį į mūsų valstybės val
dymą giliai įsigraužusi korupci
ja, įstatymų pažeidimai ir neto
buli teisės aktai, atviras valsty
binis melas tapo tuo politiniu 
akligatviu, kuriame pasiklydo 
ne vien Lietuvos prezidentas 
Rolandas Paksas. Neskaidrus 
“Alitos” privatizavimas, kon
kursą laimėjus jos vadovų kon
sorciumui, užėmusiam vos ket
virtąją vietą, atskleidžia tikruo
sius politinių grupių interesus 
bei nuožmiųjų tarpusavio kovą, 
kurioje nėra ir negali būti nuga
lėtojų. “Alitos” privatizavimo 
skandalas dar labiau pagilino 
politinę šalies krizę, šiai bylai 
tapus rimtų spekuliacijų objek
tu. Tai ir vėl tapo dar vienu 
chrestomatiniu korumpuoto 
valstybės valdymo pavyzdžiu, 
kai svarbūs politiniai sprendimai 
yra daromi orientuojantis išimti
nai į partinę grupinę naudą, o 
valstybiniai šalies interesai iš
stumiami į politinio gyvenimo 
užribį, nekalbant jau apie mora
lę, objektyvumą, teisingumą ar 
net elementarų padorumą. Toks 
valstybinės politikos dvilypu
mas iššaukia mūsų valdžios pa
žeidžiamumą, o tai jau visai ne
patikima atrama mūsų trokšta
mai visavertei narystei Europos 
sąjungoje ir Šiaurės Atlanto są
jungoje.

Politiniu šalies atsilikimu ir 
toliau bando naudotis rusiškasis 
veiksnys, laukdamas savo X va
landos. X valanda seniai supla
nuota, X valanda artėja, reika
linga tik permanentinė politinė 
krizė, įsisenėjęs didžiosios gy
ventojų dalies skurdas ir jų ne
pasitenkinimas.

Vienintelė išeitis — politinis 
mūsų valstybės atsinaujinimas ir 
iš tiesų kuriama demokratinė 
politinė kultūra, lygiai kaip ir 
sveikos politinės jėgos, galin
čios įveikti vidinę mūsų negalią 
— korupciją, o taip pat pajėgian
čios plėtoti šalies modernizavi
mo strategiją jau europinėje 
bendrijoje.

Istorinė Lietuvos prezidento 
apkaltos žala valstybei milžiniš
ka, tačiau ir nauda - didžiulė, 
nes šiandien jau neįsivaizduoja
me mūsų gyvenimo be tegu ir 
skausmingo politinio apsiva
lymo.

R. ULINSKAITĖ
Šiaulių darbo biržos pateik

ta statistika tikina, jog 2003-ųjų 
metų pirmąjį ketvirtį bedarbių 
skaičius nepakito. Nedarbo lygis 
ir toliau siekia 11.8%. Statisti
niai duomenys rodo, kad per 
pirmąjį ketvirtį įregistruota net 
28,000 laisvų darbo vietų. Ta
čiau bedarbystės šmėkla vis dar 
nepalieka Lietuvos.

Praeities ilgesys
Psichologė Virginija Servu- 

tienė tvirtina, jog bendraudama 
su darbo ieškančiais žmonėmis 
labai dažnai išgirstanti frazę: 
“Mane nurašė valdžia”.

- Tuomet jiems atsakau, jei
gu jus nurašė... tai parodykite, 
kas pasirašė? Tokio rašto nei 
vienas nepateikė, -Juokauja psi
chologė, dirbanti Šiaulių darbo 
rinkos mokymo ir patarimų tar
nyboje.

Pasak jos, sunkiausia yra 
sugriauti nusistovėjusias nuosta
tas ir žavėjimąsi praeitimi.

- Daugelis bedarbių kartoja 
ta pačią frazę: “Prie sovietų dar
bo turėjo visi”... Ši mintis atsi
suka prieš juos pačius. Daugelis 
žmonių gyvena su nostalgija 
praeičiai ir vis dar laukia, kad 
kažkas jais pasirūpins. Neradę 
darbo, jie kaltina darbo biržą, 
valdžią... Labai dažnai į bedar
bystės liūną papuolę žmonės 
klausia: “Kas man suras dar
bą?”, “Kas padės?”. Dabartiniai 
keturiasdešimtmečiai, išauklėti 
kitoje santvarkoje dar nesuvo
kia, kad kiekvienas žmogus yra 
atsakingas už save, - kalba psi
chologė.

Anot jos, tokie žmonės susi
duria ne su bedarbystės proble
ma, o su požiūriu į šią proble
mą. Specialistė, dirbanti su be
darbiais, įvardino pagrindines 
priežastis, kodėl nerandama 
darbo.

- Mūsų žmonėms trūksta pa
sitikėjimo savimi, gebėjimo val
dyti emocines reakcijas, nepasi
mesti įtampoje. Dažniausiai 
žmogus praranda poziciją “aš” 
ir prasideda savotiškas puoli
mas. Dėl jo nesėkmių būna kalti 
kiti, tik ne jis pats. Todėl visoje 
Lietuvoje įsikūrę darbo rinkos 
mokymo centrai siūlo darbo ieš
kantiems programas, kuriose 
mokoma įgyvendinti gerąsias 
savybes. Mokymasis tokiose 
grupėse yra savanoriškas. Yra 
nemažai žmonių, kurie persilau- 
žia ir įsitvirtina darbo rinkoje, - 
sako pašnekovė.

Išmokyti pasitikėjimo nėra 
lengva

Tačiau specialistė pripažįs
ta, kad psichologams ir karjeros 
patarėjams tenka nelengvas dar
bas.

- Sutikite, dirbti su viltį pra
radusiais ar abejingais žmonė
mis nėra lengva. Dažniausiai 
grupėje tokių žmonių yra ne vie
nas, o dauguma. Šie žmonės ne
sivaržydami kalba, jog netekę 
darbo pradeda jausti nereikalin
gumo jausmą, juos kamuoja 
prasta nuotaika ir depresija. Vi
sa tai labai natūralu ir žmogiška. 
Išklausiusi visas žmonių nesėk
mes, visuomet kartoju ta pačią 
frazę: “Kiekvienas iš mūsų turi
me viltį, tik reikia sugebėti ją at
rasti”, - galvoja psichologė.

Virginija Servutienė atvi- 
rauja, jog stengtis įtikinti žmogų 
kabintis į gyvenimą, kuris kiek
vieną dieną jaučia nereikalingu
mo jausmą, nėra taip lengva.

- Jam padėti suvokti, kad 
kiekvienas iš mūsų gali pakeisti 

savo gyvenimą, yra be galo sun
ku. Darbo ieškantys žmonės yra 
pasyvūs bet kokioms naujo
vėms. Štai darbo neturintiems 
yra siūlomi persikvalifikavimo 
kursai. Tačiau labai dažnai jie 
prigalvoja įvairiausių motyvų, 
kad tik nereikėtų mokytis. Teko 
sulaukti klausimo: “O ar eida
mas į tuos kursus gausiu stipen
diją?” Šie žodžiai ir parodo tik
rąją žmogaus motyvaciją. Būna 
ir kurioziškų situacijų. Į moky
mo grupę atėjusi moteris kalbė
jo, kad neranda darbo ir laukia 
pensijos. Ši moteris pasirodė ne 
tokia jau sena. Kai paklausiau, 
kiek jai liko iki tos pensijos? Ji 
atsakė, kad liko apie penkiolika 
metų. “O kas beliko daryti, rei
kia laukti?” Reikia beprotiškų 
pastangų, kad pažadintum viltį 
praradusio žmogaus vidinį va
rikliuką, - mano V. Servutienė.

Moterų rūpesčiai
Minėtos tarnybos, karjeros 

planavimo skyriaus vedėja Edita 
Grigaliauskienė teigia, kad dar
bo rinkoje bene sunkiausia įsi
tvirtinti moterims.

- Atėjus dirbti į mokymo 
grupę, salėje pamatysi tik vieną 
kitą vyrą. Mūsų visuomenėje 
įprasta, jog vyras pats turi iš
spręsti savo problemas. Vyrai 
labiau uždaresni nei moterys. 
Deja, nepaisant, moterų aktyvu
mo ir iniciatyvumo, darbo rin
koje joms gerokai sunkiau nei 
vyrams. Labai dažnai moterys, 
atėjusios ieškoti darbo, sulaukia 
klausimų, kurie galbūt ir įtakoja 
darbdavio apsisprendimą. “Kiek 
jums metų?”, “Ar jūs turite vai
kų?”, “Kada planuojate jų turė
ti?”, - perpasakoja darbo ieškan
čių moterų bėdas E. Grigaliaus

kienė. Jos manymu, moterų ne
sėkmė darbo rinkoje yra tarsi 
užprogramuota dėl mūsų visuo
menėje nusistovėjusių tradicijų 
ir prastos socialinės politikos.

- Vaikus auginančios mote
rys natūraliai iškrenta iš darbo 
rinkos. Karjeros moterys sugrįž
ta į darbą tik pagimdžiusios, ta
čiau tokių galimybių turi nedau
gelis. Kitos yra priverstos sun
kiai įsitvirtinti darbo rinkoje, - 
kalba Edita Grigaliauskienė.

Darbdavių laikysena
Į darbo rinkos mokymo ir

Vėjo jėgainės projektas Lietuvoje
Kaišiadorių ir Magdeburgo 

vyskupijų partnerystė tęsiasi 
daugiau kaip dešimt metų. Per 
tą laiką Magdeburgo vyskupija 
materialiai ir intelektualiai parė
mė daug katalikiškų projektų 
bei darbų.

2000 m. rugpjūčio mėnesį 
Magdeburgo vyskupija pasiūlė 
savo didžiausią investiciją - 
elektros vėjo jėgainės projekto 
Lietuvoje finansavimą. Projekto 
esmė — išmokti patiems užsi
dirbti bent dalį lėšų, reikalingų 
vyskupijos įvairiapusės veiklos 
finansavimui. Pelnas, gautas už 
pagamintą elektros energiją tu
rėtų būti skirtas Kaišiadorių 
vyskupijos karitatyvinei, švietė
jiškai, pastoracinei ir kultūrinei 
veiklai.

Elektros vėjo jėgainės pro
jektas pasiūlytas kaip geriausiai 
atspindintis krikščioniško verslo 
įvaizdį: išmintingas gamtos jėgų 
panaudojimas, aplinką tausojan
ti technologija ir įspūdinga, tarsi 
ryšį tarp dangaus ir žemės pa
brėžianti, estetiška išvaizda. 
Reikėtų pabrėžti, kad Magde
burgo vyskupija per savo įsteig
tą bendrovę, kurios pavadinimas 

patarimų tarnybą ateina nemažai 
darbo ieškančių šiauliečių.

- Labai dažnai rankos nu
svyra pabendravus su darbda
viu. Atrodo, stengiesi įtikti 
darbdaviui. O jis sugeba iš tavęs 
pasijuokti. Uždarius jo kabineto 
duris, jautiesi labai sunkiai. Ta
da ir prasideda bėdos. Tiesiog 
prarandi pasitikėjimą savimi, 
nebėra jokio noro toliau ieškoti 
darbo. Kam siūlytis? Juk vis 
tiek netiksi, - sako tarnyboje su
tiktos moterys. Nijolė Sonorienė 
pasakoja, jau metus ieškanti dar
bo. Kol kas jo neranda.

- Bandysiu pakeisti specia
lybę. Gal tada pavyks, - viliasi 
trisdešimt dvejų metų moteris, 
pasirinkusi virėjų kursus. Sigita 
Balčiūnaitė sako, jog darbą rasti 
problematiška dėl neigiamo 
darbdavių požiūrio į žmones.

- Darbdaviai su mumis nesi
skaito, todėl tiek daug žmonių 
neranda darbo arba būna pri
versti jį pakeisti, - sako moteris.

Jai pritaria ir Rasa Rusec- 
kienė.

- Darbo gal ir būtų galima 
surasti. Tačiau problema yra ta, 
jog darbdaviai nesiskaito su dir
bančiaisiais. Reikia, kad pasi
keistų jų požiūris į žmogų. Kul
tūringumo reikia. Į vieną par
duotuvę nuėjau ieškoti valytojos 
darbo. Man tiesiai šviesiai atsa
kė, jog esu labai mažo ūgio. Pri
imtų dirbti tik tuomet, jei avė
čiau aukštakulnius. “Ar pasiuto
te?”, - paklausiau darbdavį. Juk 
plauti grindis avint aukštakul
niais yra tikra nesąmonė. Teko 
lankytis dar keliose įstaigose. 
Darbdaviai nesidrovėdami man 
pasakydavo, jog esu labai žemo 
ūgio ir darbo man neduos. Kaip 
šitaip galima elgtis? Natūralu, 
kad daugelis žmonių praranda 
pasitikėjimą savimi, - kalbėjo 
įžeista moteris. Danutė Kelpšie
nė sakė taip pat pajutusi menki
nantį darbdavių požiūrį. Radijo 
montuotojo specialybę turinti 
moteris sako labai dažnai išgirs
tanti klausimą: “Kiek jums me
tų?” Sužinoję, kad man keturias
dešimt, darbo nebesiūlo... Kodėl 
jie kreipia dėmesį į amžių? Ma
nau, jog aš dar galiu būti nau
dinga, - galvoja Danutė Kelp
šienė.

GERO, valdo du vėjo jėgainių 
parkus Vokietijoje. Vakaruose 
yra įprasta, kad Bažnyčia steigia 
savo įmones, kurių gaunamas 
pelnas yra skiriamas krikščio
niškos veiklos finansavimui bei 
įvairiai paramai. Didelė dalis 
Lietuvą pasiekiančios paramos 
tenka tokių įmonių veiklos dėka.

Be to, tokios įmonės papil
do valstybės biudžetą ir yra at
sakingos už atsiskaitymus mo
kesčių srityje, nes, skirtingai ne
gu religinės bendruomenės, jos 
moka mokesčius valstybei ben
drąja tvarka, kaip ir bet kuri kita 
įmonė. Magdeburgo ir Kaišia
dorių vyskupijos taip pat įregis
travo bendrą įmonę - UAB “Da
lis GERO”, kuri atsakinga už 
vėjo jėgainės projektavimą, sta
tybą bei panaudojimą.

Sklypas vėjo jėgainės staty
bai buvo pasirinktas pajūryje, 
kur pučia stipriausi vėjai Lietu
voje. Po trejų metų planavimo, 
projektavimo ir derinimo, 2003 
m. balandžio mėnesį buvo gau
tas leidimas statybai Kretingos 
rajone, šalia Vydmantų gyven
vietės. Buvo pasirinkta Vokieti
jos įmonės “Enercon” modelis 
E-40, nes šios gamyklos jėgai
nių naudojama invertorinė - 
konverterinė technologija lei
džia atiduoti į skirstomuosius 
tinklus kokybiškiausią elektros 
energiją, prisikaitančią prie 
skirstomųjų tinklų parametrų.
2003 m. lapkričio mėnesį buvo 
baigti statyti jėgainės pamatai.
2004 m. sausio 20 d. prasidėjo 
jėgainės montavimas. Jos bokš
to aukštis - 76 m, sparnuotos 
skersmuo - 44 m, bendras aukš
tis - 95.5 m. Maksimali galia - 
600 KW gali veikti esant vėjo 
greičiui 15 m/s. Bendra projekto 
vertė - apie 3 mln. litų. Finansa
vimo šaltiniai - Magdeburgo 
vyskupijos įmonės GERO bei 
“Deutsche Vereinsbank” suteik
ti kreditai. Tikėtinas atsipirkimo 
laikas - 8 metai. Jėgainės veik
mės pradžia - 2004 m. balan
džio mėnesį.

Aidmantas Bernatonis, 
UAB “Dalis GERO” direktorius
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DLK Vytauto Didžiojo paminklas Perlojoje, pastatytas 1930 metais žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę pagerbti (suprojektuotas vietos mokytojo V. 
Aravičiaus) Nuotr. G. Kurpio

Lietuvos kariuomenė -
Raudonoji armija II?

Lietuvos karininkų atoliepis į Henriko Kudreikio straipsnį
Susipažinę su 2004 m. vasa

rio 17 d. laikraščio Tėviškės ži
buriai nr. 7 Henriko Kudreikio 
straipsniu Kas bando atkurti 
Raudonąją armiją II?, norime 
pasakyti, kad šis straipsnis mus 
labai nustebino. Mes, Lietuvos 
kariuomenės karininkai, sužino
jome labai daug įdomių dalykų, 
vykstančių Lietuvos kariuome
nėje.

Pavyzdžiui, H. Kudreikis 
rašo: “Rusijos prezidentas Putin, 
prakalbęs net apie nuošimčius, 
savotiškas kvotas, kurios esą tu
ri būti rusams duotos Baltijos 
šalių kariuomenių vadovybėse”. 
Gali būti, kad Rusijos preziden
tas V. Putin kažką panašaus ir 
pasakė, bet jo žodžiai nėra tie
sioginis nurodymas Lietuvos ka
riuomenės vadovybei. Taip, Lie
tuvos kariuomenėje tarnauja ka
riai, turintys slaviškas pavardes, 
bet visi jie yra Lietuvos respub
likos piliečiai. Visi jie yra pri
siekę tarnauti Lietuvai. Be to, 
daugelis jų gimę ir užaugę Lie
tuvoje.

Rašydamas savo straipsnį, 
H. Kudreikis rėmėsi Valstiečių 
laikraščio korespondento Ginta
ro Visocko pateikta informacija. 
Labai įdomu skaityti, kaip ger
biamas G. Visockas keičia kai 
kurių karininkų pavardes. Pa
vyzdžiui, Karinių oro pajėgų 1- 
osios aviacijos bazės karininkas 
V. Gotoveckas pasirodo turi pa
vardę Gotoveckij. Tai galbūt ir 
korespondento pavardė yra ne 
Visockas, o Visockij? Toliau, 
pasak G. Visocko: “Rusai nesi
moko, nekalba lietuviškai, ne
kenčia Lietuvos ir lietuvių. Vi
sas kariuomenėje susirašinėji
mas ir net egzaminai rusams - 
rusų kalba”. Labai įdomu, iš kur 
G. Visockas gavo tokią informa
ciją. Kada G. Visockas paskuti

Lenkų reikalavimai dėl pavardžių
Besiruošiant minėti Lietu

vos ir Lenkijos geros kaimynys
tės ir draugiškų santykių sutar
ties pasirašymo dešimtmetį, Vil
nius pasirengęs patenkinti visus 
Varšuvos keliamus reikalavi
mus. Toks yra Lenkijos pagei
davimas Lietuvos lenkų pavar
des rašyti pagal lenkų kalbos 
taisykles, su visais lenkiškais 
diakritiniais ženklais. Lietuvos 
užsienio reikalų viceministras 
Evaldas Ignatavičius patikino va
sario 6 dieną Vilniuje viešėjusį 
Lenkijos užsienio reikalų vice
ministrą, kad Ministerija paruošė 
raštą Seimui, kuriame siūloma 
keisti Lietuvos Konstituciją, pa
naikinant ikšiolinį nuostatą, kuris, 
pasak politikų, trukdė įvykdyti 
Varšuvos pageidavimus.

Lietuvos lenkų asmenvar-
S

u s
u v E

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

nį kartą lankėsi kuriame nors 
Lietuvos kariuomenės dalinyje?

Liko mažiau nei mėnuo iki 
datos, kai Lietuva taps pilnaver
te NATO nare. Šiuo metu Lietu
voje labai didelis dėmesys ski
riamas šalies kariuomenei. Jeigu 
minėti faktai, aprašyti šiame 
straipsnyje, iš tikrųjų keltų grės
mę Lietuvos kariuomenei bei 
Lietuvos nepriklausomybei, tai 
apie tai rašytų ne Valstiečių 
laikraštis, o dienraščiai Respub
lika ir Lietuvos rytas. Susidaro 
įspūdis, kad minėtas straipsnis 
buvo parašytas pagal užsakymą. 
Lietuviai, gyvenantys Lietuvoje, 
perskaitę minėtą straipsnį, dide
lio dėmesio jam galbūt ir ne
skirs, nes jie gyvena Lietuvoje ir 
mato, kas vyksta jų šalyje. Labai 
būtų apmaudu, jei Kanadoje gy
venantys lietuviai, kurie skaito 
tokius “sensacingus” straipsnius, 
susidarytų klaidingą nuomonę 
apie Lietuvos kariuomenę bei 
apie Lietuvą. Mes, Lietuvos ka
riuomenės karininkai, tikimės, 
kad Kanadoje gyvenantys lietu
viai sugebės atskirti tikrą infor
maciją apie Lietuvą nuo infor
macijos, kurios tikslas - “minu- 
tinė” sensacija. Kviečiame Jus 
atvažiuoti į Lietuvą, aplankyti 
bet kurį Lietuvos kariuomenės 
dalinį ir gauti objektyvią infor
maciją apie Lietuvos kariuome
nę bei jos kadienybę.

