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Patarimai ir patarėjai
Gyvename patarėjų amžiuje. Civilizuotai sudė

tingoje kasdienybėje vis prireikia žinovų-patarėjų pa
galbos tiek pavieniams asmenims, tiek organizuotų gru
pių vadovams, įskaitant ir valstybėms vadovaujančius.

P
APRASTAI savo pareigas suprantantys ir atsako
mybę jaučiantys vadovai, prieš skelbdami spren
dimus, pasitaria su žinovais. Pasitaiko atvejų, kai 
reikia labai greitai spręsti. Bet ir tada sumanūs vadovai 

suranda būdų, kaip su kitais pasitarti. Kai kuriems betgi 
toks skubotumas sudaro progą pasiteisinti, jeigu kas ne
gero po sprendimo atsitinka, o kitiems netgi priežastis 
be patarėjų apsieiti, nes nebebuvo laiko. Netrūksta ir to
kių vadovų, kurie tuoj pat tariasi viską žiną ir vengia 
patarimų, nors patarėjų užtektų. Arba dėl viso ko iš
klauso patarimų, bet daro savaip, nes priėmus patarimą 
lyg ir dalijamasi valdžia. Tokio būdo vadovai-vės suku
ria painias būkles, ir jeigu kokios nelauktos pasekmės 
dėl blogo sprendimo ištinka, ieško kaltininkų kitur. Is
torija nurodo, prie ko privedė užsispyrę “valdyti pasau
lį” pašaukti diktatoriai, tiesa, apsupti gausių patarėjų, iš 
tikrųjų pritarėjų, savo vado garbintojų. Taigi vadovau
jant su tais patarimais ir patarėjais visko būna. Antra 
vertus, patarimai patarimams nelygūs. Ką nors rimtai 
patarti nei vien gerų norų, nei kokios artimos draugys
tės neužtenka. Tikras patarėjas turi būti savo srities ži
novas, arba bent pakankamai susipažinęs su atstovauja
ma sritimi. Todėl vadovai, rinkdamiesi patarėjus, netu
rėtų per daug remtis partiškumu, senomis draugystėmis 
ar giminystėmis. Išmintingas vadovas rinksis tik tinka
mus asmenis.

L
IETUVOJE patarėjų klausimas visuomenę stip
riau sujudino prasidėjus buvusio prezidento R. 
Pakso apkaltos procesui. Pareikštas nepasitikėji
mas vadovu, iškeltas valstybės saugumo pavojus prezi

dentą paskatino paskubomis atleisti kai kuriuos savo 
patarėjus. Kas ir kaip vyko prezidentūroje, seime, posė
džių kambariuose ir gatvėse visuomenei didele dalimi 
jau yra žinoma. Kuo visa tai pasibaigė, taipgi jau žino
ma. Tačiau šis patarėjų klausimas kelia dar ir kitą klau
simą, būtent - ar oficialūs vadovo pasirinkti patarėjai - 
pareigūnai yra tikrieji jo patarėjai? Mat šalia jo gal esa
ma asmenų, kurių patarimai daugiau reiškia, negu tų 
oficialiųjų? Jei tokių yra, tai kaip juos atpažinti, kur jie 
veikia, kas jie ir kur? Turbūt nedaug suklystume many
dami, kad tokie slaptieji patarėjai gali būti artimi drau
gai, giminės, krašto ekonominį gyvenimą atidžiai se
kantys verslininkai, gal net užsienio žvalgybų agentai, 
arba asmenys, kuriems rūpi krašto politika ir valdymas. 
Kas ir kaip bebūtų, ir eiliniams žmonėms, ir vadovau
jantiems praktiškai neįmanoma išvengti ryšių su kitais, 
jei kas to ir norėtų. Bendrauti visiems reikia, o juo aukš
čiau valdžioje, juo ir tas bendravimas darosi sudėtinges
nis. Užtat vadovavimo atsakomybę prisiėmusiems ne
užtenka vien tik išminties - reikia apdairumo ir tvirtu
mo, kad iš visų pusių plūstantys patarimai nesuviliotų 
maininkauti - ką aš tau, tą tu man. Nes pareigų panau
dojimas bet kokiems savo asmeniniams tikslams yra 
nusikaltimas, aptariamas visų demokratinių valstybių 
konstitucijose. Vakaruose gana atidžiai sekama naudos 
sandūra (conflict of interest). Lietuvoje minimas vadi
namasis “švogerizmas” yra neabejotinas draugysčių, 
įtakų, patarimų mišinys. Jo reikėtų kaip galima greičiau 
atsikratyti. Tokios neformalios, bet veikiančios, sąran
gos nejučiomis patarnauja ir korupcijai, kurios dar jokia 
valdžia neįveikė. Birželio 13 d. Lietuvos piliečiai rinks 
naują valstybės vadovą. Tai gera proga balsuotojams 
rimčiau pagalvoti apie tinkamesnius asmenis valstybei 
valdyti ir nebekartoti padarytų klaidų, už kurias tenka 
visiems mokėti. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI 

