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Tikrasis priešas - neapykanta
Šių metų kovo pabaigoje minint Irako karo me

tines, daugumos žmonių nuotaikos buvo daugiau pri
slėgtos negu džiaugsmingos, nors karas, kaip oficialiai 
skelbta, laimėtas, tai yra - Irakas okupuotas, diktatorius 
pašalintas ir vėliau suimtas.

O
 paradoksas sau lygių neturintis - karas laimėtas, 
bet priešas nenugalėtas. Kas su juo atsitiko, kur 
jis? Atsakymas - jo vardas Terorizmas. Prieš tą 

priešą skelbė karą JAV prezidentas G. W.Bush po Rug
sėjo 11-tosios tragedijos Niujorke ir Vašingtone. Tai 
buvo kažkas naujo, nes terorizmas ne valstybė, ne tauta. 
Tai daugiau pabaisa, kuri gali bet kur ir bet kada pasiro
dyti ir iš pasalų smogti. Ir šitokiai pabaisai nugalėti pati 
didžiausia pasaulyje karinė jėga (JAV) sutelkė apie sa
ve vadinamąją koaliciją, kurion įsijungė ir Lietuva, iš
siuntusi savo karių simbolinį skaičių į Afganistaną ir 
Iraką. Rodos, visa tai tvarkinga, tikslu, prasminga. 
Įveikti priešą tokiai sutelktinei jėgai, atrodo, neturėtų 
būti sunku. Deja, priešas dar neįveikiamas, frontas ple
čiasi, ir nežinia kuo tas viskas baigsis? Ir šioje vietoje 
kyla klausimas, ar iš viso įmanoma terorizmą ginklu 
nugalėti? Šitą klausimą derėtų gal papildyti ir kitu klau
simu, būtent - ar įmanoma pakeisti žmogų, ir jeigu įma
noma, tai kaip? Kas matoma ir patiriama, imtis teroriz
mo veiksmų žmogų skatina paprasčiausia neapykanta 
(gal ir kerštas), niekaip kitaip nebegalint parodyti savo 
nepasitenkinimo, niekaip kitaip nebegalint siekti lais
vės, kaip tai daroma arabų kraštuose. Neapykanta iš es
mės yra blogybė, kuri, deja, kai kuriais atvejais ramiai 
pateisinama, jeigu tai kam nors naudinga. O antra ver
tus, tie patys neapykantos veiksmai nukreipti prieš ga
linguosius -jau terorizmas.

N
AUDOJANT dvigubą standartą, kova su tero
rizmu darosi beveik beprasmė. Ir juo toliau, juo 
labiau išryškėja tie nevienodi požiūriai ir verti
nimai, nebesilaikant nė priimtų tarptautinių normų, ig

noruojant daugumos valią, reiškiamą per balsavimus, o 
pasiremiant pačia primityviausia “filosofija” - kas stip
resnis, tas teisingas. Toks nesiskaitymas ir įžūlus savo 
galybės demonstravimas, šališkumą tapatinant su tiesos 
ir taikos siekiais, pykdo silpnesniuosius, kurių vadovų 
išmintis dažnai pranoksta ir tų galingųjų išmintį ar logi
ką. Bet, atrodo, kad siekiant pasaulio valdymo kontrolės 
ne išmintis lemia, bet grubiausia jėga, nesvarbu kokiu 
pavidalu ji pasireikštų. Todėl ir tarpvalstybinius konf
liktus sprendžiant galutinį “veto” taria jėga. Kai tuo vis
kas paremta, į problemas, taigi ir į terorizmą, žiūrima 
išdidžiu žvilgsniu iš viršaus, stengiantis ignoruoti apa
čią - tas išsikerojusias blogybės šaknis, tai yra - prie
žastis. Šiuo metu pasaulis susiduria tik su arabiškuoju 
terorizmu, nukreiptu pirmiausia prieš žydus ir jų pačius 
didžiuosius draugus. Kodėl? O tas “kodėl” ne dabar at
sirado. Jis per šimtmečius atėjo iki mūsų dienų, iki šių 
problemų. Antisemitizmas kaip nepagydoma liga išsi
plėtęs kone per visą pasaulį. Tikrai tenka apgailestauti, 
atjausti darbščią, gabią ir vieningą žydų tautą. Bet ir vėl 
grįžta klausimas - kodėl antisemitizmas? Kodėl nors 
kiek panašaus nusistatymo prieš kitas tautas nėra? Išaiš
kinimai teisingiems požiūriams susidaryti būtų labai 
naudingi. Sunku patikėti, kad net Palestinos klausimą 
išsprendus arabų naudai, dingtų antisemitizmas, o tuo 
pačiu ir terorizmas sumažėtų. Tiesa, šiandien dedamos 
plačiausiu mastu pastangos sankirčiams užbaigti, be
tikslį kraujo praliejimą sustabdyti, bent kiek ilgesnę tai
ką pasaulyje sukurti. Tačiau neapykantos šaknų neišro
vus, kur nors prasiverš vėl tos pačios problemos. Tikra
sis priešas yra neapykanta. Kaip ir kokiu būduJą bent 
apsilpninti turėtų būti didžiųjų vadų rūpestis. Žinoma, 
pasiteisinti galima, kad tai ne valstybiniai, bet morali
niai uždaviniai. Galima visaip aiškinti, bet kas tada už 
visa tai atsakingas? Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Vyriausybės vadovo veikla
Ministeris pirmininkas 

Paul Martin ruošiasi paskelbti, 
kad kariuomenės reikalams bus 
skirta apie 8 bilijonai dolerių. Iš 
tų pinigų 5 bilijonai jau buvo 
anksčiau pažadėti. Kanados oro 
erdvei apsaugoti, kuri yra 15,5 
milijonų kvadratinių kilometrų 
apimties, dabartinės oro, laivyno 
ir žemyno pajėgos yra per men
kos. Be to, Kanados kariniai da
liniai atlieka taikos palaikymo 
tarnybą Kosove, Afganistane, 
Kipro saloje, Haiti ir kitose vie
tovėse. Paul Martin lankysis pas 
JAV prezidentą George W. 
Bush šio mėnesio pabaigoje ir 
numato susitikti su Dalai Lama, 
kuris balandžio mėnesį 19 d. at
vyksta į Kanadą. Pastarojo vieš
nagė ir ypač pasimatymas su 
ministeriu pirmininku Otavoje, 
Kinijos vyriausybės yra laiko
mas tam tikru Kinijos skaldymu 
ir mėginimu kenkti Kinijos tau
tinei vienybei. Dalai Lama yra 

tibetiečių dvasinis vadas. Po ki
niečių 1951 metų okupacijos, 
kai buvo uždrausta budistų reli
gija, ir jų vienuoliai išsklaidyti 
ar suimti, pats Dalai Lama už 
laisvės atgavimo propagavimą 
1959 m. turėjo bėgti iš Tibeto. 
Šiuo metu jis gyvena šiaurinėje 
Indijoje. Į Kinijos nepasitenkini
mą rimtai reagavo buvęs minis
teris pirmininkas Jean Chretien. 
Jis net kelis kartus buvo vadova
vęs Kanados prekybos delegaci
jai Kinijoje. Ten lankydamasis 
kalbėjo apie žmogaus teisių pa
žeidimus, tačiau, Kinijos įspė
tas, su Dalai Lama neskyrė pasi
matymo. Šiuo metu prekyba su 
Kinija siekia 20 bilijonų dolerių. 
Kanada stengiasi įpiršti Kinijai 
keletą CANDU atominės ener
gijos reaktorių; jei šis nepasiten
kinimas virstų ekonominių san
tykių susiaurinimu, Kanada gali 
prarasti dalį rinkos Azijoje.

(Nukelta j 6-tą psl.)

Afrikos misijonierius kun. Hermanas Šulcas, lankydamasis Kanadoje, aplankė šeštadieninę lietuvių mokyklą 
Hamiltone ir Lietuvos ambasadą Otavoje Nuotr. V. Stanevičienės

Partizanų kovos dabarties akimis
AUKSĖ RAMANAUSKAITĖ- 

SKOKAUSKIENE,
Lietuvos partizanų vado generolo 

Adolfo Ramanausko-Vanago duktė

Lietuvos partizanų karas yra 
be galo sunki ir dramatiška 
Laisvės kova, kurioje dalyvavo 
tūkstančiai partizanų. Jis kilo 
spontaniškai kaip atsakas į so
vietų okupaciją, represijas ir 
smurtą. Lietuvos miškuose 1944 
m. jau telkėsi per 30,000 laisvės 
kovotojų, niekieno nešauktų, ne
organizuotų, pasirinkusių šį gy
venimo kelią. Štai ką apie tai 
sako patys partizanai.

Lietuvos karininkas, Jungti
nės Kęstučio apygardos vadas J. 
Kasperavičius rašė: “Mes buvo
me priversti išeiti ginti savojo 
krašto, savųjų sodybų, bočių ir 
tėvų krauju aplaistytos žemės; 
mes, kaip žmonės, pasiprieši
nome prieš žmogaus teisių min
džiojimą prieš aukščiausio 
laipsnio vergiją- mes negalime 
sutikti su melu, apgaule, klasta 
ir tautą žudančiomis nedorybė
mis Mūsų žingsniai yra taurūs. 
Mes savo kovoje esame teisingi 
ir tiesūs prieš visą kultūringąjį 
pasaulį, o Aukščiausiojo palaima 
rems ir laimins mūsų darbą ”,

Mano tėvas, partizanų vadas 
generolas Adolfas Ramanauskas- 
Vanagas savo atsiminimų kny
goje Daugel krito sūnų... rašo: 
“Visi esam lygūs kovos broliai 
ir tarp mūsų nėra nei pono, nei 
tarno, nei buožės, nei berno, nes 
kovojame ne dėl dvaro ar aukš
tos ir pelningos vietos. Mes visi 
teturime vieną troškimą: iško
voti Lietuvai laisvę ir, jei bus 
leista, su visa tauta dalyvauti 
toje neįsivaizduojamo džiaugs
mo šventėje, su visa tauta kurti 
tikrai laisvą kultūringą demo
kratijos principais pagrįstą ne
priklausomos Lietuvos gyvenimą ”,

Partizanai, norėdami atko
voti Lietuvai Laisvę, nepriklau
somybę, ėjo ir žuvo, o į jų vietą 
stojo nauji. Visi jie norėjo gy
venti, tie jauni, dori Lietuvos 
vyrai, išėję ginti savo gimtinės, 
savo žemės, savo valstybės. 
Tačiau 1944 m. - 1945 m. žuvo 
apie 10,000 Lietuvos partizanų. 
Krauju ir gyvybe laisvės kovo
tojai liudijo meilę ir ištikimybę 
Tėvynei.

Sovietinės pajėgos
Sovietinė okupacinė valdžia 

Lietuvoje dislokavo dešimtis 

NKVD, MVD, MGB dalinių. 
1944-1945 m. Lietuvoje buvo 
daugiau kaip 20 čekistinių būrių 
ir pulkų, kuriuos sudarė per 
20,000 karių. Jiems talkino stri
bai, sudarantys okupantų vieti
nes karines grupuotes, iš viso 7- 
8,000. Iki 1946 m. vidurio pa
grindinė okupantų jėga buvo re
guliarūs sovietų armijos dali
niai. Jų 1946 m. Lietuvoje buvo 
per 10 divizijų - apie 60,000 ka
rių. Kovose su partizanais jie 
naudojo artileriją ir aviaciją.

Pagrindinė partizanų atrama 
buvo Lietuvos kaimas, Jis ren
gė, maitino ir globojo partiza
nus. Tai buvo savanoriškas ir vi
suotinis Laisvės kovos rėmimas, 
teikęs partizanams stiprybę ir 
pasitikėjimą.

Ginkluotos pasipriešinimo ko
vos vadovais buvo nepriklauso
mos Lietuvos karininkai, inteli- 
Bentija ypač daug mokytojų, 

iam teiginiui pailiustruoti galiu 
pateikti ir savo tėvo atvejį: Pa
nevėžio pedagoginio instituto 
absolventas, Alytaus mokytojų 
seminarijos dėstytojas tapo par
tizanų vadu. Ėjo ir kilo su visu 
Lietuvą apėmusiu partizaniniu 
judėjimu. Buvo partizanų būrio 
vadas, vėliau bataliono, rinkti
nės, apygardos, Pietų Lietuvos 
srities ir galiausiai tapo vienu iš 
aukščiausių LLKS vadų. Parti
zaninio judėjimo vadai visas 
partizanų pajėgas suskirstė į ka
rinio tipo junginius. Lietuvoje 
1946 m. buvo suformuotos 7 
partizanų apygardos, o 1947-48 
m. įsteigtos dar dvi.

Partizanų gyvenamasis būs
tas, o neretai ir leidykla bei 
spaustuvė, buvo bunkeriai-pože- 
minės slėptuvės. Gyvenimo ir 
darbo sąlygos buvo labai sun
kios. Dažnai slėptuvėje per sie
nas ir lubas sunkėsi vanduo, 
trūkdavo oro.

Partizanų organizuotumas
Partizanai vadovavosi savo 

pačių parengtais kariniais statu
tais, dėvėjo kariškas uniformas 
su skiriamaisiais ženklais. Šalia 
ginkluoto pasipriešinimo buvo 
organizuojama ir pelitinė idėjinė 
kova - partizanų spauda, atsi
šaukimai.

Partizanų vadai stengėsi 
jungti visą partizaninį judėjimą į 
vieningą pasipriešinimo organi
zaciją. Tai įvyko po 5-erių nepa
prastai sunkių Laisvės kovos ir 
įtempto darbo metų. 1949 m. 

vasario 2-22 dienomis visų par
tizanų apygardų vyriausių vadų 
ir įgaliotų atstovų suvažiavimas 
Prisikėlimo apygardoje, Radvi
liškio rajone Minaičių kaime. 
Ten įsteigė Lietuvos laisvės ko
vų sąjūdį ir sudarė Sąjūdžio 
vyriausiąją vadovybę. Suvažia
vimo metu buvo priimta Lietu
vos laisvės kovų sąjūdžio tary
bos deklaracija, konstitucijos 
lygmens dokumentas ir kartu 
valstybės atkūrimo programa. 
Šis dokumentas išreiškė oku
puotos, bet nenugalėtos tautos 
valią, įtvirtino pagrindinius kons
titucinės demokratijos principus, 
pabrėžė konstitucinės santvar
kos tęstinumą, apibrėžė ginkluo
to pasipriešinimo teisėtumą.

Ginkluotas pasipriešinimas 
tapo gerai organizuota karine 
struktūra. Tačiau tai buvo pa
siekta, kai trėmimai ir kolekty
vizacija jau buvo pasiekę di
džiulį mastą. Okupantai neįsten
gė įvykdyti iš Maskvos ir vietos 
kolaborantų gaunamų užduočių- 
sutriuškinti partizaninį pasiprie
šinimą, kol jis galėjo remtis tau
ta. Kol tauta nebuvo ištremta, 
persekiojimų įbauginta, suskal
dyta. Susidorojimas su tauta vy
ko toliau, silpo ir partizanų jė
gos, stiprėjo agentų, smogikų 
veikla, gausėjo išdavystės. 1953 
m. gegužės mėnesį buvo suim
tas vyriausias partizanų vadas 
generolas Jonas Žemaitis-Vy
tautas ir 1954 m. sušaudytas. 
Generolas Adolfas Ramanaus
kas-Vanagas, po Jono Žemai
čio-Vytauto suėmimo ėjęs vy
riausiojo vado pareigas, buvo 
suimtas 1956 m. ir sušaudytas 
1957 m.

Suimami tėvai
Gerai prisimenu tą rudenį, 

kai buvo suimti tėvai. Tuo metu 
mes slapstėmės Rokiškio rajone. 
Tėvo sumanumo ir išradingumo 
dėka svetimos mergaitės vardu 
ir pavarde buvau tapusi vieno 
mažo Lietuvos miestelio Rokiš
kio rajone mokyklos mokine. 
Prisimenu, buvo labai gražus ru
duo su geltonais, geltonais me
džių lapais ir didele erdve - man 
vaikui neįprasta, nes nuo gimi
mo augau slapstoma nuo oku
panto: bunkeriuose, palėpėse, 
sandėliukuose, dažnai trūkstant 
duonos, o kartais ir oro.

Deja, tas rugsėjis nepapras
tas, auksinis buvo labai trumpas.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Sutartis su Norvegija
Balandžio 7 d. Lietuvos ka

rinių oro pajėgų Oro erdvės 
kontrolės centre pasirašyta su
tartis tarp Lietuvos krašto ap
saugos ir Norvegijos gynybos 
ministerijų dėl priešlėktuvinės 
ginkluotės, rašo ELTA-LGTIC. 
Sutartimi numatoma Lietuvai 
perduoti raketines oro gynybos 
sistemas RBS 70. Tai sukomp
lektuotas kovinis junginys su ra
darais, raketų paleidimo ir val
dymo įranga, galintis užtikrinti 
oro taikinių susekimą ir sunaiki
nimą 8 kilometrų atstumu. Per
duodamos įrangos vertė - 1 
mln. Norvegijos kronų.

Kita pasirašyta sutartis nu
mato Lietuvoje dislokuotų nor
vegų karininkų, atliekančių “oro 
policijos” užduotis, aprūpinimą. 
Greitu laiku bus parengta ir pa
sirašyta principinė sutartis su 
ŠAS (NATO) dėl panašių klau
simų. Norvegų karininkai Lietu
voje atlieka kovinių operatorių 
darbus, nes Lietuvos karininkai 
dar neturi reikiamos patirties. 
Jie padės apmokyti ir Lietuvos 
karinių oro pajėgų specialistus.

Rinkimai birželį
BNS-LR žiniomis, Lietuvos 

seimas balandžio 15 d. nuspren
dė surengti pirmalaikius prezi
dento rinkimus šių metų birželio 
13 d. Tą pačią dieną jau yra nu
matyti pirmieji Lietuvos istori
joje rinkimai į Europos parla
mentą. Pagal seimo priimtas 
prezidento rinkimų įstatymo pa
taisas, valdančias pirmalaikių 
rinkimų organizavimą, kandidatų 
į prezidentus siūlymai bus pra
dedami registruoti Vyriausiosios 
rinkimų komisijos balandžio 19 
d. Kandidatais į prezidentus bus 
užregistruoti tik tie asmenys, 
kurie ne vėliau kaip iki gegužės 
8 d. surinks ir pateiks VRK ne 
mažiau kaip 20,000 juos re
miančių rinkėjų parašų. Oficia
lus kandidatų sąrašas bus pa
skelbtas gegužės 18 d. Jeigu pri
reiktų, antrasis prezidento rinki
mų ratas būtų rengiamas birže
lio 27 d.

Paskelbti seimo rinkimai
Balandžio 9 d. laikinasis 

Lietuvos prezidentas Artūras 
Paulauskas pasirašė dekretą, ku
riuo eiliniai seimo rinkimai 
skelbiami šių metų rugsėjo 19 d. 
Kaip rašo ELTA-LGTIC, sei
mas šiuo metu yra pradėjęs 
svarstyti Konstitucijos pataisą, 
siūlančią nustatyti nuolatinę rin
kimų datą - antrąjį spalio sek
madienį.

Nedalyvavo apklausoje
Nušalintasis prezidentas Ro

landas Paksas nepasirodė Gene
ralinėje prokuratūroje balandžio 
13 d., kur jis buvo kviečiamas 
liudyti dėl savo finansinio rėmė
jo Jurijaus Borisovo galimų gra
sinimų. Kaip skelbia ELTA- 
LGTIC, buvusiam prezidentui 
atstovaujantis advokatas prane
šė, kad R. Paksas turi nedarbin
gumo lapelį ir negalėjo atvykti, 
nes serga. Lietuvos rytas rašo 
(2004.IV. 15), kad R. Paksas nuo 

Siame numeryje
Tikrasis priešas - neapykanta

Siekiant pasaulio valdymo kontrolės ne išmintis lemia
Partizanų kovos dabarties akimis

Pagrindinė partizanų atrama buvo Lietuvos kaimas
“Nueisiu šią Golgotą iki galo”

Tu klupdai mus prieš kažkokį atėjūną ant kelių
“Laisvieji belaisviai”

Prie tremtinių surusėjimo prisidėjo ir bolševikinė Lietuvos valdžia
Partizanų vado Vaitelio žūtis

J. Markulis buvo pervežęs į Vilnių Vaitelio žmoną ir abu vaikus
Vertingi dailės kūriniai

Jis tris dimensijas vaizduoja grynai litografmiu būdu
Milijoninis palikimas Kanados lietuvių fondui

A.a. Petras Sidaras nurodė remti lietuvišką kultūrinę veiklą

balandžio 11 d. ilsisi Palangoje, 
jaučiasi sveikas. Paklaustas ar 
kandidatuos į prezidento postą, 
atsakęs: “Kaip aš nuspręsiu, taip 
ir padarysiu”.
Laikinas seimo pirmininkas

Vykdydamas seimo statuto 
reikalavimus, seimo pirmininku 
tapęs Česlovas Juršėnas sustab
dė savo narystę seimo valdan
čiojoje Socialdemokratinės koa
licijos frakcijoje. Nuo balandžio 
7 jis taip pat nebedirba seimo 
Užsienio reikalų komitete. Sei
mo narys, išrinktas seimo pirmi
ninku arba laikinai einantis jo 
pareigas, turi sustabdyti savo 
veiklą seimo narių frakcijoje, 
taip pat negali priklausyti seimo 
komitetui. C. Juršėnas antrą kar
tą tampa laikinuoju seimo vado
vu. Pirmą kartą juo buvo nuo 
1992 m. lapkričio 25 iki 1993 
m. vasario 25, iki išrinkto prezi
dento Algirdo Brazausko prie
saikos. Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas tapo Lietuvos 
laikinuoju prezidentu seimui iš 
tų pareigų atstatydinus Rolandą 
Paksą. A. Paulauskas eis šias 
pareigas kol prisieks pakartoti
nuose rinkimuose išrinktas nau
jas Lietuvos prezidentas.