Su pagarba, 
Lietuvos kariuomenės 
karininkai: mjr. A. Kudžmaitis,

mjr. D. Labanauskas, 
mjr. E. Petrauskas, 

kpt. Itn. E. Naraškevičius, 
kpt. E. Paliulis,

Red. pastaba. Šie karinin
kai dabartiniu metu mokosi ang
lų kalbos Kanadoje Camp Bor
den bazėje.

džių rašymui originalo kalba 
Lietuvos asmens dokumentuose 
Varšuva teikia labai didelę 
reikšmę. Antai 2002 metų kovo 
mėnesį į Lietuvos premjerui Al
girdui Brazauskui net teko at
šaukti savo vizitą į Lenkiją, ka
dangi nebuvo suderintas sutar
ties tekstas ir jos pasirašymo ter
minas. Iki šiol Vilnius laikėsi 
nuostato, kad asmenvardžiai ga
li būti rašomi pagal lenkų kalbos 
skambėjimą, bet be specifinių 
lenkiškų diakritinių ženklų. Su
tartis šiuo klausimu buvo deri
nama daugel metų. Atrodo, kad 
eilinį kartą Lenkija galės švęsti 
savo diplomatijos pergalę — 
Varšuva nepadarė jokių komp
romisų, o Vilnius savo nuostatą 
pakeitė 180 laipsnių ir patenki
no visus Lenkijos pageidavimus 
šiuo klausimu. Lenkų apžvalgi
ninkai apgailestauja, kad Lietu
vos Seimas gali nesuspėti pa
keisti Konstitucijos iki balan
džio 26 dienos, kuomet vyks pa
grindiniai renginiai, skirti Lietu
vos ir Lenkijos sutarties pasira
šymo dešimtmečiui. (Aušra, 
2004 m., 3 nr.)
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PILNATEISĖ NARĖ
Kovo 29 d. Lietuva tapo pilna

teise Šiaurės Atlanto sąjungos nare, 
Vašingtone įvykus oficialioms iš
kilmėms. Apie jas bus rašoma pla
čiau kitame “TŽ” numeryje. Kaip 
skelbia LGTIC, istorinę datą apkar
tino nemalonus įvykis Šiauliuose, 
kur buvo užpulti ir sumušti du ŠAS 
kariai iš Belgijos. Užsieniečius ka
rius mėgino apiplėšti, mušė juos 
guminėmis lazdomis du picerijos 
“Brodvėjaus pica” 19 ir 20 m. am
žiaus darbuotojai. Jie buvo sulaiky
ti kovo 30 d. Jiems gali būti taiko
ma iki 7 metų laisvės atėmimo 
bausmė.

PAŽEIDĖ KONSTITUCIJĄ
ELTA-LGTIC praneša, kad 

Konstitucinis teismas kovo 31 d. 
paskelbė išvadą, jog prezidentas 
Rolandas Paksas savo veiksmais 
šiurkščiai pažeidė Konstituciją ke
turiais iš septynių nagrinėtų konk
rečių veiksmų. “Šie keturi šiurkš
čiais pažeidimais patvirtinti veiks
mai pavieniui minimi visuose še
šiuose kaltinimuose. Taigi visi šeši 
Seimo specialiosios komisijos iš
kelti kaltinimai Prezidentui lieka, 
yra sumenkusi tik kai kuriuos iš jų 
pagrindžianti motyvacija.” Teismo 
išvadą perdavus seimui, apkaltos 
procedūra turėtų būti baigta prieš 
Velykas. Prezidentas kviečiamas į 
seimą to proceso atnaujinimui ba
landžio 5 d. Jis turi teisę atsistaty
dinti, pasirašydamas atitinkamą 
dekretą. Apkalta tuo atveju tuoj nu
traukiama. Jei jis pats neatsistaty
dins, seimas sprendžia prezidentą 
atstatydinti, jei ne mažiau kaip 3/5 
visų seimo narių, t.y. ne mažiau 
kaip 85 parlamentarai, pritaria jo 
nušalinimui.

NELEGALIOS KELIONĖS
Kovo 27 d. Valstybės sienos 

apsaugos pareigūnai po ilgalaikio 
tyrimo netoli Kauno sulaikė nelega
lias keliones į Didžiąją Britaniją or
ganizavusią Lietuvos pilietę. Pade
dama bendrininkų Gudijoje, Ukrai
noje ir Didžiojoje Britanijoje, ji už 
atlygį padėjo suklastoti pasus ir ki
tus dokumentus porai šimtų žmo
nių, norinčių įsidarbinti Didžiojoje 
Britanijoje. Ji apklausta ir uždaryta 
į Vilniaus policijos areštinę, rašo 
Lietuvos rytas.
“SKANDALINGAS” GĖRIMAS

ELTA-LGTIC skelbia, kad 
Kauno alkoholio gamybos bendro
vė “Italiana International” pradėjo 
gaminti prieštaringos reputacijos 
verslininkės Renatos Smailytės var
du pavadintą “Brendi Renata”. Ji 
per prezidentūros skandalą pagarsė
jusi savo įtartinais ryšiais, per pra
ėjusias Kalėdas savo pažįstamiems 
dovanojo kavos puodelį su žymo-

1 "Dievas teikia mums meilę, į 
l kad mylėtume tą, kurj
I Jis mums duoda"

| Lougheed Funeral i 

į Home s 
Į Žmonės, kurie atjaučia kitus ;

i Sudbury Ontario Į
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mis, kiek turi būti kavos ir kiek rei
kėtų pilti brendžio. Dabar 38% stip
rumo “Brendis Renata” gaminamas 
iš vynuogių, pardavinėjamas 0.2 lit
ro buteliukuose ir komplekte su 
“Renatos” puodeliu. Išskirtinė teisė 
platinti šį gėrimą yra suteikta di
džiausiam Lietuvoje mažmeninės 
prekybos tinklui “VP Market”.

APTARĖ INVESTICIJAS
Kaune kovo 29 d. vyko pirmą 

kartą Lietuvoje organizuota konfe
rencija aptarti Vengrijos ir Lietuvos 
investicijų galimybes. Rengėjai - 
Lietuvos ekonominės plėtros agen
tūra, Vengrijos prekybos atstovybė 
ir Kauno prekybos, pramonės bei 
amatų rūmai pakvietė daugiau kaip 
350 įmonių, iš jų - 100 lietuviškų. 
Konferencija buvo Vengrijos am
basados Lietuvoje organizuojamų 
politinių ir kultūrinių renginių mė
nesio baigiamasis įvykis. Praėjusių 
metų spalio 1 d. duomenimis, Lie
tuvoje buvo devyni tiesioginiai 
Vengrijos investuotojai, Lietuvoje 
registruoto Vengrijos kapitalo vertė 
siekia 7.89 mln. litų. Vengrija tarp 
užsienio investuotojų Lietuvoje už
ima 30 vietą.

ŠAS NAIKINTUVAI 
ZOKNIUOSE

Kovo 29 d. prie Šiaulių esan
čiame Zoknių kariniame oro uoste 
nusileido keturi ŠAS naikintuvai 
“F-16”, kurie bus laikomi Lietuvo
je. Iš vakaro jau atvyko keli Belgi
jos kariniai transportiniai lėktuvai, 
atgabenę įrangą ir specialistus. Ro
tacijos principu vėliau bus atskrai
dinami Didžiosios Britanijos, Dani
jos ir Norvegijos naikintuvai. Šios 
ŠAS valstybės kartu siunčia karo 
pajėgas į Baltijos šalis vykdyti oro 
erdvės apsaugos veiklą. Belgija ski
ria Lietuvos oro erdvės apsaugai 
keturis naikintuvus “F-16”, Danija
- oro uostą aptarnaujantį personalą 
ir techniką, Norvegija - oro erdvės 
kontrolės centrą, Didžioji Britanija
- operacijų valdymo personalą ir 
techniką, Norvegija - oro erdvės 
kontrolės centrą, Didžioji Britanija
- operacijų valdymo personalą.

NUTEISĘ AKTORĖS ŽUDIKĄ
Vilniaus apygardos teismas 

kovo 29 d. nuteisė 8 metus Lietu
voje kalėti Prancūzijos “roko” 
žvaigždę 40 m. Bertrand Cantat, 
kuris praėjusių metų liepos 27 d. 
mirtinai sumušė savo meilužę, ak
torę Marie Trintignant. Pastaroji, 
Prancūzijoje žymi aktorė, Lietuvoje 
filmavo televizijos seriją apie auto
rę Colette. Jis buvo įniršęs dėl pa
vydo, kad jai skambino kitas drau
gas, ir jie susipyko. Jo smūgiai ją 
paliko be sąmonės, ir ji mirė Pary
žiuje 2003 m. rugpjūčio 1 d., liko 
keturi jos sūnūs. Nuosprendis bus 
skundžiamas. Apie tai buvo plačiai 
rašyta Prancūzijos spaudoje, Lietu
voje, o apie teismo sprendimą net 
Toronto Globe and Mail rašė kovo
30 d. RSJ

four seasons 
rvfz/r in(\ realty limited
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Toronto “Volungė” Kalgaryje: Dalia Viskontienė (vadovė), Rasa Bukšaitytė-Wilkinson, Laima Šeškuvienė, 
Žibutė Janeliūnienė, Danguolė Juozapavičiūtė, Rita Radžiūnaitė, Janet Kriščiūnienė, Judita Gabrienė, Daiva 
Blynaitė, Sandy McCullough Nuotr. U. Petraitienės

Hamilton,
HAMILTONIEČIAI IR APY

LINKĖS LIETUVIAI, susirinkę 
kovo 20 d., atšventė garbingą mūsų 
tautai dieną Kovo 11-ją. Minėjimą 
gražiai vedė “Gintarinių aidų”, lie
tuviškos radijo valandėlės vedėja 
Liuda Stungevičienė. Priminusi 
mūsų tautos kančias ir šio minėji
mo prasmę, atsiprašė, kad Hamilto
no AV par. kleb. kun. Audrius Šar
ka, OFM, dėl kitų įsipareigojimų 
negali dalyvauti, kvietė invokacijai 
Toronto Išganytojo par. kleb. kun. 
Algimantą Žilinską. Po maldos ty
los minute buvo pagerbti žuvę už 
Lietuvos laisvę.

Minėjimo rengimo pirm. L. 
Paškus, kalbėjo apie Kovo II-jos 
aktą. Mes visi turime jį gerbti ir 
mylėti, nes tauta kentėjo ir daug 
gyvybių turėjo paaukoti ant laisvės 
aukuro ir tik per Aukščiausiojo ma
lonę ir to meto sumanių tautiečių, 
kaip L. Sabučio, V. Landsbergio ir 
kitų dėka, bei visų lietuvių vienybe 
buvo pasiekta pergalė, išvaryta ru
sų armija iš Lietuvos. Priminė, kad 
Lietuvos žmonės tuo metu buvo 
daug vieningesni, negu dabar.

Buvo pristatytas pagrindinis 
kalbėtojas - Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. mjr. Jonas Kronkaitis. 
Pradžioje jis paminėjo žmones, ku
rių dėka Lietuva džiaugiasi laisve 
jau 14 metų. Apibūdino, kaip sun
kiai kūrėsi Lietuvos kariuomenė, 
kaip sunku buvo gauti iš valdžios 
pinigų maistui, aprangai, pastatams

Vancouver, B.C.
KOVO 16-SIOS MINĖJI

MAS ir KLB B.C. apylinkės visuo
tinis susirinkimas įvyko 2004 m. 
kovO 14 d. Apylinkės pirm. Vidas 
Vitkus paprašė visus sugiedoti Tau
tos himną ir tylos minute pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę. Pa
kvietė Juditą Baleitą paskaitai. Ji 
gražiai apibūdino įvykius Lietuvoje 
anglų kalba. Po paskaitos įvyko vi
suotinis susirinkimas, kuriam vado
vavo Antanas Intas.

Vicepirmininkė Andrėja Evans- 
Berneckaitė sutiko ir toliau būti
valdyboje, o sekretore Sandra Kne- 
zevičiūtė ir Antanas Intas - iždinin
ku, tai liko tik surasti naują val
dybos pirmininką.

Man prisiminė prieš kelerius 
metus a.a. Prano Bernecko pasakyti 
žodžiai: Algis Venclavas tai Dievo 
dovana Vankuverio lietuviams, nes 
A. Venclavas tuo laiku gražiai dar
bavosi mūsų telkinyje. Bet dabar 
mus vėl Dievas apdovanojo nauja 
pirmininke Bernadeta Verch-Abro- 
maityte. Nors B. Verch iki šiol ne
priklausė valdybai, bet nuoširdžiai 
dirbo lietuvių visuomenei. Ji vado
vaudavo minėjimams, paruošdavo 
Kūčių stalą ir programą, gegužines, 
paįvairindavo ir žaidimais. Dar la
bai svarbu ir tai, kad Bernadeta 
laisvai ir gražiai kalba lietuviškai ir 
angliškai. Taip pat priklauso padė
ka kitiems valdybos nariams ir bu
vusiam prmininkui Vidui Vitkui.

B. Vileita

Naujoji KLB Vankuverio apylin
kės pirmininkė BERNADETA 
VERCH-ABROMAITYTĖ

Nuotr. B. Vileitos

Ontario

Gen. mjr. JONAS KRONKAITIS 
Nuotr. Eug. Čuplinsko

remontuoti ir ginklams įsigyti. Tu
rėjo net išnuomoti dalį kariškų pa
statų, kad galėtų išlaikyti savo ka
rius. Tik jam perėmus vadovauti ir 
Lietuvos seime nutarus ruoštis įsto
jimui į Europos sąjungą ir ŠAS-gą 
(NATO) pradėta skirti daugiau dė
mesio ir lėšų savo kariuomenei. 
Šiuo metu ji yra daug geresnėje 
būklėje, atitinka Vakarų standartus, 
dalyvauja su kitų valstybių pajėgo
mis Balkanuose, Afganistane ir Ira
ke. Džiaugėsi, kad Lietuva bus 
greitai priimta į NATO, kariuome
nė bus apginkluota moderniais 
ginklais.

Meninėje dalyje Justinas Rau
dys skaitė angliškai savo poemą 
Kovo 11-tajai - apie Lietuvą ir so
vietų okupaciją. Pasirodė smuiki
ninkės Audra Balytaitė ir Maria 
Bustow. Su “Aukuro” aktoriais 
Marija ir sūnumi Kęstučiu Kalvai
čiais jos atliko gražią smuiko ir 
poezijos pynę. Pabaigoje pasirodė 
Toronto “Dainos” vienetas, padai
navęs partizanų ir liaudies dainų, 
vad. ir akompanuojant muz. Lilijai 
Turūtaitei. Minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu. Po padėkos visi buvo 
pavaišinti ponių keptais skaniais 
pyragais ir kavute. Dalyvis

Hartford, CT
SKAUTŲ KAZIUKO MU

GĖ. Skautų organizacija čia gy
vuoja nuo 1950 m. Ji kasmet ruošia 
Kaziuko mugę, dalyvauja minėji
muose, iškylose, stovyklose. Ypa
tingai jų veikla suaktyvėjo 1999 m., 
kai mažesniesiems skautukams, 
paukštytėms, liepsnelėms ir vilkiu
kams pradėjo vadovauti Debbie Pi- 
leikienė, Rasa Bobelytė-Brittain ir 
Linas Banevičius. Mažųjų skautukų 
sueigos vyksta Hartforde, parapijos 
salėje. Kas mėnesį suvažiuoja 15 
jaunųjų skautukų. Į jų gretas pri
imami vaikai nuo 5 metų, užsiėmi
mai vyksta net po tris valandas, su- 
siskirsčius pagal amžių grupes. Už
siėmimuose mažieji mokomi lietu
vių kalbos ir tautinių šokių, muzi
kos, istorijos, geografjos. Didelis 
dėmesys skiriamas mažųjų rankų 
darbeliams.

Tai visai nenuostabu, kad šį 
pavasarį surengta Kaziuko mugė 
puikavosi ir mažųjų skautų sukur
tais darbais. Mugėje buvo matyti 
dailininkės Aldonos Saimininkie- 
nės darbai. Išradingoji menininkė 
siūlė pabandyti laimę - laimėti jos 
dailės darbus loterijos būdu. Šiemet 
savo darbus pardavinėjo dailininkas 
iš New Haven Rolandas Kiaulevi- 
čius. Dailininko žmona Laura Žily- 
tė siūlė įsigyti laimę nešančias sa
gas. Nauju pomėgiu visus pradžiu
gino floristė Asta Nenortienė. Ji jau 
kelinti metai sudarydavo verbas, 
kurios labai populiarios tarp pirkė
jų. Šiais metais jaunoji menininkė 
pristatė savo dailės darbus, atliktus 
aliejiniais dažais. Kaziuko mugėje 
galėjai įsigyti puikių gintaro papuo
šalų, lino audinių ir t.t. Prie Tomo 
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Calgary, Alberta
TORONTO “VOLUNGĖS” 

choristės vasario 27 d. išvyko į Ed- 
montoną ir Kalgarį. Keliuose vyko 
avarijos, dalis oro uostų buvo už
daryti, bet jos nepasidavė ir savo 
užsibrėžtą tikslą pasiekė. Drąsiai 
trimis automobiliais atvyko į nuro
dytą vietą be jokių klaidžiojimų.

Programa buvo pavadinta Ro
mansų pasidainavimai Vakaruose, 
Tautiečius, susirinkusius Šv. Ceci
lijos parapijos salėje choristės 
linksmino seniai girdėtomis daino
mis. Iš jaunimo pusės buvo pasta
bų, kad galėjo skambėti daugiau 
naujoviškų dainų, Naujoviška buvo 
tai, kad “Volungės” dainininkės iš
sisklaidė po žiūrovų salę ir suju
dino visus užtraukti dainų pynę.

Po koncerto vyko suneštinė va
karienė, buvo laiko pabendrauti su 
choristėmis, pasidalinti įspūdžiais. 
Dėkojame šio vakaro rengėjams 
Irenai Brenan, Aldoni Tarvydienei, 
Cecilijai Kairaitienei, Ūlai Petrai- 
tienei ir visoms moterims už “su- 
neštinukus”. Dėkojame ir vyrams 
už pagalbą moterims, bei gėrimus. 
Na, ir bažnyčios klebonui, kuris da
vė salę nemokamai. Ačių jums, vo
lungės, už jūsų pasiaukojimą gai
vinti mūsų stingstančias širdis.

Kęstutis Dubauskas

Gabrielė Mickevičiūtė įteikia gė
les “Volungės” chorvedei Daliai 
Viskontienei Ntr. U. Petraitienės

Nenorto stalo galėjai pasirinkti ir 
įsigyti gausių lietuviškų maisto ga
minių. Konektikuto Lietuvių sporto 
klubo pirm. Laurynas Misevičius 
siūlė įsigyti firminius klubo sporti
nius marškinėlius su Ąžuolo ir Aud
ros įrašais. Visi norintys galėjo pui
kiai pasistiprinti šeimininkių pa
ruoštais pietumis: kugeliu, kopūs
tais su dešrelėmis, atsigaivinti kava. 
Kaziuko mugė sutraukia daug žmo
nių. Tai puiki galimybė susitikti su 
draugais ir pažįstamais, įsigyti me
no kūrinių.

Sigita Šimkuvienė

London, Ont.
NEEILINIS PENSININKŲ 

KLUBO SUSIRINKIMAS įvyko 
kovo 24 d. Visi rinkosi į gražiai pa
puoštą salę. Suėjimo tikslas buvo 
Salomėjos Pargauskienės 90 m. 
amžiaus pagerbtuvės. Sukaktuvi
ninkę į salę atlydėjo jos vaikaičiai 
Jonas ir Petras. Visi ją pasveikino 
plojimais, o B. Meilutienė prisegė 
gyvų gėlių puokštelę. Pensininkų 
klubo valdybos narė D. Chainaus- 
kienė pasveikino visus, kurie yra 
gimę kovo mėn., o Salomėja P. bu
vo itin pagerbta. Jai buvo paskaityti 
eiliuoti sveikinimai, įteikta gražių 
gėlių puokštės, jos pageidavimu, 
duetu padainuotos 2 dainos.

Visus labai maloniai nustebino 
D. Mitalienės iš londoniečių nuo
traukų parengta juosta Sugrįžki, 
jaunyste, kurioje visi londoniečiai 
“atvykę į Floridą, Miami Beach 
švęsti mūsų Saliutės jubiliejaus”. 
Tai sukėlė nemažai juoko, o pati 
sukaktuvininkė nuotraukoje links
mai šypsojosi “sulaukusi” daugy
bės svečių.

Mūsų Saliute (taip visi ją vadi
name) nuėjo ilgą ir gražų gyvenimo 
kelią, dalindama save kitiems savo 
gerumą, širdies šilumą, šypseną. Ir 
ji nieko už tai nereikalauja. Gal tik 
tikėjimo, kad yra labai dar reikalin
ga “savo anūkėliams”, gal tik žino
jimo, kad jie tyliai ištars: ačiū už 
tai, kad esi, ačiū, kad esi šalia mū
sų. Aldona V.
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JA Valstybės
St. Petersburgo, FL, ir apy

linkių lietuviai Nepriklausomybės 
šventę minėjo vasario 14 ir 15 d.d. 
Pagrindinis minėjimas įvyko šešta
dienį, vasario 14, Lietuvių klubo 
salėje. Jį pradėjo klubo pirm. A. 
Kamiene, pakvietusi klubo chorą ir 
lietuvių mokyklos mokinius sugie
doti Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Invokaciją sukalbėjo kan. B. Talai- 
šis, o žuvusiųjų prisiminimui cho
ras atliko giesmę Nuliūdo kapais... 
Minėjime dalyvavo Lietuvos gar
bės konsulai J. Jurgutis iš Detroito, 
A. Kasnavičius iš St. Petersburgo, 
Lietuvos kariuomenės pik. Itn. N. 
Rimkevičius ir šeima, latvių ir estų 
atstovai, vietinės valdžios pareigū
nai bei daug tautiečių iš apylinkių. 
Visi svetimtaučiai tarė sveikinimo 
žodžius. Pagrindinė kalbėtoja - 
Vaiva Vėbraitė-Gust, JAV LB val
dybos pirmininkė. Ji kalbėjo apie 
būklę Lietuvoje ir tautiečius, gyve
nančius svetur. Esą kai kurie žmo
nės jaučiasi nusivylę, kad Lietuva 
ne tokia, kaip buvo įsivaizdavę. 
Taip, ji esanti netokia, kai kuriais 
atžvilgiais net įspūdingesnė. Jos 
ekonomika sparčiai kyla, rodikliai 
vieni aukščiausių pasaulyje. Tarp 
tarptautinių žinovų Lietuva esanti 
pavyzdys kitiems Rytų Europos 
kraštams. Žinoma, esą ir trūkumų. 
Meninę programą atliko Lietuvių 
klubo choras, vadovaujamas dr. B. 
Kazėno, padainavęs keturias dai
nas. Jauna lietuvaitė A. Zelapūgaitė 
padeklamavo L. Žitkevičiaus eilė
raštį Tėvynė mano. Programa baigta 
Lietuva brangi.