Nauji karo laivai
Kanados karo laivynas 

daugiau nei prieš 30 m. nutarė 
paversti savo pirmą ir paskutinį 
lėktuvnešį metalo laužu. Kana
dos ministeris pirmininkas Paul 
Martin paskelbė, kad karo laivy
nui jau yra užsakyti trys didžiu
liai laivai, kurių statybos plana
vimas pradėtas prieš 11 metų. 
Kiekvienas iš jų kainuos dau
giau kaip 700 milijonų dolerių. 
Pirmojo laivo teks laukti 2015 
metais. Laivas galės gabenti 
apie 200 karių ir jų ginkluotę, 
įvairias transporto priemones ir 
turės atsarginio skysto kuro tal
pyklą. Dvigubu dugnu padeng
tas, jis galės plaukioti Kanados 
šiaurės salynuose, nors visiškos 
ledlaužio paskirties jis negalės 
atlikti. Savo iškrovų angoje tu
rės du desantinius laivus, galin
čius gabenti po 80 tonų krovi
nius. Laivas bus 200 metrų il
gio, 30 pločio, reikalaujantis 8,5 
metro dugno, su 165 žmonių 
įgula galės išvystyti 40 km/val. 
greitį ir plaukti nepapildytas ku

ru 20,000 km. Ginkluotė nenu
statyta, tačiau turės nusileidimo 
aikšteles keturiems, naujesnio 
tipo malūnsparniams, kurie bus 
pristatomi kariuomenei tuo pat 
laiku kaip ir laivai. Reikalui 
esant laivas galės būti paverstas 
plaukiojančia 200 lovų ligonine.

Septyniasdešimt pirmųjų 
čiabuvių vadų ir apie 20 fed. 
valdžios ministerių š.m. balan
džio 18 d. susirinkę Otavoje, 
sprendė tolesnį tarpusavio bend
ravimo klausimą. Ministeris pir
mininkas Paul Martin nori page
rinti 1,4 milijono čiabuvių (pri
pažintų indėnų, inuitų ir kt.) 
ekonominę padėtį, pakelti jų iš
silavinimo lygį, sveikatos būklę 
ir galimai gyvenimo amžiaus vi
durkį. Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į ekonominį savaran
kiškumą, tačiau pradžioje bus 
stengiamasi aprūpinti čiabuvius 
tinkamesnėmis gyvenvietėmis. 
Ministeris pirmininkas nori sa
varankiškesnės, atviresnės, bet

(Nukelta į 6-tą psl.)

Verbų sekmadienis prie Vilniaus arkikatedros Nuotr. R. Piečaitienės

Artėja didžioji jaunimo šventė I
Renginiai dvyliktajai tautinių šokių šventei Čikagoje liepos 3 dieną

GENOVAITĖ 
BREICHMANIENĖ

Šuoliais artėja 2004 m. lie
pos 3, kai į Čikagą vėl suskris 
būriai lietuviško jaunimo pa
bendrauti vieni su kitais, pasida
linti prisiminimais, išraizgyti 
Rosemont arenos grindis raštų 
raštais ir kartu išgyventi jaunat
višką džiaugsmą lietuviško tau
tinio šokio sūkuryje. Jaunimą 
šokis traukia, uždega ir kviečia 
jungtis vienatį būrin. O dar ir 
praėjusios vasaros įspūdžiai iš 
Dainų šventės Vilniuje labai gy
vi. Kaip ir praeityje, ir šią šven
tę rengia JAV ir Kanados lietu
vių bendruomenės. Labai gaila, 
kad nepavyksta atgaivinti ir 
Dainų šventės išeivijoje, nors 
spaudoje dar vis atsiranda entu
ziastų, raginančių kad ir mažes
nės apimties šventę surengti, o 
gal net ir prie šokių šventės pri
sijungti. Galbūt ateityje toks 
sprendimas ir bus priimtas.