Lankėsi Azerbaidžano 
premjeras

Balandžio 1 d. Lietuvoje 
oficialiu vizitu lankėsi Azerbai
džano ministeris pirmininkas 
Artur Rasi-Zade. Jo apsilanky
mo metu pasirašyta dvišalė su
tartis dėl dvigubo kapitalo ir pa
jamų apmokestinimo išvengimo. 
Taip pat pasirašytos sutartys dėl 
tarpusavio pagalbos muitinės 
veiklos srityje ir dėl bendradar
biavimo, kovojant su teisės pa
žeidimais mokesčių srityje.

Azerbaidžano premjeras do
mėjosi Lietuvos raida po nepri
klausomybės atkūrimo, pasiūlė 
palaikyti nuolatinį valstybių po
kalbį, vystyti ekonominį ir pre
kybinį bendradarbiavimą. A. 
Brazauskas siūlė pasinaudoti 
tranzitu per Lietuvą gabenant 
Azerbaidžano prekes į Vakarų 
valstybes.

URM Tailande
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis ba
landžio 5-7 d.d. lankėsi Tailan
de, rašo ELTA-LGTIC. Susitiki
muose su ministeriu pirmininku 
Thaksin Shinawatra ir kitais pa
reigūnais, A. Valionis išreiškė 
Lietuvos susidomėjimą bendra
darbiauti su Tailandu prekybos, 
investicijų, turizmo, mokslo, in
formacinių ir biotechnologijos 
srityse. Buvo kalbėta apie vizų 
režimo palengvinimo klausimus 
siekiant skatinti verslo ryšius 
bei turizmą. Užsienio reikalų 
ministerial pasirašė bendradar
biavimo tarp Lietuvos ir Tailan
do užsienio reikalų ministerijų 
protokolą. Vizito metu sutarta 
toliau rengti dvišales ekonomi
nes sutartis ir paruošti jas pasi
rašymui. Balandžio 7 d. Banko
ke įvyko trečiasis Lietuvos ir 
Tailando verslo forumas. RSJ

http://www.tzib.com
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9 RELIGINIAME GUENIME

Šaulių sąjungai 
tremtyje - 50 metų 

Išeivijoje ji atsisteigė 1954 metais. Vienas toks 
organizacijos žymūnų - Stasys Jokūbaitis

Šventasis Tėvas paskelbė ve
lykinį sveikinimą katalikams įvai
riomis kalbomis. Lietuviams jo 
tekstas irgi buvo paskleistas inter
neto būdu: “Linksmų Šzventų We- 
lykų! Prisikėlięs Kristus visiems te
suteikia džiaugsmo ir Ramybės!” 
(Red. Pastaba: Romos lietuviai tu
rėtų parūpinti popiežiui taisyklingai 
parašytą sveikinimo tekstą).

Kaišiadorių vyskupas Juoza- 
L pas Matulaitis kovo 6 d. konceleb- 

ravo Mišias ir pašventino koplytėlę 
Senosios Varėnos narkomanų so- 
cialinės-psichologinės reabilitacijos 
bendruomenėje. Šventinimo pamal
dose taip pat dalyvavo šios bend
ruomenės dvasios vadas kun. Vale
rijus Rudzinskas, Merkinės dekanas 
kun. dr. Robertas Rumšas, Senosios 
Varėnos parapijos klebonas kun. 
Pranciškus Civilis, Jonavos parapi
jos altaristas mons. Vincas Pranc- 
kietis ir Kaišiadorių vyskupijos ku
rijos kancleris kun. Gediminas Ta
mošiūnas. Tą dieną keturi bendruo
menės nariai Mišių metu priėmė 
Pirmąją Komuniją. Bendruomenėje 
nuo šiol nuolat lankysis kunigas, 
koplytėlėje bendruomenės nariai 
galės susiburti asmeninei maldai, 
dalyvauti pamaldose.

Lietuvos vyskupų konferen
cijos (LVK) visumos posėdis įvyko 
kovo 16 d. Vilniuje. Jame dalyvavo 
beveik visi Lietuvos vyskupai ordi
narai ir augziliarai, Apaštališkojo 
nuncijaus atstovas mons. Charles 
Balvo, LVK delegatas užsienio lie
tuvių sielovadai prel. Edmundas 
Putrimas. Buvo pateikti pranešimai 
apie balandžio pabaigoje rengiamą 
Baltijos kraštų vyskupų susitikimą 
Taline, pagalbą sergantiems alko
holizmo liga, dabartinę moterų vie
nuolijų būklę. Pastaruoju klausimu 
informaciją teikė Lietuvos moterų 
vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų 
konferencijos pirmininkė sės. Aldo
na Dalgėdaitė, CRF, ir vicepirmi
ninkė sės. Igne Marijošiūtė. Prel. 
Putrimas apžvelgė užsienio lietuvių 
sielovados rūpesčius. Kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis pranešė, kad 
kardinolas Achille Silvestrini daly
vaus šv. Kazimiero jubiliejinių me
tų iškilmėse Vilniuje gegužės 9 d. 
kaip Šventojo Tėvo atstovas. Vysk. 
Rimantas Norvilą paskirtas atsto
vauti LVK Lenkijos vyskupų kon
ferencijos posėdyje gegužės mėne
sio pradžioje. Kard. Bačkio susiti
kime su policijos generaliniu komi
saru Vytautu Grigaravičiumi tartasi 

MARLATT FUNERAL HOMES
<

Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald 
Manager

dėl Katalikų Bendrijos turto regist
ravimo, kuriuo ji pati rūpinsis, o 
policijos pareigūnai talkins vietinių 
vyskupų pageidavimu. Vysk. Eug. 
Bartulis aptarė galimybes pradėti 
XVII š. Žagarėje gyvenusios Bar
boros Umiastauskaitės beatifikaci
jos procesą.

Vilkaviškio vyskupas Riman
tas Norvilą kartu su kitais kurijos, 
Caritas, Jaunimo, Katechetikos, 
Šeimos ir Vaikų sielovados centrų 
darbuotojais kovo 4-6 d.d. lankėsi 
Lenkijoje, Elko vyskupijoje. Devy
niolikos narių delegaciją priėmė 
vietos vyskupas Jerzy Mazur. Sve
čiai buvo supažindinti su kurijos 
veikla, jaunimo katecheze ir sielo
vada, ir apie Lenkijoje labai popu
liariu pasauliečių sąjūdžiu “Swiatlo 
- Zycie” (“Šviesa - Gyvenimas”). 
Šis sąjūdis, kurį 1954 m. įsteigė 
kun. Franciszek Blachnicki, siekia 
ugdyti naują žmogų, naują bend
ruomenę ir naują kultūrą. Jis jau 
veikia Gudijoje, Ukrainoje, Vokie
tijoje ir Brazilijoje. Nariai savo gy
venimą atiduoda Jėzaus, Dievo Žo
džio, Katalikų Bendrijos šviesai, 
kas savaitę renkasi mažose grupelė
se melstis, nagrinėti Bendrijos do
kumentų, aptarti problemų, svarsty
ti veiklos planų. Svečiai taip pat da
lyvavo Šv. Kazimiero parapijos at
laiduose Suvalkuose, kur Mišias 
koncelebravo keli Vilkaviškio vys
kupijos kunigai su lenkų dvasinin
kais. Pamokslą pasakė Vilkaviškio 
vyskupas Rimantas Norvilą. Dele
gacijos kelionė baigėsi rekolekcijų 
namuose Smalėnuose, kur iki kovo 
6 d. rekolekcijas vedė kan. Jan Jer
zy Macek.

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

VYTAUTAS (CHARLIE) STYGA
iškeliavo amžinybėn 2004 m. balandžio 15 d.
Liūdesyje paliko žmoną Carmelle, sūnų Antaną, 

mamą Antaniną (tėvas Pranas mirė 1987 m.), brolį Šarūną 
(John) su žmona Carolyn ir šeimą, pusseserę Meilutę Repšą 
su šeima, Michigan, JAV.

Velionis bus pašarvotas balandžio 23, penktadienį, 
Scott Funeral Home, 420 Dundas St. E. Mississaugoje. Lai
dotuvių Mišios bus balandžio 24, šeštadienį, 10.30 v.r. St. 
Peter and Paul šventovėje, Mississaugoje.

Liūdinti ŠEIMA

Diplomatai, dalyvavę Lietuvos įstojimo į ŠAS - NATO iškilmėje Vašingtone. Iš kairės: ambasadorius V. 
Ušackas, min. pirmininkas A.M. Brazauskas, krašto apsaugos ministeris L. Linkevičius Ntr. L. Misevičiaus

Partizanų kovos dabarties akimis
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Spalio 6 d., lietuviškam Judui 
išdavus, tėvus suėmė, o su jų 
areštu atėjo baisus ruduo, baisus 
visom prasmėm. Liko širdyje 
taurus tėvo paveikslas, atminty
je užstrigęs paskutinis pasima
tymas KGB pragaro rūmuose; 
tėvo gyvenimo vertės suprati
mas - kaip apdovanojimas, ku
rio negalėtų duoti joks turčius 
savo vaikams.

Kai tėvus suėmė, jų turtas 
buvo tik du dviračiai. Juos kon
fiskavo. Bet negalėjo atimti tos 
meilės, to dvasinio lauko, kurį 
paliko tėvas. Tėvų arešto dieną, 
kai masė kagėbistų iš sunkveži
mio užgriuvo ant jų, tėvas tesu- 
spėjo pasakyti Mamai: “Mylėjau 
tave, Birute”.

Mama šių žodžių nepamiršo 
nei lageryje, nei grįžus iš jo - 
visą savo vargingą gyvenimą. 
Žinau, ji niekuomet nesuabejojo 
jų pasirinkto kelio teisingumu, 
visuomet buvo kukli ir ori, net ir 
atkūrus Lietuvoje nepriklauso
mybę, niekada nevarstė jokių įs
taigų durų, neprašė dėmesio, pa
ramos ar lengvatų. Tokia ir išėjo 
iš šio gyvenimo su meile Lie
tuvai ir viltimi, kad ji iš tikrųjų 
bus laisva. Tėvą sušaudė 1957 m.

Iš viso žuvo per 20,000 lais
vės kovotojų-partizanų.

Partizanų niekinimas
Nuslopinę ginkluotą pasi

priešinimą Lietuvoje, okupantai 
tęsė propagandinę tautos naiki
nimo kovą. Buvo siekiama ne 
tik suniekinti laisvės kovas, ap
šmeižti partizanus, bet ir visiš
kai ištrinti iš žmonių atminties, 
kad buvo laisvės, valstybingu
mo siekis. Okupacinė valdžia 

pradėjo masinę šmeižto kampa
niją: buvo rengiami šmeižikiški 
leidiniai, radijo laidos, kuriami 
filmai, rašomos knygos. Partiza
ninis karas, išsivaduojamasis ju
dėjimas buvo vadinamas klasių 
kovą - “buožių” priešinimasis 
socialistenei santvarkai.

Okupantas ypač taikė į jau
nimą. Ant masinių žuvusių, 
nukankintų partizanų užkasimo 
vietų (taip, partizanai nebuvo 
laidojami, jie buvo užkasami) 
buvo įrengiami mokyklų sporto 
stadionai, šokių aikštelės, tiesia
mi keliai. Jaunimui mokymo įs
taigose buvo atimta teisė žinoti 
savo tautos tikrąją istoriją, kal
bėti apie Tėvynės tikruosius 
didvyrius, pasiaukojimą, idea
lizmą, orumą, garbę. Turėjo su
siformuoti žmonių telkinys, nu
stojęs būti tauta, nežinantis savo 
tautos istorijos. Tačiau ačiū Die
vui, taip neįvyko, galim pasi
džiaugti. Partizanų auka, pasiau
kojimo laisvės idealams dvasia 
leido pavergtai tautai išsaugoti 
orumą, tikėjimą išvysti laisvai 
plevėsuojančią trispalvę.

Bet vien džiaugtis negalim. 
Naujas laikotarpis kelia naujus 
iššūkius. Auga nauja karta, susi
durianti su šiais iššūkiais. Todėl 
labai svarbu, kad Laisvės kovų, 
tautinės, pilietinės raiškos verty
bės išliktų ir brandintų jaunus 
žmones pilnaverčiais demokrati
nės Lietuvos ir .Europos pilie
čiais.. Tam yra tikrai įvairių pa
veikių būdų.

Partizanai ir jaunimas
Šia proga Supažindinsiu su 

teigiama šių dienų Lietuvos jau
nimo patirtimi, jiems rengiamas 
studijų dienas “Laisvės kovų at
mintis ateities kartoms”. Pirmą
sias tokias studijų dienas man 
teko rengti Dzūkijoje, kur buvo 
išsidėsčiusi Dainavos partizanų 
apygarda. į Alytaus A. Rama
nausko-Vanago vardo vidurinę 
mokyklą pakviečiau vyresniųjų 
klasių moksleivius bei istorijos 
mokytojus iš Punsko, Lenkijos 
respublikos, Kauno, Varėnos, 
Žagarės, Alytaus ir kitų Lietu
vos mokyklų. Atvyko garbūs 
partizanai, laisvės kovų daly
viai, Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Dainavos apygardos 1- 
osios rinktinės vadas pulkinin
kas leitenantas Valdas Kiveris, 
kiti Dainavos apygardos kariai 
savanoriai.

Surengtoje konferencijoje 
pranešimą tema Rezistencija 
mūsų atminties ir pilietiškumo 
ugdymo lobyne skaitė prof. hab. 
dr. Antanas Tyla. Krašto apsau
gos savanorių pajėgų vadas 
pulk. Arvydas Pocius kalbėjo 
apie Lietuvos partizanų, pokario 
karių savanorių idėjų tęstinumą 
krašto apsaugos savanorių pajė
gose. Dr. doc. Romas Batūra pa
sakojo apie Lietuvos partizanų 
kovų didvyriškumą ir reikšmę 
pasauliui bei mūsų jaunimo 
brandai.

Kitą jaunimo studijų dieną 
pakviečiau svečius ir dalyvius 
aplankyti Dainavos apygardos 
partizanų istorines laisvės kovų, 
žūties, bunkerių-vadaviečių vie
tas, pabendrauti su KASP Dai
navos apygardos kariais savano
riais. Važiavome į Dainavos 
apygardos partizanų vado kapi
tono D. Ječio-Ąžuolio vadavietę 
ir žūties vietą Punios šile. 
Aplankėme Kazimieraičio štabo 
bunkerius Kalesninkų miške. 
Merkinėje apžiūrėjome “Laisvės 
kovų ir kančių istorijos” muzie
jų. Pabuvojome žuvusiems Dai
navos apygardos partizanams 
atminti Merkinės memoriale. 
Nuvažiavome į Merkinės šilus, 
aplankėme atstatytą A. Rama
nausko-Vanago bunkerį-vada
vietę. Visur klausėmės laisvės 
kovų dalyvių pasakojimų, dis
kutavome.

Dalyviams lankant įsiminti

nas vietas, kilo daug klausimų, 
idėjų, minčių. Užbaigdami stu
dijų dienas, prie laužo vaišino
mės kareiviška koše, dalijomės 
įspūdžiais. [ renginį pakviesta 
Lietuvos televizija, radijo, spau
dos atstovai teigiamai apibūdino 
renginį. Ypač buvo pabrėžtas 
gausus . ir aktyvus jaunimo 
dalyvavimas.

Į kitas mano rengtas jau
nimo studijų dienas “Didžiosios 
kovos apygardos partizanų ta
kais” į Kauno įgulos karininkų 
ramovę ’ susirinkusius dalyvius 
sveikino ramovės viršininkas 
Gediminas Reutas, buvęs parti
zanas dabartinis LLKS štabo 
viršininkas Vytautas Balsys, bu
vęs partizanas, dabar Didžiosios 
kovos apygardos vadas A. Šven
čionis. Jie džiaugėsi gausiu jau
nimo būriu, besidominčiu parti
zanų laisvės kovomis ir linkėjo 
jiems sėkmės. Nuvykę į Širvintų 
rajono Gelvonų miestelį studijų 
dienų dalyviai kartu su vietos 
moksleiviais ir miesto bendruo
mene pagerbė žuvusius Didžio
sios kovos apygardos partizanus 
prie visai apygardai skirto pa
minklo. Gelvonų kultūros centre 
vyko konferencija, kurioje pra
nešimus partizanų laisvės kovų 
tema skaitė ir istorijos moky
tojai, ir moksleiviai.

Vėliau studijų dienų svečius 
ir dalyvius pakviečiau aplankyti 
Didžiosios kovos apygardos me
morialinį parką Ukmergės rajo
ne. Pagerbėme žuvusius partiza
nus prie kryžiaus-paminklo jų 
niekinimo vietoje Vidiškių mies
telyje. Nuvykę į Nemenčinėje 
esantį Lietuvos kariuomenės 
gen. A. Ramanausko kovinio 
rengimo centrą, klausėmės Lie
tuvos kariuomenės vado genero
lo majoro Jono Kronkaičio pa
skaitos Šiuolaikinė Lietuvos ka
riuomenė. A. Ramanausko kovi
nio rengimo centro viršininkas 
pulkininkas R. Kalinauskas su
pažindino su šio centro veikla.

Kitą dieną aplankėme Di
džiosios kovos apygardos at
mintinas vietas Kaišiadorių ra
jone, Kruonio apylinkėse, parti
zanų žūties vietas Gojaus miške. 
Su mumis važiavo ir prisimini
mais dalijosi mano pakviesti 
laisvės kovų dalyviai. Grįždami 
į Kauną Lietuvos liaudies bui
ties muziejuje Rumšiškėse ap
žiūrėjome ten įrengtą partizanų 
bunkerį. Atsisveikindami jau
nieji studijų dienų dalyviai sakė: 
“Viena yra tai, ką pasakoja mo
kytojai ir skaitai vadovėliuose, 
visai kita - ką išgirsti iš tų dienų 
liudininkų lūpų ir pamatai savo 
akimis”. O istorijos mokytojai 
teigė: “Tai geriausia istorijos 
pamoka, kokia tik gali būti”.

Dirbant su jaunimu paty
riau, kad jis nepakankamai žino 
ne tik apie partizanus ir pokario 
kovas, bet ir apie išeivijos nu
veiktus darbus ir jos nuopelnus 
Lietuvos laisvei. Išeivijos kultū
rinis, moralinis palikimas ne
abejotinai gali ir turi būti pa
naudotas brandinant Lietuvos 
ateitį. Moksleiviai yra tikrai la
bai imlūs naujovėms ir informa
cijoms studijų dienų forma. Ma
nau, kad išeivijos vertybių per
davimas Lietuvos jaunimui tema 
reikalinga atskiro pranešimo.

Baigdama norėčiau pakarto
ti, kad didvyriškos partizanų ko
vų vertybės jau brandina Lie
tuvos jaunuolius ir jaunuoles. 
Jaunimas, dalyvaudamas studijų 
dienose, įgauna unikalios patir
ties, kuri jų pačių žodžiais ne
prilygsta jokiai kasdieninei pa
mokai.

(Paskaitos santrauka 39-ame po
litinių studijų savaitgalyje Los 
Angeles mieste 2004.1.31).

Balandžio 10 d. savo 85- 
erių metų garbingą sukaktį mi
nėjo aktyvus Kanados, vietos 
baltiečių ir išeivijos lietuvių vi
suomenės veikėjas, šaulys nuo 
1937 m., vienas iš Vilniaus šau
lių rinktinės Kanadoje steigėjų 
ir pirmasis šios rinktinės pirmi
ninkas, buvęs ilgametis LŠST 
centro valdybos narys ir VI. Pūt- 
vio šaulių kuopos Toronte pir
mininkas, šaulių dalinių Hamil
tone, St. Catharines ir Sudburyje 
steigimo iniciatorius, buvęs 
“Baltic Veterans’ Corps” ir 
“Baltic Veterans’ League in Ca
nada” kelių kadencijų valdybos 
pirmininkas, LŠSI garbės narys 
ir LŠS garbės šaulys, ilgametis 
LŠS išeivijoje garbės teismo 
pirmininkas Stasys Jokūbaitis. 
Jis už savo aktyvią veiklą ir 
nuopelnus buvo apdovanotas kai 
kuriais Kanados ir Lietuvos 
valstybiniais, Šaulių sąjungos ir 
baltiečių organizacijų garbės bei 
padėkos raštais.

Viename šaulių suvažiavi
me Toronte, tuometinis Lietu
vos gen. konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas taip kalbėjo apie Šaulių 
sąjungą. Tai “organizacija, kuri 
gimė pirmomis Lietuvos valsty
bės atstatymo dienomis. Ta or
ganizacija, kurios širdin įdiegtas 
brangiausias lietuvių tautos 
idealas - kovoti už Lietuvos 
laisvę ir ją išsaugoti. Ta organi
zacija, kurią vadinam Šaulių są
junga, tebėra gyva, veiksminga 
ir veikli. Tikrai, be Šaulių sąjun
gos politinės, kultūrinės ir vi
suomeninės veiklos, atsivertų 
nejauki tuštuma mūsų išeivijos 
gyvenime.”

Šaulių sąjungos įsteigėjas 
VI. Pūtvis savo raštuose sako: 
“Lietuvos Šaulių sąjunga yra iš 
tų, kurios arčiausiai stovi prie 
pat lietuvių tautos širdies”.

1940 m. komunistinei So
vietų Sąjungai okupavus Lietu
vą, pati pirmoji organizacija, 
kuri buvo uždaryta ir likviduota 
- buvo Šaulių sąjunga. Jos vadai 
ir tūkstančiai jos narių okupanto 
buvo suimti, kankinti ir ištremti 
į Sibirą. Daugelis šaulių buvo 
nužudyti. Lietuvos valstybės
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AUKSĖ RAMANAUSKAITĖ-SKOKAUSKIENĖ, partizanų vado gen. 
Adolfo Ramanausko-Vanago duktė, kalba politinių studijų savaitgalyje 
Los Angeles, CA. Nuotr. Juozo Pupiaus

AtA
HENRIKUI PETKUI

iškeliavus amžinybėn, mūsų mielą narę, jo žmoną 
IRENĄ, dukras - DALIĄ ir RIMĄ su šeima bei gimi
nes ir artimuosius liūdesio valandoje giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime -

KLK. moterų draugijos Anapilio parapijos skyrius

BUVUSĮ TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ DARBUOTOJĄ

AtA
HENRIKĄ PETKŲ 

palydėdami į amžinybę, skaudžios netekties pa
liestuosius velionies šeimos narius bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia -

“Tėviškės žiburiu” leidėjai ir darbuotojai

STASYS JOKŪBAITIS

okupantas prieš Lietuvos Šaulių 
sąjungą ir jos narius panaudojo 
brutalią prievartą ir smurtą. 
Norėdama savo egzistenciją tęs
ti, Lietuvos Šaulių sąjunga netu
rėjo teisės tai daryti Lietuvoje, 
tad buvo priversta savo kraštą 
palikti ir laikinai įsikurti tremty
je. Todėl dabar ji ir vadinasi 
Lietuvos šaulių sąjunga trem
tyje.