Sekmadienį, vasario 15, Šv. 
Vardo šventovėje Mišias už Lietu
vą aukojo kan. B. Talaišis, kun. dr. 
M. Čyvas ir kun. A. Simanavičius, 
OFM, svečias iš Toronto. Pamokslą 
pasakė kan. B. Talaišis. Pamaldose 
šauliai ir Lietuvos vyčių organiza
cijos nariai dalyvavo su vėliavomis.

(Lietuvių žinios, 332 nr.)

Karaliaučius
Praėjusių metų pabaigoje 

Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento prie Lietuvos vyriausybės 
organizuota apie 20 pareigūnų išvy
ka lankėsi Karaliaučiaus mieste, o 
grįždama sustojo Ragainėje ir Til
žėje. Išvykos dalyviai buvo apgy
vendinti moderniame viešbutyje, 
priklausiančiam Lietuvoje gerai ži
nomai bendrovei “LUKOIL”. Čia 
juos sutiko folkloro grupės “Penki 
vaikai” nariai. Pastarieji atliko 
programą vakarienėje, kurioje daly
vavo Lietuvos kultūros autonomi
jos atstovai. Kitą dieną Lietuvos 
generaliniame konsulate įvyko po
sėdis, kuriame dalyvavo Karaliau
čiaus srities administravimo komi
teto atstovė O. Dubovaja, šio krašto 
užsienio reikalams referentės L. 
Klimenkova, Liudviko Rėzos drau
gijos pirm. Rūta Leonova, Lietuvių 
jaunimo sąjungos pirm. M. Ča- 
jauskas ir lietuvių kultūrinės auto
nomijos atstovai. Posėdžio tikslas - 
susipažinti su šio krašto lietuviška 
veikla. Pranešimus padarė E. Ča- 
jauskas ir Tautinių mažumų bei iš
eivijos departamento atstovas A. 
Kairys, vadovavęs išvykai. Pasi
keista nuomonėmis dėl bendradar
biavimo su Lietuvos institucijomis. 
Išgirstos palankios bei draugiškos 
krašto administracijos pareigūnų 
kalbos Po posėdžio aplankytas Ka
raliaučiaus licėjus, kur lietuvių kal
bos mokosi lietuvių ir rusų vaikai. 
Čia svečiai klausėsi vaikų ansamb
lio “Gintarėlis”, vadovaujamo A. 
Kasmilavičiaus. Pastarasis dar va
dovauja moterų ansambliui “Gabi
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ja” ir vyrų grupei “Penki vaikai”. 
Susitikta ir su nokyklos direktoriu
mi, kuris pritaria lietuvių kultūros 
plėtrai.

Ragainėje svečius pasitiko vie
tos veikėjai. Buvo aplankyta Ragai
nės Il-sios vidurinės mokyklos lie
tuviškos klasės. Kai kurie mokyto
jai dirbti atvyksta iš Pagėgių (Lie
tuvos). Taipgi aplankyta Ragainės 
šventovė, kur darbavosi pirmosios 
lietuviškos knygos autorius Marty
nas Mažvydas. Tilžėje ekskursantai 
susitiko su Lietuvos konsulato dar
buotojais ir Vydūno bei “Birutės” 
organizacijų nariais, Il-sios viduri
nės mokylos lietuviškų klasių mo
kytojais ir Lietuvių bendruomenės 
pirm. T. Budriu, Susitikimas įvyko 
naujai suremontuotame konsulato 
pastate, kuriame seniau buvo kle
bonija. Padedant Lietuvos valdžiai, 
iš pagrindų atremontuota Kristaus 
Prisikėlimo šventovė. Prie jos vei
kia lituanistinė mokykla ir turtinga 
biblioteka. Mokyklai vadovauja lie
tuvės vienuolės.

Gudija
Praėjusiais metais Lietuvos 

muzikos akademija išleido knygą 
su kompaktine pokštele Gervėčių 
melodijos. Leidinį parengė lituanis
tės V. Daniliauskienė ir J. G. Raz
mukaitė, pasinaudojusios studentų 
surinkta folkloro medžiaga. Studen
tų išvykos Gervėčių apylinkėse vy
ko 1960, 1962, 1970 ir 1972 me
tais. Buvo užrašyta daugybė dainų, 
pasakų ir raudų. Dalis šios me
džiagos ir sudėta į šią knygą. Kaip 
rašoma Lietuvių godose 2004 m. 1- 
2 nr., E. Pazlevičienė iš Mockų 
kaimo, J. Urbonavičienė iš Girių, J. 
Lukaitienė ir A. Sabatkevičienė iš 
Petrikų bei L. Vaičiulienė iš Rim- 
džiūnų, tarsi žvelgdamos iš šios 
knygos, kviečia visus imti ją į ran
kas, neskubėti jos atidėti į šalį ir pa
niūniuoti melodijas. Knyga gražiai 
išleista. Ja gali pasinaudoti istori
kas, lituanistas, muzikologas, moks
leivis ir mokytojas. Tai esą didelis 
Gervėčių krašto kultūros lobyno 
papildymas.

Australija
Kanberos lietuviai Vasario lė

tąją šventė sekmadienį, vasario 22, 
Lietuvių klubo patalpose. Minėjimą 
pradėjo LB Kanberos apylinkės 
pirm. V. Martišius, pasveikinęs sa
viškius ir svečius. Kalbėti pakviesta 
Lolita Kalėda, Australijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė. Ji po sa
vo išsamios kalbos įteikė ALB 
krašto valdybos padėkos raštus nu
sipelniusiems visuomeninėje veik
loje Kanberoje gyvenantiems tau
tiečiams: V. Martišiui, M. Maura- 
giui, B. Šilinienei, R. Mauragienei 
ir R. Katauskui. Meninę programą 
atliko “Dainos vyrai”, atvykę iš 
Melburno. Jie, diriguojami vadovės 
D. Levickienės, akompanuojant R. 
MaČiulaitienei, pradžioje prisimda- 
mi žuvusius už Lietuvos laisvę, pa
dainavo tris maršus: A. Račiūno Į 
kovą, E. Gilevičiaus Ramovėnų 
maršas ir M. Petrausko Gaudžia 
trimitai. R. Imbrasas pianinu pa
skambino du muzikinius kūrinius. 
Toliau “Dainos vyrai” atliko J. Šve
do Kur banguoja Nemunėlis, J. 
Naujalio Oi, neverk motinėle, ir R. 
Babicko Aras. R. Mačiulaitienė, 
akompanuojant R. Imbrasui, solo 
padainavo Žibuoklės. Ji dar solo 
dainavo “Dainos vyrams” atliekant 
M. Žalneravičiaus Mano kaimo 
daina. Programai vadovavo K. Pet- 
rašytė. Minėjimas baigtas puikio
mis vaišėmis ir pabendravimu. 
(Mūsųpastogė, 2004 m., 8 nr.)

J. Andr.
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Užgavėnės-Šiupinys Klaipėdoje, etnokultūros centre

Šiupinio tradicija Klaipėdoje
Klaipėdiečiai atgaivina šiupinio šventę

Čia mano namai, čia mano gyvenimas

I. ADOMAVIČIENĖ
Šiupinys - Donelaičio Me

tuose išgirtas lietuvininkų-būrų 
patiekalas, teikęs baudžiaunin
kams tikrą atgaivą ir pasididžia
vimą. Donelaitis ragino savo bū
rus netingėti, pasirūpinti reikia
ma atsarga šiupiniui.

Virdavo šiupinį šeimose, su
sibūrimuose. Su laiku išsivystė 
tradicinės Užgavėnių šventės, 
kurių centre - savitas patiekalas 
iš žirnių, bulvių, kiaulės uodegų, 
kojyčių, ausų. Didesniuose tel
kiniuose renginiai būdavo su 
menine programa.

Klaipėdoje šiupinio šventės 
buvo ypač populiarios. Jos bū
davo rengiamos “Viktorijos” 
viešbutyje arba “Šaulių namuo
se”. Susirinkdavo Klaipėdos lie
tuvių aukštuomenė. Šiame metų 
renginyje dalyvauti buvo presti
žo reikalas. Paskutinę tokią 
šventę Klaipėdos lietuvių mote
rų draugiją surengė 1939 m. 
vasario 21 d. “Šaulių namuose”. 
Po mėnesio Hitleris atvyko į 
Klaipėdą ir užsibaigė visi lietu
viški susibūrimai bei parengimai 
Klaipėdos krašte. Paskutinio 
šiupinio vakaro programa ati
duota Mažosios Lietuvos muzie
jui Klaipėdoje.

Lietuvininkų bendrija “Ma-

kiai suorganizuota. Atsilankė 
universiteto dėstytojai, studen
tai, merijos darbuotojai ir kiti 
Mažosios Lietuvos bičiuliai. 
Svečių linksmą nuotaiką žadino 
folkloro kolektyvai “Alka” ir 
“Vorusnėlė”. Lietuvininkė Ieva 
Toleikytė-Biržienė svečiams pa
pasakojo, kaip anksčiau šią 
šventę rengė Klaipėdos gyven
tojai, paskaitė ištrauką iš tėvelio 
dienoraščio.

Svečiams buvo patiektas net 
trijų rūšių šiupinys. Dėl patalpų 
trūkumo šiupinį teko virti verslo 
paslaugų mokyklos virtuvėje. 
Kulinarijos mokytojai ir kelioms 
moksleivėms vadovavo trys 
lietuvininkės: Rūta Mačiūnienė, 
Rūta Paplauskienė ir Birutė Ra
manauskienė. Kiekviena iš jų 
teigė, kad jos receptas geriausias 
ir būtinai reikėjo išmėginti. Sve
čiai nepeikė nė vienos rūšies: 
smaguriavo, dainavo ir bendra
vo su kaimynais.

Atgarsiai po šiupinio teigia
mi; daug kam toks Užgavėnių 
šventimas patiko, taip kad kitą
met Bendrija turės švęsti dar 
didesniu mastu. Tam ruošiama
si. Praeitą vasarą buvome papra
šyti pasidalinti šiupinio rengimo 
patirtimi Kanadoje. Nusiuntėme 
dr. Daliai Kiseliūnaitei šiupinio
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Živilė Badavaitė ir Gediminas Bielskus, Čikagos lituanistinės m-los 
mokiniai, skaito Nepriklausomybės paskelbimo ir Valstybės atkūrimo 
aktus Nuotr. Z. Degučio

Iškilmė, pasižymėjusi 
dalyvių gausa

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 86 metų 
sukakties minėjimas Čikagoje

Toronto lietuvių slaugos namų “Labdara” statybos išlaidas sudarė 11 milijonų dolerių su 
žemės pirkimu. Savo gyvenimą namai pradėjo 2003 m. birželio mėnesį. Pastate yra 36 privatūs 
ir 54 jungtiniai kambariai, iš viso yra 90 lovų. “Labdara” išaugo iš Toronto Lietuvių Namų ir 
Lietuvių Labdaros fondo bendradarbiaudama su Ontario Sveikatos ministerijos ilgalaikės 

priežiūros skyriumi. “Labdaros” fondas skyrė 1.5 mln. auką slaugos namų statybai 
čiai. Jie pasišneka su gyvento
jais, žino kuo kiekvienas gyve
na. Jeigu yra nusiskundimų, be
matant juos sprendžia. Tai dr. R. 
Zabieliauskas, R. Sonda, E. Ste
ponas, A. Aisbergas, V. Valiu
lienė, T. Gurevičius ir kiti. Tai 
jų iniciatyva buvo pasiekta, kad 
seneliai dabar yra geriau maiti
nami, kad palengva yra šalinami 
visi statybininkų palikti trūku
mai. Tai jie kontroliuoja, kad 
būtų tvarkingai sekama laukian
čių patekti į “Labdarą” eilė. Pa
sak jų, lietuviškuose slaugos na
muose “Labdara” apie 80% lie
tuvių gyventojų, ir tai tikrai la
bai džiugu, tačiau trūksta lietu
viško aptarnaujančio personalo. 
Statant slaugos namus gauta ne
mažai aukų iš lietuvių. Pvz. J. 
Jonušas paskolino 150,000 dole
rių, dr. R. Zabieliauskas paskoli
no net 600,000 dolerių (pinigai 
jam jau grąžinti su 7% palūka
nų). Jei kas galėtų paaukoti 
“Labdarai” 500,000 dolerių, tai 
jo išrinktu vardu būtų pavadinti 
šie namai.

Kad seneliai jaustų tikrą 
šeimyniškumą, prie kiekvieno 
kambario durų yra nedideli jų 
jaunystės prisiminimų, artimiau
sių žmonių nuotraukų stendai- 
tai jų praėjusių metų sentimentų 
nepakartojama mozaika. Stabte
liu prie kiekvienų durų, kad ge
riau įsižiūrėčiau į šių žmonių 
jaunystę, į jų artimųjų veidus. 
Jiems čia sukurta jauki namų at
mosfera, aplinkui draugiški vei
dai, maistas vitamingas, įvairus 
ir skanus, pritaikytas prie įvai
riausių dietų, visuomet pateikia
mi pasirinkimui dveji patiekalai, 
kepamas net kugelis ar bulviniai 
blynai.

VIRGINIJA RUŠKIENĖ
Užaugom mes po pasvirusiais 

Lietuvos beržais,
Subrendom - po Kanados ugniniais 

klevais,
O pasvirusią ir žilstančią galvą 

iškėlėm ties žydinčio sodo 
žiedais.

Lietuvių slaugos namuose 
“Labdara” daroma viskas, kad 
jų gyventojai pasijaustų esą kaip 
savo namuose. Tad praverkim 
jos duris, kad pamatytume, kuo 
gyvena mūsų artimieji, pažįsta
mi, giminės.

Naujutėlis pastatas, kvepia 
švara ir tvarka, iš karto pajunti, 
kad čia ne eiliniai namai. Čia 
ateina gyventi seneliai, kurie 
jiems turi tapti antraisiais na
mais. Pasitiko mane šių namų 
administratorė Joan Čiupak, 
energinga šeimininkė, žinanti 
juos kaip savo penkis pirštus. 
Administratorė rūpestingai ap
rodė pastatą, pasigyrė, kad turi 
vieną katytę, kurią seneliai labai 
myli, kiekviename aukšte - 
paukščiukus, žuvytes. Dirba čia 
91 darbuotojas, ju tarpe 9 gydy
tojai. Du direktoriai, tai R. Za- 
bieliauskas ir M. Valatka, kurie 
reikalui esant visuomet ateina į 
pagalbą.

- Kas slaugos namuose pa
siekta per šiuos dvejus gyvavi
mo metus, - klausiu administra
torę J. Ciupak.

- Nepaisant dviejų mėnesių 
evakuacijos, kuri įvyko dėl pra
ėjusių metų sausio 18 d. avarijos 
ir visų su SARS susijusių apri
bojimų, “Labdara” yra pripažin
ti kaip ypatingi ir skirtingi gerą
ja prasme slaugos namai visoje 
Ontario provincijoje. Sveikatos 
ministerija mus įvertino kaip ge
rai sugebančius atlikti savo pa
reigas. Tuo pirmiausia yra pa
tenkinti mūsų gyventojai, jų ar
timieji ir giminės. Mes dirbame 
pagal Rūpestingos (Gentie care) 
priežiūros programą. Tai geriau
sias būdas dirbant su silpnapro
čiais ir Alzhaimeriu sergančiais 
ligoniais. Mūsų slaugos namuo
se yra užimtos visos lovos ir dar 
turime sąrašą žmonių, laukian
čių vietos šiuose namuose.

Turime 49 savanorių grupę, 
kuri nuoširdžiai padeda mums, 
kad šie namai taptų mūsų sene
liams tokie pat jaukūs kaip ir jų 
tikrieji. Praėjusių metų lapkričio 
mėnesį buvo atidaryta visų lau
kiama koplyčia (architektas A. 
Kulpa), kurią atidarant dalyvavo 
kardinolas iš Lietuvos Audrius 
Bačkis.

Kalbantis su administratore 
apie “Labdaros” gyvenimą, kas
dieninę rutiną ir kąjie daro, kad 
senelių gyvenimas būtų kuo tu- 
riningesnis ir prasmingesnis, bu
vo akivaizdu, kad visų darbuo
tojų tikslas yra sukurti sene
liams jų tikrųjų namų atmosferą. 
Slaugos namais rūpinasi ypač 
Toronto Lietuvių Namų valdy
bos nariai, kurie yra dažni sve-

Šiuose namuose įrengti fi
zioterapijos, deguonies, specia
liosios geriatrinės pagalbos ka
binetai, vietinė ir keliaujanti 
biblioteka, grožio salonas, prisi
minimų kambarys. Per dieną tris 
kartus kalbamas Rožinis ir kartą 
per savaitę koplyčioje aukoja
mos Mišios.

Dažni svečiai “Labdaroje” 
yra meninės grupės. Labai sene
lių mėgstami ir laukiami yra 
“Dainos” artistai, taip pat solis
tai L. Turūtaitė ir V. Mašalas.

- Ar norėtumėt didesnės pa
galbos iš Lietuvių bendruome
nės?- klausiu administratorę.

- Be abejo mums labai svar
bu turėti daugiau savanorių dar
buotojų, ateinančių nors keletai 
valandų per savaitę. Reikia ir 
daugiau rėmėjų, reikia aukų, ku
rios pagelbėtų mums dar labiau 
siekti senelių gyvenimo gero
vės. Šiuo metu “Labdarai” rei
kia 4000 dolerių mikrofono 
įrengimui koplyčioje, taip pat 
4000 dolerių vargonams koply
čioje, 3000 dolerių daržininkys
tei ir sodininkystei. Koks malo
numas mūsų seneliams praleisti 
dienas savo darže. Taip pat 
mums labai reikia įrengti kepi
mo kambarį, kuriame būtų ir 
plyta, ir šaldytuvas. Tam reikia 
dar 3000 dolerių. Neturime pia
nino trečiame aukšte. Taip pat 
norėtume rodinių mūsų prisimi
nimų kambariui - senų vestuvi
nių suknelių, originalių meno 
dirbinių, paveikslų, gražių lie
tuviškų gobelenų. Jeigu kas 
kraustosi į mažesnį namą ir lie
ka įvairiausių baldų, kitokių ne
reikalingų daiktų, - teskambina 
mums tel. (416) 232-2112.

žoji Lietuva” jau kelinti metai 
mėgina atgaivinti šiupinio tradi
ciją Klaipėdoje. Susirinkta ir 
ragauta savame ratelyje, savo 
ankštose patalpose. Šiemet su
manyta šiupinio šventę rengti 
Etnokultūros centro patalpose ir 
pasikviesti daugiau svečių. 
Šventė pavyko: viskas buvo pui-

receptą 100-tui žmonių. Recep
tas atkeliavo iš Klaipėdos į Či
kagą, o iš ten į Torontą. Gal taip 
ir išsispręs trijų šeimininkių gin
čas. Surinkę daugiau medžiagos, 
artimiausiu laiku pasiųsime, pa
linkėdami sėkmės surengti šiu
pinio šventę tokią arba panašią, 
kokia buvo 1939 m.

Vilkaviškio vyskupijos Žvirgždaičių parapijos atstatomoji šventovė, 
reikalinga išeivijos paramos

Paskutiniai šventovės
atstatymo žingsniai

Ris

Žvirgždaičių Švč. Jėzaus 
Širdies parapija Vilkaviškio 
vyskupijoje, Sakių rajone, 
įsteigta 1917 m., pirmoji medinė 
šventovė buvo pašventinta 1920 
m. Karui užėjus, sudegė apie 
1944 m. 1966 m. per vieną die
ną, bijodami sovietinio saugu
mo, kad neleis, parapijiečiai pa
statė mažą laikiną koplyčią ka
pinėse, kurioje buvo meldžia
masi iki šiol.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, vysk. Juozas Žemaitis 
ėmė rūpintis per 50 m. nunioko
tų Vilkaviškio vyskupijos šven
tovių atstatymu ir parapijų stip
rinimu. Žvirgždaičių klebonu 
paskyrus kun. Algirdą Kildušį, 
įsibėgėjo šventovės atstatymo 
darbai. Laikantis griežtų projek
tavimo reikalavimų, daug laiko 
ir lėšų buvo sunaudota vien pro
jekto paruošimui ir įteisinimui. 
Drąsiai žengdamas šiuo sunkiu 
ir klaidžių biurokratų keliu, kle
bonas pradėjo lipdyti plytą prie 
plytos, sunkiai rinkdamas aukas 
ir lankydamas vieną kitą išeivi
jos lietuvių parapiją.