Žvilgsnis atgalios
Pirmoji tautinių šokių šven

tė įvyko Čikagoje 1957 m. bir
želio 30 d. Didžiausios šios 
šventės iniciatorius ir šventei 
rengti komiteto pirmininkas bu
vo Bruno Shotas - sūnus senes
niųjų lietuvių ateivių. Šventė 
įvyko dar pirmajame dešimtme
tyje nuo prasidėjusios emigraci
jos iš Vokietijos DP stovyklų į 
JAV, Kanadą ir Australiją.

I rengėjų komitetą buvo 
įtraukti ir naujieji ateiviai, kurie 
dar Lietuvoje buvo susipažinę 
su atgimstančiu liaudies menu. 

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

Tai Leokadija Braždienė, Bronė 
Jameikienė, Irena Šilingienė, Ju
zė Vaičiūnienė ir kiti.

Čikagoje buvo susibūręs di
džiausias naujųjų lietuvių imi
grantų skaičius ir čia buvo pato
gi vieta - amfiteatro arena. Ši 
šventė buvo pirmas bandymas, 
ir meniniu atžvilgiu ji nebuvo 
viena iš pirmaujančių, bet koks 
buvo džiaugsmas, kad mes, atsi
dūrę toli nuo Tėvynės ir nauja
kuriai šiame krašte, įstengėme 
suvažiuoti iš tolimiausių Ameri
kos ir Kanados vietovių, susi
jungti į bendrą ratą ir kartu šokti 
ir dainuoti.

Gal mūsų jaunimas nebuvo 
labai gražiai pasipuošęs autentiš
kais tautiniais drabužiais, bet, kai 
lietuviškų maršų muzikai pa
lydint, viena po kitos į areną žy
giavo lietuviško jaunimo gretos, 
ne vienam ten esančiam žiūrovui 
ir džiaugsmo ašarą išspaudė...

Vos paskutiniams muzikos 
aidams nutilus, buvo aišku, kad 
t.š. šventės vyks ir toliau, nes ši 
pirmoji buvo atidariusi kelią ir 
sekančioms. Besirengiant šiai 
šventei išryškėjo ir įvairūs trū
kumai: šokių aprašymų, patyru
sių mokytojų stoka, menkas jų 
pasiruošimas ir kita.

Pamažu viskas keitėsi ir to
bulėjo. Tačiau pasirengimas II 
šventei užtruko 6 metus, o III - 
5 metus. IV šventė įvyko po 4 
metų, nes jaunimas, besiskirsty- 
damas į namus, apgailestavo, 
kad ir vėl ilgai teks laukti sekan
čios šventės. Tai pasidarė tradi
cija, ir šventės vyksta kas ketve- 
ri metai. Per tą laiką buvo pada

ryta didelė pažanga. Atsirado 
lietuvaičių tautinių drabužių au
dėjų, kurios išpuošė mūsų jauni
mą. Prie orkestro prijungtas 
mišrus choras ir liaudies instru
mentų orkestras labai pakėlė 
programos lygį ir t.t.

Pasiruošimai šventėms
Šio mano straipsnio apimtis 

neleidžia apžvelgti kiekvienos 
šventės, tad tik bendrais bruo
žais paminėsiu jų raidą ir pasi
keitimus. Po pirmosios šventės 
įsteigtas Lietuvių tautinių šokių 
institutas - LTŠI, kurio tikslas 
buvo naujo repertuaro sudary
mas ir aprašymas, pasitobulini
mo kursų mokytojams organiza
vimas, supažindinimas jų ne tik 
su pačiais tautiniais šokiais, bet 
ir su lietuvių tautiniais drabu
žiais, liaudies instrumentais, šo
kių aprašymais ir t.t. Mokytojų 
kursus lankydavo visada daug 
jaunų mokytojų arba ir vyresnių, 
norinčių pasitobulinti. Buvo 
kviečiami lektoriais įvairių sri
čių menininkai - specialistai: A. 
Tamošaitis, Z. Lapinas, Gr. Vo- 
kietaitytė-Armonienė, K. Mari- 
jošienė, J. Matulaitienė, G. Go- 
bienė, G. Breichmanienė, L. Sa- 
gys, L. Kisielienė ir kitos vyres
nės mokytojos.