Lietuvos Šaulių sąjunga ei
na su gyvenimu. Ji visomis išga
lėmis remia kiekvieną lietuvybei 
naudingą darbą, o ypač rūpinasi 
lietuvybės išlaikymu išeivijoje. 
Lojaliai bendradarbiauja su Lie
tuvos valstybės valstybinėmis 
institucijomis, Lietuvių bend
ruomene, savanoriais kūrėjais, 
ramovėnais, skautais ir kitomis 
organizacijomis. Šaulių sąjun
gos idealai yra sukurti ant krikš
čionybės, garbės ir Tėvynės 
meilės pagrindų. Šaulių daliniai, 
kurių Kanadoje ir Amerikoje bei 
Australijos žemyne yra 29 su 
maždaug 3000 narių, yra pasiva
dinę mūsų tautos kunigaikščių ir 
didvyrių vardais, tuo pagerbda
mi juos. Jų vėliavose yra įrašyti: 
Karaliaus Mindaugo, Vytauto 
Didžiojo, Kunigaikščio Algirdo, 
VI. Pūtvio, Maironio, Martyno 
Jankaus, Vinco Kudirkos, Povi
lo Lukšio, Romo Kalantos, Si
mo Kudirkos ir kitų žymūnų 
vardai. Stasys Ignatavičius

v
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“Nueisiu šią Golgotą iki galo”...
Visuomenės balsai Lietuvos žiniasklaidoje atsisakius 
prezidentui Rolandui Paksui pasitraukti iš pareigų

GENOVAITĖ GUSTAITĖ so rinkėjus, kita vertus, tęsiama

Partizanų vado Vaitelio žūtis
IGNAS MEDŽIUKAS
Danielius Vaitelis gimė 

1913 m. rugpjūčio 5 d. Panevė
žio apskr., Vadoklių valsč., Ge
ležių k. 1930 m. baigė Lietuvos 
karo mokyklą ir gavo j. leite
nanto laipsnį. Tarnavo Panevė
žyje. Sovietams 1940 m. okupa
vus Lietuvą, iš kariuomenės bu
vo atleistas. Saugumo sekamas 
slapstėsi, vėliau perėjo sieną į 
Vokietiją. Sužinojęs, jog greit 
gali įvykti karas, grįžo į Lietuvą, 
kad galėtų karui prasidėjus įsi
jungti į sukilimą. Jis išgelbėjo 
nuo susprogdinimo Žaliąjį tiltą 
per Nemuną. Susidarius laikinai 
Lietuvos vyriausybei, jis gavo 
darbą finansų vadyboje referen
tu, nes gerai mokėjo vokiečių 
kalbą, kuri tada buvo reikalinga 
santykiaujant su okupacine kari
ne valdžia. Kaune gyvendamas 
D. Vaitelis ir artimai susidrau
gavo su gydytoju Juozu Marku
liu. Susidraugavo ir jų šeimos.

Kas buvo Juozas Markulis? 
Gimęs 1913 m. kovo 1 d. Pitts- 
burge, PA. Lietuvoje 1930-1935 
m. mokėsi Kauno kunigų semi
narijoje. Pasitraukęs studijavo 
V.D. universiteto Medicinos fa
kultete, kurį baigė 1941 m.

1944 m. artėjant karo fron
tui, D. Vaitelis apsisprendė iš 
Lietuvos nesitraukti. Jis supirki
nėjo iš vokiečių ginklus ir slėpė 
Leno miške. Sovietams užėmus 
Lietuvą, jis įsijungė į partizaninį 
pasipriešinimą. 1945 m. sausio 
mėn. žuvus Vyčio apygardos 
vadui J. Krikštaponiui, D. Vaite
lis-Briedis tapo apygardos parti
zanų vadu. Šiai apygardai pri
klausė 13 partizanų būrių Pane
vėžio apskrityje ir šeši būriai 
Ukmergės apskrityje.

D. Vaitelis tapęs Vyčio apy
gardos vadu, paskelbė amnestiją 
Pagirių miestelio stribams, kurių 
32 su ginklais įsijungė į partiza

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

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

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

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

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

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

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

nus. 1945 m. gegužės 1 d. parti
zanai įsiveržė į Siesikų miestelį, 
išvaikė stribus ir enkavedistų 
kareivių būrį.

Vykstant partizaninei lais
vės kovai, Juozas Markulis-Ere
lis įsiskverbė kaip sovietų agen
tas į partizanų vadovybę. 1946 
m. jis atnaujino pažintį su Da
nielium Vaitkeliu. Kaip dvivei
dis jis, norėdamas įgyti didesnį 
pasitikėjimą, parūpindavo parti
zanams ginklų, maisto, vaistų ir 
tvarsčių, taip pat informavo apie 
politinius įvykius užsienyje.

1947 m. rugpjūčio 27 d., kai 
jau daugumas partizanų būrių 
žinojo, kad J. Markulis yra išda
vikas, gal tik Danielius Vaitelis 
nepatikėjo ir tą dieną Adamonių 
kaime karinės kolegijos posėdy
je dalyvavo ir klausė J. Marku
lio-Erelio^ įrodinėjimų, kad A. 
Baltūsis-Žvejys ir J. Lukša-Dau
mantas, norėdami užgrobti val
džią, jį apšmeižė, jog jis esąs iš
davikas. D. Vaitelis, būdamas 
doras žmogus, negalėjo įsivaiz
duoti, kad jo draugas J. Marku
lis galėjo tapti išdaviku. Birutės 
rinktinės partizanas kpt. J. Če
ponis pasakojo, kad Apygardos 
vadas A. Baltūsis-Žvejys jam 
buvo pavedęs perspėti partizanų 
apygardas ir rinktines, kad sau
gotus! J. Markulio-Erelio, nes 
paaiškėjo jo išdavystė partizani
nio judėjimo. Kai jis su kitais 
pranešė apie tai D. Vaiteliui ir 
dar turėjo su savimi kaip įrody
mą laišką, Vaitelis jį sutiko rūs
čiu veidu, sakydamas: “Gal ir 
pats esi užverbuotas ir nori susi
doroti su Markuliu. Jei paaiškės, 
kad tu be reikalo prieš jį rezgi 
pinkles, nudėsiu tave vietoje...”

Kai Vaitelis suvokė, kad jo 
draugas J. Markulis-Erelis nuėjo 
niekšybės keliu, jau buvo per 
vėlu. J. Markulis buvo pervežęs 
į Vilnių Vaitelio žmoną ir abu 
vaikus, kurie jau buvo MGB 

įkaitai. J. Markulis, supratęs, 
kad jo vaidmuo kaip partizanų 
išdaviko paaiškėjo, 1948 m. va
sario 2 d. laišku Vaiteliui prane
šė, kad jis žada ilgesniam laikui 
iš Vilniaus išvykti ir prašė bend
radarbiauti su jo nurodytais tam 
reikalui asmenimis. Jis kvietė D. 
Vaitelį aplankyti savo šeimą 
Vilniuje, siūlė pereiti į pasyvų 
pasipriešinimą, Vaitelis, gelbė
damas savo šeimą, sutiko su juo 
bendradarbiauti, o kitus pasiūly
mus atmetė.

1948 m. gegužės 13 d. Uk
mergės apskr., Taujėnų valsč., 
prie Juodvisinės kaimo įrengtas 
Vyčio apygardos štabo bunkeris 
buvo enkavedistų apsuptas, įvy
ko susišaudymas. Vaitelis buvo 
sužeistas ir, nenorėdamas gyvas 
patekti enkavedistams, nusišo
vė. Kiti štabo nariai irgi žuvo. 
Liko gyvas tik štabo adjutantas 
A. Smetona-Žygaudas, kuris 
tvirtina, kad Vaitelis galėjo išda
viką laiku likviduoti, bet uždel- 
sė. Dėl to žuvo keletas šimtų 
partizanų ir jis pats.

Vaitelio žmona Aleksandra 
su vaikais 1948 m. gegužės 28 
d. buvo ištremta į Krasnojarską 
Sibire, kur išbuvo daugiau kaip 
20 metų. Į Lietuvą galėjo grįžti 
tik 1969 m. Bijodamas sulaukti 
partizanų keršto, Juozas Marku
lis išvyko į Leningradą pasito
bulinti Pavlovo fiziologijos ins
titute. Grįžo tik po keleto metų, 
kai partizaninis pasipriešinimas 
jau buvo palaužtas. Vilniaus 
universitete jis buvo paskirtas 
profesorium.

Aukos “TŽ"
$175 - S. Dalius; $100 - V. Jau
čiukas; $80 - M. Barteška; $70 - J. 
Budnikienė; $65 - S. Gotceitienė; 
$60 - M. Žyvatkauskas; $55 - L. 
Barčauskas; $50 - M. Vilutis, G. 
Bernard, T. E. Janeliūnas, J. Kairiū- 
naitė, L. Matulevičienė, D. Giedriū- 
nas, O. Skrebūnienė, R. Zubrickas; 
$45 - P. Rudgalvis, J. Pranckus, A. 
Rimkus; $35 - V. Abramavičius; 
$30 - B. Dženkaitis; $25 - V. Vait
kus, B. Cvirka, A. Ivanauskas; $20 
- dr. R. Kriaučiūnas; $15 - P. Juk
na, A. Abromaitienė, E. Jeneckas; 
$10 - A. Venslovaitis; $5 - A. Ku- 
sinskis, A. Giedraitis, A. Sudeikis; 
$2 - G. Šutas.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $65 - B. Dženkaitis; $60 - A. 
Dapkus, G. Strimaitienė, E. Sonda, 
A. Vitkevičius, D. Vorps, J. Budni
kienė, R. Sirutis, M. R. Rusinai, A. 
Kažemėkas, R. Tirilis, J. Kulikaus
kas, N. Stonkus, J. Mackevičius, J. 
R. Balaišiai, V. Danyla, P. Armo- 
nas, J. Povilaitis, E. Petrus, J. Vitas, 
V. Abramavičius, O. Senkus, J. 
Kairiūnaitė, D. Puzeris, F. Bočiū- 
nas, R. Dumčius, G. Šutas, S. S. 
Zubrickai, A. Krakauskas, V. Ake
laitis, V. Jonušas, S. Danaitis, A. 
Danaitis, Z. Lapinas, L. Skripkutė, 
R. Rožanskas.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $120 - F. Barzdžius; $100 - S. 
Žukas, R. Prociw, A. Šmulkštienė; 
$75 - K. Čerškus; $70 - E. Bu- 
meisteris, G. M. Šernas, S. Kneitas, 
V. Navickas, K. Zanon, V. E. Ba- 
leiša, S. Šimoliūnas, B. Januška, V. 
Augėnas, B. Vaičiūnienė, V. O. 
Narušiai, E. Bartminas, E. Čuplins- 
kas, J. Gelažius, G. Krikščiūnas, K. 
Vaitkūnas, T. E. Janeliūnas, B. Či
žikas, B. Blekys, dr. A. Šidlaus
kaitė, J. Waitschat, G. Vyšniauskas.

Garbės prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: K. Grunys, E. 
Kronas.

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

J. Borisovo pakvietimas pa
tarėju ir po kelių valandų atšau
kimas (kovo 24 d.) atsiliepimų, 
vertinimų žiniasklaidoje susilau
kė labai daug. Antai - ketvirta
dienį (kovo 25 d.) jau Ryto gar
sų laidoje (6.30 - 10 vai.) pasi
pylė skambučiai iš visos Lietu
vos. Vyravo tokie: prezidentą 
uždaryti į psichiatrinę - visą 
naktį nemiegojau; duoti jam ra
minamųjų; nesveiko proto žmo
gus; mus valdo silpnaprotis - te
gu Brazauskas taip ir pasako 
Briuselyje; Maskva atsisako R. 
Pakso, viską perima J. Boriso
vas; nestabilios psichikos 
žmogus.

Daug sykių kartotas min. 
pirmininko A. Brazausko, dar 
neišskridusio į Briuselį, pasisa
kymas: “Nesąmonė ir nesusipra
timas. Tai jau peržengia sveikos 
logikos ribas”.

Seimo narių, politologų ir 
kitų nuomonės: tai visiškas kon
frontavimas su konstitucija, įsta
tymais, teisinės valstybės princi
pais ir pagaliau - sveiku protu 
(V. Andriukaitis); atrodo jog R. 
Paksas visiškai susipyko su įsta
tymais, manyčiau, kad tai prezi
dento agonija (A. Sakalas); įva
rytas į kampą žmogus daro ne
nuspėjamus veiksmus, tai politi
nės isterijos priepuolis (N. Med
vedevas); manau, prezidentas 
paniekinęs seimą, konstitucinę 
tėvynę, nuosekliai vykdo anks
tesnius įsipareigojimus rėmė
jams (A. Skardžius); užsienio 
valstybėms, kurios įtariai ir įdė
miai stebėjo J. Borisovo veiklą, 
tai - dar vienas stimulas abejoti 
Lietuvos patikimumu (A. Valio
nis); galime tik spėti, kas lėmė 
tokį prezidento žingsnį, galbūt 
desperacija, o gal nurodymai iš 
aukščiau? (V. Landsbergis); tai 
sunku pavadinti eiline preziden
to klaida, tai - didžiulė prezi
dento klaida (V. Uspaskichas); 
R. Paksas sėdi J. Borisovo kiše
nėje - tu man milijoną, aš tau 
postą, po to gali būti paskirti Ki- 
kališvilis (Lietuvoje nepagei
dautinas asmuo) ar Lolašvilis 
(E. Masiulis); visuomenės prezi
dentas visiškai nepaiso; aš pati 
būsiu priversta permąstyti savo 
pozicija (K. Prunskienė); spren
dimas aar labiau padidins kon
frontaciją ir mobilizuos R. Pak-

“Prabilkite žvaigždės”
Kompozitoriaus Vlado Šimkaus septyniasdešimtmetis

KUN. KAZIMIERAS 
AMBRASAS

Retai kuriame nors viešame 
koncerte suskamba Marija, Ma
rija... giesmė. O šis koncertas, 
kai Kaune buvo susirinkę aukš
tųjų mokyklų dėstytojai, muzi
kai, studentai, muziejininkai, 
Lietuvos Bažnyčios atstovai, pa
gerbti ilgamečio Lietuvos kom
pozitorių sąjungos nario, visuo
menininko, pedagogo, nuošir
daus patrioto - tikrai iškilmin
gai, pakiliai, jautriai buvo atlik
tas.

Turiningas gyvenimas kom
pozitoriaus ir muzikologo Vlado 
Šimkaus, kurio gimimo vieta 
Dubičiuose, prabėgo ne vienoje 
vietoje: Upytėje, Panevėžyje, 
Kaune, Vilniuje ir kitur. Plataus 
užmojaus muziko, turėjusio dvi 
specialybes - muzikologo-folk- 
loristo ir kompozicijos - diapa
zonas platus: scenos veikalai, 
simfonijos, instrumentiniai kon
certai, kameriniai ir vokaliniai, 
daugelio kitų žanrų muzikos kū
riniai.

Dirbdamas pedagoginį dar
bą Panevėžyje, Kaune, dėstė 
specialiuosius muzikos teorijos 
dalykus, vadovavo teoriniam 
skyriui, skaitė paskaitas, aplan
kė daugybę Lietuvos miestelių 
ir miestų, vadovavo Kauno me
nininkų namams, Kipro Petraus
ko muziejui.

Jo kūryba, išaugusi iš gilių 
liaudies muzikinių turtų, su 
kiekvienu nauju darbu atskleidė 
naujus jo muzikinius sugebėji
mus, naujus įvairiapusio kom
pozitoriaus talento bruožus, ku
rie ypatingai darniai įsiliejo į da
barties muzikinio gyvenimo mo
zaiką.

Kompozitorius Vladas ne
vengė moderniųjų muzikos at
spalvių. Jau nuo pirmųjų kūrybi
nių žingsnių naudojosi atonalu- 

teisinio nihilizmo linija (A. Kru
pavičius, politologas); aukščiau
sias valstybės pareigas užiman
čio žmogaus problema virto 
valstybės problema, suteikda
mas pilietybę J. Borisovui R. 
Paksas vadovavosi asmeniniais, 
o ne valstybės interesais, klausi
mas ar kalbame ne apie tėvynės 
išdavystę, skamba vis aktualiau 
(R. Lapata, Vilniaus universiteto 
tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto direktorius); tai 
klaida, nesuprantu tokio žings
nio (A. Terleckas, vėliau tvirtai 
pareiškė: buvau, esu ir būsiu R. 
Pakso gynėjas); dar vienas aki
brokštas (A. Paulauskas iš Japo
nijos); nuoširdžiai nepavydžiu 
A. Brazauskui, A. Valioniui, 
esantiems Briuselyje, A. Pau
lauskui - Japonijoje, kuriems 
teks raudonuoti, ieškoti žodžių, 
kaip lojaliau išsireikšti apie pa
dėtį Lietuvoje (A. Matonis, ap
žvalgininkas); prezidentūra pa
virto rezidentūra (A. Patackas, 
signataras).

Buvusio prezidento Valdo 
Adamkaus nuomone, demokra
tijos ir savarankiškumo egzami
nas išlaikytas (į ateitį jis žiūri 
optimistiškai). R. Valatkos teigi
mu, per 5 mėnesius demokratijai 
duota daugiau, nei per 13 metų.

R. Paksą atsistatydinti ragi
no ir dėdė, 77 metų šiaulietis 
Vaclovas Paksas. Atvirame laiš
ke prezidentui ji rašė: “Tu klup
dai mus prieš kažkokį atėjūną 
ant kelių, aš laikiau tave norma
liu žmogumi, tu ligonis, tau rei
kia poilsio. (...) Prašau tave, Ro
landai, vardan Tavo šeimos, 
vardan visos tautos, atsistaty
dink. Tu dar gali sušvelninti sa
vo ir savo artimųjų padėtį, pasi
trauk iš šių pareigų, jeigu dar tu
ri nors dalelę sąžinės ir garbės. 
Prašau tavęs, mūsų giminė buvo 
garbinga, nesuteršk jos vardo”.

A. Brazauskui išvykus į 
Briuselį, Č. Juršėnas nuėjo pas 
prezidentą ir savo bei min. pir
mininko vardu dar kartą (kelintą 
sykį?) paprašė atsistatydinti. R. 
Paksas atsakė: “Nueisiu šią Gol
gotą iki galo”. (Spauda pa
šmaikštavo - kaip Kristus ir su 
erškėčių vainiku vėl į rinkimus, 
kad išsipildytų jo žiniuonės pra
našystė - prezidentu būsi dvi 
kadencijas...).

mo, aleatorikos elementais, neti
kėtais liaudies dainų vingais ir 
modernizmo pradais. Jis ne vien 
tik domėjosi doc. Z. Aleksand
ravičiaus pamokomis, bet ir pa
tirties bei teorijos sėmėsi įvai
riuose muzikos festivaliuose, 
Vakarų Europos muzikinio gy
venimo ištakose. Nemaža įtakos 
jam padarė V. Liutoslavskio kū
ryba.

Vienas iš jo veikalų - II sim
fonija M. K. Čiurlionis, parašyta 
Čiurlionio šimtosioms gimimo 
metinėms. Čia ne tik įdomios 
solinės instrumentinės, bet ir 
choro, solistų ir vargonų indė
liai, 7 simfonijos, 6 vokalinės 
poemos, 3 scenos veikalai, 15 
instrumentinių koncertų, 2 kvin
tetai fortepionui, 17 sonatų inst
rumentams - tai dar anaiptol ne 
visas kompozitoriaus kraitis. Jo 
daugiaplaniškumą, stilių, temų 
įvairovę ir sudėtingą orkestruotę 
spalvingai išryškino Kauno fil- 
harmonjos salėje sukaktuvinia
me kompozitoriaus septynias
dešimtmečiui surengtas koncer
tas, kuriame buvo atliktos net 
trys jo premjeros: 5 Sinfonia 
Sacra ir VI Lietuvos knygne
šiams simfonijos, koncertas flei
tai ir simfoniniam orkestrui (di
rigavo R. Šervenikas). Grojo 
Valstybinės filharmonijos sim
foninis orkestras. Pagal A. Miš
kinio žodžius buvo atlikta voka
linė poema skaitovui, mišriam 
chorui ir simfoniniam orkestrui 
Rūpintojėlių Lietuva (dirig. P. 
Bingelis). Baigiamojoje koncer
to dalyje - atskiri lyriniai kūri
niai - (Vilties ir skausmo psal
mės, tremtinių ir partizanų žo
džiai; Prabilkite žvaigždės, dai
navo Aistė Širvinskaitė, Sugrįži
mas, choras; Upės plauks į 
melsvą tolį - I. Bagaliuvienė ir 
R. Kamičaitienė; Marijos gies
mė) - tarsi unikali tragiškiausių 
tautos akimirkų apžvalga.
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“Laisvieji belaisviai”
KAZYS BLAŽEVIČIUS

Amžinoji atmintis visiems, 
negrįžusiems į tėvynę.

A. Šerėnas
Po tremtinio, gyvenusio toli 

nuo tėvynės Algirdo Šerėno 
mirties buvo išleista jo knyga 
Laisvieji belaisviai (Kaunas, 
“Judex”, 2003).

įvade Gyvenimą paaukojęs 
tiesai ir teisingumui bendražygis 
Kazimieras Kiyževičius rašo: 
“Šviesios atminties buvusį 1941- 
ųjų metų tremtinį Algirdą Šerėną 
drąsiai galima vadinti metraš
tininku. (...) Tai viena ryškiausių 
asmenybių, tyrinėjusių tolimosios 
Šiaurės tremtinių gyvenimo są
lygas. Lietuvoje dar nebuvo atėjęs 
laikas žvilgtelėti į kruvinuosius 
sovietinių archyvų puslapius, o 
jisai jau dirbo milžinišką darbą, 
rinkdamas ir klasifikuodamas 
sovietinių struktūrų nusikalsta
mos veiklos medžiagą”.