Parapija ir klebonas dėkoja 
Dievui ir dosniems rėmėjams,

kurie per keletą metų klebono 
prašomi rėmė sunkius ir daug 
kainuojančius šventovės atstaty
mo darbus. Klebono ir geradarių 
rūpesčiu per ketverius metus iš
kilo šventovės sienos, apdengtas 
stogas, įdėti ir įstiklinti langai. 
Artimiausiu metu bus įstatytos 
pagrindinės durys. Iki šio pro
jekto pabaigos lieka paskutinieji 
darbų žingsniai - tinkavimas, 
dažymas, grindų betonavimas ir 
apdailos darbai.

Pagal sutarties su statybos 
firma “Skarotoji eglutė” sąmatą, 
galutiniai baigiamieji darbai kai
nuos 266,000 litų (apie 100,000 
JAV dol.). Parapijos klebonas, 
baigdamas šiuos statybos dar
bus, paskutinį kartą prašo savo 
aukomis paremti pabaigos dar
bus. Pagal Vilkaviškio vyskupo 
Rimanto Norvilos planą ir įpa
reigojimą, naujosios Jėzaus Šir
dies šventovės statyba turi būti 
šiemet baigta ir rudenį ji iškil
mingai pašventinta. Aukotojai ir 
geradariai kiekvieną sekmadienį 
nuoširdžiai prisimenami per Su
mos šv. Mišias. Jų vardai, bai
gus vidaus darbus, bus aukso 
raidėmis įrašyti fundatorių-gera- 
darių lentoje, matomoje tuoj pat 
įėjus į šventovę.

Aukas prašome pervesti į 
parapijos sąskaitą, AB Hansa- 
bankas, LT 07 7300 0100 0258 
1391, S.W.I.S.T. HABALT 22, 
arba siųsti: Lithuanian Catholic 
Religious Aid, apačioje čekio 
būtinai pažymint “Žvirgždaičių 
parapijai”. Aukos atleidžiamos 
nuo federacinių mokesčių.

Žvirgždaičių parapijos 
bendruomenė

• Draugas - tai žmogus, kuris 
viską apie tave žino, bet vis tiek 
tave mėgsta. Toronto lietuvių slaugos namų “Labdara” gyventojai savo suėjimuose Nuotr. K. Baliūnaitės

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Tai pagrindinis Čikagoje ren

giamas minėjimas, įvykęs š.m. 
vasario 15 d. Marijos aukštes
niosios mokyklos auditorijoje, kurį 
jau daug metų rengia Amerikos 
lietuvių tarybos Čikagos skyrius 
(pirm. Evelina Oželienė).

Tą rytą šauliai ir ramovėnai 
pakėlė vėliavas Švč. M. Marijos 
Gimimo šventovės aikštėje. 
Šventovėje Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė kun. Rimvy
das Adomavičius. Giedojo para
pijos choras (vad. Jūratė Grab- 
liauskienė) ir sol. Vaclovas 
Momkus. Dalyvavo ir kanklių 
ansamblis, vadovaujamas Genės 
Razumienės. Pamaldos vyko ir 
lietuvių evangelikų liuteronų 
“Tėviškės” ir Ziono parapijų 
šventovėse.

Minėjimą 2 v.p.p. pradėjo 
E. Oželienė, pasveikinusi visus 
ir pakvietusi Vidą Brazaitytę va
dovauti programai. Šiais metais 
stebino ir džiugino svečių gausa. 
Didelė salė buvo beveik pilna 
(900-1000!). O tojau seniai ne
buvo, nes susirinkdavo gal tik 
pusė tiek.

Scenoje buvo išrikiuotos vė
liavos. Jų pagerbimą tvarkė Don 
Varno, Dariaus ir Girėno skyriai 
ir šauliai. JAV ir Lietuvos him
nus galingai giedojo visa salė, 
vedant sol. Vaclovui Momkui, 
akompanuojant muz. Manigirdui 
Motekaičiui. Atsistojimu buvo 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Invokaciją sukalbėjo kun. 
Jonas Liorančas.

Nepriklausomybės paskelbi
mo ir valstybės atkūrimo aktus 
perskaitė Čikagos Lituanistinės 
mokyklos mokiniai - Živilė Ba- 
daraitė ir Gediminas Bielskus.

LR ambasadorius JAV Vy
gandas Ušackas savo sveikinime 
(liet, ir angį.) sakė, Vasario 16- 
oji yra ta nenutrūkstama gija, 
kuri sieja skirtingas lietuvių kar
tas ir bendruomenes. Tai pama
tinis pradas, kuris sutelkia lietu
vius vienybėn, nes tik joje yra 
mažos šalies stiprybė”.

Sveikino ir Illinois valstijos 
sen. Dan Rutherford. Po jo žodį 
tarė LR gen. kons. Čikagoje Ar
vydas Daunoravičius, priminęs, 
kad Lietuvos konsulatas Čikagoje 
šiemet švenčia 80 m. sukaktį. Jis 
veikė visą laiką ir tarnavo Lie
tuvos ir lietuvių reikalams.

Sveikinimo žodį tarė ir Ci
cero miesto meras Romiro Gan- 
zales. Raštu sveikino JAV sen. 
Richard Durbin ir Cook County 
ižd. Maria Pappas.

Šios šventės pagrindinis 
kalbėtojas buvo Užsienio reika
lų ministerijos sekretorius am
basadorius Šarūnas Adomavi
čius. Minėjo Lietuvos tarybos 
darbus 1918 m. vasario 16 d. 
paskelbiant pasauliui apie atsta
tomą nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Sakė: “Vasario 16- 
osios deklaracija - tai lietuvių 
tautos seniai ir giliai saugotas 
šauksmas” Urbi et orbi, kuris 
buvo ir yra kertinis nepriklauso
mybės pamatų akmuo, ant kurio 
pastatytas ir Kovo 11-osios pa
minklas”. Plačiai kalbėjo ir apie 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
tarybos 1949 m. vasario 16 pasi
rašyta LLKST deklaraciją, apie 
Lietuvos pakvietimą į NATO ir 
ES, priminė JAV prez. G. W. 
Bush žodžius jam lankantis Vil
niuje (‘Tie, kurie savo priešu 
pasirinks Lietuvą, taps ir JAV 
priešai”). Esą Lietuva stiprins 
savo vaidmens tarptautinėse or
ganizacijose. “Dabar jaučiamės

Kalba Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius ambasa
dorius Šarūnas Adomavičius

Nuotr. Z. Degučio

Sveikina buvęs JAV ambasado
rius Lietuvoje John F. Tefft

Nuotr. Z. Degučio

sutvirtėję tiek, kad galėtume 
įnešti savo indėlį į darnios pa
saulio bendruomenės kūrimą”. 
Apie Lietuvių bendruomenę sa
kė: “Žavimės jos nuveiktais dar
bais, įsteigtomis lituanistinėmis 
mokyklomis, lietuvių kultūros 
centrais, parapijų namais, savi
šalpos fondais”.

Paminėjo ir užsienio lietu
vių vispusišką Lietuvos rėmimą, 
pagalbą ginant Lietuvos bylą, 
talką žmonėmis ir patirtimi, pa
galbą siekiant narystės NATO ir 
ES. “Dabar mūsų eilė padėti 
įgyvendinti kilnų lietuvybės iš
saugojimo siekį”. Baigdamas dė
kojo, kad tautiečiai neleido “už
gesti Lietuvos laisvės aukurui”.

Buvęs JAV ambasadorius 
Lietuvai John F. Tefft buvo la
bai šiltai sutiktas. Jis atvyko su 
žmona Mariella ir dukra Christi
ne Tefft. Savo žodyje (anglų 
kalba) jis prisiminė trejus metus, 
praleistus Lietuvoje, Lietuvos 
pakvietimą į NATO ir ES, prez. 
G. W. Bush žodžius Vilniuje ir 
užbaigė lietuviškai: “Laimink, 
Dieve, Lietuvą! Laimink, Dieve, 
Ameriką! Laimink, Dieve, jus 
visus!

Pabaigai žodį tarė ALTos 
centro v-bos pirm. Saulius Kup
rys, priminęs ALTos atliktus 
darbus. Pristatė ir salėje buvusį 
inž. A. Rudį, buvusį svarbų AL
Tos veikėją. S. Kuprys kvietė 
remti komunizmo aukoms at
minti paminklo statymo projektą 
Washington, D.C.

Po pertraukos buvo meninė 
dalis, kurią atliko Čikagos lie
tuvių operos moterų choras, di
riguojant muz. Jūratei Grab- 
liauskienei, akompanuojant Ma
nigirdui Motekaičiui. Choras 
padainavo 8 dainas, daugiausiai 
Lietuvos kompozitorių sukurtas. 
Paskutinę dainą Lietuva brangi 
kartu su choru dainavo visa salė.
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Alytaus rajono mokytojai - metodinių ratelių pirmininkai
Nuotr. A. Urmanavičienės

Pedagoginiai mokytojų rūpesčiai
ANTANINA

URMANAV1CIENĖ
2003 m. gruodžio pabaigoje 

Alytaus rajono švietimo centre 
vyko kvalifikacijos tobulinimo 
programos baigiamasis renginys 
Mokytoji^ motodinių būrelių 
veiklos įtaka ugdymo proceso 
tobulinimui.

Rajono švietimo centro di
rektorė Lina Andrulevičienė, 
pasveikinusi gausiai susirinku
sius pedagogus, pakvietė pasi
dalyti veiklos rezultatais.

Vida Kalmatavičienė, Dau
gų vidurinės mokyklos direkto
riaus pavaduotoja ugdymui, 
Alytaus rajono biologijos moky
tojų metodinio būrelio pirminin
kė, kalbėdama apie metodinio 
darbo sistemą, didelę reikšmę 
teikė metodinei tarybai, kurios 
tikslas - ieškoti galimybių ir bū
dų metodiniam dalykiniam to
bulėjimui. Ji išvardijo ir pagrin
dines metodinės veiklos sritis. 
Tai tobulinimasis respubliki
niuose, RŠC seminaruose, pro
gramose, metodiniai pasitari
mai, metodinės tarybos posė
džiai, mokyklos biblioteka-in- 
formacinis centras, gerosios pa
tirties sklaida, metodiniai būre
liai, tobulinimasis savoje mo
kykloje, gerosios patirties paieš
ka ir kt. Didelę naudą duodan
čios pažintinės ekskursijos. Vy
ko ekologinė pamoka Dzūkijos 
parke. Biologijos pamoka Sud
vajų ekologiniame parke. Pa
rengtas projektas Keliauk, pa
žink, tyrinėk Lietuvos pajūrį.

Ryškėja ir teigiami rezulta
tai šios veiklos. Suaktyvėjo rajo
no biologijos mokytojų metodi
nio ratelio veikla, mokytojai ge
riau pasirengė darbui profilinėse 
klasėse, pagilino teorines žinias 
ir praktinius gebėjimus. Išvardi
jo problemas: nepakankama der
mė tarp pagrindinės ir vidurinės 
mokyklos, stokojama dalykinių 
žinių ir praktinių gebėjimų dar
be su pratybų sąsiuviniais XI- 
XII klasėms.

Rajono istorikų būrelio ir 
konsultacinio darbo apžvalgą 
pateikė Algimantas Zenkevi
čius, Miroslavo vid. m-los isto
rijos mokytojų būrelio pirminin
kas. Jis teigė, kad nežinant pra
eities, negalima kurti ir ateities. 
Rajono istorikai nuveikę nema
žai. Tai iškylos, ekskursijos į is
torines vietas, susitikimai su žy
miausiais Lietuvos istorikais: S. 
Jurkevičiumi, R. Jokimaičiu, R. 
Bakoniu, dalijimasis gerąja dar
bo patirtimi su miesto istorikais.

Kauno pedagogai lankėsi Toronte susipažinti su Ontario švietimo sistema bei mokymo mokinių su specialiais 
poreikiais. Iš kairės: Rimas Petrauskas, buvęs psichologinės švietimo tarnybos vedėjas York rajone; Antanas 
Valentinas, buvęs Vilniaus pedagoginės/psichologinės švietimo tarnybos vedėjas, dabar psichologijos 
profesorius Vytauto Didžiojo universitete Kaune; Alma Valevičiūtė, Kauno miesto ir rajono švietimo 
skyriaus inspektorė; Raimunda Žiūiytė, Kauno psichologinės/pedagoginės švietimo tarnybos vedėja; Joyce 
Mounsteven, specialaus mokslo konsultantė Toronto švietimo skyriui; Vida Juozaitytė, organizatorė ir vedėja 
šio KLB projekto, kurį remia BIP (Baltic Initiatives Program). Gegužės mėn. Toronto pedagogai vadovaus 
seminarams specialių poreikių specialistams/mokytojams Kaune Nuotr. G. Paulionienės
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ŠC metodininkės Irenos Savic
kienės dėka įvyko kelionė į Ma
žąją Lietuvą. Dalis istorikų lan
kėsi Lenkijoje, pabuvojo Mag
deburgo pilyje. Naudingas buvo 
R. Baliukonienės, Daugų vid. 
m-los mokytojos atviros pamo
kos stebėjimas. Didelį įspūdį pa
liko susitikimas Miroslavo vidu
rinėje su Lietuvos J. Žemaičio 
karo akademijos dėstytojais.

Kalbėdamas apie savo mo- 
kytojo-konsultanto darbą sakė 
supažindinęs su naujovėmis, 
įgyta metodine-dalykine litera
tūra seminaruose, surengęs 
praktinį-teorinį užsiėmimą Dar
bas su kompiuteriu ir vaizdo ka
mera. Su savo moksleiviais da
lyvavo išvykoje į seimo rūmus 
ir prezidentūrą. Planuoja mo
kykloje įrengti kraštotyros mu
ziejų.

Nijolė Jaciunskienė Parėčė- 
nų pagr. m-klos dir. pavad. ug
dymui pasidalijo darbo patirtim 
apie nuolatinio mokytojų moky
mosi įtaką moksleivių saviraiš
kai, popamokinės veiklos tobu
linimui.

Kalbėdama apie save, sakė, 
kad pačio gražiausio ir geriausio 
tobulėjimo pradžia tai Alytaus 
rajono švietimo centro organi
zuojami renginiai ir su “Atviros 
Lietuvos fondu”. Mokykloje vi
siems pedagogams sudarytos są
lygos dalyvauti įvairiuose kvali
fikaciniuose renginiuose. Peda
goginė patirtis ir sklaida grin
džiama nuoširdžiu bendravimu 
ir bendradarbiavimu. Mokytojai 
lankosi vieni kitų pamokose, 
kad galėtų padėti vieni kitiems, 
rasti naujus būdus mokinių mo
kymui skatinti.

Pagrindinėje veikloje daly
vauja visi mokiniai. Žiūrima, 
kad ši veikla atitiktų mokinių 
poreikius, ugdytų kūrybiškumą. 
Todėl ieškoma naujų formą kad 
tradiciniai renginiai virstų nau
jais. Prieš kiekvieną renginį, 
vyksta bendri ieškojimai. Disku
tuojame dėl scenarijų, kurie turi 
atitikti vaikų amžių, gebėjimus.

Gedvile Jusienė, Butrimo
nių vaikų darželio direktorė, 
kalbėjo apie teorinį ir praktinį 
pedagogų telkimą apibendrinant 
ir skleidžiant metodinio darbo 
patirtį ir etnokultūros ugdymą 
ikimokykliniame amžiuje. Rajo
ne veikia 6 vaikų darželiai, pasi
rinkę skirtingas veiklos sritis. 
Jeigu Miroslavo ir Daugų darže
liai dirba meninėje srityje, tai 
Simono, Venciūnų ir Butrimo
nių - domisi etnokultūra.

Butrimonių darželyje, kaip

Sielojosi ir išeivija
Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininko GABRIELIAUS ŽEMKALNIO 

žodis Lietuvos seime Kovo vienuoliktąją

Gerbiamas LR seimo pirmi
ninke, Ekscelencijos, gerbiami 
posėdžio dalyviai!

Kovo 11-toji yra toji diena, 
kurios 50 metų laukė visi savo 
Tėvynę mylintys ir nepriklauso
mybės trokštantys lietuviai. Ne 
tiktai laukė, bet ir aktyviai siekė 
negailėdami darbo, kančių ir 
kraujo aukų Tėvynėje. Išeivija 
irgi nepailsdama jungėsi bend
ram laisvės siekimo darban sau 
įmanomomis priemonėmis ir 
būdais.

Kovo 11 -toj i taip pat yra to
ji diena, kai prieš 14 metų pra
dėjome įgyvendinti Lietuvių 
chartos nuostatą kurioje yra sa
koma:

“Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio lietu
vių bendruomenę”.

Didelė dalis tos bendruome
nės, gyvenanti Sibire ir kituose 
Sovietijos kraštuose, iki to laiko 
buvo atskirta nuo Vakarų kraš
tuose gyvenančių lietuvių. Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
šeimoje ji egzistavo tik mintyse 
ir širdyse. 1900-ųjų metų Kovo 
11-sios dėka PLB-je ryškiomis 
raidėmis sužibo Krasnojarskas, 
Ulan Ude, Barnaulas, Jakutija, 
Kijevas, Kišiniovas, Murmans
kas ir daug kitų lietuviškų salą 
kurioms, veidu atsigręžę į Lie
tuvą galėjome ištiesti ranką ir 
paramą.

Jei gavote Kanados pilietybę. .
ROMANAS MILIAUSKAS, 

Lietuvos ambasados Kanadoje 
patarėjas

Gaudami Kanados pilietybę, 
mūsų tėvynainiai dažnai teirau
jasi, ar jie nepraranda Lietuvos 
pilietybės ir ką daryti, kad lik
tum Lietuvos piliečiu.

Iš tiesų Lietuvos pilietybės 
įstatymas nustato, kad asmuo, 
įgyjantis kitos valstybės piliety
bę, netenka Lietuvos pilietybės. 
Tačiau ši įstatymo nuostata ne
taikoma ir pilietybė paliekama:

- asmenims, iki 1940 m. bir
želio 15 d. turėjusiems Lietuvos 
pilietybę, jų vaikams, vaikai
čiams ar provaikaičiams (jei šie 
asmenys nerepatrijavo, t.y. neiš
vyko į etninę tėvynę);

- lietuvių kilmės asmenims, 
kurių tėvai ar seneliai arba vie
nas iš tėvų ar senelių yra ar bu
vo lietuviai ir pats asmuo pripa
žįsta save lietuviu.

Taigi, jei jūs priklausote 
vienai ar kitai minėtų asmenų 
grupių ir norite likti Lietuvos pi
liečiu, turite pateikti Lietuvos 
ambasadai Kanadoje šiuos do
kumentus:

- laisvos formos prašymą 
adresuotą Lietuvos prezidentui, 
palikti Lietuvos pilietybę;

- Kanados pasą ar kitą pilie
tybės įgijimą patvirtinantį doku- 

minėta, vaikai orientuojami į su
stiprintą etninės kultūros ugdy
mą. Tikslas - išsaugoti tautos 
tradicinės kultūros paveldą. Lie
tuviška tradicinė kultūra parem
ta metų laikais, būdingais dar
bais, gamtos reiškiniais, paste
bėjimais. Todėl daržely puoselė
jamos liaudiškos tradicijos re
miasi senolių išmintimi.

Pasaulio lietuvių bendruomenės val
dybos pirmininkas GABRIELIUS 
ŽEMKALNIS

Gyvename vadovaudamiesi 
Lietuvių charta, kurią 1949 m. 
Vokietijoje paskelbė Vyriausia
sis Lietuvos išlaisvinimo komi
tetas:

“Valstybė yra aukščiausioji 
tautinės bendruomenės organi
zacija. Valstybinė nepriklauso
mybė yra tautinės kultūros ir iš
likimo sąlyga. Darbu, mokslu, 
turtu ir pasiaukojimu lietuvis 
kovoja, kad apgintų ir išlaikytų 
nepriklausomą Lietuvos vals
tybę.“

Šventi žodžiai - vakar, šian
dien ir visada.

mentąarbajo nuorašą
- Lietuvos pilietybę patvirti

nantį dokumentą arba jo nuorašą 
jei šis dokumentas buvo išduotas;

- dokumentus, įrodančius iki 
1940 m. birželio 15 d. turėtą 
Lietuvos pilietybę. Tokie doku
mentai yra išlikę iki šios datos 
išduoti Lietuvos vidaus ar užsie
nio pasai, vėliau Lietuvos diplo
matinių atstovybių ar konsulinių 
įstaigų išduoti Lietuvos užsienio 
pasai, dokumentai apie tarnybą 
Lietuvos kariuomenėje ar darbą 
valstybės tarnyboje, gimimo liu
dijimai ir kiti kariuomenėje ar 
darbą valstybės tarnyboje, gimi
mo liudijimai ir kiti dokumentai, 
kuriuose tiesiogiai norodyta apie 
turėtą Lietuvos pilietybę.

- giminystės ryšį patvirti
nančius dokumentus arba jų 
nuorašus, jei dėl pilietybės pali
kimo kreipiasi asmens, turėjusio 
Lietuvos pilietybę iki 1940 m. 
birželio 15 d., vaikas, vaikaitis 
ar provaikaitis;

- vardo ar pavardės keitimą 
patvirtinančios dokumentus, jei
gu šie duomenys buvo pakeisti.

Prašantys palikti Lietuvos 
pilietybę kaip lietuvių kilmės 
asmenys vietoj dokumentų apie 
turėtą iki 1940 metų birželio 15 
d. Lietuvos pilietybę pateikia 
dokumentus, patvirtinančius lie
tuvių kilmę, arba jų nuorašus. 
Tai dokumentai, kurie tiesiogiai 
ar netiesiogiai rodo, kad asmens 
tėvai ar seneliai, aba vienas iš jų 
yra lietuviai arba turėjo Lietu
vos pilietybę. Taip pat pateikia
mas rašytinis laisvos formos pa
reiškimas, kad asmuo pripažįsta 
save lietuviu. Jei dėl pilietybės 
kreipiasi lietuvių kilmės asmens 
vaikas ar vaikaitis, būtina pa
teikti giminystės ryšį patvirti
nančius dokumentus.

Norėčiau priminti, kad as
muo gali būti pripažintas nete
kusiu Lietuvos pilietybės, jeigu 
jis tarnauja kitos valsybės karo 
tarnyboje arba dirba kitos vals
tybės tarnyboje neturėdamas 
Lietuvos atitinkamų institucijų 
leidimo. Lietuvos piliečiai, keti
nantys stoti į kitos valstybės karo 
tarnybą ar dirbti pareigūnu vals
tybės tarnyboje, turėtų gauti lei
dimą. Prašymai šiuo klausimu pa
duodami Lietuvos vyriausybei 
per Vidaus reikalų ministeriją.

Prašymai dėl Lietuvos pilie
tybės rašomi lietuvių kalba, o 
kiti dokumentai turi būti išversti 
į lietuvių kalbą. Vertimai ir nuo
rašai tvirtinami teisės aktų nu
statyta tvarka, tai, ir mūsų am
basadoje.

Asmenys, gyvenantys Ka
nadoje, prašymus palikti Lietu
vos pilietybę paduoda per Lietu
vos ambasadą adresu: 130 Al
bert Street, Suite 204, Ottawa, 
ON, KIP 5G4. Smulkesnė in
formacija pilietybės klausimais 
teikiama tel. (613) 567-5458 ir 
elektroniniu paštu:

litemb@ storm.ca arba 
romanasm@storm.ca

Kartu su Lietuva švęsdami 
Kovo 11-ją visada prisimename, 
kad esame vienos tautos vaikai, 
kur begyventumėm. Nėra “mes” 
ir “jūs”. Už Kovo 11 esame ne
paprastai dėkingi Lietuvos žmo
nėms, kurie pareiškė savo valią 
per išrinktus Aukščiausios tary
bos atstovus ir tuo būdu simbo
liškai visi tapo šio akto signa
tarais.

Leiskite man trumpai prisi
minti tą neužmirštamą 1900-ųjų 
metų Kovo 11-sios vakarą. Tuo 
metu Melburne, Australijoje, 
buvau radijo stotyje, iš kurios 
transliavome lietuvišką radijo 
laidą visai Australijai. Laidos 
vedėja buvo prie mikrofono, o 
aš sėdėdamas turėjau telefoninį 
ryšį su Vilniumi. Atsimenu besi
tęsiantį komentarą iš Vilniaus, 
kaip susijaudinusi moteris Vil
niuje stebėdama įvykius televi
zijoje sakė: “...artėjame prie 
svarbiausiojo nutarimo...” “pir
mininkas pradeda skaityti...”, ir 
pagaliau, prieš pat vidurnaktį 
“jie paskelbė nepriklausomy
bę!”. Su ašaromis kartojome 
tuos žodžius radijo laidos klau
sytojams. Ir tada - Himnas! 
“Lietuva, tėvyne mūsų” — vėl 
nepriklausomoje Lietuvoje!

Po radijo laidos susirinkome 
į Lietuvių bendruomenės namus 
švęsti neapsakomo džiaugsmo ir 
išreikšti pagarbos mūsų tautai, 
įgyvendinusiai savo laisvės troš
kimą. Per valandą sugužėjo virš 
šimto žmonią ne vien lietuvių. 
Australijos federacinio parla
mento senatorius Jim Short vi
sada, jau nuo ankstyvųjų Sąjū
džio laikų rėmęs Lietuvos nepri
klausomybės siekį, atnešė dėžę 
šampanė; apsikabinome, bučia
vomės, dainavome ir kalbėjome 
tiktai apie ateitį. Tokios eufori
jos valandos, kaip gaivi banga 
nuvilnijo visur, kur tik gyvena 
lietuviai.

Daug pasiekta ir toli nueita 
per 14 metą tačiau šiandien yra 
ypatinga Kovo 11-oji, kurią vai
nikuoja pasiekta narystė Euro
pos sąjungoje ir NATO. PLB 
33-jų bendruomenių parašais rė
musi įstojimo į NATO kelią 
ypač didžiuojasi JAV ir Kana
dos lietuvių bendruomenių dar
bu bei pastangomis siekiant Lie
tuvos pakvietimo į NATO.

PLB nuo Los Angeles, Či
kagos iki Melburno, nuo Vladi
vostoko iki Paryžiaus, Buenos 
Aires, Toronto, sveikindamas 
jus šios reikšmingos šventės 
proga linkiu, kad išgyvenę šių 
dienų negandas ir toliau dirbtu- 
mėm mūsų Tėvynės gerovei.

Autografų rinkinys bibliotekoje
REDA KISELYTĖ

Autografų (rankraščių) rin
kimo pradžia - XVI šimtmetyje. 
Gausiausiais autografų rinki
niais gali didžiuotis Britų mu
ziejus Londone, kongreso bib
lioteka Vašingtone.

Rašytojų autografus Lietu
voje renka ir saugo Lietuvos li
teratūros ir meno archyvas, Mai
ronio lietuvių literatūros muzie
jus, Lietuvos M. Mažvydo bib
lioteka ir kitos Lietuvos miestų 
bei rajonų savivaldybių viešo
sios bibliotekos.

Netolimoje ateityje knyga 
gali tapti retenybe. Dabar inter
nete galima rasti ištisas bibliote
kas, tačiau tokie leidiniai turi 
vieną neabejotiną trūkumą - 
juose nėra autoriaus autografo, 
kuris po daugelio metų liudytų 
įvykusį susitikimą arba bendra
vimą kitokia forma.

Saugodama unikalų literatū
rinį turtą Rokiškio “Romuvos” 
gimnazijos biblioteka vykdo 
projektą “Autografuoti leidi
niai”. Džiugu, kad šiame projek
te dalyvauja per 30 Lietuvos po
etą rašytoją politiką dvasinin-

rjsAMOGHM- Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

ONA MIKULSKIENĖ, buvusi Čiurlionio ansamblio kanklių vadovė 
(Klyvlande), dabar gyvenanti Vilniuje, švenčia savo 99 metų 
gimtadienį. Sveikina JAV ambasadorius S.D. Mull

LAIŠKAI iš įjętuvos

Mylėti savo priešus
KUN. KAZIMIERAS 

AMBRASAS, SJ

Evangelijoje pasakyta: “Bet 
jums, kurie klausotės, aš sakau: 
mylėkite savo priešus, darykite 
gera tiems, kurie jūsų neken
čia...” (Lk 6, 27). Lengva šiuos 
žodžius ištarti, bet nelengva juos 
savo elgesiu, darbais ir visu gy
venimu įrodyti. Ji(s) mane vie
šai iškoliojo, man pamelavo, nu
skriaudė, apvogė, sužeidė, apga
vo... Širdis verda iš pykčio, 
kumščiai gniaužiasi... tad kaip 
čia man dabar klausytis tokių 
žodžių. O vis dėlto skamba au
syse: “Mylėkite savo priešus...”

Prisiminkime Kristaus žo
džius ant kryžiaus: “Atleisk 
jiems, Tėve, jie nežino, ką da
ro”... Jo visas gyvenimas buvo 
toks. Vienas atleidimas, pasigai
lėjimas, gerumas, meilė, nuolan
kumas ir gailestingumas.

Japonija. Vienas misionie
rius, užsikabinęs ant kaklo kry
želį, eina Tokijo gatve. Staiga 
praeivis, pamatęs tą Kristaus 
kančios ženklą spjauna kunigui 
į veidą. Kunigas, net nosinės iš 
kišenės neišsiėmęs, atsuka jam 
kitą veidą ir rodo pirštu, kad dar 
kitąsyk spjautų... Nustemba ja
ponas. Pradeda su kunigu kalbė
tis, net pasikviečia į namus. Po 
metų su visa šeima to įžeistojo 
kunigo apikrikštijamas. Štai ką 
gali padaryti nuolankumas, at
laidumas, meilė.

Jei geriau įsigilintume į mi
nėtus Evangelijos žodžius, 
mums nereikėtų apkalbėti net 

ką fotomenininką kompozi
torių...

Į šią akciją įsiliejusių žmo
nių pavardžių neminėsiu. Jie vi
si mums vienodai brangūs, kaip 
ir jų dovanoti autografuoti leidi
niai gimnazijos bibliotekai. Tiek 
bibliotekos darbuotojai, tiek 
gimnazijos administracija nesiti
kėjo, kad šis projektas sulauks 
tokio pasisekimo ir gražaus 
bendradarbiavimo su projekto 
rėmėjais.

Vykdydami projektą “Auto
grafuoti leidiniai”, didelę para
mą jaučiame iš Lietuvos Spau
dai, radijui ir televizijai remti 
fondo direktoriaus Mykolo Kar
čiausko. Jis atsiuntė savo auto
grafuotų leidinią bet ir siunčia 

Dail. Snaigė Šileikienė prie vieno iš naujausių savo kūrinių parodoje, 
įvykusioje Toronte š.m. vasario mėnesį

puse žodžio kaimyno, bičiulio, 
be reikalo ir su reikalu skųstis 
savo šeimos, partijos, draugijos, 
pašlijusiais tautos reikalais, 
plūsti ir būti nepatenkinti seimu, 
vyskupais ir kardinolais. Užuot 
plūdę ir piktinęsi valytoja, kuri 
pamiršo ar nepastebėjo paimti 
nuo šaligatvio kokio nors po
piergalio, patys pakelkime tą 
šiukšlę ir įmeskime į atlaikų dė
žę. Jei kaunietis ar vilnietis per 
dieną ne svaidytą o pakeltų nuo 
žemės bent po vieną popiergalį, 
paimtų ne vietoje numestą nuo
rūką mūsų miestai ir bažnytkai
miai būtų švaresni, pavyzdingai 
kaip, sakysime, Šveicarijoje.

Vienąsyk iš Zarasų į Vilnių 
grįžo keli vienuoliai joanitai. 
Jie, važiuodami Lietuvos ke
liais, kur tik pamatydavo nu
mestą tuščią skardinę, popierga
lį, butelį, vis sustodavo ir mes
davo į sunkvežimio, kurį vaira
vo vienuolis, kėbulą. Prie Vil
niaus jų vežimas buvo apypilnis 
tų atlaikų. Vienuoliai buvo labai 
patenkinti, kad Lietuvą padarė 
bent kiek švaresnę.

O kaip elgiamės mes šeimo
je, savo kambaryje, savo miesto 
gatvėje, kelyje, miške, paupyje? 
Kaip elgiamės tarp draugą kla
sėje, troleibuse, traukinyje, poil
sio ir darbo valandomis? Svetur 
ir namie? Ar negalėtume prisi
minti to teisingo posakio: geriau 
uždegti vieną žvakelę, negu 
plūsti tamsą. Užuot ką nors kei
kę, nusukę, apgavę, kitus plūdę, 
kritikavę, piktinęsi, pamėginki
me patys, stenkimės nutylėti 
skriaudą įžeidimą suturėkime 
pyktį, pagiežą kad būtų šviesiau 
kitiems, tada bus šviesiau ir 
mums patiems.

retas kitų šalių autorių knygas 
(jo verstas), bukletus, nuotrau
kas, katalogus...

Rokiškio “Romuvos” gim
nazijos direktorius Gediminas 
Matiekus džiaugiasi išeivijos in
dėliu. Malonu, kad savaitrašty 
Tėviškės žiburiai paskelbė infor
maciją apie mūsų akciją skirtą 
jubiliejiniams Kalbos ir knygos 
metams.

Nuoširdūs, kupini optimiz
mo įrašai mums autografuotose 
Alės Rūtos, Juozo Kojelio, Ka
zimiero Kaknevičiaus, Česlovo 
Senkevičiaus leidiniuose, mus 
šildo. Dėkojame.

mailto:romanasm@storm.ca


Muzika ir Kristaus žodžiai
Kompaktinis diskas, kuriame skamba Haydn muzika, suderinta su septyniais

Kristaus žodžiais, interpretuojamais dr. V. A. Dambravos
NIJOLĖ BENOTIENĖ

Kompaktinio disko viršelyje 
- medinės figūros atvaizdas, 
nuo senumo suskilęs medis, taip 
artimai primenantis Lietuvos 
kaimo drožėjų Rūpintojėlį, at
spindintį kasdieninio gyvenimo 
vargus bei rūpesčius. Įraše 
skamba J. Haydn sukurta muzi
ka, atliekama Valstybinio Vil
niaus kvarteto ir septyni pasku
tiniai Išganytojo žodžiai ant kry
žiaus, skaitomi dr. Vytauto A. 
Dambravos.

Pirmą kartą kompozitoriaus 
J. Haydn kūrinys Septyni Kris
taus žodžiai nuskambėjo 1785, 
vėliau jis buvo pritaikytas stygi
niam kvartetui, fortepijonui. 
Maždaug po dešimties metų J. 
Haydn perdirbo kūrinį į oratori
ją solistams, chorui ir orkestrui. 
Tokią šios muzikos raidą nulė
mė ypatingas jos populiarumas. 
Įžanga ir septynių sonatų muzi
ka jaudina nuoširdumu, išradin
gumu ir tragišku patosu. Žavi 
tai, kad kompozitorius sugebėjo 
pačiomis paprasčiausiomis prie
monėmis perteikti septynių 
Kristaus žodžių emocinį turinį, 
ir tai, kad visų dalių muzika to
kia natūraliai širdinga.

J. Haydn kūrinį atlieka 
Valstybinis Vilniaus kvartetas, 
kuris yra apkeliavęs daugiau 
kaip 30 pasaulio šalių, koncerta
vęs įvairiuose miestuose ir sava 
muzika žavėjęs garsių pasaulio 
koncertų salių klausytojus. An
samblis susiformavo savitą 
interpretavimo tradiciją. Gebėji
mas įsigilinti į skirtingų epochų 
ir stilių muziką leidžia kvartetui 
atskleisti plačią raiškos priemo
nių skalė.

Šiai garbingo kvarteto mu

zikai kompaktiniame diske įra
šyti ir meditacinio pobūdžio ap
mąstymai, kuriuos skaito pats 
autorius dr. Vytautas Antanas 
Dambrava. “Tuose apmasty
muose, - įvadiniame žodyje ra
šo prel. P. Gaida, - virpėte virpa 
autoriaus širdies teologija. Dr. 
V. A. Dambravos apmąstymų 
teologija nėra mokslinė - ji iš ti
kinčios širdies ištryškusi, dėl to 
tokia gyva, sminganti į skaityto
jų širdis”.

Ši brandi minties ir žodžio 
dermė, perteikta dr. V. A. Damb
ravos, buvo sutelkta iš gyvenimo 
vėtrų ir ramybės minučių, iš 
darbo ir nueito aštuonių dešimt
mečių gyvenimo kelio nuo Gu
dijos, kurioje jis gimė, per kry
žių ir Rūpintojėlių Lietuvą į 
Šiaurės ir Pietų Ameriką, Aziją 
ir Ispaniją. Tarp daugybės nuo
pelnų ir įvairių valstybių apdo
vanojimų, kurie įteikti per ilgą 
diplomato karjerą V. Dambra- 
vai, yra vienas ypatingas - tai 
popiežiaus Jono Pauliaus II su
teiktas “San Gregorio Magno” - 
riterio ordinas.

Klausant diske pasigirsta 
pirmasis sakinys: “Tėve, atleisk 
jiems, nes jie nežino, ką darą”. 
Ramus autoriaus-skaitytojo to
nas veda Jėzaus kančios keliais, 
supažindina su Šv. Rašto moky
mais ir paaiškinimais, vaizdžiai 
primena Išganytojo paskutinius 
šio gyvenimo žingsnius.

“Aš tau pažadu: dar šian
dien su manimi būsi rojuje”. Tai 
antrasis sakinys. Su Jėzumi prie 
kitų kryžių buvo prikalti du pik
tadariai. Vienas iš jų, išgirdęs 
Jėzaus maldavimą, kad Tėvas 
atleistų, nes jie nežino, ką daro, 
ėmė prašyti nuodėmių atleidi

Sveikinimams skirtas A. Abromaitienės sukurtas atvirukas

Velykų rytą
Velykų rytą 
Nubudo saulė 
Velykų rytą 
Būtų smagu, 
Jeigu nebūtų 
Karų pasauly, 
Jeigu nežūtų 
Kažkur žmogus.
Eičiau, paklausčiau 
Žemės valdovų 
Ko nesiliauja 
Būti pikti. - 
Bet ant mažyčio 
Lopinio stoviu, 
O mane laiko 
Delnai šilti.

Galiu didžiuotis 
Kalba gimtąja 
Ir duonos kąsniu 
Žemės savos. -

Ačiū, jums žmonės, 
Kad ją suarę 
Dar nekariaujat 
Dėl Lietuvos.
Naikinkim blogį! 
Sekim gerumą - 
Te gausiai veši 
Mūs širdyse.
Darbščiomis rankom 
Statykim rūmus — 
Lai juos gyvena 
Dievo dvasia.
Melsim, prašysim 
Apsaugot šalį, 
Kiekvieną grumstą, 
Akmenėlius.
Ją apkabinti 
Visi mes galim, 
Ir jokie priešai 
Čia nepaklius.

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė

mo, sakydamas: “Jėzau, prisi
mink mane, kai ateisi į savo ka
ralystę”. Visas Kristaus kūnas 
buvo sudaužytas plakėjų smū
gių, rankos ir kojos pervertos vi
nimis, šonas - ietimi, galva su
žalota erškėčių, Jėzus jam paža
dėjo Dangaus karalystę.

Trečiasis Kristaus sakinys: 
“Moterie, štai tavo sūnus!.. Štai 
tavo motina!” - parodo, kad 
Marija du kartus priėmė Viešpa
ties valią; pirmą kartą tapdama 
Dievo motina, o dabar prie kry
žiaus, kada ji tapo atpirktojo pa
saulio centru. Išganymo paslap
tyje Dievo Motina Mergelė Ma
rija užima aukščiausią vietą po 
Jėzaus. Taip pat ji yra arčiausiai 
mūsų. Ji meldžia Viešpatį už vi
sas šios žemės tautas. Jos globo
je yra valstybių ir pasaulio li
kimas.

“Mano Dieve, mano Dieve, 
kodėl mane apleidai?” Gamta, 
paklusdama savo Kūrėjui, atsi
sakė duoti šviesą tuo metu, kai 
buvo vykdomas dievžudybės 
nusikaltimas. Koks kontrastas, 
palyginti su Betliejumi, kai vi
dunakty dangus prisipildė neže
miškos šviesos Išganytojo gimi
mui pašlovinti. Dabar Kalvarijo
je vidudieny užtemo saulė, ir 
pasaulis paskento tamsoje. Mir
ties agonijoje Kristaus šauksmas 
ketvirtuoju žodžiu išreiškė savo 
agoniją.

Penktasis žodis: “Trokštu”. 
Koks kankinantis buvo Kristui 
tas troškulys, kokia ilga ir neiš
senkanti Išganytojo kantrybė. 
Nuo paskutinės vakarienės meto 
Kristaus liūdesio priežastis buvo 
pražūtis daugelio sielų, už ku
rias jis kentėjo ir mirė. Išganyto
jas dabar išgyveno nukrypusiųjų 
nuo tiesos kelio troškulį.

Šeštąjį Kristaus žodį palydi 
aštrėjantys kūno traukuliai ir 
kaskart sunkesnis lėtesnis kvė
pavimas. Kentėdamas didžiausią 
pažeminimą ir matydamas, kad 
visos pranašystės išsipildė, kad 
yra atlikta visa, kas buvo reika
linga žmonijos išganymui, Jėzus 
tarė: “Atlikta”. Nuo dabar Šven
toji Dvasia gali pradėti pašven
čiamąjį darbą, nes atpirkimo 
darbas baigtas. Tai vienintelis 
kelias, vedantis į amžinąjį gyve
nimą ir nesibaigiančią laimę.

Septintas žodis: “Tėve, į Ta
vo rankas atiduodu savo dva
sią”. Tai paskutinės Išganytojo 
gyvenimo ir kančios akimirkos. 
Galgotą laiko apgaubusi šiurpi 
tamsa ir tyla. Dar kartą sukau
pęs paskutines savo jėgas Jėzus 
galingai sušunka: “Tėve, į Tavo 
rankas atiduodu savo dvasią”. 
Ne mirtis prie Jo priėjo, bet pats 
Jėzus ėjo sutikti mirties. Tarus 
septintą ir paskutinį žodį, galva 
nusviro ant krūtinės. Galiausiai 
paskutinis atodūsis - ir mirtis. 
Dieviškoji žmonijos kalčių at
pirkimo auka buvo atlikta. Kris
tus, mirdamas ant kryžiaus, pa
rodė tobulą meilę ir gailestingu
mą žmonijai.