Skaitytojams A. Šerėnas ži
nomas iš knygos Vorkutos mir
ties lageriuose. Knygoje Lais
vieji belaisviai A. Šerėnas tęsia 
savo tyrimus ir pasakojimus 
apie lietuvių, ir ne vien lietuvių, 
gyvenimą ir kančias Komijos 
žemėje. Naujos knygos tikslą 
apibrėžia pats autorius: “Mano 
tikslas - remiantis prieinamais 
dokumentais ir nelabai senų įvy
kių dalyvių liudijimais, apie so
vietinius lagerius parašyti tiesą. 
Tautų komunistinio genocido te
ma - amžina tema”. Nagrinėda
mas šią temą, A. Šerėnas atliko 
nepaprastai reikalingą darbą.

Prisimindamas savo kraštie
tį K. Kryževičius rašo: “Priešpas
kutinio savo apsilankymo metu 
jis man paliko šią apybraižą, 
tikėdamas, kad kada nors ji išvys 
dienos šviesą. Bebūnant LR 
seime dėl užimtumo nebuvo 
galimybių išversti į lietuvių kalbą 
ir išleisti. Džiaugiuosi, kad dabar, 
nors ir praėjus penkeriems 
metams po Algirdo mirties, galiu 
įvykdyti jo pageidavimą”.

Knygoje du stambesni sky
riai ir trys kelių puslapių auto
riui brangios, o skaitytojui įdo
mios temos. Pirmas skyrius - 
Atgaila. Tai beletristinis pasako
jimas apie gulagų katorgininkų 
kasdienybę. O ji ne per daug 
įvairi. Tai nuolatiniai kivirčai su 
lagerių vadovybe, kasdieniniai 
susidūrimai, dažnai ir kruvini, 
su “blatnaisiais”, vagimis ir 
skundikais, svajonės apie laisvę, 
pabėgimų planai, dažniausiai 
tragiškai pasibaigiantys bandy
mai pabėgti, kankinančios pas
tangos išgyventi ir kt. Atgaila - 
tai apsakymas apie likimo drau
gą Tolią Alechiną, Raudonosios 

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, esc. o.l.s. o.l.i.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

armijos karininką, buvusį vokie
čių nelaisvėje ir už tai patekusį į 
lagerį.

Antrasis skyrius - Laisvieji 
belaisviai. Tai jau istoriko, besi
stengiančio ateities kartoms pa
likti tikslų sovietinės sistemos 
katorgininkų likimą, darbas. A. 
Šerėnas paprastais žodžiais nu
šviečia katorgininkų gyvenimo 
ešmę: tai nesibaigiantis balan
savimas tarp gyvenimo ir mir
ties bei kasdieninė kova už išli
kimą. Akistatą su mirtimi lai
mėdavo tik dvasiškai stiprūs ir 
valingi žmonės.

Antrame skyriuje autorius 
stengiasi kiekvieną savo teiginį 
paremti dokumentais, liudytojų 
parodymais ir savo gyvenimo 
patirtimi. Autorius rašo: “Būda
mi tremty mes negalvojom, kad 
mus pasmerkė per klaidą, kad 
kada nors išsiaiškins ir grąžins 
namo. Ne, mes buvome įsitiki
nę, kad stalininiai “opričnikai” 
ir vietiniai niekšai sąmoningai 
nusprendė sunaikinti geriausius 
Lietuvos žmones. Savo prisimi
nimuose, kuriuose atskleidžiama 
tiesa, aš reiškiu priekaištą ne tik 
tiems, kurie mus kankino Šiau
rės brūzgynuose (jie taip buvo 
išauklėti), bet ir tiems, kurie mus 
įgrūdo į kankintojų letenas”.

Likimo ironija - a.a. A. Še
rėnas ilsisi Rietavo kapinėse, ku
riose palaidoti ir jo šeimos skun
dikai Bronė ir Jurgis Pažėros.

Skyrelyje Surusėjimas auto
rius gvildena tremtinių surusėji- 
mo problemą. Jo nuomone, prie 
tremtinių surusėjimo prisidėjo ir 
bolševikinė Lietuvos valdžia, 
kuri . įsomis priemonėmis sten
gėsi apsunkinti tremtinių grįži
mą į tėvynę.

Skyriuje Papildymas auto2 
rius pateikia daug statistinių 
duomenų apie 1941 metais į Ko
mijos ASSR Kortkeroso rajono 
I ir II apylinkės deportuotus 
lietuvius, 1941-ųjų lietuvius 
tremtinius, mirusius Kortkeroso 
rajone, ir 1941 m. birželio 14-15 
d. iš Tauragės miesto ištremtus 
Lietuvos piliečius.

Skyriuje Praeitį prisiminus 
autorius pagrindinį dėmesį ski
ria lenkų tremtiniams, kurių ta
me krašte buvo labai daug. Tarp 
jų buvo ir JAV politikas Zbigne
vas Bžezinskis, o taip pat pasau
lyje žinomas rašytojas Minkovs
kis, dar vaikas su tėvais patekęs 
į tremtį.

Knyga Laisvieji belaisviai 
priklauso kategorijai tų knygų, 
kurias skaitytojas padeda tik 
baigęs skaityti. Gaila, kad tai 
paskutinioji darbštaus, tremties 
istorijai atsidavusio žmogaus 
knyga.

http://www.10-10-580.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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SULAIKYTA GAUJA

Klaipėdoje “likviduota” ketve
rius metus visoje apskrityje siautė
jusį gerai organizuota ir ginkluota 
nusikaltėlių gauja, praneša LGTIC. 
Jos nariai pasižymėjo ne tik gausio
mis vagystėmis, plėšimais, bet ir 
sugebėjimu privesti žmones iki sa
vižudybių. Vakarų ekspreso žinio
mis, esama įtarimų, kad neatlaikęs 
nusikaltėlių spaudimo, nusižudė 
prieš pusantrų metų gaujos narių 
pagrobtas ir į mišką nuvežtas klai
pėdietis, iš kurio buvo prievartauja
mas turtas. Po įtariamųjų sulaiky
mo įvairiose vietose atlikus kratas, 
rasta gaujai priklausiusių ginklų, 
sprogmenų, narkotinių medžiagų 
bei suklastotų pinigų. Policijos 
duomenimis, Klaipėdos apskrityje 
veikusios gaujos nariai anksčiau 
nepriklausė kitoms nusikalstamoms 
grupuotėms. Dauguma nusikaltimų 
prasidėdavo nuo automobilių gro
bimų.

NUSIKALSTA 
NEPILNAMEČIAI

Policijos generalinis komisaras 
Vytautas Grigaravičius susitikime 
su laikinuoju prezidentu Artūru 
Paulausku balandžio 15 d. aptarė 
nepilnamečių nusikalstamumą, rašo 
ELTA-LGTIC. Generalinio komi
saro teigimu, nuo 2000 m. nepilna
mečiai Lietuvoje kasmet daro vis 
mažiau nusikaltimų, tačiau sunkių 
ir labai sunkių nusikaltimų tarp jų 
daugėja. Susitikime, kuriame daly
vavo švietimo ir mokslo ministeris 
Algirdas Monkevičius bei Vaikų 
nevyriausybinių organizacijų kon
federacijos atstovas Linas Slušnys, 
aptartos galimos priemonės ir bū
dai, kaip sustabdyti augantį nepil
namečių nusikalstamumą. Laikino
jo prezidento nuomone, aiškiai 
trūksta atsakingų valstybės institu
cijų koordinacijos, vieningos politi
kos, platesnio požiūrio. V. Grigara
vičius tvirtino, jog dedama daug 
vilčių į naują policijos ir visuome
nės bendradarbiavimo formą. Šiais 
metais ruošiamasi policijos įstaigo
se įsteigti bendruomenių tarybas, į 
kurias bus kviečiami apylinkėse ži
nomi veiklūs gyventojai. Jo žinio
mis, Lietuvos regionuose veikia 
242 jaunimo grupuotės, kurių veik
la kartais yra nusikalstama.

POLITIKŲ MARATONAS
Balandžio 1 d. Vilniuje, Gedi

mino prospekte surengtas pirmasis 
“Politikų Grand Prix” maratonas, 
kuriame netradicinį 300 metrų nuo
tolį bėgo dvylika komandų, o kiek
vieno jų kapitonų teisėmis dalyva
vo po vieną garsiausių politikų lėlė. 
Ant neštuvų sėdėjo “lyg Feniksas iš 
pelenų pakylantis” Rolandas Pak- 
sas, “vyriausias Lietuvos tvorų ar
chitektas” Artūras Paulauskas, 
“amžinasis politikos laimės kūdi
kis” Algirdas Brazauskas, “Lietu
vos tėvas, kviečiantis gyventi drau
giškai” Valdas Adamkus, “Kėdai
nių gubernatorius” Viktoras Uspas- 
kichas, “Užupio Respublikos prezi
dentas” Artūras Zuokas, “vyriau
sias Lietuvos paukštininkas” Aloy
zas Sakalas, “didelis filosofijos 
meistras ir politinių žaidimų žino-

BPL Import/Export I
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI
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FOUR SEASONS
IVIZZF REALTY LIMITED

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

Parduodant', perkant 
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vas” Andrius Kubilius, “politinių 
šachmatų didmeistris” Vytautas 
Landsbergis, “Lietuvos blaivybės 
tėvas” Vytautas Šustauskas, “žmo
nės fantomai” Mečys Laurinkus ir 
Valentinas Junokas. Dviejuose “už- 
bėgimuose” kiekvieną lėlę nešė bė
gikų ketvertai. Baigminiame bėgi
me “dalyvavo” A. Zuokas, V. 
Adamkus, V. Šustauskas, A. Kubi
lius, V. Landsbergis ir A. Sakalas. 
Pirmosios vietos nugalėtojas, bėgęs 
atbulomis, A. Zuokas, antrosios - 
V. Adamkus, trečiosios - V. Šus
tauskas. Tikrųjų politikų varžybose 
nesimatė. Varžybas surengė radijo 
stotis “M-l”.

PAMINĖTA SVEIKATOS 
DIENA

Balandžio 7 d. minint Pasaulio 
sveikatos dieną Pasaulio sveikatos 
organizacija ragino dėmesį sutelkti 
į saugų eismą. Dienos šūkis - “Sau
gus eismas — išsaugota gyvybė”. 
Lietuvos keliuose per metus žūsta 
apie 700 žmonių, iš jų daugiau kaip 
10% vaikų. Pernai automobilių 
avarijose buvo sužeisti 7,257 gy
ventojai. Pasaulio sveikatos dienos 
proga Vilniaus policijos pareigūnai 
suorganizavo renginius, skatinan
čius eismo dalyvių savisaugą ir tar
pusavio pagarbą. Renginiai vyko ir 
eituose Lietuvos miestuose.

NUTEISĖ UŽ PREKYBĄ 
ŽMONĖMIS

Kovo 30 d. Alytuje buvo pa
skelbtas nuosprendis vyrams, nu
teistiems už prekybą žmonėmis ir 
asmenų gabenimą prostitucijos 
verslui, praneša LGTIC. Nusikalti
mo vykdytojais pripažinti kėdainie
čiai Albertas Būda, Egidijus Valai
čius ir Jurijus Lalazarianas nuteisti 
kalėti 3 metus. Jiems talkinę Kauno 
rajone gyvenantis Artūras Likadzi- 
jauskas pataisos namuose praleis 
pusantrų, o jonavietis Nerijus Sta- 
šionis - dvejus metus. Teismo nuo
sprendis paskelbtas praėjus dve
jiems metams po nusikaltimo, nes 
baudžiamosios bylos nagrinėjimą 
įvairiais būdais vilkino patys teisia
mieji.

PALEISTI RUONIAI
Balandžio 6 d. į Baltijos jūrą 

Smiltynėje buvo paleisti du Lietu
vos jūrų muziejaus augintiniai - 
ruoniai. Vienas gimė muziejuje už
pernai, o kitas pernai buvo rastas 
šunų apkandžiotas pajūryje ties Gi
ruliais. Jis buvo slaugomas muzie
jaus Jūrų paukščių ir žinduolių sky
riaus vedėjo Arūno Grušo. Nuo 
1995 m., dalyvaujant “Helcom” 
projekte, kuriuo siekiama atkurti 
pilkųjų Baltijos ruonių skaičių, iš 
muziejaus jau išleista 14 ruonių. 
Projekte taip pat dalyvauja lenkai ir 
švedai. Baltijos jūroje pilkųjų ruo
nių sparčiai mažėja - ketvirtąjį de
šimtmetį jų buvo apie 20,000, o aš
tuntąjį - tik apie 1,200. Anksčiau jų 
mažėjo dėl beveik nereguliuojamos 
medžioklės ir specialaus naikinimo, 
nes manyta, jog jie kenkia žuvinin
kystei. Vėliau pagrindine nykimo 
priežastimi tapo jūros užteršimas 
chloro organiniais junginiais bei 
sunkiaisiais metalais, kurie kaupiasi 
žuvyse, pastaruoju metu pastebi
mos pilkųjų ruonių gausėjimo ten
dencijos. 1995 m. jų buvo apie 5, 
300, 1999 m.-7,600. RSJ

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurj 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario
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Toronto choro “Volungė” grupė po koncerto Edmontono Lietuvių Namuose 2004.11.28. Su dainininkėmis — Kos
tas Žolpis, Edmontono LN ir KLB apylinkės pirmininkas. Antroje eilėje dešinėje vadovė muz. D. Viskontienė

Dievo Apvaizdos parapijos, Southfield, Michigan klebonas kun. Aloy
zas Volskis su Pirmos Komunijos vaikučiais 2002 metais

Nuotr. R. Ražauskienės

Detroit, MI
KLEBONO kun. ALOYZO 

VOLSKIO IŠLEISTUVĖS. Die
vo Apvaizdos parapijos (South
field) komiteto pastangomis buvo 
surengta pagrindinio atsisveikinimo 
vakaronė su parapijos klebonu kun. 
Aloyzu Volskiu kovo 19, penkta
dienį, 7 v.v., parapijos kavinėje. 
Gausiu dalyvavimu, parapijiečiai 
parodė savo meilę mylimam klebo
nui. Visuomet kuklus kun. Aloyzas, 
nepastebimai įėjęs atsisėdo. Komi
teto pirmininkė prof. Janina Udrie- 
nė pradėjo vakaro programą. Pakal
bėjusi pakvietė kleboną prie mik
rofono. Abu kalbėjo trumpai. Kur 
Pranas Zaranka ten ir daina. Tik ne 
šitose išleistuvėse... Dainų nebuvo. 
Zaranka perskaitė eilėraštuką ir už
baigė savo sakinuku.

Parapijiečiai tikrai ne savo no
ru turėjo atsisveikinti su mylimu 
klebonu. Kur ta tikroji piežastis? 
Parapija graži, nesena. Antrosios 
lietuvių bangos statyta. Eglėm, pu
šelėm apsodinta. Prie automobilių 
aikštės didelių medžių miškelis. 
Klebonija graži. Viršuje - privatus 
klebono butas. Iš klebonijos į zak- 
rastiją takelis dekoratyviniais krū
meliais apsodintas. Rodos, viskas 
gražu, ramu. Tik kaip žaibas iš 
giedro dangaus - netenkame klebo
no... Kas atsitiko, kodėl... Spėlioti 
galime, bet klebono atsisveikinimas 
pasiliks mįslė. Pirmosios kun.

• Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudos, atitrūksta ir nuo savo 
tautos.

Savo 90-ą j į gimtadienį švenčia Salomėja Pa/gauskienė. Kartu su savo 
vaikaičiais Petru ir Jonu iš pensininkų susirinkimo išeina su dovanomis 
ir gėlėmis, Ontario Londone Nuotr. A. Valaškevičienės

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

Aloyzo Mišios Dievo Apvaizdos 
parapijoje buvo 1997 m. rugsėjo 14 
d. Kun. Aloyzas per tuos šešerius 
su puse metų išlydėjo amžinybėn 
80 parapijiečių, pakrištijo 45 vaiku
čius, 34 vaikučiai priėmė Pirmąją 
Komuniją, sujungė 10 porų.

Paskutinės kunigo Aloyzo Mi
šios Dievo Apvaizdos šventovėje 
buvo kovo 21 d. Užrekorduotas jo 
paskutinis turiningas pamokslas. 
Fotografuota jo paskutinis žingsnis 
nuo altoriaus, prie kurio jis taip 
nuoširdžiai melsdavosi ir laiminda
vo parapijiečius. Tegu būna jam 
svetingi kanadiečiai... Šv. Kazimie
ro parapijos parapijiečiai. Dievo 
Apvaizdos parapijiečiai, buvusiam 
mielam klebonui kunigai Aloyzui 
Volškiui linkėjo gausios Dievo pa
laimos... Rožė Ražauskienė

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KLB ŠIOS APYLINKĖS au

kos Vasario 16-sios proga: $50 - P. 
Lapienis; $30 - J. Jauneika; $25 - J. 
Mačiulis; $20 - A. Augustinavičius, 
V. Čiuprinskas, V. Cvirkienė, A. 
Klemkienė, P. Pargauskas, sn., S. Vi
limienė, J. Vieraitis, J. Vitas, A. Os
valdas.

Aukas surinko V. Lapienienė

Wasaga Beach, Ont.
STEIGIAMASIS PENSININ

KŲ KLUBO susirinkimas įvyko 
š.m. balandžio 4 d. Išrinkta šešių 
žmonių valdyba. Klubas šaukia kitą 
visuotinį susirinkimą gegužės 12 d. 
2 v.p.p. Dėl informacijų skambinki
te tel. 705 429-3651. Joana

Edmonton, Alberta
“VOLUNGĖS” DAINOS. Ed- 

montono lietuviai labai apsidžiaugė 
sužinoję, kad juos aplankys Toron
to choro “Volungė” dainininkių gru
pė Vasario 16-Kovo 11 proga. Ka
dangi jos galėjo atvykti į Edmon- 
toną tik Vasario 28, tai minėjimas 
buvo surengtas prisitaikant prie jų. 
Minėj imas-koncertas įvyko Ed- 
monto Lietuvių Namuose, kur susi
rinko pilna salė žmonių (apie 120). 
Po trumpos oficialios dalies vieš
nios iš Toronto su vadove D. Vis- 
kontiene padainavo nemažai gražių 
dainų. Visos dainos žavėjo klausy
tojus. Per pertrauką buvo skani, šil
ta vakarienė (su vynu), paruošta 
Helen Papley ir jos pagalbininkių. 
Po geros vakarienės ir saldumynų, 
viešnios iš Toronto tęsė dainavimo 
programą. Antroji koncerto dalis 
dar labiau sužavėjo dalyvius. Visi 
dalyviai buvo labai patenkinti, kad 
turėjo progą paklausyti gražaus dai
navimo.

Edmontono lietuviai, jų šeimos
ir jų draugai labai dėkoja “Volun
gės” choro dainininkių grupei ir jų 
vadovei už apsilankymą Edmonto- 
ne ir už tokį gražų koncertą. Būda
mi toli nuo didelių lietuvių centrų, 
mes turime mažai progų pasigėrėti 
lietuviškom dainom ar kitomis lie
tuvių kultūrinėmis programomis. 
Mes tikimės, kad ir ateityje vėl tu
rėsime progų panašioms progra
moms. V.K.

Hamilton, Ont.
LIŪDNA ŽINIA. Kovo 23 d. 

Hamiltono lietuvius pasiekė nema
loni žinia - Bidderfordo slaugos 
namuose JAV, mirė buvęs ilgame
tis Hamiltono Aušros Vartų parapi
jos klebonas kun. Juvenalis Liauba, 
OFM. Gimęs 1918 m. Mason City, 
Iowa, JAV, dar neturėdamas 3-jų 
metų su tėvais sugrįžo Lietuvon. 
Tėvai jam buvo numatę ūkininko 
dalią, o vyresnį Jonuko brolį norėjo 
matyti kunigu. Brolių polinkiai bu
vo skirtingi ir jie sukeitė tėvų su
manymą. Jonukas mokėsi Mažeikių 
gimnazijoje ir 1933 m. atėjo pas 
Kretingos pranciškonus. 1937 m. 
išvyko mokytis Italijon ir 1941 m. 
buvo įšventintas kunigu. Kai artėjo 
II-jo Pasaulinio karo grėsmė, atvy
ko į Niujorką, kur jį priėmė pran
ciškonai. Netrukus jis persikėlė į 
Kanadą. 1952 m. Toronto universi
tete gavo filosofijos licenciato 
laipsnį. Dirbo St. Catharines, vėliau 
iki 2000 m. Hamiltono Aušros Var
tų parapijos klebonu.

Velionis palaidotas Niujorke, 
Šv. Jono kapinėse, pranciškonų 
skyriuje. Kovo 28 d. buvo aukoja
mos šv. Mišios už a.a. Juvenalio
Liaubos vėlę. Klebonas kun. A. 
Šarka, OFM, pamoksle ragino mal
dose prisiminti amžinybėn iškelia
vusius artimus žmones, ypač tuos, 
kurie nuėjo ilgą gyvenimo atkarpą 
šalia mūsų. Toks buvo velionis 
kun. J. Liauba, OFM.

Dėl šventovės remonto darbų 
šv. Mišios buvo aukojamos Jauni
mo centre, kuris buvo tam tikslui 
atitinkamai paruoštas. A.a. kun. 
Juvenalio paveikslas, gyvų gėlių 
kryžius ir juodais kaspinais papuoš
tos žvakės priminė tuos netolimus 
metus, kai velionis buvo žvalus ir 
trykštantis energija. Visi maldose 
prašėme, kad amžinoji šviesa ve
lioniui šviestų. D.G.

A.a. Antaninos Asmenavičie- 
nės 6-jų mirties metinių prisimini
mui, vyras Juozas Asmenavičius 
“Pagalbai Lietuvos vaikams” auko
jo $500.