Į širdį smingantys autoriaus 
ir skaitytojo dr. V. Dambravos 
maldų ir meditacijos žodžiai, 
įspūdingai atlikta Haidn’o muzi
ka, pasibaigus visam kūriniui, 
dar ilgai priverčia galvoti ir 
žvelgti į save, ar darau viską, 
kad nors maža dalelyte mano 
gyvenimas būtų panašus į Kris
taus Evangeliją, ar aš esu vertas 
tos didžiosios aukos, kurią už 
mane atliko Atpirkėjas.

P.S. Atpasakojant dr. V. A. 
Dambravos žodžius, interpre
tuojančius Kristaus kančią, šioje 
recenzijoje laikytasi jo žodžių.

Ispanų dailininkas El Greco (1541-1414), “Laiminantis Išganytojas”.
Del Prado muziejus Madride
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□ KLUTURIIUEJE VEIKLOJE

Iškilūs architektūriniai darbai
Į “Tėviškės žiburių” klausimus atsako architektas 

Edmundas Arbas-Arbačiauskas, gyvenantis Kalifornijoje
- Esate pasižymėjęs archi- ' 

tektūriniais ir kitais darbais 
Amerikoje. Kaip pasiruošėte 
tiems darbams, kur pradėjote 
pirmuosius žingsnius Lietuvoje?

- Gausioje vaikų šeimoje 
kaip vyriausią berniuką tėvai 
leido į mokslą. Baigęs Kaišiado
rių progimnaziją, panorau ir to
liau mokytis. Nenorėjau nusi
leisti klasės draugams, siekian
tiems aukštesnio išsimokslinimo.

- Ar jūsų pasiruošimo link
mei turėjo [takos tėviškė, gamta, 
aplinka, žmonės, mokytojai, tė
vai, lėšos?

- Dar būdamas paauglys pa
dėdavau tėvams ūkio darbuose 
ir gražios sodybos tvarkymui. 
Tėvų sodyba buvo didelė, pa
skendusi vaisinių medžių sode ir 
bičių avilių gausybėje. Labai 
laukdavau rudens ir pilnų korių 
medaus iš avilių. Tėvai patyrę 
mano didelį norą siekti mokslo, 
pasitarė su Žaslių parapijos kle
bonu, kuris rekomendavo jėzui
tų gimnaziją Kaune ir parašė 
rekomendacijos laišką. Motina 
apsidžiaugė, nes manė, kad sū
nus gal taps kunigu, aukos Mi
šias ir sakys pamokslus šventa
dieniais bažnyčioje. Bet aš Kau
ne pakeičiau nuomonę išlaikęs 
egzaminą į Kauno Aukštesniąją 
technikos mokyklą. Nuo rudens 
užsiregistravau į Statybos sky
rių. Ten man sekėsi ir dar besi
mokydamas pradėjau uždarbiau
ti, atlikdamas dėstytojams pa
galbinius brėžinius, diagramas ir 
net Technikos fakulteto kai ku
riems profesoriams. Baigęs 
mokslą Technikume, gavau ge
rai apmokamą darbą.

- Kai pasirinkote architek
tūrą, kur studijavote pagrindi
nius mokslus ir kas juos finan
savo?

- Palikęs Lietuvą, architek
tūros mokslus studijavau Austri
jos Vienoje ir Vokietijos Stutt
gart universitetuose. 1950 m. 
baigiau Detroite, JAV, studijas 
Lawrence technologijos univer
sitete ir po metų išlaikiau Miči
gano valstijos egzaminus regist
ruoto architekto privačiai prakti
kai toje valstijoje. Detroite dieną 
dirbau kaip architektūrinių pro
jektų braižytojas architektų 
bendrovėje, kuri specializavosi

Architektas EDMUNDAS ARBAS-ARBAČIAUSKAS savo darbo kabinete

alaus daryklų projektavime. Lie
tuvoje kiek padėjo tėvai, o Kau
no Technikume, kaip iškiliam 
studentui buvo paskirta valstybi
nė stipendija. Austrijoje ir Vo
kietijoje labai vargingai verčiau
si, kaip ir visi išeiviai.

— Kai persikėlėt Amerikon, 
ar iš karto pasinėrėte į architek
tūrą, ar teko pavargti kitose 
srityse?

- Atvykęs Amerikon jau į 
trečią dieną įsidarbinau kaip 
jaunų jauniausias braižytojas 
architektūrinėje bendrovėje. Aš 
jiems buvau kaip kažkokia nau
jovė - nemokantis anglų kalbos. 
Įstaigos vadovybė mane pamėgo 
už mano darbų braižą. Augo ir 
mano atlyginimas. Praskriejus 
pusmečiui nutariau baigti pradė
tas architektūrines studijas ir iš
mokti anglų kalbą. Nuo rudens 
užsiregistravau į Lawrence tech
nologijos universiteto vakarinę 
klasę Detroite. Dienos metu dir
bau įstaigoje, o vakarais tęsiau 
pradėtas architektūrines studijas, 
kurias baigiau su aukštais pažy
miais 1950 m.

- Esate sukūręs daugybę 
projektų. Ar jie visi buvo įgy
vendinti? Jei ne, tai kodėl?

- Ne iš karto galėjau kurti 
savitus architektūrinius projek
tus. Teko padirbėti pagalbiniu 
architektu didesnėse bendrovė
se. Bedirbdamas stebėjau tos 
bendrovės organizacinę struktū
rą, projektų įgyvendinimą ir fi
nansinę atskaitomybę. Mano 
pirmas savarankiškas projektas 
buvo gerame rajone l'/z akrų 
plote pasistatydinti 1-no aukšto 
3-jų miegamųjų rezidenciją su 
garažu. Sklypo gale buvo lyg ir 
miško zona, kurioje išvedžiau 
taką su aikštele pramogoms. 
Projektas susilaukė didelio 
spaudos dėmesio. Bedirbdamas 
jau pasižymėjusių architektų 
bendrovėse Los Angeles mieste 
susipažinau ir su stambių preky
bos centrų, įstaigų, bankinių 
dangoraižių, ligoninių, apart- 
mentų ir rezidencijų projektais.

Vienas labiausiai pagarsėju
sių mano projektų buvo Lietu
vos ambasados rūmai Brazilijos 
naujoje sostinėje Brasilia. Pro
jektų konkurse laimėjau 1-mą 
premiją. Projektą išgarsino lie
tuvių ir ispanų spauda, Ameri
kos profesiniai žurnalai. Rusų 
atstovybė boikotavo. “The Ah- 
mansson Center” įvykdyti du 
šoniniai sparnai. Centrinis 50- 
aukštų dangoraižis nepastatytas, 
mirus švedų magnatui Vokieti
joje. Santa Fe, Elmonte, Kalifor
nijoje milžiniškas projektas ne
įvykdytas dėl širdies smūgio 
mirus Pol McNutt.

— Kuriuos savo projektus 
labiausiai vertinate?

- Visus savo projektus labai 
vertinu, nes į kiekvieną iš jų (dė
davau daug minties ir širdies, 
ieškodamas naujovių, kad mano 
klientai jaustųsi patenkinti. Jie 
man rekomenduodavo savo dan
gus ir pažįstamus. Man pačiam 
nereikėjo ieškoti naujų klientų.

Algimantas Raudonikis, kom
pozitorius, vienas žinomiausių lie
tuvių estradinės muzikos kūrėjų, 
šių metų pradžioje atšventė savo 
70 metų jubiliejų ir 45 metų kūry
binės veiklos sukaktį. Ta proga 
Lietuvos valstybiniame operos ir 
baleto teatre Vilniuje įvyko kon
certas, kurio metu grojo Lietuvos 
radijo ir televizijos lengvosios 
muzikos orkestras, o kompozito
riaus populiariausias dainas atli
ko operos (Virgilijus Noreika, 
Vytautas Juozapaitis, Judita Lei- 
taitė) ir estrados (Ona Valiukevi
čiūtė, Stasys Povilaitis, Vladas 
Bagdonas, Aleksas Lemanas, Ja
nina Miščiukaitė, Violeta Riau- 
biškytė, Viktoras Malinauskas, 
Valdemaras Frankonis) daininin
kai. Koncerto programą vedė mu
zikologas Viktoras Gerulaitis ir 
“Karolinos” klubo direktorė Sigi
ta Vozbutienė.

Kompozicijos meno A. Raudo
nikis išmoko iš prof. Eduardo 
Balsio ir jaunystėje parašė Sonatą 
smuikui ir fortepijonui, simfoninę 
poemą Nemunas, kantatą Kovoto
jo giesmė, Simfonetę styginiam or
kestrui. Vėliau rašė muziką liau
dies instrumentams, pučiamųjų 
orkestrams, vaikams, vokaliniams 
ansambliams, kaimo kapelai, pra
moginius šokius, estradines pjeses 
ir dainas. Pasak muzikologų, kom
pozitoriaus talentas atsiskleidė ku
riant lengvąją muziką, kuriai bū
dinga lyrika - melodingumas. 
Todėl ir koncerte skambėjo po
puliarios dainos iš jo estrados 
lobyno: Skinsiu raudoną rožę, Dar 
širdyje ne sutema, Švelnumas, Tė
vynė, Paskutinis tango, Krantų gė
lė, Laiškas motinai, Kur aukštas 
klevas ir kt. Pastaruoju metu A. 
Raudonikis aktyviai kūrė. Jo nau
ji kūriniai pučiamųjų orkestrams 
skambėjo pernai Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje. Vilniaus karinin
kų ramovės vyrų choras “Aidas” 
išleido jo kūrinių plokštelę Kariai 
ir saulė. Taip pat jo kūriniai buvo 
įrašyti ir į kompaktines plokšteles 
Kai tu šalia ir Švelnumas, kurias 
įdainavo Virgilijus Noreika, Vac
lovas Daunoras, Vytautas Juoza
paitis, Judita Leitaitė, Vladas 
Bagdonas, Edgaras Montvidas.

Miko Petrausko, kompozito
riaus ir dainininko, pirmosios lie
tuviškos operos autoriaus 130- 
sias gimimo metines paminėjo 
operos solistai, aktoriai ir muzi
kai Vilniaus rotušėje. Su jo vardu 
siejama Lietuvos profesionalio
sios muzikos ir lietuviškos tauti
nės operos pradžia, nes 1906 m. 
jis sukūrė pirmąją lietuvišką ope
rą Birutė pagal Gabrieliaus Lands
bergio-Žemkalnio pjesę. Joje de
biutavo ir jaunesnysis kompozito
riaus brolis, busimasis daininin
kas Kipras Petrauskas. 1924 m. 
Bostone buvo surengta jo dar vie
nos operos Eglė žalčių karalienė 
premjera. Be šių dviejų operų, 
kompozitorius yra sukūręs ir har
monizavęs per 200 dainų cho
rams, solistams ir duetams, taip 
pat ir instrumentinių kūrinių.

M. Petrauskas praleido dau
giau nei 20 metų JAV-jose, kur 
jis plėtė kultūrinę veiklą tarp išei
vijos lietuvių: Bostone įsteigė mu
zikos ir dramos draugiją “Gabi
ja”, Čikagoje, Detroite, Niujorke 
bei Bostone įsteigė lietuvių emi
grantų muzikos mokyklas, vadin
tas lietuviškomis muzikos konserva
torijomis. Kompozitoriaus pagerbi
mo koncerte, kurį suorganizavo ir 
vedė dainininkas ir režisierius 
Egidijus Mažintas, susirinkusiems 
buvo su dramos studijos “Žemy
na” pagalba suvaidintos scenos iš 
M. Petrausko gyvenimo, o solistai 
padainavo įvairių operų arijų bei 
jo harmonizuotų lietuvių liaudies 
dainų. Labiausiai visus pralinks
mino E. Mažinto ir I. Milkevičiū
tės sudainuota humoristinė M. 
Petrausko daina Atneša diedas 
kukulių viedrą.

Lietuvos valstybiniame dra
mos teatre Vilniuje vasario 14 d. 
sceną išvydo šiuolaikiška, žmogiš
ka ir tragiška vienintelio Lietuvos 
karaliaus Mindaugo istorija - 
draminė kompozicija Giesmė apie 
Vorutos vilkolakį Mindaugą pagal 
Vinco Krėvės, Justino Marcinke
vičiaus ir Martyno Zyverto kūri
nius. Veikalą režisuoja Vytautas 
Grigelis, scenografe ir kostiumų 
dailininkė Virginija Idzelytė, 
kompozitorius Antanas Kučins
kas. Kunigaikščio Mindaugo pa
veikslą sukūrė Evaldas Jaras, ka
raliaus Mindaugo - Vytautas 
Rumšas. Drauge su jais vaidina 
geriausi Valstybinio dramos teat
ro aktoriai: Adrija Čepaitė, Ri
mantas Bagdzevičius, Džiugas 
Siaurusaitis, Ramutis Rimeikis, 
Algirdas Gradauskas, Jurga Kal
vaitytė, Saulius Balandis, Remi
gijus Bučius, Algirdas Dainavi- 
čius, Vaidotas Martinaitis, Moni
ka Bičiūnaitė, Jūratė Vilūnaitė, 
Šarūnas Puidokas bei kviestiniai 
aktoriai Sigitas Račkys ir Jonas 
Braškys.

Iškiliausiai, prieštaringiausiai 
ir tragiškiausiai Lietuvos istorijos 
asmenybei - karaliui Mindaugui 
daug dėmesio skiria Lietuvos is
torikai ir menininkai. Justino 
Marcinkevičiaus drama Mindau
gas, pastatyta 1969 metais tuome
tiniame Akademiniame dramos 
teatre, tapo ryškiu tautinės savi
monės atbudimo bei paskatinimo 
ženklu. Tuo metu scenoje ištartas 
žodis “Lietuva” priversdavo su
virpėti žiūrovų širdis. Praėjus 
daugiau nei trisdešimčiai metų, į 
sceną įžengia kitoks Mindaugas - 
“kietesnis” ir ambicingesnis, anaip
tol ne idealus savosios epochos - 
žiaurios klastos ir egoistinių inte
resų, valstybinių ir šeimyninių 
santykių voratinkliais apipintos - 
sodininkas, vaisius ir auka vienu 
metu. Giesmės apie Vorutos vilko
lakį Mindaugą kūrėjai siekė nu
kelti spektaklio herojų nuo romanti
kos ir idealizmo pjedestalo ir objek
tyviau bei aktualiau pažvelgti į 
anaiptol ne romantišką Lietuvos 
valstybės kūrimo istoriją. G.K.

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

Operos solisto Kipro Petrausko paminklas Kauno muzikinio teatro 
sodelyje Nuotr. G. Kurpio

- Ar visi Jūsų projektai bu
vo žinomi plačiajai visuomenei?

- Apie mano darbus buvo 
daug rašyta lietuviškoje spau
doje, ypač po surengtų parodų, 
kurias rengdavo organizacijos 
arba miestai, pasinaudodami 
mano padovanotais rodiniais 
Lietuvos architektūros muziejui 
ir Mažvydo bibliotekai Vilniuje. 
Lietuvių spauda buvo gan pa
lanki mano darbams ir man pa
čiam. Be to, buvo išleistas 1992 
m. Vilniuje mano architektūri
nių ir laisvalaikio meno darbų 
spalvotas albumas (“Vagos” lei
dykla). Tiražas - 5000. Archi
tektas Edmunas Arbas/Arba- 
čiauskas.

— Ar dabar vien gėritės su
kurtais savo projektais, ar ku

riate vis naujus?
— Man labai patiko kūrybi

nis architekto darbas. Su savo 
projektais gyvenau dieną ir nak
tį. Tokioje nuotaikoje gimė Lie
tuvos atstovybės projektas Bra
zilijoje, Amerikos paviljonas 
tarptautinėje parodoje Niujorke 
ir 40-jo Amerikos prezidento 
Ronald Reagano rinkimai. Šis 
kūrinys puošia prezidento Ro
nald Reagano biblioteką.

- Architektūra yra mokslas, 
keliaujantis drauge su technolo
gine tautų pažanga, siekiančia 
įgyvendinti daugiau Grožio ir 
Gėrio, kad žmogus būtų laimin
gas ir kūrybingas jam skirtoje 
aplinkoje.

- Dėkojame už atsakymus, 
atskleidžiančius Jūsų kūrybą.
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pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 64 milijonus dolerių
MOKA UŽ: 
90-179 d. term, ind.........
180-364 d. term.ind........
1 metų term, indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term, indėlius...
4 metų term, indėlius...
5 metų term, indėlius... 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, 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%

1.00%
1.10%
1.15%
1.50%
1.85%
2.25%
2.50%
1.00%
1.40%
1.75%
2.10%
2.50%
2.75%

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

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

UŽ KIEK AŠ GALIU SAVO 
NUOSAVYBĘ PARDUOTI? 

Nemokamas 
be jokių įsipareigojimų 

namo/“condo” įvertinimas.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
$TANULIUI,b.a 
416-769-1616

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

: (416)233-4601

S Parcels
ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

$«*oo* $ooo*
<į>off for 1 parcel O off

* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.
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IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo......................5.00%

3.70%
4.00%
4.45%
4.80%
4.90%

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

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

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

Filadelfijos lietuvių futbolo komanda, susiorganizavusi prieš dvejus metus, praeito sezono varžybose “US 
Open 2004” laimėjusi apylinkės pirmenybes. Komandai vadovauja V. Anušauskas, žaidęs Lietuvos jaunių 
rinktinėje, dalyvavęs 1996 m. Atlantos olimpiadoje, ir Vokietijos komandose Nuotr. R. Gedeikos

KANADOS ĮVYKIAI
Deimantai indėnų žemėse
Nuošalioje Šiaurės-vakarų 

teritorijoje 1991 m. buvo rasta 
deimantų ir nustatyta, kad bus 
naudinga ten atidaryti kasyklas. 
Šiuo metu jau veikia Ekati ir 
Diavik kasyklos, prie pat šiauri
nio speigračio. Prieš jas stei
giant buvo pasirašyta sutartis su 
visais tose apylinkėse medžioji
mu ir spąstais besiverčiančiais 
čiabuviais indėnais, kad bus su
derinti jų papročiai su gerovės 
kėlimu. Čiabuviai džiaugėsi pa
gerėjusiomis gyvenimo sąlygo
mis ir tikėjo, kad jų papročiai 
bei gyvenimo būdas nenukentės. 
Deja, jau prieš pusantrų metų 
apylinkėje pasirodė kokainas, 
labai staigiai paplito alkoholiz
mas, padvigubėjo skyrybos šei
mose ir su tuo susiję vaikų auk
lėjimo bei klusnumo sunkumai. 
Vos prieš penkerius metus iš to
se apylinkėse gyvenančių čiabu
vių tik penki jaunuoliai studija
vo universitetuose, dabar jau 
125. Darbo laikas - dvi savaitės 
darbo, o dvi savaitės laisvalaikio 
paliekama medžioklei ir kailinių 
žvėrelių gaudymui spendžiant 
spąstus. Metinis užmokestis yra 
apie 45,000 dol., kuris palyginus 
su visos Kanados vidurkiu 23, 
137, yra beveik dvigubai dides
nis. Kasyklos nėra naujas daly
kas Kanados šiaurėje. Jau 1896 
m. vos per 300 km į pietus nuo 
dabartinių kasyklų, Yellowknife 
apylinkėse buvo rasti aukso klo
dai, ir buvo atidarytos kasyklos, 
tik tuo metu nebuvo daroma su
tarčių su čiabuviais. Kanada yra 
trečias iš didžiausių deimantus 
gaminančių kraštų. Pirmauja 
Botswana (Afrikos pietuose), o 
antroje vietoje - Rusija. 2008 m. 
bus atidaryta dar viena deimantų 
kasykla. Kanados deimantai yra 
kiek geresnės kokybės, o Kana
dos čiabuvių užmokestis yra 
toks pat kaip ir visų kitų darbi
ninkų. Šalia darbo kasyklose, 
vietinėse deimantų apdirbimo 
įmonėse Yellowknife mieste 
dirba vietiniai žmonės. Jose jau 
šiuo laiku sunaudojama apie 
10% ten iškastų deimantų. Ka
nados universitetai dabar ruošia 
daugiau kasyklų ir deimanto ap
dirbimo specialistų.

A.a. Michael Sharp, ilga
metis Liberalų partijos kabineto 
narys ir buvęs vienas iš ryškiau
sių Kanados užsienių reikalų 
ministerių, palaidotas š.m. kovo 
27 d. Antrojo pasaulinio karo 
metu jis tarnavo finansų minis
terijoje, o 1963 m. buvo išrink
tas į parlamentą. Jame ir minis
terių kabinete dirbo 15 metų. 92 
metų amžiaus politiko laidotu
vėse dalyvavo ministeris pirmi
ninkas Paul Martin, buvęs min. 
pirm. Jean Chretien, gubernato
rė Adrienne Clarkson, aukščiau
siojo teismo vyriausia teisėja 
Beverley McLachlin ir daug ki
tų aukštuomenės atstovų bei 
diplomatų.