A.a. kun. Juvenaliaus Liau
bos, OFM, atminimui “Pagalbai 
Lietuvos vaikams” aukojo: $50 - J. 
Asmenavičius; $25 - D. M. Joni
kai; $20 - E. K. Gudinskai; $20 - 
I. J. Jokubynai.

Dėkojame aukojusiems -
PLV komitetas

A.a. Jono Vizgirdos atmini
mui “Vaikų dienos centrams” auko
jo: $50 - M. J. Vizgirdai, Z. A. Sta
nevičiai; $30 - M. ir V. Kazlauskai; 
$25 - M. D. Jonikai; $20 - A. Vo- 
lungienė, G. Montvilienė, E. Liau- 
kienė, J. Gedrimienė, V. Girnius, F. 
Pinkevičius, Al. Kažemėkienė, Br. 
Skvereckienė; $10 - Aid. Norkienė, 
Ad. Gedminienė.

Užjaučiame mirusiojo artimuo
sius ir nuoširdžiai dėkojame už 
aukas - VDC komitetas

JA Valstybės
Detroito lietuviai Vasario 16- 

ąją minėjo sekmadienį, vasario 15 
d. Dievo Apvaizdos šventovėje. 
Mišias aukojo parapijos klebonas 
kun. A. Volskis. Ateitininkų ir 
skautų organizacijos pamaldose da
lyvavo su vėliavomis. Skaitinius at
liko jaunos mergaitės, pasipuošu
sios tautiniais drabužiais. Bendram 
giedojimui vadovavo P. Zaranka, 
talkinamas E. Skročio, L. Mikulio- 
nio ir V. Underio, vargonuojant R. 
Giedraitienei. Po pamaldų parapijos 
salėje prie gražiai papuoštų stalų 
visi papietavo. Minėjimą pradėjo ir 
jam vadovavo LB Detroito apylin
kės valdybos pirm. R. Vilkienė. P. 
Zarankai vadovaujant visi minėji
mo dalyviai sugiedojo JAV himną. 
Tylos minute pagerbti žuvę už Lie
tuvos laisvę. Perskaitytas Lietuvos 
garbės konsulo Mičigano valstijoje 
J. Jurgučio atsiųstas sveikinimas. 
Pati programos vadovė skaitė pa
skaitą apie Vasario 16-tosios minė
jimą, kai Lietuva buvo okupuota. 
Meninėje programoje poeziją skaitė 
A. Miliūnas, eilėraščius deklamavo 
L. Maziliauskienė, tautinių šokių 
pašoko ansamblis “Šaltinis”, vado
vaujamas V. Viskantienės. Detroito 
lietuvių merginų grupė padainavo 
tris dainas. Paskutinę dainą Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos dainavo ir 
visa salė. Minėjimas baigtas Lietu
vos himnu, kurį sugiedojo lietuvių 
mokyklos mokiniai. (Draugas, 
2004 m., 49 nr.)

Marquette parke Čikagoje 
atsteigta Lietuvių bendruomenė. 
LB JAV Vidurio vakarų apygardos 
pirm. A. Šakalaitė, talkinant kun. 
R. Adomavičiui, sukvietė tautiečius 
pasitarimui dėl bendruomeninės 
veiklos atgaivinimo šioje apylinkė
je. Pasitarimas įvyko sekmadienį, 
vasario 8, po pamaldų Švč. M. Ma
rijos parapijos salėje. Jį pradėjo A. 
Šakalaitė, pasidžiaugdama dalyvių 
gausumu ir pakviesdama susirinki
mui pirmininkauti A. Sakalienę ir 
sekretoriauti L. Einikienę. Pirmi
ninkaujanti pažymėjo, kad reikia 
veikti bendrai bei organizuotai, ir 
šio susirinkimo tikslas esąs išrinkti 
LB Marquette parko apylinkės val
dybą. į ją pasiūlyti šie kandidatai: 
L. Einikienė, E. Pocius, R. Rašy- 
mienė, A. Rašymas, Br. Barakaus- 
kienė, G. Jucienė, o į revizijos ko
misiją T. Mitkus, O. Anglickienė ir 
R. Graberauskas. Visi ir buvo iš
rinkti į valdybą bei revizijos komi
siją. į valdybą įėjo ir naujai atvyku
sių iš Lietuvos. Savaitės eigoje iš
rinktieji vėl susirinko ir pasiskirstė 
pareigomis: pirm. A. Rašymas, pa
vaduotoja Br. Baranauskienė, sekr. 
L. Einikienė, ižd. E. Pocius, narės - 
G. Jucienė ir R. Rašymienė. Šiai 
apylinkei priklausys Marquette Par
ko ir artimų vietovių lietuviai. 
(Draugas, 2004 m., 40 nr.)

Estija
Estijos lietuvių bendruomenė 

atšventė 15 metų sukaktį, kai ji bu
vo įregistruota kaip tautinė mažuma 
šiame krašte. Šventėje, vykusioje 
Talino rotušės centre, dalyvavo per 
100 žmonių. Buvo atvykusių ir iš 
kitų Estijos vietovių, taipgi dalyva
vo estų valdžios atstovai bei kitų 
mažumų atstovai. Lietuvos seimo 
narys E. Kaniava, dainuodamas su 
este Pilie Lili, dalyviams suteikė 
nemažai džiaugsmo. Taip pat šven
tėje dalyvavo ir Neringos meras S. 
Mikelis, atvežęs dovanų lietuviškų 
knygų. Praėjusių metų gruodžio 7 
d. Šv. Petro ir Povilo katedroje 
Mišias aukojo mons. Philippe, savo 
pamoksle pasidžiaugęs lietuvių ga

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

<(T Ą T VA?) LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki..... ..0.75% Asmenines nuo.............4.30%
santaupas............................... ..1.00% nekilo, turto 1 m............4.20%
kasd. pal. taupymo sąsk...... ..0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................. ..1.35%
180 dienų indėlius................
1 m. term, indėlius................

..1.40%

..1.80% apmokėjimai.
2 m. term, indėlius................ ..2.00% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius................ ..2.35% apdraustos TALKOS
4 m. term, indėlius................
5 m. term, indėlius................

..2.75%

..3.25%
atsargos kapitalu

RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)................................ ..1.00% valdžios Iki $100,000.00
1 m. ind............................... .. ..1.80% sumos draudimu
2 m. ind................................... ..2.00%
3 m. ind................................... ..2.35%
4 m. Ind................................... ..2.75%
5 m. ind................................... ..3.25%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

jumu, jautrumu, atvirumu ir išskir
tine įtaka krašto gyventojams. Prie 
lietuviškos veiklos prisideda Lietuvos 
ambasadorius A. Vinkus Taline.

(Pasaulio lietuvis, 2004 m., 2 nr.)

Prancūzija
Jaunos lietuvių režisierės 

Oksanos Burajos dokumentinis 
filmas Dienoraštis Klermon-Ferano 
vietovėje vaizdajuostinių filmų fes
tivalyje Prancūzijoje laimėjo pa
grindinį apdovanojimą. Šiame festi
valyje parodyti 46 pasaulio valsty
bių vaizdajuosčių formato filmai. 
O. Buraja pernai įsigijo Lietuvos 
muzikos akademijos kino ir televi
zijos režisūros magistrės laipsnį. Ji 
yra sukūrusi tik tris filmus ir lai
mėjusi du apdovanojimus. 2002 m. 
apdovanojimu buvo įvertintas jos 
filmas Mama. (BNS).

Lenkija
Sausio mėn. įvykiai Seinuose. 

Sausio 13 d. Lietuvių Namuose iš
kilmingai paminėta Sausio 13-toji. 
Meninę programą atliko Seinų pa
grindinės mokyklos mokiniai, pa
rengti mokytojų B. Misiukonienės 
ir V. Batvinsko. Minėjime dalyva
vo Lietuvos vicekonsulas Seinuose 
N. Baranauskas, mokytojai ir kiti 
svečiai. Pabaigai parodytas filmas 
apie 1991 m. įvykusį susirinkimą 
Punske. Sausio 25 d. Lietuvių Na
muose įvyko Vaikų eglutė. Progra
moje dalyvavo Lietuvių Namų gim
nazistų grupė bei tautinių šokių 
grupės “Mažyliai” ir “Žiburėlis”, 
vadovaujant A. Dzimidai. Eilėraš
čius deklamavo Seinų pagrindinių 
mokyklų mokiniai, lankantys lietu
viškas pamokas. Jie taipgi su mo
kytoja B. Misiukoniene parengė 
spektaklį. Mažieji taip pat vaidino, 
parengti A. Maksimavičienės. 
Aradnykų ir Klevų mokyklų moki
niai deklamavo eilėraščius, padai
navo dainelių. Atvyko ir Kalėdų se
nelis su dovanėlėmis vaikams. Po 
programos vaikai buvo pavaišinti. 
Savaitės pradžioje vaikus aplankė 
ateitininkai studentai iš Lietuvos, 
kurie stovyklavo Punske. Jie pažai
dė su vaikais, o pastarieji pasirodė 
ir su trumpa programėle. Studentai 
vėliau susitiko su Lietuvos konsula
to Seinuose darbuotojais, taipgi ap
lankė žymesnes vietas Seinuose. 
Vaikai dalyvavo ir Sporto dienoje. 
Jie bėgiojo, lenktyniavo, žaidė stalo 
tenisą. Mokiniai džiaugėsi proga 
pasivažinėti ir rogėmis. (Aušra, 
2004 m., 3 nr.)

Australija
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas Geelongo lietu
vių telkiny vasario 15 d. pradėtas 
Šv. Petro ir Povilo šventovėje pa
maldomis. Mišias atnašavo kun. A. 
Šimkus, atvykęs iš Melburno. Mi
nėjimo programa vyko Lietuvių 
Namuose. Vėliavas į salę įnešė tau
tinių šokių ansamblio “Gegutė” šo
kėjai. Visi dalyviai sugiedojo Lie
tuvos himną. J. Tamošiūnas per
skaitė Lietuvos tarybos Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo aktą. Paskaitą skaitė sve
čias iš Adelaidės inž. J. Bajorinas. 
Iš Australijos lietuvių bendruome
nės valdybos gauti ir įteikti padė
kos raštai už bendruomeninę veiklą 
Geelonge šiems asmenims: St. Šu
tui, G. Valaitienei, V. Brener, J. 
Obeliūnui ir dr. E. Reilly. Meninėje 
programoje pasirodė ansamblio 
“Gegutė” tautinių šokių šokėjai, va
dovaujami Birutės Liebich, ir cho
ras “Viltis”, vadovaujamas Aldonos 
Scano. Po programos vyko vaišės. 
(Mūsų pastogė, 2004 m. 10 nr.)

■———*— J. Andr.

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


Dailininkui iškeliavus amžinybėn
A. a. Juozas Bakis 1922-2003

Žemaitis iš Žilių kaimo ne
toli Papilės - tarp Mažeikių ir 
Šiaulių - Juozas “Juzė” Bakis, 
keramikas, skulptorius, tapyto
jas, gimęs 1922 m. lapkričio 7 
d., mirė Toronte 2003 m. gruo
džio 7 d. Palaidotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse, Mississaugo- 
je, palikuonių valia, be apeigų 
bei atsisveikinimo su draugais ir 
jį gerbusiais. Kiek vėliau prel. 
Jono Staškevičiaus dėka gausus 
jų būrys galėjo tai atlikti gedu
lingose pamaldose Lietuvos 
kankinių šventovėje.

Jis buvo žinomas kaip mie
las, draugiškas, paslaugus žmo
gus. Ne tik draugams, bet ir vi
sai torontiečių visuomenei — 
vienas iš dailininkų Telesforo 
Valiaus ir Jurgio Račkaus triju
lės, patarinėjęs, talkinęs dailės 
reikaluose.

Mažeikiuose lankęs dramos 
studiją ir ten vaidinęs, vėliau sa
vo pomėgio viešai neberodė. 
Tiktai savųjų tarpe padeklamuo
davo pamėgtus poetus, ypač kitą 
žemaitį Mačernį.

Pokaryje Vokietijos Frei- 
burge baigė dailės studijas lietu
vių pastangomis bei prancūzų 
okupacinės valdžios globa 
įsteigtoje vien lietuviškoje dai
lės akademijoje - Ecole des Arts 
et Metiers. 1948 m. Vokietijoje 
leidžiamame žurnale Aidai aka
demijos absolventų apžvalgoje 
Bakis nurodytas “gabiausias ke
ramikos studijos mokinys”. Ne
veltui tuoj pat po baigimo jis 
buvo paskirtas akademijos kera
mikos studijų vedėju. Tais pa
čiais metais Vokietijoje išleista
me egzilų dailininkų albume Li
thuanian Art in Exile Bakiui pa-

Dail. Juozas Bakis, Gedimino stulpai

Vertingi dailės kuriniai
Grafiko Otis Tamašausko kūrinių paroda Toronte, 

veiksianti iki gegužės 7 dienos
Balandžio mėnesį torontie- 

čiams atsirado išskirtina proga 
šiame mieste pamatyti talentin
go grafiko darbus. Otis Tama
šauskas, jaunystėje gyvenęs To
ronte, yra žinomas Kanados 
mastu kaip vienas iš šios srities 
žymiausių menininkų. Jo 30 me
tų veikla yra plati ir įspūdinga, 
kaip ir pati jo kūryba.

Gimęs Vokietijoje 1947 m., 
O. Tamašauskas augo Toronte, 
baigė Central Technical mokyk
lą ir Windsoro universitetą. Stu
dijavęs psichologiją, perėjo į 
dailę, kurioje jį labiausiai paga
vo grafika (“printmaking”). Pra
dėjo dirbti “Open Studio” dailės 
grupėje. Jo veikla plėtėsi. Jis sa
vo kūrinius rodė asmeninėse ir 
grupinėse parodose ne tik To
ronte (pvz. žymioje “Mira Go
dard” galerijoje), ir visoje Kana
doje, JAV-se nuo San Francisco 
iki Niujorko, taip pat Škotijoje, 
Australijoje, Japonijoje, Čilėje, 
Italijoje, Prancūzijoje ir kitur. 
Turintis “master-printer” specia

šomis”) 2004

Dail. Juozas Bakis 2002 m.
Ntr. E. Čuplinsko

skirtos dvi jo darbų nuotraukos. 
Taigi jis jau tuomet buvo pripa
žintas vienu geriausių tuometi
nių egzilio lietuvių dailininkų. 
Jis paminėtas ir Bostone išleis
toje Lietuvių enciklopedijoje.

1948 m. iškvietimu atvykęs 
į Torontą, Bakis, kaip ir kone 
visi, duoną pelnėsi ne pagal sa
vo paskirtį. Teko fiziškai dirbti 
prie statybų, dažyti namus. 
Draugams pajuokaudavo, jog 
darbuojąsis savoje profesijoje. Ir 
sunkiai dirbdamas jis nenustojo 
kūręs. Tarp kitų darbų padarė 
Kryžiaus kelių keramikinius ba
reljefus lietuvių senojoje šv. Jo
no Kr. šventovėje Toronte ir 
skaldyto stiklo vitražus. Tie kū
riniai buvo perkelti į Lietuvos 
kankinių šventovę Mississaugo- 
je. Ten pat metalo deriniais api
pavidalino, sušvelnino masinę 
Romo Maziliausko prisikėlusio 
Kristaus skulptūrą.

Kiek prasigyvenęs, apie 
1956 m. Juozas nuvyko į Pary
žių, tuomet dar laikomu pasauli
niu dailės centru. Ten ištisus 
metus stebėjo dailės eigą, tobu
linosi ir ten surengė savo darbų 
parodą. Sugrįžęs Torontan, ska
tinamas ir remiamas žmonos 
Ilonos Katchytės jau atsidėjo 
vien kūrybiniam darbui.

Netoli Toronto, prie Bolto- 
r.o miestelio, Bakiai įsigijo ūkį, 
kuriame Juozas įrengė studiją su 
visomis jo darbui reikalingomis 
priemonėmis. Jis dirbo keliose 
dailės srityse, mažiau keramiko
je, daugiau vario lydiniuose, 
kartais suderindamas metalą su 
keramika ir skaldytu stiklu. Grį
žęs iš Paryžiaus ėmė ir tapyti, 

lybę, jis yra skaitęs paskaitas ir 
vadovavęs seminarams daugely
je Šiaurės Amerikos mokyklų, 
meno centrų ir universitetų. Jo 
kūryba aptariama daugiau kaip 
dešimtyje leidinių, įskaitant Ka
nados enciklopediją ir įvairius 
veikalus apie meną, o darbų yra 
daugiau kaip trisdešimtyje bend
rovių arba viešų centrų rinkinių.

O. Tamašauskas nuo 1978 
m. dėsto graviravimą, litografiją 
- “Three Schools of Art”, 
“Open Studio”, Hamiltono Mc
Master ir Toronto universitetuo
se, o nuo 1980 m. - Queen’s 
universitete Kingstone, kur jis 
yra “associate” profesorius, gy
vena netoli Gananoque.

Jo parodos atidarymas To
ronto “DeLeon White” galerijo
je (1096 Queen St. W.) įvyko 
kovo 27 d. Čia galima pamatyti 
jo darbų įvairovę. Sienoje iška
binti įrėminti dideli ir maži gra
fikos darbai - litografijos, kurio
se jis vartoja fotografijas bei ko
liažo techniką. Du išskirtini kū- 

tačiau tai nebuvo jo žanras. Da
lyvaudavo grupinėse parodose 
tiek savųjų, tiek kanadiečių, tik 
vis nesiryžo asmeninei parodai. 
Jo darbai matyti ir Jungtinėse 
Valstijose. Daug kūrinių pateko 
į lietuviškus namus.

Juozas Bakis pirmiausia bu
vo keramikas. Jis artimai jautė 
molį, iš jo iškylančią formą, pa
žinojo glazūros kaitą. Nebuvo 
puodžius - jo keramikiniai dar
bai yra skulptūriniai. Gaila, kad 
savo lyg įgimtos tvirtybės uo
liau nepuoselėjo. Gal todėl, kad 
šiame kontinente keramika telai
koma šalutine, pritaikomąja dai
le, ne kaip Lietuvoje bei visoje 
Europoje. Didesnį dėmesį jis 
kreipė į suvirintų vario vamzde
lių bei plokščių kompozicijas. 
Vien jų dabar stovi Lietuvių 
muziejuje Anapilyje. Bakio kū
ryba nebuvo radikalaus, šiuolai
kinio pobūdžio. Jis ėjo, tęsė ir 
tobulino kelią kuriuo buvo pra
dėjęs eiti.

Ilona ir Juozas Bakiai šilti ir 
vaišingi asmenys. Jų sodyboje 
dažnai viešėdavo ne tik seni 
draugai, bet ir arčiau meno 
esantys jaunesnieji, kurie leng
vai sutapo su Bakiais. Laisvalai
kiu Juozas buvo aistringas me
džiotojas.

Prieš aštuonolika metų nete
kęs savo stipraus gyvenimo 
ramsčio Ilonos, jis sugrįžo To
rontan ir įsikūrė netoli Lietuvių 
Namų. Dar planavo savuose na
muose įsirengti studiją, tačiau 
tam jau nebeužteko jėgų.

Gimtoje žemėje lankėsi po
rą kartų. Gaila, ten nenuvežė nė 
vieno savo kūrinio, kuris dabar 
tikrai būtų Žemaitijos muziejuje 
greta kitų išeivijos kraštiečių 
dailininkų.

Juozas buvo kuklus asmuo. 
Apie jo kūrybą spaudoje mažai 
tebuvo rašyta. Gyvenimo saulė- 
Wje jis prašė aptarti jo kūrybą 
išleistinai knygai. Tik sakė: “Pa
rašyk vien teisybę apie mano 
darbus, taip kaip jie tau atrodo”. 
Nesuskubo paruošti duomenų, o 
dabar jie jau gal šiukšlyne.

Visai be reikalo taip kukli
nosi tas mielasis Juzė. Juk dailė
je pasiekė daug, nors gal ir neiš
sipildė visos jo svajonės. Būti 
pilnai nepasitenkinusiam savo 
darbais, neįveikus to, ko siekta, 
juk yra tikro menininko dalia. 
Tokia atiteko ir Juozui Bakiui.

P. Alba

Otis Tamašauskas, “The Table Lands” (litografija, 2004), matoma da
bartinėje parodoje Toronte _________________________ ___

riniai vadintųsi instaliacijomis. 
Vienas - ant paveikslo pritaisyta 
dalis išrūdijusio laivo korpuso, 
kuriame išpjaustytos žuvies for
mos. Per jas šviečia sodrios, po 
apačia esančios litografijos spal
vos. Deja, galerijoje nepakanka
mai duota vietos šiam kūriniui 
tinkamai parodyti.

Antroji instaliacija - irgi jo 
rankų darbas. Ant trijų masyvi
nių seno pianino kojų pastatytas, 
šiferio (“slate”) plokšte dengtas 
“baldas”, kurio dviejose pusėse 
įmontuoti stalčiai. Dviejuose - 
elektroniniai ekranai, rodantys 
Newfoundland vaizdus, o kituo
se - įvairiai išdėstyti tos provin
cijos vietoves primenantys kū
rinėliai.

Trimačių darbų šioje paro
doje yra ir iš ankstesnių ciklų, 
kuriuose menininkas įvairiais 
būdais sujungia fizinius daiktus, 
juos suklijavęs ar sukalęs. Da
bartiniuose paveiksluose jis tris 
dimensijas vaizduoja grynai li- 
tografiniu būdu, pvz. “View of 
the Lomond River”, į kurį žiū
rint, jaučiama lyg per žiūronus 
stebimas gamtovaizdis, o kraš
tuose dar įkomponuoti ir kiti 
gamtos reiškiniai.

Dailininkas Juozas Bakis, “Sea Leda”

Filmas “Kristaus kančia”
Mano nuomone, jis yra la

bai reikšmingas ir verta į jį at
kreipti dėmesį. Aš pats jau du 
kartus tą filmą žiūrėjau, su daug 
kuo apie tai kalbėjau ir ne vie
nas yra pasakęs: “Bet čia tik fil
mas”. Taip bet tai daug daugiau 
negu tik paprastas filmas. Tai 
realybė Jėzaus kančios dėl žmo
nijos išganymo. Tai gilus išgy
venimas.