Dar vienas kanadietis sar
gybinis žuvo Irake. Kiti spėjo 

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

nuo pavojaus vietos pasitraukti 
ir išvengti nelaimės. Kanados 
kariai skirti apsaugai Irake. Vis 
daugiau kanadiečių verslininkų 
ir specialistų išvyksta ten prisi
dėti prie krašto ekonominio at
statymo ir humanitarinės pagal
bos tiekimo. Robert Wright, Ka
nados ministerio pirmininko pa
tarėjas valstybės saugumo reika
lais, pareiškė spaudos atsto
vams, kad Kanados kariuome
nės prisidėjimas Afganistane 
prieš teroristų vykdomus išpuo
lius padaro mūsų kraštą Al-Qae
da organizacijos priešininkais. 
Po teroristų įvykdyto smurto 
2001.IX. 11 JAV-se Kanados 
vyriausybė jau išleido daugiau 
kaip 8 bin. dol. savisaugos rei
kalams. Kanada jau gavusi įspė
jimų, liečiančių galimą terorą 
susisiekimo priemonėms. Įtemp
tas laikas - ir rinkimai. Ispanijos 
patirtis rodo, kad teroristai pasi
naudojo rinkiminiu laiku, naujai 
išrinkta vyriausybė atsiribojo 
nuo savo kariuomenės įsiparei
gojimų Irake ir žada ją grąžinti į 
Ispaniją.

Prerijų provincijų padan
gėmis praskrido meteoras. Dau
gelis žmonių skambino į kritiš
kos padėties įstaigas, pranešda- 
mT'apie žydromis ir oranžinėmis 
spalvomis pasipuošusį dangaus 
kūną, kuris atrodė kaip kometa 
su paskui ją sekančia ilga įvai
riaspalve šluota. Žmonės matė, 
kaip meteoras vėliau skilo į dvi 
dalis ir krito žemėn.

Šią savaitę Torontas šven
tė savo požeminio susisiekimo 
50-metį. Statyba buvo pradėta 
1949 metais. Nuo 1954 metų 
požeminio susisiekimo keliai 
smarkiai pailgėjo, tačiau plačio
je Toronto apimtyje gyvenan
tiems 4,2 milijonų žmonių kiek
vienam milijonui tenka tik 14,6 
km. bėgių. Montrealyje - 20,3, 
Bostone - 28,8, o Madride - 
49,6. Toronto tranzito korpora
cijos pirmininko Howard Mos
coe nuomone, gauta ir per pen
kerius sunaudota vieno bilijono 
dolerių parama žmonių tran
sportui yra toli gražu nepakan
kama, ypač norint tą sistemą 
praplėsti.

Federacinė vyriausybė pla
nuoja parduoti 17% “Petro-Ca- 
nada” akcijų. Ši įmonė buvo 
įkurta 1975 m., kad apsaugotų 
Kanados energijos išteklius ir 
leistų vyriausybei žvelgti į ener
gijos parūpinimą, naudojimą ir 
paskirstymą. Valstybės kontro
liuojama “Petro-Canada” labai 
greitai išaugo į galingą įmonę, ir 
šiuo metu yra viena iš dviejų 
alyvos produktų gamintojų, kuri 
dar nėra kontroliuojama užsie
nio investitorių. Antroji yra 
“Suncore Energy”, kurios pa
grindinis verslas yra naftos smė
lio perdirbimas į vartotinus de
galus. Privatizavimas buvo pra
dėtas 1991 m., o 1995 m. Paul 
Martin biudžetas buvo papildy
tas parduodant 50% šios įmonės 
akcijų. A.V,

S P O R T A S I
ŠALFASS 

PRANEŠIMAI
- Šiaurės Amerikos lietuvių 

sporto žaidynės, turėjusios įvykti 
š.m. birželio 11-13 d.d. Bridgeport, 
Conn., toje pačioje vietovėje įvyks 
birželio 18-19-20 d.d. Programoje- 
įvairių klasių bei amžių vyrų, mote
rų krepšinio bei tinklinio pirmeny
bės. Registracija iki balandžio 15 d. 
šiuo adresu: Laurynas Misevičius, 
218 Pastors Walk, Monroe, CT 
06468-1006, USA. Namų tel. ir 
faksas: 203-452-5208; darbo tel.: 
203-719-1224; nešiojant, tel.: 203- 
895-7147; e-paštas: larrykaunas@ 
vahoo.com

- Jaunučių krepšinio pirmeny
bės įvyks š.m. gegužės 28-30 d.d. 
Toronte. Vykdo klubas “Aušra”. 
Registruotis adresu: Rimas Mie- 
čius, 54 Burrows Ave., Etobicoke, 
Ont. M9B 4W7, Canada. Tel.: 416- 
234-0878 vakare; 416-234-5792; 
faksas: 416-234-8506; e-paštas: 
rimmerl @svmpatico.ca

- Futbolo (soccer) pirmenybės 
numatomos Filadelfijoje, PA, š.m. 
birželio 5-6 d.d. Vykdo LSK 
“Aras”. Pranešimas gautas iš Rytų 
apygardos sporto vadovo L. Mise
vičiaus. Pirmenybių reikalu infor
macijos daugiau teikia Rimas Ge- 
deika, 78 Mark Twain Drive, Ha
milton, Square, NJ, 08690, USA. 
Tel. 609-586-2968. E-paštas: ge- 
deikar@aol.com

- Plaukinio pirmenybės įvyks 
š.m. gegužės 15 d. Marmion Aca
demy, 1000 Butterfield Rd., Auro
ra, IL. Rengia Čikagos “Lithuani- 
ca”. Dalyviai - įvairių amžių vyrai 
ir moterys. Nei šuolių į vandenį, nei 
estafečių nebus. Dalyvių registra
cija iki 2004 m. gegužės 8 d. imti
nai pas varžybų vadovą šiuo adre
su: Algis Norkus, 3 Hardwick Ct., 
Aurora, IL 60506, USA, Tel. 630- 
466-4661 namų ir 708-651-1052 
darbo; faksas: 630-897-5084; e- 
paštas: norkuskmn@aol.com. In f.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Kauno “Žalgiris” 

87:100 pralaimėjo Valencia “Parne
ša” (Ispanija) klubui. Norėdamas 
patekti į ketvirtbaigmę “Žalgiris” 
turi laimėti rungtynes prieš Tel 
Aviv “Maccabi” (Izraelis) klubą.

ĖJIMAS: Čekijoje vykusiose 
Lietuvos, Švedijos ir Šveicarijos 
ėjimo pirmenybėse penki lietuviai 
tapo prizininkais. Jaunių 5 km vai
kinų varžybose pirmas buvo P. Ve
lička (22 min. 49 sek.), o tarp mer
ginų S. Šimkutė (25 min. 31 sek.). 
Jaunimo 10 km nuotolyje antras 
buvo T. Šuškevičius (42 min. 28 
sek.), trečias - M. Žukas (42 min. 
42 sek.), o merginų lenktynes lai
mėjo B. Virbalytė (49 min. 29 
sek.).

RANKINIS: Lietuvos vyrų pir
mosios lygos rankinio čempionato 
nugalėtoja tapo Kauno “Politechni
ka”. Antroje vietoje Kauno “LOSC 
-Gaja”, trečioje - Utenos KKSC.

ŠOKIAI: A. Bižokas ir E. Da- 
niūtė Vokietijoje vykusiose aukšto 
lygio “ARD-Masters Gala” serijos 
sportinių šokių varžybose klasiki
nių šokių programoje iškovojo ant
rąją vietą.

OLIMPIADA: Vasaros olim
piados ugnis, uždegta saulės spin
duliais, jau liepsnoja Graikijos sos
tinėje Atėnuose. Deglas uždegtas 
Senovės olimpiados marmuriniame 
stadione, kuriame 1896 metais vy
ko pirmoji mūsų laikų olimpiada. 
Deglas birželio 4 d. iškeliaus po pa
saulį ir į Atėnus sugrįš birželio 13 
d. prieš pat žaidynes. V.P.

Reikalinga finansinė para
ma sudėtingai stuburo operaci
jai 32 metų Nadarui Adomavi
čiui Lietuvoje. Kreiptis mob. tel. 
+370 68 79 74 66. Sąskaita: 
10081978611, “Hansa” banko 
kodas: 73000.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME IMAME
1.00% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.00% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.05% už 180-269 d. term. Indėlius 
1.10% už 270-364 d. term, indėlius 
1.15% už 1 m. term, indėlius 
1.50% už 2 m. term. Indėlius 
1.85% už 3 m. 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.

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
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.

• 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.; ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v. 

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

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPJ: www.parama.ca

linui n m m linu

1111111111111111111111

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

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

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

Algis MEDELIS
QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avo. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į 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, į 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 į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM I RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
vahoo.com
mailto:rimmerl_@svmpatico.ca
mailto:ge-deikar@aol.com
mailto:norkuskmn@aol.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


Tarptautinis fotografijos renginys
Kaunas kviečia - Amerikos lietuvius fotografus

į tarptautinį renginį
EDVARDAS ŠULAITIS
Š.m. rugsėjo mėnesį Kaune 

rengiamas pirmasis Baltijos ša
lyse didesnis fotografijos rengi
nys — Kauno foto dienos. Jo te
ma: “Nuo šalies iki pasaulio rin
kos”. Vyriausias rengėjas ir JAV 
lietuviams jau pažįstamas vyras, 
dar jaunas fotografas Mindaugas 
Kavaliauskas. Jis 2000-siais kartu 
su savo žmona Kristina Juraite 
(Čikagos pašonėje - Evanstone 
esančiame Northwestern univer
sitete ruošėsi doktoratui) 9 mė
nesius praleido “vėjuotame mies
te”. Tada jis surengė savo darbų 
parodą ne tik Čikagoje esančioje 
Čiurlionio galerijoje, bet ir kitur.

M. Kavaliauskas atsiuntė kvie
timą- tame Kauno renginyje da
lyvauti ir Amerikoje įsikūriusius 
naujosios kartos lietuvius.

“Kadangi viena iš Kaune or
ganizuojamų parodų nagrinės 
amerikietiškos svajonės feno
meną, būtų įdomu sulaukti foto
grafijų iš mūsų tautiečių gyveni
mo JAV”, - rašo jis laiške, pri
durdamas bus priimami ir mėgė
jų darbai, jei jie įdomiai prista
tys kasdienybės, švenčių, buitiš-

< 
• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku 
pražysta gėlių žiedais.

Žymusis fotografas M. Kavaliauskas (viduryje) su savo žmona K. Ju
raite per jų ankstesnį vizitą Čikagoje aplankė ir žurn. Ed. Šulaitį. M. 
Kavaliauskas dabar organizuoja tarptautinį foto renginį Kaune

č\y

Finnair direct summer flights from Toronto to Helsinki are on sale now! Fly to 
Vilnius via Helsinki between June 17 and September 7, 2004.

Finnair provides year-round service from New York with many convenient connec
tions from Canada, in addition to daily codeshare flights from Vancouver, Toronto 
and Montreal via London, U.K. to Helsinki.

Contact your travel agent today for reservations and further information.

www.finnair.com 
41(6 222-0740 or 
1 800 461-8651 

kūmo vaizdus. Naujakurystė, 
įvairiausia darbo aplinka, mate
riali kultūra ir viskas, kas su tuo 
susiję Amerikos lietuvių profesio
nalioje ir mėgėjiškoje fotografijo
je - ypatingai WELCOME]”

Norintieji Kauno fotografi
jos parodoje dayvauti turi siųsti 
savo darbų pavyzdžius bei kitą 
medžiagą, galinčią patvirtinti 
autoriaus kūrybinius sugebėji
mus kartu su trumpa biografija 
šiuo adresu: Mindaugas Kava
liauskas, p.d. 815, 3009 Kaunas, 
Lithuania (e-mail:info@mikas.lt). 
Tai reikia padaryti iki balandžio 
30 d.

Kauno foto dienose yra lau
kiami fotografai, kritikai, moky
tojai iš Latvijos, Estijos, Suomi
jos, Švedijos, Danijos, Rusijos, 
Lenkijos, Čekijos, Prancūzijos, 
Italijos, Šveicarijos, JAV bei ki
tų valstybių.

Nuo vasario 28 iki kovo 7 d. 
Čikagoje ir jos apylinkėse viešė
jo M. Kavaliausko žmona ir kar
tu bendradarbė Kristina Juraitė. 
Ji čia vadovavo Lietuvos versli
ninkų delegacijai, pagal “Open 
World” programą atvykusiai su
sipažinti su Amerika. Kristina 
yra socialinių mokslų daktarė, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Sociologijos katedros dėstytoja.

Toronto Aukšt. lituanistinių kursų mokiniai, apdovanoti Kanados lietuvių fondo leidiniais. Priekyje iš kairės: 
mokinys G. Valiulis, KLF pirm. A. Nausėdas, mokyt. I. Ehlers, KLB atstovas A. Vaičiūnas, mokyt. S. 
Katkauskaitė ir mokinė R. Kiselytė Nuotr. N. Benotienės
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GYDYTOJO UŽRAŠAI
Per daug atsipalaiduoti pavojinga

DR. VYTAUTAS MEŠKA
Atostogos. Nebereikia nag

rinėti sunkių pacientų, diagno
zių, sekti kompiuterio informa
cijas, ginčytis dėl hipotezių, su 
sąžinės graužimu stebėti atsi
sveikinančius su šia ašarų pakal
ne žmones. O Birštone puiki 
diena. Danguje kamuoliniai de
besys, žemėje - ramios pušys, 
tyla, ramybė, girdisi tik vabz
džių dūzgimas.

Suprantama, širdyje kiek 
neramu. Juk ligoninės perpildy
tos sunkiais pacientais, polikli
nikose didžiausios eilės, ten am
žinas skubėjimas, daug nuo
skaudos, nereikalingo ar net be
viltiško skausmo. Tačiau ir gy
dytojui reikia poilsio, antraip 
gali įvykti, kaip elektros tinkle, 
trumpas sujungimas, kurio pa
sekmės psichologiškai negeros.

Pušynėlio takeliu einame, iš 
tiesų vos slenkame, trise - mano 
sūnus gamtininkas Andrius, my
limiausia vaikaitė Akvilė ir aš. 
Popietė. Oro temperatūra siekia 
30°C. Tai visiškai nebūdinga 
Lietuvai, tačiau jau kelios vasa
ros tokios. Visų būsena mieguis
ta. Jeigu vienas mūsų ir ištaria 
kokį žodelį, tai į jį atsakant kaž
ką sumurmame ir viskas tuo pa
sibaigia. Tingisi net juokauti ar 
žaisti su Akvile.

Reikėtų grįžti namo, bet ir 
ten karšta. Nuotaika kiek page

FinnniR E 

rėja žinant, kad laukia šviežios 
bulvės su šaltibarščiais ir 
braškės.

Pasak S. Anglickio (Skyni
mai, 1933) gyvenimo drumzlini 
rūpesčiai, neišbaigtos istorijos, 
svajingi ateities planai yra nu
grimzdę į gilius pasąmonės van
denis. Spengianti tyla, neišpasa
kyta tvankuma ir akiratyje nė 
vieno žmogaus.

Akvilė pabėgėja nuo mūsų į 
priekį. Akvilė prieina prie ožiu
kų, juos glosto. Po to nepamiršta 
ir ožkos, kuri patenkinta atkiša 
savo raguotą galvą.

Staiga išgirstame mergaitės 
klyksmą. Lyg pakirstomis per 
pakinklius kojomis skubame 
prie jos, tačiau greitis tartum iš
tęstame kino filme. Akvilės 
riksmas nesiliauja. Pagaliau pri
bėgame ir pamatome, kad ožka 
savo ragu lyg pjūklu prapjovė 
Akvilės pažastį. Stvėręs mergai
tę į glėbį pamačiau, kad mirtis 
čia pat - atidaryta pažasties duo
bė kraujavo; nuvalius matėsi 
blyškiai rausva ranką maitinanti 
arterija. Jeigu ožkos ragas būtų 
užkabinęs pažastį 1-2 mm gi
liau, būtų įvykęs kraujoplūdis, 
kurį sustabdyti lauko sąlygomis 
labai sunku: arterija slidi, jos net 
nutverti negalima (šiuo atveju to 
ir nereikia), o spaustukų kišenė
se niekas, net ir gydytojai, nesi
nešioja.

Pačiupę Akvilę į glėbį pasi
leidome bėgti į autobusų stotį, 
kuri buvo čia pat, už kokio pus
kilometrio. Tačiau stotis buvo 
kaip iššluota: nei autobusų, nei 
privačių automobilių. Būdinga 
mažo miestelio popietė.

Tada nubėgome į ambulato
riją, kuri, deja, neturėjo nei me
dicinos transporto, nei chirurgo, 
nei tvarsčių. Apie siūlių uždėji
mą nebuvo nė kalbos.

Taigi būtinos medicininės 
pagalbos atveju Birštonas (kaip

Iš dešinės: Lietuvos aido redaktorius A. Pilvelis, Toronto Lietuvių Na
mų valdybos pirm. dr. R. Zabieliauskas, poetas S. Geda Lietuvoje

Nuotr. V. Kulnio

Lietuvos poetas Toronte
SIGITAS GEDA su žmona Gražina yra pakviestas į Torontą š.m. 
gegužės mėnesį. Jis yra poetas, dramaturgas, vertėjas, libretų au
torius, knygų vaikams autorius, literatūros kritikas ir eseistas

Jis yra gimęs 1943 metais 
Pietų Lietuvoje, anapus Nemu
no, netoli sienos su Lenkija. 
Baigė Veisiejų gimnaziją 1961 
m., po to Vilniaus universitete 
studijavo lituanistiką, lenkų, lat
vių, čekų, vokiečių, ispanų kal
bas. Baigęs studijas dirbo įvai
riuose laikraščiuose bei žurna
luose (savaitraštyje Kalba Vil
nius, žurnale Mūsų gamta). 
1975 m. už “netinkamas pažiū
ras” buvo atleistas ir vertėsi kaip 
profesionalus rašytojas - iš kū
rybos, straipsnių apie literatūrą, 
vertimų, šiaip įvairių atsitiktinių 
darbų.

Gorbačiovo “perestroikos” lai
kais įsijungė į visuomeninę 
veiklą, buvo Sąjūdžio iniciatyvi
nės grupės narys, vėliau Sąjū
džio tarybos narys, Sąjūdžio sei
mo narys ir Aukščiausios tary
bos deputatas (1989-1990'). Tuo 

gaila!) nebuvo ta vieta, kurioje 
būtų rasta šiokia tokia pagalba.

Mergaitė verkti sustojo, o aš 
nebebuvau apimtas siaubo. Ne
labai malonu, bet, tiesiai sakant, 
baisu matyti vaikaitės kraujuo
jančią pažastį ir ten pulsuojančią 
blyškiai rožinę arteriją.

Pagaliau mes Prienų centri
nės ligoninės poliklinikoje. Be- 
lakstydami jos koridoriais, nie
ko nesutinkame: nei gailestingų
jų seselių, nei gydytojų. Paga
liau... juk tai penktadienis, ir 
diena krypsta vakarop. Užbėgau 
į kažkurį ligoninės aukštą, o ten, 
gražiame kabinete, gydytojai po 
darbų ilsėjosi ir gėrė kavą. Juos 
smerkti būtų neteisinga, tačiau 
darbo valandos buvo dar nepasi
baigusios, ir savo pareigas ei
nantis chirurgas, be abejo, turėtų 
būti poliklinikos kabinete.

Nežinau, kokia kalba, mai
šydamas žodžius ištraukiau chi
rurgą į poliklinikos mažąją ope
racinę.

Nors Prienų centrinėje ligo
ninėje mane šiek tiek pažįsta, ta
čiau be jokios abejonės gydyto
jai pamanė, kad man “krypsta 
stogas”. Chirurgas sutvarkė 
žaizdą, uždėjo tris siūles, davė 
(mums visiems!) raminančių 
vaistų.

Išėjome iš ligoninės kojo
mis, kurios lankstėsi kaip sta
liaus liniuotė. Gana greitai atvy
ko iš Prienų autobusiukas, ir 
mes laimingi grįžome į Birštoną 
namo. Deja, nei šviežios bulvės, 
nei šaltibarščiai tąsyk nebuvo 
itin skanūs.

Taigi nei darbe, nei pasi
vaikščiojime, nei namie, nei 
atostogaujant visiško psichoso
matinio (protinio-emocinio ir 
kūno) atsipalaidavimo neturėtų 
būti. Visiems, viskam, visur turi 
būti saikas. Šios tiesos dar nie
kas nepaneigė.

pačiu metu (nuo 1988 iki 1991) 
Lietuvos rašytojų sąjungos sek
retorius.

Šiuo metu S. Geda yra dien
raščio Lietuvos aidas vyriausio
jo redaktoriaus pavaduotojas, 
kultūrinio savaitraščio Šiaurės 
Atėnai redaktorius, Valstybinių 
premijų komiteto pirmininkas.

Yra sukūręs ir išleidęs dau
gybę knygų. Jo paties knygos 
yra verstos į daugelį kalbų: rusų, 
vokiečių, norvegų, švedų, lenkų, 
anglų... S. Geda yra vertęs atski
ras Svenojo Rašto dalis: Gies
mių giesmę ir Psalmių knygas. 
Senovės šumerų ir babiloniečių 
epą apie Gilgamešą, senovės 
Egipto, graikų, lotynų, ispanų, 
italų, amerikiečių, švedų, estų, 
rusų, lenkų ir kitų tautų poetų 
kūrybą.