Kiti sako: “Aš jau tą viską 
žinau”. Mes nieko nežinome. 
Esame pripratę matyti mielą Jė
zaus veidą, dažnai besišypsantį. 
Čia pamatome Jo tikrą kančią. 
Kun. R. Rosica, rašydamas The 
Globe and Mail dienraštyje, sa
ko: “Filmas nėra ir nepretenduo
ja būti dokumentiniu, jis yra re
žisieriaus vaizduotės kūrinys”. 
Tai neteisybė. Popiežius Jonas 
Paulius II peržiūrėjo šį filmą 
2003 m. gruodžio mėn. priva
čioje rezidencijoje ir pareiškė:

Grafikas OTIS TAMAŠAUSKAS

Dabartinės parodos kūri
niuose Otis Tamašauskas paro
do jam būdingą originalumą. 
Vartodamas įvairias medžiagas, 
jis sukuria sudėtingus ir ener
gingus formų bei spalvų deri
nius, perduodamas gamtos ir 
mitologijos tematiką.

Žodžiais apibūdinti meno 
kūrinius, įspūdį, kurį jie palieka 
yra Sizifo darbas, ne tik todėl,

“Viskas parodyta taip, kaip bu
vo”. Vatikano pritarimas išsklai
dė daugumos kritikų abejones.

Kurdamas šį filmą Mel Gib
son labai rizikavo, nes dėl savo 
religinių pažiūrų jis ir taip nebu
vo populiarus tarp kai kurių Ho- 
lyvudo veikėjų. Filmo kūrimo 
metu jis kiekvieną rytą dalyvau
davo Mišiose. Žmonės filmavi
mo aikštelėje atsiversdavo.

Filme yra tiksliausias ir tik- 
roviškiausias nukryžiavimo pa
vaizdavimas. Žiūrėdamas šį fil- 
mąjautiesi tarsi ilgiau nei valan
dą stebėtum kankinimus To, ku
ris tave labiausia myli. Aišku, 
šis filmas yra žiaurus, tačiau 
joks žiaurumas čia nėra be pa
grindo, - tai būtina norint išlai
kyti realizmą, kurio Gibson ir 
siekė: “Aš stengiausi parodyti, 
kiek galima realistiškiau, - sako 
Gibson apie savo darbą. - Norė
jau, kad žiūrovai jaustųsi taip,
tarsi jie iš tikrųjų ten dalyvautų 
ir būtų tų įvykių liudininkai.” 
Jėzų vaizduojąs aktorius Jim 
Caviezell yra taip pat katalikas. 
Jis pareiškė nenorįs, kad žmonės 
matytąjį, o ne Jėzų.

Daugelis kritikų mano, kad 
filmas sukels antisemitizmo 
bangą. Iš tikrųjų toks galvojimas 
yra klaidingas. Tai nėra krikš
čionių nusiteikimas prieš žydus. 
Nors iš tiesų visi filmo herojai 
yra žydai, bet nepamirškime, 
kad ir mūsų Išganytojas buvo 
žydas, Naująjį Testamentą, kaip 
ir visą Šventąjį Raštą taip pat ra
šė žydai. Mel Gibson sako: 
“Žiūrėdamas į Kristaus nukry
žiavimą, aš pirmiausia matau sa
vo kaltę dėl to”. Jėzus mirė už 
visą žmoniją. Jis kentėjo už mus 
visus.

Žiūrint tą filmą pirmą ir ant
rą kartą vis tos pačios mintys 
skverbėsi į mano širdį, kad ne 
žydai, ar romėnai kalė Jėzų prie 
kryžiaus, bet mano nuodėmės. į 
Jėzų buvo sudėtos visų mūsų 
nuodėmės, į Tą, kuris nepažino 
nuodėmės.

Vincas Kolyčius

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Jpdįp rCJpKip

kad žodžiai tampa per “sunkūs” 
stengiantis jais išreikšti, ką akis 
aprėpia, bėgdama per viename 
rėme sudėtas įvairenybes. Taip' 
pat kiekvienas į tai žiūrintis ki
taip mato, kitaip būna paveikia
mas. Todėl svarbu parodą aplan
kyti patiems, patirti šių darbų 
gelmes. Parodą, kurios pavadi
nimas yra The Narrative Impul
se of Newfoundland Landscape 
lankoma iki gegužės 7 d. RSJ

□ KlILTMĖJE VEIKLOJE
Levo Vladimirovo (1912- 

1999), vieno žymiausių XX š. Lie
tuvos knygotyros ir bibliotekinin
kystės specialistų, mokslininko ir 
pedagogo, sulaukusio plataus 
tarptautinio pripažinimo, mirties 
penkmetis sukako š. m. vasario 20 
dieną. Gimė 1912 m. kovo 11 že
maičių bajoraitės, dantų gydytojos 
Stefanijos Daujotaitės ir Peterbur
go politechnikos instituto studento 
Ivan Vladimirovo šeimoje. Knygas 
pamėgo dar vaikystėje, padėda
mas motinai tvarkyti Šiauliuose jos 
įsteigtą biblioteką-skaityklą (1923- 
24 m.). Mokėsi Šiaulių, Vilniaus ir 
Šilutės gimnazijose; 1932-1936 m. 
studijavo Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete vokiečių ir anglų kal
bas bei pedagogiką, 1937-1940 m. 
- ekonomiką. Visuomet šiltai ir 
pagarbiai L. Vladimirovas prisi
mindavo savo dėstytojus universi
tete - profesorius Vosylių Seze- 
maną, Levą Karsaviną, Mykolą 
Roemerį, Vincą Krėvę, Balį Šruo- 
gą, Vaclovą ir Viktorą Biržiškas.

1948-1964 m. dėstė Vilniaus 
universitete ir buvo VU bibliote
kos direktorius; įsteigė VU biblio
tekininkystės ir bibliografijos ka
tedrą. 1964-1970 m. buvo Jungti
nių Tautų centrinės Dag Ham- 
markskjold bibliotekos Niujorke 
direktorius, kur savo dviejų trime
tinių kadencijų metu įdiegė daug 
patobulinimų - įvedė ir išplėtė do
kumentinės informacijos kompiu
terizavimo programą, plėtė JT do
kumentų depozitinių bibliotekų 
tinklą. Jo rūpesčiu tokios depoziti
nės bibliotekos statusas buvo su
teiktas ir VU bibliotekai. 1970- 
1985 m. buvo VU Mokslinės in
formatikos katedros vedėjas, nuo 
1979 m. profesorius. 1965 m. VU 
apgynė istorijos mokslų daktaro 
disertaciją, 1993 m. nostrifikuotas 
humanitarinių mokslų daktaru. 
Nuo 1967 m. dalyvavo IFLA (In
ternational Federation of Library 
Associations) veikloje; 1970 m. ta
po IFLA Bibliotekinių kadrų ren
gimo komisijos sekretoriumi, vė
liau - nuo 1973 m. - Bibliotekinių 
mokyklų sekcijos pirmininkas. Jo 
atsakomybėje buvo universitetinių 
bei viešųjų bibliotekų kadrų pa
ruošimas - labiausiai tokios pagal
bos reikėjo atsilikusiuose pasaulio 
kraštuose, ypač Afrikoje.

Levas Vladimirovas - per 450 
mokslinių ir mokslo populiarinimo 
darbų autorius, tarp jų stambesnės 
knygos: Vilniaus universiteto biblio
teka (1958), Knygos istorija (1979), 
Pranciškus Skorina - pirmasis Di
džiosios Lietuvos kunigaikštystės 
spaustuvininkas (1992), Vilniaus 
universiteto istorija (tritomio bend
raautoris). Bendradarbiavo Lietu
vos ir užsienio spaudoje. Savo 
straipsniuose iškėlė svarbų Vil
niaus vaidmenį spaudos plitime 
Rytų Europoje, Londono Britų 
muziejuje “atrado” ir aprašė lietu
vį John Lettau, dar XV š. buvusį 
pirmąjį Londono spaustuvininką. 
Bene didžiausias L. Vladimirovo 
nuopelnas Lietuvai - tai sugrąžini
mas į Lietuvą iš Rusijos ir Ukrai
nos institucijų dar caro laikais iš
gabentų 15,000 senų rankraščių ir 
knygų, tarp kurių buvo daug uni
kalių veikalų ir pirmosios lietuviš
kos knygos - M. Mažvydo Katekiz
mas ir M. Daukšos Postilė. Dėsty
damas VU paruošė daug bibliote
kininkystės ir bibliografijos specia
listų. Apdovanotas Valstybine pre
mija (1981) ir DLK Gedimino or
dinu. Pasak jo kolegų ir studentų, 
prof. Levas Vladimirovas per visą 
savo gyvenimą išliko kuklus, parei
gingas, darbštus, paslaugus, gera
širdis, visada pasiruošęs dosniai 
dalintis savo bibliotekininkystės, 
arba jo žodžiais tariant - knygiaus, 
žiniomis su visais, kurie tuo domė
josi. Šalia meilės knygai, puikiai 
žaidė šachmatais ir ypač mėgo fut
bolą, buvo nepagydomas “Žalgi
rio” komandos sirgalius.

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

Lietuvos valstybinė Martyno Mažvydo biblioteka Vilniuje
Nuotr. G. Kurpio

Lietuvos televizįjos konkur
sas jauniesiems dainininkams 
Dainų dainelė šiemet švenčia 30 
metų jubiliejų. Šis konkursas, ku
riuo siekiama ugdyti vaikų ir 
moksleivių meno ir kūrybos po
reikį, puoselėti akademinio dai
navimo tradicijas, kasmet sutrau
kia apie 20,000 dainininkų iš visos 
Lietuvos. Baigiamajame konkur
se, kuris vyksta Lietuvos valstybi
niame operos ir baleto teatre ir 
būna transliuojamas per televizi
ją, dalyvauja 200 atrinktų geriau
sių dainininkų. Tada būna pager
biami ir ilgalaikiai pedagogai, ku
rie ruošia vaikus konkursui. At
rankos komisijai šiuo metu vado
vauja Muzikos akademijos Daina
vimo katedros vedėjas prof. Vla
dimiras Prudnikovas. Kaip ir kas
met, Dainų dainelė tęsis visą pa
vasarį. Aštuoni konkurso koncer
tai vyks kiekvieną šeštadienį Lie
tuvos vaikų ir jaunimo centre, 
baigiamasis koncertas numatytas 
gegužės 15-16 d.d. Laureatus nuo 
pat 1974 metų saldumynais apdo
vanoja Kauno konditerijos fabri
kas, dabar besivadinantis AB 
“Kraft Foods Lietuva”. Buvusių 
Dainų dainelės laureatų tarpe yra 
visa eilė žinomų dainininkų, kon
certavusių ir Šiaurės Amerikoje, 
kaip Judita Leitaitė, Vytautas 
Juozapaitis, Sigutė Trimakaitė.

Kalbos ir knygos metų rengi
nių programos rėmuose 2004 m. 
lapkričio 18-19 d. Vilniuje rengia
ma tarptautinė konferencija Lietu
viškos knygos ir viešo žodžio kultū
ra: nuo draudimo iki demokratijos. 
Konferenciją rengia Vilniaus uni
versiteto Komunikacijos fakulte
tas, Knygotyros ir dokumentotyros 
institutas ir Žurnalistikos institu
tas. Planuojama turėti 5-6 sekci
jas, kurios vyks lietuvių ir anglų 
kalbomis. Sudarytas konferencijos 
organizacinis komitetas, kurio pir
mininkas prof. D. Kaunas, pava
duotoja doc. A. Nugaraitė, ir na
riai: doc. A. Pacevičius, dr. A. Ab
romaitis, prof, habil. dr. K. Migon 
(Lenkija), dr. A. Walmas (Estija) 
ir V. Zanders (Latvija). Dalyviai 
turėtų iki š.m. gegužės 1 d. užsire
gistruoti ir pateikti, savo praneši
mo pavadinimą; iki lapkričio 1 d. 
pristatyti pranešimo santrauką 
anglų kalba. Norintieji gauti dau
giau ir smulkesnių žinių apie kon
ferenciją prašomi kreiptis į organi
zacinį komitetą (pirm. prof. Do
mas Kaunas, Vilniaus universite
tas, Komunikacijos fakultetas, 
Universiteto 3, 01513 Vilnius, Lie
tuva; tel. +375 2 366 100; faksas 
+375 2 366 104, e-paštas domas. 
kaunas@kf.vu.lt).

Lietuvos valstybinėje Marty
no Mažvydo bibliotekoje, šiemet 
švenčiant lietuviškos spaudos lo
tyniškais rašmenimis atgavimo 
100-sias metines, ruošiama spau
dos draudimo laikų dokumentų ir 
leidinių paroda. Parodos tikslas 
supažindinti visuomenę su keturis 
dešimtmečius (1864-1904) truku
sio Rusijos caro draudimo spaus
dinti lietuvišką spaudą lotyniškais 
rašmenimis istorija, to meto leidi
niais, knygomis, periodine spau
da, žymiausiomis asmenybėmis. 
Parodoje bus to laikotarpio leidi
nių, spausdintų Mažojoje Lietu
voje bei JAV ir platintų Lietuvo
je, knygų, periodinių leidinių, ele
mentorių, “graždankų” ir kt. Lan
kytojai galės susipažinti su Mažo
joje Lietuvoje veikusių spaustuvių 
(Otto von Mauderodės, išleidu
sios 500 lietuviškų knygų, Marty
no Jankaus, Endzio Jagomasto, 
Juliaus Shoenkes) produkcija. Pa
rodoje taip pat bus supažindina
ma su knygnešių veikla. Ypatin
gas dėmesys bus skiriamas vysk. 
Motiejui Valančiui, kuris organi
zavo knygų leidybą Mažojoje Lie
tuvoje ir jų platinimą rusų oku
puotoje Lietuvoje. G.K.

mailto:kaunas@kf.vu.lt
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AKTYVAI per 64 milijonus dolerių
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........................ 1.00%
180-364 d. term.ind....................... 1.10%
1 metų term, indėlius.................. 1.15%
2 metų term, indėlius.................. 1.50%
3 metų term, indėlius.................. 1.85%
4 metų term, indėlius.................. 2.25%
5 metų term, indėlius..................2.50%
1 metų GlC-mėn.palūk................1.00%
1 metųGIC-met. palūk................ 1.40%
2 metų GlC-met. palūk.............1.75%
3 metų GlC-met. palūk.............2.10%
4 metų GlC-met. palūk.............2.50%
5 metų GlC-met. palūk.............2.75%
RRSP, RRIF irOHOSP

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

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

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

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

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines per
laidas (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, 
Kan. ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: 
spausdiname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias 
sąskaitas.
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27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

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 GYDYTOMS

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 

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

— '—————

MARGUTIS Parcels

Toronto “Šatrijos” tunto Kunigaikštienės Birutės draugovės narės prie 
stalo šių metų Kaziuko mugėje, Prisikėlimo par. salėje kovo 7 d. 
Pirmoje eilėje - Liucija Kaminskienė, Arija Škėmienė, Kristina 
Dambaraitė-Janovvicz; antroje eilėje - Irena Petrauskienė, Silvija 
Saplienė, Aldona Sergautienė, Rita Birgiolienė, Angelė Abromaitytė, 
Ilona Tarvydienė, Julija Ruslienė Nuotr. E. Birgiolo

Kėgliavimo klubas "JUNGTIS", užbaigdamas sėkmingą sezoną, 
► dėkoja Lietuvių kredito kooperatyvui "PARAMA" už finansinį 

klubo parėmimą. Maloniai kviečiame naujus narius prisijungti prie 
šio klubo. Nėra amžiaus ribų ir patirtis nebūtina.

ATEINANČIO SEZONO PRADŽIA
š.m. rugsėjo 8 d.

Dėl išsamesnės informacijos skambinkit 
Reginai Stauskienei tel. 905-712-8307

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Dėl liberalų partijos valdi
ninkų išeikvojimų ar lėšų švais
tymo liberalų partijos populiaru
mas smarkiai krito. Vyriausybė 
net neleidžia viešai skelbti tų 
dokumentų, kurie yra susiję su 
ta negerove. Šiuo metu vykstan
čių rinkimų apklausos duomeni
mis, liberalai gali tikėtis tik ma
žumos vyriausybės. Didžiausią 
įtaką valdžiai sudaryti gali turėti 
Kvebeko blokas, nes turėdamas 
51 balsą parlamente, galėtų nu
lemti liberalų ar konservatorių 
persvarą sudarant vyriausybę. 
Liberalai tikisi sustiprinti savo 
padėtį atidedami numatytus rin
kimus ir tuo pačiu mėgindami 
įrodyti savo piliečiams, kad fi
nansinės bėdos nebuvo tokios 
didelės, kaip buvo anksčiau 
skelbta. Generalinė revizorė pa
skelbė faktus, bet valstybė vis 
randa naujų pasiteisinimų. Vals
tybės iždo tarybos pirmininkas 
ėmė teigti, kad šiuo metu trūksta 
tik 13 milijonų dolerių. Deja, jis 
greitai tai paneigė ir prisipažino 
klydęs. Ministeris pirmininkas 
Paul Martin lanko įvairias šalies 
vietoves, ir opozicijos parla
mentarų nuomone, renka sau 
balsus būsimiems rinkimams. 
Kiekviena tokia išvyka Kanados 
mokesčių mokėtojams kainuoja 
nuo 200,000 iki 350,000 dole
rių. Jam net primenama, kad jis 
dažnai praleidžia parlamento ap
klausos sesijas.

Paslaugų teikėjai imigran
tams susidurs su didesniais rei
kalavimais. Po to, kai buvo pa
skelbtos naujos taisyklės imigra
cijos pareigūnams skirti, imigra
cijos ministerė Judy Sgro kartu 
su ministerio pirmininko pava
duotoja Anne McLellan prane
šė, kad nuo balandžio 13 d. tik 
Kanados imigracijos patarėjų 
draugijos nariai ir valstybės pri
pažinti advokatai galės atstovau
ti imigrantams bei prieglobsčio 
prašantiems pabėgėliams imi
graciniuose teismuose ir tarybo
se. Šios taisyklės neliečia tų 
imigrantų, kurių bylos buvo pra
dėtos prieš balandžio 13 d. Kai

Tel: (416)233-4601
w>oo* s«>oo*
Ooff for 1 parcel t>off

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

tokio potvarkio nebuvo, dauge
lis nekvalifikuotų patarėjų iš
naudodavo naivius imigrantus.

Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos narys, kartu su kitais 
dešimčia imigracijos tarnautojų, 
buvo apkaltintas apgavyste, ky
šių ėmimu, klastojimu, suokal
biais ir su ginklais susijusiais 
nusikaltimais. Trejus metus pa
tyrinėjus, Kanados valstybės po
licija (RCMP) rado, kad už 8-15 
tūkst. dolerių kyšį buvo gau
namas teigiamas pabėgėlio by
los sprendimas. Yra iškeltos 278 
bylos. Policijos teigimu, jų gali 
būti dar daugiau.

Sveikatos ministerija gal
voja apie kanapių pardavimą 
vaistinėse. Kanadoje yra 78 re
gistruoti kanapių rūkytojai, ku
riems parduodamas 30 gramų 
džiovintų kanapių maišelis po 
150 dol. ir pristatomas tiesiai 
vartotojui, kuriam jau yra nusta
tytas medicininis tų rūkalų būti
numas. Kanapės auginamos Ma- 
nitobos provincijoje, tačiau par
davinėjimas bus bandomas Britų 
Kolumbijoje, kurioje manoma, 
kad yra 7% provincijos gyven
tojų, vartojančių kanapes medi
ciniškiems reikalams, deja, nele
galiai. Sveikatos ministerija dar 
nėra įsitikinusi kanapių veiks
mingumu sveikatai pagerinti, 
nes nėra atlikti tyrimai. Daugu
ma AIDS ligonių tvirtina, kad 
kanapės mažina skausmus ir 
šleikštumą.

Ontario provincijoje pa
keitus sistemą iš 13 į 12 klasių, 
laikinai sumažėjo ir mokytojų 
paklausa. Vien tik Toronto mo
kyklų taryba planuoja atleisti 
apie 700 mokytojų iš dabar turi
mų 16,000. Prie atleidimų prisi
dėjo taip pat ir 9,000 mažesnis 
mokinių prieaugis. Atleidimo 
priežastis oficialiai skelbiama 
kaip pinigų trūkumas, nes nei 
federacinė nei provincinė vy
riausybė neprisideda prie finan
sinės būklės pagerinimo. Aukš 
tesnio lavinimo mokyklų (kole
gijų) profesoriai, dėstytojai ir ki
ti darbuotojai per savo profesi
nės sąjungos pravestą balsavi
mą, nutarė streikuoti. Jų paja
mos jau mažai kuo skiriasi nuo
gimnazijos mokytojų. Streikas ’ 
paliestų apie 140,000 studentų.

Šiaurės Amerikos valsty
bės planuoja sukurti savo NA
TO variantą ir geriau pasiruošti 
galimam teroristų išpuoliui. 
Siaurės Amerikos oro erdvės
apsaugos vadovybė (NORAD) 
tikisi dabartinę organizaciją pra
plėsti į ją įtraukiant žemės ir jū
rų pajėgas. Kanados gen. Itn. Ed 
Anderson kalbėjęs praeitą savai
tę susirinkusiems akademikams
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.
TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius

SPORTAS
Jaunučių varžybos

Šių metų Šiaurės Amerikos 
jaunučių krepšinio pirmenybės 
vyks Toronte gegužės 28-29-30 
d.d. Varžybas vykdys Prisikėlimo 
par. klubas “Aušra”. Numatoma, 
kad pirmenybėse dalyvaus daugiau 
kaip 40 komandų iš Čikagos, Klyv- 
lando, Detroito, Toronto ir kt. Var
žybos prasidės gegužės 28, penkta
dienį. Galutinė komandų ir žaidėjų 
registracija privalo būti atlikta iki 
2004 m. gegužės 1 d. imtinai pas 
varžybų vadovą Rimą Miečių, 54 
Burrows Ave., Etobicoke, Ont. 
M9B 4W7, Canada. Tel.: 416-234- 
0878 vakare ar 416-234-5792 die
ną. Faksas: 416-234-8506. E-paš- 
tas: rimmerl@sympatico.ca

* ŠALFASS Inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lemiamose rung

tynėse galimybę patekti į Eurolygos 
ketvirtbaigmę Kauno “Žalgiris” su
žlugdė! Likus vos 15,17 sek. “Žal
giris “ dar pirmavo 92:86 ir beveik 
neįtikėtinai, per padarytas klaidas, 
Tel Aviv “Maccabi” krepšininkams 
leido rezultatą išlyginti, o per pratę
simą 96: 107 rezultatu pralaimėti. 
Prie pralaimėjimo daug prisidėjo 
“Maccabi” komandoje žaidžiantis 
lietuvis olimpietis Š. Jasikevičius, 
įmetęs į “Žalgirio” krepšį 37 taš
kus. Pasibaigus reguliariajam aukš
čiausios lygos LKL sezonui, galu
tinė varžybų lentelė yra tokia: 1. 
Kauno “Žalgiris”, 2. Vilniaus “Lie
tuvos rytas”, 3. Šiaulių “Šiauliai”, 
4. Vilniaus “Sakalai”, 5. Alytaus 
“Alita”, 6. Mažeikių “Nafta”, 7. Pa
nevėžio “Aukštaitija”, 8. Kėdainių 
“Nevėžis”, 9. Kauno “TOPO cent
ras - Atletas”, 10. Klaipėdos “Nep
tūnas”. Lenkijoje vykusiose Euro
pos jaunių (iki 18 metų) atrankos 
varžybose Lietuvos rinktinė užėmė 
trečiąją vietą ir įsigijo teisę daly
vauti liepos mėn. Ispanijoje vyk
siančiose baigmės varžybose. Vil
niaus “Lietuvos telekomo” krepši
ninkės jau penktus metus iš eilės ta
po Baltijos moterų krepšinio lygos 
(BWSL) čempionato nugalėtojo
mis. Nepaisant, kad Kauno “Žalgi
ris” nepakliuvo į Eurolygos ketvirt
baigmę, “Žalgirio” centro puolėjas, 
39-erių metų, 220 cm ūgio, Arvy
das Sabonis yra pirmas lietuvis, ta
pęs naudingiausiu Eurolygos regu
liariojo sezono žaidėju bei naudin
giausiu antrojo rato žaidėju.

ŠACHMATAI: Penktajame Eu
ropos moterų čempionate Vokieti
joje Lietuvos atstovės D. Čiukšytė 
ir K. Apanavičiūtė, tarp 108 daly
vių iš 30 šalių, užėmė atitinkamai 
54-ąją ir 81 -ąją vietą.

DVIRAČIAI: 25-osiose dvira
čių lenktynėse “Grand Prix de le- 
Ville de Rennes” Prancūzijoje lie
tuvis S. Ruškys, tarp 90 dviratinin
kų, užėmė antrąją vietą. V.P.

ir kariuomenės vadams, pareiš
kė, kad nepakanka vien tik 
ankstyvo įspėjimo iš erdvės 
ateinantiems pavojams, bet rei
kia ir konkrečios organizacijos 
tiems pavojams pašalinti. Jis no
rėtų ateityje apsisaugoti nuo di
desnių nei “9-11” avarijų, nes 
yra žinoma, kad masinio naiki
nimo ginklų panaudojimas prieš 
demokratinius kraštus jau seniai 
planuojamas.

Spygliuočių medienos ek
sporte į JAV Kanada buvo ap
kaltinta už jos pardavimą že
mesne nei gamybos kaina. Pa
saulio verslo organizacija 
(WTO) sprendė šią apkaltą. Jos 
sprendimas ir JAV, ir Kanadoje 
yra laikomas laimėjimu. Kana
dos verslo ministeris Jim Peter
son sakė esąs patenkintas, nes 
JAV turės perskaičiuoti muito 
mokesčius, kurie yra palankesni 
Kanadai. JAV verslo atstovas 
Robert Zoellick sakė laimėjęs 
bylą, kurią buvo iškėlusi Kana
dos vyriausybė. Panašūs kiti du 
kaltinimai buvo jau anksčiau iš
spręsti Kanados naudai.

Vienas didesnių Kanados 
karo laivų, kartu su 200 karių ir 
helikopterių eskadrile, išvyks į 
tolimąją šiaurę. Šiaurinių pajėgų 
vadas plkn. Norris Pettis tvirti
na, kad tai neturi nieko bendro 
su Danijos savinimusi mažos ir 
negyvenamos trijų kilometrų il
gio Hans salos. 2002 m. Danijos 
karo laivas iškeldino jūreivių 
grupę, kurie iškėlę Danijos vė
liavą, o Kanados vyriausybė pa
skelbė tai kaip priešišką veiks
mą. Užsienių reikalų ministeri
jos atstovas Raynald Doiron 
tvirtina, kad sala priklauso Ka
nadai, nors Danija ją savinasi. 
Abi vyriausybės to per daug ne
sureikšmina, bet sutarimo dar 
nėra. Vykstančio globalinio atši
limo įtakoje Narės sąsiauris tarp 
Kanados Ellesmere salos ir Da
nijos Greenland darosi vis la
biau tinkamas laivybai per išti
sus metus. A.V.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.00% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.00% už 180-269 d. term, indėlius 
1.00% už 270-364 d. term. Indėlius 
1.05% už 1 m. term, indėlius 
1.65% už 2 m. term. Indėlius 
2.15% už 3 m. term, indėlius 
2.60% už 4 m. term, indėlius 
3.00% už 5 m. term. Indėlius 
1.05% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1.30% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
1.90% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.40% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
2.85% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP Ind. (var. rate) 
1.55% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.15% už RRSP 2 m. term. ind. 
2.65% už RRSP 3 m. term. Ind. 
3.10% už RRSP 4 m. term. ind. 
3.60% 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.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.................................4.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų..........................3.55%
2 metų......................... 4.05%
3 metų..........................4.55%
4 metų......................... 4.95%
5 metų..........................5.25%

- su keičiamu 
nuošimčiu.................... 3.75%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

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: lnfo@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., an trad. 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 TINKLALAPĮ: www.parama.ca
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ROYAL LeRAGEI 
■MMMM—Į

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 Avė. Toronto, Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:rimmerl@sympatico.ca
mailto:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca


Naujo klebono sutiktuvės
VIDA LIETUVININKAITĖ

Prieš metus laiko Montre- 
alio Šv. Kazimiero parapija liko 
be klebonų. Montrealio vysku
pija paskyrė vyskupijos vikarą 
kun. Andrė Desroches būti Šv. 
Kazimiero parapijos administra
torium, o parapijos komiteto 
narę Alice Skrupskytę pirminin
ke. Nuo to laiko A. Skrupskytė 
stengėsi surasti naują lietuvį ku
nigą šiai parapijai. Su pagalba 
prel. Edmundo Putrimo Lietu
vos vyskupų konferencijos dele
gato užsienio lietuviams katali
kams ir Telšių vyskupo Jono 
Borutos, 2004 m. balandžio 1 d., 
gavo kleboną kunigą Aloyzą 
Volskį.

Sekmadienį, balandžio 4, 
parapija surengė naujam klebo
nui sutiktuves. Jis su kun. Andrė 
Desroches koncelebravo 11 va
landos Mišias. Po jų parapijie
čiai ir svečiai suėjo į svetainę 
vaišėms. Prie garbės stalo sėdė
jo kunigai: A. Volskis, A. Des
roches, Ričardas Birbilas, Yvon 
Archambault, Mario Nehuelpan. 
P. Brilvikas lietuviškai, o A. 
Skrupskytė, angliškai ir prancū
ziškai pasveikino naująjį klebo
ną. Pastarasis priėjo prie mikro
fono, pasakė esąs patenkintas 
paskyrimu ir palaimino maistą. 
Parapijiečiai jam sugiedojo Il
giausių metų.

Kun. A. Volskis yra gimęs 
1956 m. spalio 12 d. Kaune. Jo 
tėtė Vytautas Volskis mirė 1991 
m. Jo mamytė, Ona Buzaitytė- 
Volskienė gyvena Klaipėdoje. 
Jaunesnis brolis su žmona ir 
dviem sūnumis, 18-os ir 17-os 
metų, gyvena Lietuvoje.

Tėveliai ir seneliai j į auklėjo 
katalikišai. Per visus pradžios ir

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

FINNAIR SUMMER 2004 FLIGHTS

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 
416 2 22-0740 or 
1 800 461-8651 

gimnazijos mokslo metus jis 
nuolat buvo raginamas ir ko ne 
verčiamas stoti į komunistines 
jaunimo organizacijas. Tėvai 
reikalavo jį palikti ramybėje. 
Nebuvo lengva, bet gimnaziją 
baigė 1974 m. be mažiausio ko
munistinio raugo.

Apie kunigystę kun. Aloyzas 
mąstė nuo jaunų dienų. Bet prieš 
stodamas į kunigų seminariją tu
rėjo tarnauti sovietinėje kariuo
menėje. 1974 m. rudenįjį išsiuntė 
dvejiems metams į šiaurę, Po- 
lemyj, Murmansko sritį, kur šešis 
mėnesius saulė nepateka ir šešis 
mėnesius nenusileidžia.

1977 m. rudenį įstojo į 
Kauno kunigų seminariją. So
vietinė valdžia, du kartus per 
metus, atsiųsdavo į kunigų se
minariją komunistinius ideolo
gus paaiškinti “atsilikusiems ir 
neprogresyviems” apie šviesų 
komunistinį rytojų. Vienos to
kios “apšvietos” metu, 1980 m. 
pavasarį, jis protestavo ir neat
sistojo per Sov. Sąjungos him
ną. Tuoj pat KGB pareikalavo 
seminarijos vadovybę pašalinti 
jį iš seminarijos.

Po trejų metų pertraukos 
kun. Aloyzas vėl galėjo studijas 
tęsti Kauno kunigų seminarijoje.
1985 m. ten baigė teologiją ba
kalauro laipsnių, priklausyda
mas Telšių vyskupijai. Kunigu 
buvo įšventintas 1985 m. balan
džio 14 d. Kauno arkikatedroje 
bazilikoje Telšių vyskupo Anta
no Vaičiaus.

Nuo 1985 m. birželio iki
1986 m. balandžio dirbo Šilutės 
parapijoje vikaru. Nuo 1986 m. 
pavasario iki 1989 m. vasaros 
buvo Šateikių ir Gintališkės pa-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kunigo Aloyzo Volskio sutiktuvių garbės svečiai Montrealyje. Iš kairės: kun. Y. Archambault, kun. R. Birbi
las, kun. A. Desroches, kun. A. Volskis, M. Nahuelnan
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Milijoninis palikimas Kanados lietuvių fondui
A.a. Petro Sidaro įnašas padidino KLF kapitalą iki 4.51 milijonų dolerių

juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

REŽŽMKK 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

Kanados lietuvių fondas, at
šventęs 2002 metais 40 metų 
veiklos sukaktį, toliau sėkmin
gai tęsia ir plečia fondo veiklą 
Kanadoje. KLF valdybos atsto
vai lanko KLB apylinkes, pada
rydami pranešimus apie fondo 
tikslus, istoriją ir veiklą. Taip 
pat pastoviai teikiama informa
cija lietuviškoje spaudoje apie 
fondo veiklą, tarybos ir valdy
bos nutarimus, gautus naujus 
įnašus į pagrindinį fondo kapita
lą. Visuomenei skelbiama infor
macija apie paskirtą paramą lie
tuviškų organizacijų veiklai ir 
švietimui Kanadoje bei humani
tarinę pagalbą Lietuvai. Nuo pat 
įsikūrimo pradžios Kanados lie
tuvių fondas jau yra paskyręs 
daugiau kaip 2.1 milijonų dole
rių Kanados lietuvių organizaci
joms ir daugiau kaip 0.4 milijo
no dolerių humanitarinei pagal
bai Lietuvoje.

2004 metai Kanados lietu
vių fondo istorijoje tapo itin 
yk alingais metais. KLF pagrin
dinis kapitalas padidėjo 30.4 
nuošimčio ir pasiekė 4.51 mili
jonų dolerių ribą. Netikėtas fon
do kapitalo “šuolis” į viršų įvy
ko gerbiamo ilgamečio fondo 
nario ir rėmėjo a.a. Petro Sidaro 

oneworkf FinnniR

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

praneša, kad
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIO METU 

BUS PATEIKTA FINANSINĖ APYSKAITA,

įvyks š.m. gegužėsl, šeštadienį, 9.30 v.r.
HAMILTONE, Jaunimo centre, 48 Dundurn St.N.

Narių registracija 9 v.r.
Kvorumui nesusirinkus 9.30 v.r., susirinkimas prasidės po 
pusės valandos, nežiūrint dalyvaujančių narių skaičiaus. 
Bus renkami 4 asmenys į Tarybą ir 1 asmuo j Kontrolės 
komisiją baigusiųjų savo kadencijas narių vietoms užimti.

TarybaK

testamentinio palikimo dėka. 
Šių metų kovo mėnesio pabai
goje gautas $1,050,000 įnašas 
fondo kapitalui iš a.a. Petro Si
daro testamentinio palikimo ta
po didžiausiu iki šiol fondo isto
rijoje gautu vienkartiniu įnašu. 
Palikimą fondui pristatė testa
mento vykdytojai.

A.a. Petras Sidaras, artėjant 
gyvenimo saulėlydžiui, susimąs
tė dėl savo testamentinio paliki
mo įprasminimo, ieškodamas 
galimybės įkurti vardinį fondą. 
Keletą metų vykę pasitarimai su 
KLF tarybos ir valdybos atsto
vais padėjo Petrui Sidarui su
prasti tokio fondo įkūrimo sąly
gas ir kelius, laikantis Kanadoje 
pripažintų įstatymų. 2002 me
tais a.a. Petras Sidaras įkūrė var
dinį fondą KLF rėmuose, lai
kantis KLF statuto 15-tame pa
ragrafe nurodytų gairių (dabar
tinis Tarybos nustatytas kapitalo 
įnašas turi būti ne mažesnis kaip 
$50,000). Prie jau turimo asme
niško $1,025 įnašo a.a. Petras 
Sidaras 2002-jų metų pabaigoje 
įnešė papildomus $53,975 ir tuo 
sudarė 55,000 dolerių vardinį 
fondą. Ši informacija buvo pa
skelbta Kanados lietuvių fondo 
jubiliejiniame 40-mečio leidiny
je. A.a. Petro Sidaro vardinis 
fondas - jau šeštasis fondo veik
los istorijoje Kiti vardiniai fon
dai: A. ir T. Kojelaičiai (1983), 
A. ir F Kantautai (1983), L. ir 
V. Balsiai (1988), V. ir J. Skre- 
butėnai (1989), A. ir A. Tamo
šaičiai (1997). Su fondu sudary
tose sutartyse vardinių fondų 
įkūrėjai paprastai pateikia fon
dui pageidavimus, kokiems tiks
lams gautas palūkanų pelnas už 
investuotą kapitalą turi būti 
skirstomas. Dabartinis a.a. Petro 
Sidaro vardinis fondas sudaro 
$1,105,000. Pagal 2002 metais 
gegužės mėnesį pasirašytą sutar
tį su KLF a.a. Petras Sidaras nu
rodė, kad iš jo vardinio fondo 
gauto pelno būtų paremta lietu
viška kultūrinė veikla, švietimas 
ir suteikta humanitarinė pa
galba.

A.a. Petras Sidaras gimė

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

■^9 ^<^9 <5

A.a. PETRAS SIDARAS

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

1915 metais spalio 27 dieną Pa
girių kaime, Rumšiškių valsčiu
je, Kauno apskrityje. Mirė 2003 
metais gruodžio 2 dieną Toron
te. Gyvenimo aplinkybės, kaip 
ir daugeliui kitų jo kartos lietu
vių, išgyvenusių karą ir karo pa
bėgėlių naštą, paliko pėdsakus ir 
Petro Sidaro gyvenime. Liko ne
vedęs, tačiau buvo mėgstamas 
savo draugų ir kaimynų. Kana
doje gyveno daugiau kaip pen
kiasdešimt metų. Nuo 1959 me
tų buvo įsikūręs savo namuose 
patogioje Indian Rd. gatvėje, 
kur gyveno iki mirties. Dirbo 
staliumi “Metro Separate School 
Board”. Petras Sidaras buvo il
gametis Kanados lietuvių fondo 
narys ir rėmėjas. Jis labai domė
josi lietuviška spauda, prenume
ravo visus lietuviškus laikraš
čius ir žurnalus, paliko daug lie
tuviškų knygų. Testamento vyk
dytojai išsiuntė Petro Sidaro 
knygas Lietuvos bibliotekoms. 
Namas, kuriame Petras Sidaras 
pragyveno savo gyvenimą, turi 
Toronto miesto istorinę vertę. 
Šiame name gyveno žymus Ka
nados architektas Eden Smith, 
palikęs svarbius pėdsakus mies
to architektūros istorijoje. Prie 
jau turimos “Toronto Historical 
Board” lentos (1966) apie Eden 
Smith bus pridėta papildoma 
lenta ir apie a.a. Petrą Sidarą. Šį 
įsipareigojimą įvykdyti pasiža
dėjo nauji namo gyventojai.

Kanadoje a.a. P. Sidaras gi
minių neturėjo. Lietuvoje liko 
brolio žmona Jadvyga Sidarienė 
ir jos vaikai Kęstutis Sidaras su 
šeima bei duktė Aurelija Ilickie- 
nė su šeima.

Petras Sidaras, įkūręs vardi
nį fondą KLF rėmuose, pasiliks 
su mumis visiems laikams. Jo 
gyvenimas po mirties tęsis Ka
nados lietuviškos veiklos gyva
vime, kuri kasmet bus paremta 
iš a.a. Petro Sidaro palikimo da- 
lies KLF Valdyba

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d d s m.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

TORONTO
“Baltic International Sum

mer School” - Vizemes univer
sitete Valmieroje, Latvijoje, 
dėstoma baltistika ir Šiaurės Eu
ropos politiniai bei ekonominiai 
mokslai. Š.m. liepos 3-25 d.d. 
rengiami vasaros kursai apie 
Baltijos valstybes tarptautinėje 
plotmėje. Yra galimybių gauti 
stipendijų, būsto ir mokslapini- 
gių apmokėjimui. Informacija 
teikiama interneto tinklalapyje 
http://biss.va.lv

Velykų pietūs “Vilniaus 
rūmuose”, renginių vadovės L. 
Mačionienės rūpesčiu bei orga
nizavimu, praėjo sėkmingai. Su
sirinkome lyg viena šeima, pa
miršę kasdienybę ir vienatvę - 
daugiausia vietiniai “Vilniaus 
rūmų” gyventojai ir dalis pen
sininkų klubo valdybos su nau
jai išrinkta pirm. L. Balsiene.

Sugiedojom Linksma diena 
mums nušvito. Kun. Pijus Šarp- 
nickas, OFM, pranciškonų var
du mus pasveikino su Šv. Ve
lykom ir sukalbėjo maldą. Pa
pietavus gerą nuotaiką lydėjo 
dainos ir deklamacijos. Iškvietę 
virėją Dalią ir jos padėjėjas, 
padėkojom nuoširdžiu plojimu 
už skanius valgius. Po to Vely
kas šventėm išsiskirstę.

Dalyvė B.P.
“Vaiko tėviškės namų” gy

ventojai Kaune ir Marijampolė
je su dideliu dėkingumu Velykų 
maldoje prisimena visus savo 
rėmėjus ir globėjus - taip rašo
ma TŽ pasiekusiame sveikini
me, išmargintame daugybe pa
rašų. Primenama, kad jiems rei
kia nuolatinės finansinės para
mos. Aukas galima siųsti nuro
dytais adresais: AB bankas 
“Hansabankas”, sąskaitos nr. 
LT357300-0100-3429-7462; ban
ko kodas 73000; arba “Vaiko tė
viškės namai”, Daukšos 20a - 4, 
Kaunas, Lietuva.

A.a. Angelės Jakubauskie
nės atminimui pagerbti “Kovai 
su vėžiu ir džiova sergantiems 

vaikučiams Lietuvoje” aukojo: 
$50 - E.R. Girdauskai; $20 V. 
P. Gulbinai, O.Z. Girdauskai, E. 
Zabulionienė, J.J. Šarūnai, V.P. 
Melnykai, E. Bersėnienė, S.J. 
Sendžikai, P. Basys, D. Radze
vičienė; $10 - J. Z. Stravinskai, 
L.R. Kuliavai, L. Juzukonienė.

D.K. ir M.P.
A. a. Henriko Petkaus at

minimui pagerbti Tėviškės žibu
riams aukojo: $50 - P.A. Ado
maičiai; $40 - P. G. Stripiniai, 
V. Paulionis; $20 - A.B. Matu
laičiai, S.J. Andruliai, S.V. Auš
rotai, D.V. Karosai, E.J. Čup- 
linskai, R. Celejewski, A.K. Ra- 
tavičiai, L. Mačionienė; $10 — 
E. L. Bubuliai, A. Gaidelienė. 
Aukas surinko D. Keršienė ir M. 
Povilaitienė.

Apleistų vaikų globai Lie
tuvoje aukojo: $500 (JAV) - 
Lietuvos Dukterų draugijos St. 
Petersburg, FL, skyrius; $300 - 
N. Liačienė. Lietuvos “Caritas” 
federacijai remti komitetas To
ronte visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja. O.G.

A.a. kun. Petro Rukšio, 
SDB, mirusio Brazilijoje, atmi
nimui, reikšdami nuoširdžią už
uojautą j o seserims Pranute i Re
meikienei ir Verutei Seibutienei, 
broliams Vladui, Juozui ir And
riui, V. ir E. Abramavičiai Tė
viškės žiburiams aukojo $50.

A.a. Paulius Jasiūnas, gimęs 
Lietuvoje 1901 m. lapkričio 26 d., 
mirė š.m. kovo 28 d. Victoria, BC. 
Palaidotas Stouffville, Ont. Mano
ma, kad 103 metus išgyvenęs velio
nis yra senųjų imigrantų palikuonis. 
Apie jo mirtį paskelbė Toronto Star 
š.m. balandžio 10 d. laidoje.