Už savo literatūrinius kūri
nius S. Geda yra apdovanotas

)uozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

RfyŽMKK 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

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, ase.. O.L.S.. O.LI.P 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

Skambutis į Aietuoą — tik 26 centai!
Lietuva - 26 centai Lenkija - 7.9 centai
JAV - 4.9 centai 9t. Peterburgas - 8 centai
Rusija - 15 centų . D. Britanija - 5.9 centai

Kanada - 3.9 centai

Skambinant Siaurės Amerikoje 
surinkti 10-10-580 + I + rajono kodą + numerį

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

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

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

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

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

Powered by 

onlinetel 
talk freely to the ' vorlcl

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

aukščiausiomis premijomis: 
Valstybine (1994), Vyriausy
bine (1997), Baltijos grupuo
tės prestižine premija (1998), G. 
Bitės-Petkevičaitės (2000), Jot
vingių poetine premija, Salomė
jos Nėries, Rašytojų literatūrine 
premija (2002).

Už visuomeninę veiklą S. 
Geda apdovanotas Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino IV 
laipsnio ordinu, Latvijos “Trijų 

žvaigždžių” III laipsnio ordinu, 
o 2002-3 m. jis apdovanotas or
dino “Už nuopelnus Lietuvai” 
Didžiuoju Kryžiumi. Inf.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interne
to tinklapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skai
tytojai kviečiami susipažinti 
su juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu -

tevzib @ pathcom.com

http://www.finnair.com
mailto:info@mikas.lt
mailto:tomsenkus@rogers.com
580.com
http://www.tzib.com
pathcom.com
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*0 TO RO N T ®«''
Anapilio žinios

- Japonijoje kovo 30, antradie
nį, mirė a.a. Irena Mačiulytė, mūsų 
Delhi parapijiečių Jono ir Elenos 
Mačiulių duktė. Japonijoje ji darba
vosi jau daugelį metų kaip dėstyto
ja mokytojų seminarijoje. Jos palai
kai bus sudeginti ir atgabenti lai
dojimui Delhi kapinėse.

- Tikinčiajai Lietuvai aukos 
priimamos ištisą Gavėnios ir Vely
kų laikotarpį. Toms aukoms voke
liai padėti prie šventovės durų.

- 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. sekmadie
nį - 7 v.r. Susitikimo su Prisikėlusiu 
Kristumi pamaldos. Velykų dieną 
11 v.r. Mišių nebus. Paskutinės 
Mišios tą dieną bus 9.30 v.r.

- Anapilio autobusėlis veš 
maldininkus nuo Islington požemi
nių traukinių stoties D. ketvirtadie
nį - 6.30 v.v.; D. penktadienį - 
2.30 v.p.p.; D. šeštadienį - 6.30 
v.v.; Velykų rytą - 9 v.r. Atgal į 
požeminių traukinių stotį maldinin
kus autobusėlis parveš po tos die
nos pamaldų.

- Pirmąją Komuniją Lietuvos 
kankinių šventovėje vaikučiai pri
ims balandžio 18, Atvelykio sek
madienį, 9.30 v.r. Mišiose.

- Ruošiamasi Šv. Jono lietuvių 
kapinių pavasarinio apvalymo tal
kai. Prašome savanorius skambinti 
į kapinių raštinę tel. 905 277-1270.

- Anapilio knygyne gauta an
gliškai įkalbėtų Touring Lithuania 
vaizdajuosčių (VHS) ir vaizda- 
plokščių (DVD). Taipgi galima įsi
gyti velykinių sveikinimo atvirukų 
ir laikraščio Amerikos lietuvis pas
kutinių numerių.

- Mišios balandžio 11, sekma
dienį: 7 v.r. Susitikimo su Prisikė
lusiu Kristumi pamaldos; 9.30 v.r. 
už a.a. Alfonsą Dausą; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. 
už a.a. Leoną ir Uršulę Opanavi- 
čius; Delhi Sv. Kazimiero šven
tovėje balandžio 10, šeštadienį, 3 
v.p.p. už septynis partizanus, žuvu
sius Strazdų kaime.

Išganytojo parapijos žinios
- Did. penktadienio pamaldos 

su Šv. Komunija 11.15 v. ryto.
- Velykų pamaldos su Šv. Ko

munija 11.15 v. ryto.
- Praeitą šeštadienį Išganytojo 

parapijos Moterų draugijos Apmąs
tymo vakarą giesmėmis praturtino 
choras “Daina”. Nuoširdžiai dėko
jame choro vadovei muz. Lilei Tu- 
rūtaitei ir visiems choristams.

Lietuvių Namų žinios
- Balandžio 4 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 145 svečiai.
- Lietuvių Namų ir “Labdaros” 

valdybos posėdis įvyko balandžio 1 
d. LN seklyčioje. Valdybos nariai 
pasiskirstė pareigomis: valdybos 
pirm. dr. R. Zabieliauskas, vice- 
pirm. LN reikalams E. Steponas, 
vicepirm. Labdaros fondo ir slau
gos namų reikalams R. Sonda, sekr. 
T. Gurevičius, ižd. E. Pamataitis, 
revizijos komisijos pirm. V. Kulnys.

- Kitas Lietuvių Namų ir “Lab
daros” valdybos posėdis įvyks ba
landžio 15 d., 7 v.v. LN seklyčioje.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių namuose.

Slaugos namų žinios
- Besidomintys Slaugos na

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

- Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, ON, M6P 1A6.

Atitaisymas. “TŽ” nr. 13 pir
mame puslapyje po apatine nuo
trauka praleista KLB krašto valdy
bos pirmininkės R. Žilinskienės pa
vardė. Nuotraukoje ji - trečia iš 
kairės. Atsiprašome.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už 

mums surengtą 50 metų vedybinio 
gyvenimo jubiliejų dukrom Helen 
ir Irenai, sūnums Edmundui ir Ar
vydui, žentams Donald ir Ross, 
marčiai Teresai ir vaikaičiams.

Atrodo, dienos rieda lėtai, bet 
metai bėga šuoliais. Nors neleng
vais keliais, bet laimingai praėjome 
50-ties metų bendrą kelią, užaugi
nom nemažą šeimą ir dar džiaugia
mės savo sveikata. Vasario 28-ji 
buvo mums maloni staigmena, pri
minusi ypatingą ir brangią dieną.

Ačiū visiems, prisidėjusiems ir 
dalyvavusiems mūsų šventėje. Dė
kojame kun. A. Žilinskui už palai
minimą ir maldą, giminėms, drau
gams ir parapijiečiams už sveikini
mus ir pinigines dovanas, Moterų 
draugijai už nuostabiai gražią rožių 
puokštę ir pyragus. Ši šventė mūsų 
širdyse išliks visą gyvenimą.

Mėta ir Gustavas Pamataičiai

Prisikėlimo parapijos žinios
- Prisikėlimo parapijoj dirban

tys kunigai, pranciškonai ir parapi
jos taryba sveikina parapijiečius, 
parapijos ir pranciškonų geradarius, 
Tėviškės žiburių laikraščio darbuo
tojus ir visus Toronto bei apylinkių 
lietuvius su Šv. Velykom.

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. ketvirtadienį - 7 v.v. 
Eucharistijos įsteigimo Mišios ir 
procesija su Švenčiausiu. Adoracija 
prie Švenčiausio iki 9 v.v. D. penk
tadienį - 2.30 v.p.p. “Volungės” 
choro Gavėnios giesmių koncertas, 
3 v.p.p. Žodžio liturgija, Kryžiaus 
pagarbinimas ir Šv. Komunija. Po 
pamaldų - adoracija iki 5 v.p.p. D. 
šeštadienį - 7 v.v. Velykų vigilijos 
apeigos su Šv. Rašto skaitiniais, 
ugnies ir krikšto vandens šventini
mu ir Šv. Komunija be Mišių. 
Ugnies šventinimas, jei. nelis, bus 
lauke. Indrė Čuplinskaitė prieš 
kiekvieną liturginių pamaldų dalį 
trumpai paaiškins apie apeigas. Ve
lykų dieną - 7.30 v.r. Prisikėlimo 
Mišios ir procesija. Kitos Mišios 
įprasta tvarka: 9.15 v.r. anglų kal
ba, o 10.30 v.r. ir 12 v.d. lietuvių 
kalba.

- Pakrikštytas Jonathan, Zitos 
(Bacevičiūtės) ir Robert Coleman 
sūnus.

- Balandžio 23-24 d.d., parapi
jos salėj vyks vartotų drabužių ir 
daiktų išpardavimas. Daiktus prašo 
atvežti balandžio 20-21 d.d. Visais 
išpardavimo reikalais prašom 
skambinti B. Čepaitienei 416 621- 
2343, dr. J. Čuplinskienei 416 533- 
7425 ar D. Nausėdienei 416 231- 
1423.

- Mišios Velykų dieną, balan
džio 11: 8 v.r. už parapijiečius, 
geradarius ir parapijoj dirbusius ir 
jau mirusius kunigus; 9.15 v.r. už 
Jasionių šeimos mirusius; 10.30 v.r. 
už a.a. Balį Radzevičių, už a.a. 
Vincą Normantą ir a.a. Mariją Lei- 
kūnienę; 12 v.d. už a.a. Uršulę ir 
Kazimierą Žukauskus ir jų šeimų 
mirusius.

Maironio mokyklos žinios
- 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 mokyklos užbaigimo iškil
mėms aptarti.

- Velykų senelė (Aldona Biš- 
kevičienė) išdalino saldainių vi
siems mokiniams bei moksleiviams 
balandžio 3 d. Darželinukai (jau
nesni ir vyresni) rideno margučius 
ir pasivaišino skanymynais.

- Tėvų komitetas paruošė ska
nias velykines vaišes mokytojams.

- Dėkojame Rėmo Delulies už 
įdomią vaizdajuostę, kurią jis 
mums sudarė kardinolo A. Bačkio 
mokyklos aplankymo proga.

Živilė
Vilniaus kardinolo globo

jamiems seneliams $200 auko
jo J. Kairiūnaitė.

Tremtinių namuose sergan
tiems vaikučiams $200 aukojo J. 
Kairiūnaitė.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
aukojo: $500 - A. Rūta; po $50 
- O. Juodišius, I. Kaliukevičie- 
nė, D. S. Kiršinąs, V. Lėverienė; 
po $20 - M. Barteškienė, E. 
Bersėnienė, V. Gudaitis, E. Kri- 
pienė, B. Vilkienė; po $10 - S. 
Kuzmickas, O. Pakalnienė, S. 
Pranskevičius, E. Puodžiukienė; 
$5 - O. Dementavičienė.

A. a. Rimo Bagdono, “Ša
rūno” krepšininko, dvejų metų 
mirties prisiminimui, Regina 
Bagdonienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $79.

A. a. Vytautui Jonynui mi
rus, nuoširdžiai užjausdami jo 
žmoną ir sūnų, Silvija ir Vincas 
Piečaičiai, Daiva ir Ričardas La
pai Tėviškės žiburiams aukojo 
$50.

A. a. Petrui Murauskui 
mirus, užjausdami žmoną Lore
tą ir dukterį Ramoną, Joana ir 
Juozas Zenkevičiai Tėviškės ži
buriams aukojo $30.

A. a. Broniaus Kišono at
minimui, užjausdami jo žmoną 
Eleną, sūnų Alviną su šeima, 
Kovai su vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikams aukojo: $100 - 
Kišonų šeima; $60 - L. Ri
chardson; $40 - V. Asevičius, 
A. D. Bajorinai, D. Kalendra, E. 
G. Šernai; $25 - G. R. Šimkai; 
$20 - A. L. Šeškai, L. D. Garba- 
liauskai, B. Gataveckienė, V. 
Šernas, M. Spudas, L. D. Dalin- 
dos, I. Pivoriūtė, P. S. Meikle- 
john, B. P. Sapliai, A. I. Jurcevi- 
čiai; $10 - R. L. Grybai, E. T. 
Grybai, J. Z. Stravinskai; $5 - 
M. Janušas, T. Schneider, B. 
Schneider. D.K. ir M.P.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”
S PA ŪDOS POPlBTį 

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

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
JAUNIMO CHORAS, 

vadovaujamas 
muz. DALIOS VISKONTIENĖS 
IrANITOS 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

B MONTREALPRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

praneša, kad

41 metinis narty susirinkimas 
ir 2003 metų apyskaita

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

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

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

VALDYBA

Kviečia jus į. operą

Guiseone Verdi

XIII-oji Į Laisvę fondo stu
dijų savaitė vyks š.m. liepos 28 
- rugpjūčio 1 d.d. Kaune ir Kau
no apylinkėse. Renginio tema 
Demokratijos pamokos ateities 
Lietuvai. Bus paskaitų, praneši
mų bei diskusijų, vyks kita kul
tūrinė programa, vakaronės, iš
vykos. Platesnę informaciją apie 
apgyvendinimą, maitinimą, pro
gramą teikia Vidmantas Vit
kauskas E-paštu: witk@one.lt, 
arba nešiojamu tel. 8-687- 
53957. Taipgi informacija bus 
skelbiama žurnale Į Laisvę, 
Fondo interneto tinklalapyje: 
www.i-laisve.visiems.lt. Inf.

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė $100 aukojo J. Kairiūnaitė.

A. a. Petrui Murauskui 
mirus, užjausdami žmoną Lore
tą ir dukrą Ramoną su šeima, 
Janina Vingelienė ir dukros su 
šeimomis Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

A. a. Petro Murausko at
minimui, reikšdami nuoširdžią 
užuojautą žmonai Loretai ir vi
sai šeimai, Juozas ir Violeta 
Verbylai Tėviškės žiburiams au
kojo $25.

A. a. Jadvyga Barzdai- 
tienė, buvusi Anapilio parapijos 
narė, mirė Vilniuje kovo 23 d. 
po ilgos ligos. Laidotuvių Mi
šios buvo aukojamos Vilniuje 
kovo 25 d., velionės palaikai su
deginti. Liko dukterėčia Jūratė 
Katkuvienė ir giminės Lietuvo
je. Palaikai bus atgabenti laido
jimui Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje.

Aukojo "Tėviškės žiburiams"
$200 - J. V. Margis; $100 - J. Jase- 
liūnas, D. Naikauskas; $65 - B. 
Petrušaitis; $50 - J. Plečkaitis, V. 
Kadis, A. Margis, H. Butkevičius, 
I. Jurcevičius, A. Lajukas, J. Vase- 
ris, W. Mastis, A. Grybas, A. Sap- 
lys, J. Šleinius, K. Jasudavičius, S. 
Kneitas; $40 - S. Džiugas; $35 - Z. 
Rajeckas; $30 - E. Juodvalkis; $25 
- V. Jasinevičius, Z. Stravinskas, 
M. Vaitkus, I. Kairys; $20 - M. 
Gelažius, J. Vyšniauskas, K. Star- 
kutis, N. Kukenis, L. Laffitte, V. 
Rutkauskas, S. Valickis; $15 - M. 
Janeliūnas, T. Bogušas, V. Muraus
kas; $10 - J. Kavaliūnas, S. Macke
vičius, sės. M. Loreta, J. Peleckis, 
E. Bačinskas, V. Kėžinaitis, E. Gry- 
baitis; $5 - R. Downey, J. V. Danys, 
L. Baltrėnas, O. Pusdešrienė, K. Vė- 
gys, L. Kunnapuu, E. Praninskas, A. 
Janušis; $3 - O. Karalius.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $65 - J. Valiulis, E. Girėnas; 
$60 - A. Veselka, R. D. Puteris, L. 
Gedvilą, B. Jurgutis, J. Karalius, Č. 
Javas, V. Liesunaitis, S. Kiškis, D. 
Jakas, A. Valienė, A. Valaškevičie- 
nė, G. Zarkus, D. Račkus, J. V. 
Danys, A. Čepėnas, M. Pike, V. 
Grigelytė, P. Misevičius, V. Jasine-

Lietuviška programa Toli 
Arti rodoma pirmadieniais 9.30 
v.r. per kabelinės televizijos 4-tą 
kanalą.

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. 

vičienė, H. Liaukus, prof. V. A. 
Mantautas, B. Bunys, V. Jakovic- 
kas, J. Prakapas, H. Vaitaitis, J. 
Vizgirda, A. Stonkus, E. Šlekys, L. 
Matukas, A. Vaišvila, J. Šimkus, 
M. Čeponis, M. J. Ignatavičius, S. 
Juškevičius, R. Mitalas, D. Peddle, 
A. Vitkus, O. Vasis, E. Bakša, J. 
Lapp, D. Vaidilienė, P. Barbatavi- 
čius, S. Kliorikaitis, J. B. Kiaulė- 
nas, A. Prapuolenytė, J. Šleinius, B. 
Tamulis, V. Visockis, I. Vibrys, E. 
Laukys, I. Paškauskas, R. Pocaus- 
kas, dr. V. D. Kvedaras, J. Gudaus
kas, dr. P. Jokubka, V. B. Čyvas, P. 
A. Volungė, J. Stonkus, A. Žioba- 
kas, J. Valaitis, P. V. Pilkauskas.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $110 - A. Usvaltas; $100 - kun. 
V. Volertas, Y. Kizis, J. E. Mačiu
lis, A. Bireta, P. Paškevičius; $95 - 
A. Valavičius, A. Žukauskas; $75 - 
J. Mockevičius, Z. Čečkauskas; 
$70 - L. Zubrickas, A. Klemka, B. 
Niedvaras, J. A. Kuncaitis, V. Ur- 
baitis, D. Vasys, C. Rūkas, L. Ste
ponavičius, A. Pacevičius, H. Su- 
kauskas, I. Rose, R. Prizgintas, dr. 
A. L. Čepulis, B. Neverauskas, V. 
Pošius, J. Grabys, J. Z. Stravinskas, 
prel. I. Urbonas, T. Renkauskas, V. 
Paulionis, N. Zeliznak, dr. G. 
Skrinskas, R. Vaišvila, Z. Augaitis, 
A. Svirplys, L. Underys, V. Biršto
nas, R. L. Kuliavas, L. Strumila, A. 
Vindašius, kun. A. Babonas, S. J. 
Mačiulaitis, dr. R. Stas, O. Yurka, 
S. Gaidauskas.

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

Tradicinis Velykų stalas, ren
giamas KLKM dr-jos AV parapijos 
skyriaus, vyks Atvelykio sekmadie
nį, balandžio 18, po 11 vai. Mišių 
parapijos salėje. Įėjimas - $20 su
augusiems; $10 - moksleiviams. 
Programoje - solistai L. Turūtaitė ir 
V. Mašalas, vaišės, vynas, loterija.

Prisikėlimo pamaldos Aušros 
Vartų šventovėje - balandžio 11 d., 
7 vai. ryto.

KLB Montrealio apylinkė pa
rėmė Aušros Vartų parapiją $100

Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 
METINIS VISUOTINIS HARIU SUSIRINKIMAS 
įvyks 2004 m. balandžio 25, sekmadienį, 

Šv. Kazimiero parapijos salėje,
3426 Parthenais, Montreal, Que.

NARIŲ REGISTRACIJA VYKS
_________ nuo 3 iki 4 vai, po pietų

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

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

Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

k i m ė s...P S O
- Verslininkui Jurijui Borisovui 

Lietuvos valdžia liepė išvažiuoti iš 
Lietuvos. Ar manote, kad jam nėra 
galimybių pasilikti Lietuvoje?

- Yra. Tegul tik jis parodo do
lerio spalvą migracijos ministerijai 
ir reikalas bus sutvarkytas.

- Koks skirtumas tarp alkoho
liko ir kempinės?

- Kempinė nustoja gerti, kai 
yra pilna.

- Ką sako snieguole, kai žadina 
savo septynis nykštukus?

- 7 up.
- Kodėl Kalėdų senelis visuo

met juokiasi?
- Kadangi ne jis moka už do

vanas.
- Kodėl nėra maudyklių Ku

boje?
- Nes visi tie, kurie moka 

plaukti, pabėgo į Floridą.
- Koks skirtumas tarp Indijos 

dramblio ir Afrikos dramblio?
- 3000 kilometrų.
- Ką daugiausia žmonės gauna

PARDUODU ligonių lovą, pristu
miamą staliuką ir vaikštynę (wal
ker). Skambinti vakarais tel. 905 
272-3522.

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

“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).

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. 

auka apšildymo išlaidoms mažinti.
Inf.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
- Balandžio 1 d. kun. Aloyzas 

Volskis perėmė Montrealio Šv. Ka
zimiero parapijos klebono pareigas. 
Parapijos komitetas paruošė pietus, 
kuriuose pasveikino naują kleboną.

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. ketvirtadienį pamaldos - 
6 v.v.; D. penktadienį - 3 v.p.p.; D. 
šeštadienį - 6 v.v.; Velykų sekma
dienį- iškilmingos Mišios 8 v. ryto.

savo gimtadienio proga?
- Vieną žvakutę daugiau ant 

torto.
- Koks yra skirtumas tarp mo

ters ir vyro, perkančių ką nors?
- Vyras mokės $2 už daiktą, 

kuris vertas dolerio ir kurio jam rei
kia. Moteris mokės $1 už daiktą, 
kuris vertas $2 ir kurio jai visai ne
reikia.

- Koks patikimiausias senų 
žmonių bankas?

- Lova su matracu.
- Kodėl žuvys nekalba?
- Ar bandėte kalbėti panarinęs 

galvą vandenyje?
- Kiek pieno gali duoti karvė?
- Ji nieko neduoda, turite pats 

paimti.
- Kodėl katinas perėjo gatvę?
- Nes buvo žalia šviesa.
- Kodėl kai kurie solistai dai

nuoja užsimerkę?
- Todėl, kad tekstą jie moka at

mintinai.
- Kaip galima pastebėti, kad 

žmogus sensta?
- Kai jisai lanko savo gydytoją 

dažniau negu savo vaikus.
L. Stankevičius

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

http://www.labdara.ca
mailto:witk@one.lt
http://www.i-laisve.visiems.lt