Atitaisymas. TŽ 15 nr., 5 psl. 
po antrašte straipsnio “Dinamiška 
daugelio knygų autorė” išspausdin
ta Bronė Petrauskienė. Turi būti Bro
nė Petkauskienė. LN kronikoje su
rinkta “geventalogijos”. Turi būti ge
rontologijos. Už klaidas atsiprašome.

* Ar jau parėmei Kanados 
lietuvių muziejų-archyvą?

http://www.finnair.com
http://biss.va.lv


TORONTO Tėviškės žiburių
Anapilio žinios

- Praeitą savaitę Velykų šven
čių sveikinimus mūsų parapijoms 
atsiuntė vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, ir vysk. Eugenijus Bartulis.

- Lietuvos kankinių šventovėje 
balandžio 18, sekmadienį, 9.30 v.r. 
Mišiose Pirmąją Komuniją priėmė 
Vaiva Dzemionaitė, Dominykas 
Grigutis, Viktoras Maksimavičius, 
Maksytė Olekaitė, Rimas Rėkus, 
Andrius Trussow ir Linas Vilkelis. 
Mišių metu giedojo “Gintarėlių” ir 
“Angeliukų” jungtinis choras, vado
vaujamas Deimantės Grigutienės.

- Tikinčiajai Lietuvai aukos 
dar priimamos ištisą Velykų laiko
tarpį. Toms aukoms vokeliai padėti 
prie šventovės durų.

- KLB Toronto apylinkės soli
darumo mokestis bus renkamas 
Anapilyje balandžio 25, sekmadie
nį, parapijos salėje.

- Balandžio 25, sekmadienį, 
Lilijos Turūtaitės vadovaujamas 
vyrų choras “Aras” giedos 9.30 v.r. 
Mišiose Lietuvos kankinių šven
tovėje.

- Suvalkų krašto lietuvių išei
vijos sambūrio metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 25, sekmadienį, 2 
v.p.p. Anapilio choro kambary.

- Mišios balandžio 25, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. muz. Stasį 
Gailevičių; 11 v.r. už parapiją; Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
2 v.p.p. už a.a. Antaną Samuolį; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
balandžio 24, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Eleną ir Vladą Vindašius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, balandžio 25 - 

pamaldos 11.15 v. ryto, kurias laikys 
tarybos narys Paulius Kravecas.

- A. a. Juozas Usvaltas mirė 
balandžio 13 d., sulaukęs 71 metus. 
Velionis paliko liūdinčius brolį 
Andrių, seseris Ievą, Eleną ir pus
brolį Petrą Šturmą su šeima.

- Balandžio 17 d. gimė Ema 
Marija, dukrelė Laurie ir John 
Meyer bei Irmos ir Petro Šturmų 
vaikaitė.

- Gegužės 1 d., 8.30 v. ryto 
pradedami šventovės ir jos aplinkos 
pavasariniai aptvarkymo darbai. 
Šiam kilniam darbui reikia sava
norių. Kviečiame parapijiečius pri
sidėti.

Maironio mokyklos žinios
- Balandžio 18d., 1 v.p.p. vy

resniųjų darželio ir 1 sk. mokiniai 
pasirodė Lietuvių Namuose, Vely
kų senelės apsilankymo proga. Vai
kučiai, paruošti mok. Vidos Kairie
nės, padainavo ir inscenizavo dai
neles.

- Mokslo metams baigiantis, 
diplomų įteikimas ir iškilminga va
karienė įvyks penktadienį, birželio 
4, 6.30 v.v., Prisikėlimo parapijos 
salėje. Šiai iškilmei bilietus platina 
Kristina Dambaraitė 905 602-9231.

Lietuvių Namų žinios
- Balandžio 18, sekmadienį, nors 

ir neįvyko tradiciniai LN Atvelykio 
pietūs, susirinkusius pietų svečius 
su vaikučiais aplankė Velykų sene
lė (A. Biškevičienė). Ji sveikino 
vaikus su Šv. Velykom ir įteikė do
vanėlių. Meniną programą atliko 
Maironio mokyklos jaunieji. Šventė 
praėjo smagiai ir buvo maloni ne 
tik vaikučiams, bet ir su jais atvy- 
kusiems tėveliams. Renginį organi
zavo LN Moterų būrelis ir Visuo
meninės veiklos komitetas.

- Lietuvių Namų ir “Labdaros” 
valdybos susirinkimas - balandžio 
22, 7 v.v. LN seklyčioje.

- Balandžio 25 d., 1 v.p.p. 
įvyks pranešimai tema Slaugos na
mai ir jųgyventojų dabartinė padė
tis Lietuvoje. Pagrindinis kalbėtojas 
- Sveikatos apsaugos ministerio pa
tarėjas, Gerontologijos-reabilitaci- 
jos katedros vedėjas dr. V. Alekna. 
Dalyvaus ir kiti pranešėjai - Socia
linių reikalų ministerio pavaduotoja 
D. Urbonaitienė ir Klaipėdos uni
versiteto sveikatos apsaugos kated
ros dekanas dr. A. Kirkutis. Visus 
kviečiame dalyvauti.

- Kviečiame visus pietų į Lie
tuvių Namus. Jauki aplinka, geras 
aptarnavimas, veikia baras.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams aukojo: 

$200 - a.a. Juozo Staniaus vienerių 
metų mirties prisiminimui pagerbti 
žmona Bronė ir duktė Vida; a.a. 
Henriko Petkaus atminimui pagerb
ti aukojo: $40 - 1. Draudvilienė; 
$35 - T.B. Stanuliai; $30 - V.L. 
Bušmanai; $20 - A. Augaitienė, N. 
Balčiūnas, E. A. Bubuliai, A.V. 
Dubickai, J. Gačionienė, E.T. Gry
bai, S. Krašauskas, A. Monstvilas, 
V.V. Paškai, P.N. Puidokai, M. 
Zubrickienė. Aukas rinko D. Ker
šienė ir M. Povilaitienė.

- Besidomintys Slaugos namais 
informacijos gali rasti interneto 
tinklalapyje: www.labdara.ca

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už aukas. Jos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St.W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienį per 10.30 v.r. 

Mišias giedojo “retkartinis” choras 
su parapijos choristų pagalba. Atei
nantį sekmadienį giedos parapijos 
jaunimo choras, kuris tą dieną at
liks ir Tėviškės žiburių spaudos po
pietės koncertą.

- Pirmos Komunijos iškilmės 
įvyks gegužės 2 d., o Sutvirtinimo 
sakramento - gegužės 16 d. per 
10.30 v.r. Mišias. Sutvirtinimo sak
ramentą suteiks vysk. P. Baltakis, 
OFM.

- KLB Toronto apylinkės val
dybos nariai šį sekmadienį iki po 
paskutinių Mišių parapijos patalpo
se rinks solidarumo įnašus.

- Kun. Liudas Januška, OFM, 
po insulto jau kuris laikas guli Šv. 
Juozapo ligoninėje (kambarys 6G13).

- Balandžio 20 d. palaidotas 
a.a. Adolfas Kasparavičius, 74 m. 
Paliko seserį Eleną Lukošienę su 
šeima. Lietuvoje mirė a.a. Eugenija 
Vintienė, kun. Eugenijaus Jurgučio, 
OFM, sesuo.

- Parapijos vartotų daiktų ir 
drabužių išpardavimas vyksta šį 
penktadienį nuo 10 v.r. iki 8 v.v. ir 
šeštadienį nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. 
Daiktus prašom vežti į salę antra
dienį ir trečiadienį nuo 9 v.r. iki 
vakaro. Kas galėtų talkinti ar iškep
ti pyragų, prašom skambinti B. Če
paitienei 416 621-2343, dr. J. Čup- 
linskienei 416 533-2574 ar D. Nau
sėdienei 416 231 -1423.

- Ligoniai, patekę į ligoninę ir 
norintys, kad kunigas juos aplan
kytų, turi pranešti klebonijai, nes 
kito būdo sužinoti, kur jie serga ne
bėra. Paskelbus privatumo įstaty
mus, niekam visų ligonių sąrašų 
neduoda.

- Parapijos 50-mečio leidinys 
su parapijiečių nuotraukomis buvo 
išdalintas nemokamai visiems, ku
rių nuotraukos buvo leidinyje. Kas 
norėtų leidinį įsigyti, prašom kreip
tis į parapijos raštinę - 416 533-0621.

- Mišios sekmadienį, balan
džio 25: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9.15 v.r. už a.a. Elvy
rą Šelmienę; 10.30 v.r. už a.a. Joną 
Karką už Feliciją Lebedienę, už 
Mažeikių gimnazijos mirusius mo
kinius ir mokytojus; 12 v.d. už a.a. 
Rūtą Liuimaitę-Augaitienę.

Vytautas Sondeckis, žy
mus lietuvis violončelininkas š. 
m. gegužės mėnesį koncertuos 
su “Toronto Philharmonia” or
kestru įvairiose Ontario vietovė
se. Bus atliekama Dvorako Fu- 
riant, 6-oji simfonija ir Concerto 
violončelei. Toronte — gegužės 
6 d. (8 v.v. - George Weston 
Recital Hali, Toronto Centre for 
the Arts, 5040 Yonge St.,), Bar
rie - gegužės 1 d. (8 v.v., Cent
ral Collegiate, 125 Dunlop St. 
W.), Orillia - gegužės 2 d. (2.30 
v.p.p., Orillia Opera House, 20 
Mississauga St.W.), Milton - 
gegužės 7 d. (8 v.v., St. Paul’s 
United Church, 123 Main St.).

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo valdyba, išrinkta 
2004-2005 metams, balandžio 7 
d. pasiskirstė pareigomis. Į pir
mininkus kandidatavo A. Ais
bergas ir L. Balsienė. Kadangi 
balsai pasidalino lygiom, vietoj 
antro balsavimo buvo pasiūlyta 
pirmininkavimo laiką pasidalinti 
po šešius mėnesius. Tuo būdu 
nuo š.m. balandžio 7 d. iki spa
lio 1 d. - pirmininkė L. Balsie
nė, vicepirmininkas A. Aisber
gas; nuo spalio 1 d. iki 2005 m. 
balandžio 1 d. - pirmininkas A. 
Aisbergas, vicepirmininkė L. 
Balsienė. Kiti valdybos nariai: 
ižd. J. Gudavičius, sekr. Br. 
Saplys, renginių vadovė L. Ma- 
čionienė, renginių narys V. Kar- 
nilavičius, korespondentė Br. 
Palilionienė, remontų vadovas 
St. Kuzmickas, remontų narys 
L. Koperskis, valdybos narė L. 
Pocienė. Revizijos komisija: 
pirmininkė D. Keršienė, nariai - 
Br. Stundžia ir Aug. Sukauskas. 
Balsavimą vedė Br. Stundžia.

B.P.
A.a. Broniui Kišonui mi

rus, užjausdami žmoną Eleną ir 
sūnų Alviną su šeima, Vilma ir 
Kazys Gapučiai Tėviškės žibu
riams aukojo $20.
IEŠKOME AUKLĖS 2 mokykli- 
nio amžiaus vaikams, kuri gyventų 
kartu ir atliktų namų ruošos dar
bus. Skambinti tel. 416 670-1727.
NUOMOJAMAS didelis 2 miega
mųjų butas prie Jane požeminio. 
$1050, plius šildymas ir elektra. 
Skambinti Linai tel. 416 616-1600.

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.

2004 m. balandžio 25, sekmadienį, didžiojoje Anapilio salėje

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS 
Prisikėlimo parapijos jaunimo choras, 

vad. muz. DALIOS VISKONTIENĖS 
ir ANITOS PUODŽIŪNIENĖS

Vakarienė - B. Stanulienės 
Bilietai užsakomi “TŽ” administracijoje 

tel. 905 275-4672
BILIETO KAINA - $30 asmeniui 

(koncertas ir vakarienė su vynu)

Visus dalyvauti kviečia - “Tėviškės žiburių” leidėjai
Popietės pradžia - 4.00 v.p.p., 

meninės programos - 4.30 v.p.p.

B MONTREAL®
Kviečia jus į operą

balandžii

. ■ ■ ' -

Užsisakykite bilietus tel. 416-665-8704 (kalbame angliškai arba rusiškai)
_____ _________________________ „________ ._____ ____ .................

4141 Living Arts Drive North York 
Mississauga

Guiseppe Verdi

Lida
" is Dwight Bennett

XII LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
BILIETŲ UŽSAKYMAI ŠOKIŲ ŠVENTĖS RENGINIAMS

Grupės vardas (jei norite bilietus 
prie specifinės šokių grupės):

Užsakovo vardas ir pavardė:

Telefonas:

Adresas: Miestas: Valstija ir pašto kodas:

Renginio 
kodas

Renginiai
Bilietų 
kainos 
JAV $

Kiek 
bilietų

Kaina
Atidarymas - trečiadienį, birželio 30, vidudienį 
Daley Plaza, Chicago, IL Nemokama Nemo

kama

S Susipažinimo vakaras - penktadienį, liepos 2, 
7.30 v.v.; Navy Pier, Chicago, IL $25.00

šš Šokių šventė - šeštadienį, liepos 3, 2 v.p.p Allstate 
Arena, Rosemont, 1L

$25.00
$35.00

p Šventės pokylis ir šokiai - šeštadienį, liepos 3, 
7.30 v.v. Hyatt Regency-O‘Hare, Rosemont, IL $75.00

PJ Jaunimo šokiai su vakariene - šeštadienį, liepos 3, 
8 v.v. Hyatt Regency-O‘Hare, Rosemont, IL $35.00

IŠ viso:
Allstate Arena pirmos aštuonios eilės pirmame aukšte ir pirmos trys eilės balkone parduodamos už $25. 
Visos kitos vietos yra parduodamos už $35.
Prašau pažymėti vietą kur norite sėdėti už pasirinktą bilieto kainą pirmame aukšte____ar balkone____ .

Čekius rašyti: XII Lietuvių Tautinių šokių šventė Tel. 312-375-2095
Užmokestis turi būti JAV $. c ^aksas:.312’^1’®39®

c- c vhttčč d r • E-pastas: audronet@att.netSiųsti. XIILTSS Bilietai, www.javlb.org/ssvente04
2711 W. 71— St., Chicago, IL 60629, USA.

Neapmokėti bilietai nebus siunčiami.
Bilietus gauti užtruks 4-6 savaitės.

Prašau užpildyti, pridėti čekį ir grąžinti nurodytu adresu

Šv. Jono kapinių pavasari
nis apvalymas tęsiasi toliau. 
Galintieji prie šio darbo talkos 
prisidėti prašomi skambinti ka
pinių raštinei, (905 277-1270). 
Padirbėti galima bet kurią dieną. 
Iš anksto dėkojame.

Šv. Jono kapinių komisija

REIKALINGA moteris, kuri gy
ventų kartu, atliktų namų ruošos 
darbus ir prižiūrėtų 2 mokyklinio 
amžiaus vaikus. Skambinti tel. 
416 704-4858.

PARDUODAME visiškai įrengtą 
gyvenamą namą (200 kv. m) su 
žeme (20 a) prie Kauno, Ringau
duose. Namas mūrinis dviejų 
aukštų, yra židinys, 2 garažai. Ap
linka preciziškai sutvarkyta, 
apsodinta dekoratyviniais auga
lais, yra lauko baseinas ir pirtis. 
Vieta rami, 15 min. kelio iki Kau
no centro. Kaina 263,150 JAV 
dolerių arba 750,000 Lt, arba 
217,400 eurų. Telefonas pasitei
ravimui: +370 687 74855.

SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIO

2004 m. gegužės 2, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose 

DALYVAUKIME IR PAGERBKIME KNYGNEŠIUS, 
AUŠRININKUS IR LAISVĖS ŠAUKLIUS

. PROGRAMOJE:
♦ SIGITAS GEDA - įžymus Lietuvos poetas-rašytojas, daugelio 

lietuvių ir tarptautinių apdovanojimų už literatūrinius kūrinius lau
reatas, skaitys iš savo kūrybos

♦ dalyvaus GRAŽINA RAMOŠKAITĖ - spaudos darbuotoja, lite
ratūros ir meno kritikė

♦ torontiškiai - rašytojas ANTANAS ŠILEIKA ir AUŠRA KARKIENĖ
♦ muzikai - AUDRONĖ ŠARPYTĖ - smuikas, DANIELA KAPOVIČ

- violončelė, MINDAUGAS VIGELIS - fortepijonas.
Bus išstatyti spaudos draudimo laikotarpio originalūs rodiniai, 

paruoši KLB muziejaus direktorės dr. Rasos Mažeikaitės.
Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti-

KLB Krašto valdyba, KLB Toronto
Įėjimas - $10. apylinkės valdyba, LN kultūros komisija

KLKM dr-jos Montrealio 
skyriaus rengtas tradicinis Velykų 
stalas praėjo su dideliu pasisekimu. 
Pilnutėlė salė svečių labai šiltai pri
ėmė torontiečius dainininkus Liliją 
Turūtaitę ir Vytautą Mašalą. Visi 
vaišinosi gražiai, skaniai paruoštais 
gausiais patiekalais. Veikė loterija, 
kuri pradžiugino ne vieną laimėtoją 
dailininkų paveikslais ir kitokiomis 
gėrybėmis.

Kun. Izidorius Sadauskas, 
SDB, balandžio 18 d. atnašavo Šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą Aušros 
Vartų šventovėje.

Žvejų ir medžiotojų klubo 
“Nida” metinis susirinkimas įvyks 
gegužės 2 d. po pamaldų Aušros 
Vartų parapijos salėje. Bus ren
kama valdyba ir aptarti einamieji 
reikalai. Po to - pietūs ir kavutė. 
Narių dalyvavimas būtinas.

Saudos atgavimo šimtmečio 
minėjimas ir tautodailės grupės 
“Vaivorykštė” paroda Aušros Vartų 
parapijos salėje - gegužės 16, sek
madienį, po 11 vai. pamaldų. Kal
bės Sigitas Geda - poetas, rašyto
jas, visuomenės veikėjas, kelių pre
mijų laimėtojas, jo žmona Gražina, 
Metų žurnalo skyriaus vedėja, lite
ratūros kritikė bei Lietuvių tauto
dailės instituto pirmininkė Aldona 
Veselkienė. Svečių iš Lietuvos ke
lionės išlaidoms padengti KLB 
krašto valdyba aukojusiems $20 ar 
daugiau išduos pajamų mokesčių

pakvitavimus. Sigitas ir Gražina 
Gedos aplankys daugelį lietuvių 
telkinių Kanadoje.

A. a. Augustas Bajoras, per
žengęs 80 m. amžių, mirė ba
landžio 13 d. Po pamaldų Šv. Jono 
liuteronų šventovėje balandžio 16 
d. palaidotas Mount Royal kapi
nėse. D. S.

A.a. Vytauto Jonyno atmini
mui “Vaiko tėviškės namams” au
kojo: $50 - A. Povilaitienė, Ch. J. 
Tanner, Iz. Mališka; $35 - L. Ged
vilą; $30 - P. R. Brikiai; $20 - dr. 
J. Mališka, dr. V. Pavilanis, D. 
Staškevičienė, Z. H. Lapinai, J. 
Etlauzdžiūnienė, P. J. Adamoniai, 
B. Nagienė, G. Kudžtnienė; Otavos 
aukotojai: $100 - R. Danaitytė; $20 
- O. R. Barisai, E. Dalmotienė, J. 
D. Daniai, R. R. Kilčiai, S. A. Da- 
naičiai, I. V. Priščepionkai, E. J. Va
liuliai, A. Gudžiūnienė. G.K.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
- Nuo pirmadienio, balandžio 

26 iki ketvirtadienio balandžio 29, 
klebonas kun. A. Volskis bus išvy
kęs į Ameriką. Mišias atnašaus 
penktadienį, balandžio 30 d., 8 v.r.

- Prasideda šventovės remon
tas ir dažymo darbai. Kasdieninės 
Mišios bus atnašaujamos didžiaja
me klebonijos kambary, o sekma
dienio Mišios - klebonijos rūsy. 
Darbai užtruks kelias savaites. V.L.

Šv. Kazimiero diena buvo paminėta š.m. vasario 29 d. Montrealio Šv. Kazi
miero šventovėje, kur Mišias aukojo prel. E. Putrimas, giedojo Aušros 
Vartų parapijos choras. Nuotraukoje - komp. muz. Aleksandras Stankevi
čius diriguoja vieną iš savo kūrinių; vargonais palydi komp. muz. 
Laurynas Djintcharadze Nuotr. A. J. Mickaus

Naujo klebono sutiktuvės
(Atkelta iš 7-to psl.) 

rapijų klebonas. 1989 m. vysku
pas dar pridėjo dvi parapijas - 
Platelių ir Beržoro. Iki 1993 m. 
kun. Aloyzas dirbo keturių para
pijų klebonu.

1993 m. vasarą kun. Aloy
zas buvo paskirtas Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos vikaru. 
Tai buvo gerokai naujas lapas jo 
kunigiškame ir asmeniniame gy
venime. Iš nedidelių kaimo pa
rapijų atvyko į Hollywood pašo
nę. Sv. Kazimiero šventovė yra 
North Hollywood.

1997 m. rudenį buvo paskir
tas Detroit, Michigan, Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonu, 
kur išbuvo iki 2004 m. pava
sario.

Tiek dirbdamas Los Ange
les mieste, tiek Detroite, kun. 
Aloyzas įsijungė į lietuviškų pa
rapijų Amerikoje gyvenimą. 
Aktyviai dalyvavo šeštadieninių 
mokyklų veikloje, jaunimo sto
vyklose, religiniuose renginiuo
se. Kun. Aloyzas moka lietuvių, 
rusų, anglų kalbas ir truputį 
prancūzų.

Jis yra didelis sportininkas: 
mėgsta jogą slides, tenisą golfą, 
snieglentes, kalnų dviračio spor
tą. Jo pagrindinis užmojis Mont- 
realyje yra padėti parapijai išsi
laikyti ir augti narių skaičiumi.

Visi parapijiečiai labai 
džiaugiasi gavę šį jauną ener
gingą kleboną.

ADAM O NIS INSURANCE AGENCY INC.
, 3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

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

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.

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

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

http://www.labdara.ca
mailto:audronet@att.net
http://www.javlb.org/ssvente04