Šventės augo šokėjų skai
čiumi ir pasiruošimu. Baigiant 
ketvirtąją šventę, buvo lyg ir iš
dirbtas visas planas kaip šventes 
rengti ir kuo gražiau jas pristaty
ti žiūrovui. Šventei rengti komi
tetas turi daug darbo įvairiose 
srityse, bet šventės pasisekimas 
priklauso nuo meninės progra
mos paruošimo, išplanavimo ir 
pristatymo, nes tai yra viso šio 
renginio pagrindinė dalis, ir jai 
yra skiriamas didžiausias dėme
sys. Todėl labai svarbu, kad mo
kytojai būtų pasiruošę, suprastų 
ko iš jų reikalaujama ir tinkamai 
paruoštų savo grupes.

Naujos atžalos
Dabar, kai į praeitį galima 

žvelgti ir kritišku žvilgsniu, rei
kia tik pasidžiaugti, kad šioje 
srityje buvo pasirinktas teisingas 
kelias. Iš mūsų t.š. grupių, iš 
nuolatos rengiamų pasitobulini
mo kursų išaugo gana gražus 
būrys naujų mokytojų, kurie yra 
gerai pasiruošę. Jie perėmė 
LTŠI vadovybę ir rengia bei va
dovauja vis dar su entuziazmu 
išeivijos tautinių šokių šven
tėms.

Pradedant devintąja švente, 
meninės dalies vadovėmis yra iš 
mūsų t.š. grupių išaugusios mo
kytojos: D. Dzikienė, V. Fabia- 
novich, R. ir J. Karasiejai ir da
bartinės šventės - R. Poskoči- 
mienė. Kiekvienoje grupėje ar 
ansamblyje vis atsiranda gabes
nių ir dirbti norinčių jaunuolių, 
kurie dar būdami šokėjais pra
deda vadovauti jaunesniesiems 
šokėjams ir tuo būdu padeda vy-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Lankėsi ŠAS vadas
Balandžio 19-20 d.d. Lietu

voje lankėsi vyriausiasis ŠAS 
(NATO) jungtinių pajėgų Euro
poje vadas generolas James L. 
Jones. Jis buvo priimtas seime, 
susitiko su laikinuoju seimo pir
mininku Česlovu Juršėnu ir ki
tais pareigūnais. Č. Juršėnas sve
čiui patvirtino, jog Lietuva nesi
trauks iš pavojingų tarptautinių 
užduočių; šiai nuostatai pritaria 
ir šalies vadovybė bei pagrindi
nės politinės partijos.

Svečias pasidžiaugė, kad Lie
tuva ir kitos naujos narės suteiks 
ŠAS-ai daugiau energijos, kal
bėjo apie ŠAS vadovybės ryšių 
su narių parlamentarais svarbą. 
Jis pažymėjo, kad parlamentarai 
turėtų kuo daugiau žinoti apie 
ŠAS bei daug dėmesio skirti vi
suomenės informavimui, kad 
žmonės suprastų, ką ŠAS veikia, 
kokie šios organizacijos siekiai.

Ryšiai su Olandija
Balandžio 20 d. Lietuvoje 

viešėjo Olandijos karalystės gy
nybos ministeris Henricus Gre
gorius Jozeph Camp, rašo LG- 
TIC. Ši valstybė kitą pusmetį 
pirmininkaus Europos sąjungai 
(ES). Susitikime su Lietuvos 
krašto apsaugos ministerių Linu 
Linkevičiumi buvo aptartas ES 
karinių struktūrų kūrimas, tarp
tautinių taikos palaikymo veiks
mų perspektyvos, ŠAS (NATO) 
ir ES veiklos derinimas reaguo
jant į krizes Lietuvoje.

Svečio teigimu, ES laukia 
atsakinga misija perimti iš ŠAS 
vadovavimą taikos palaikymo 
užduotyse Bosnijoje ir Hercego
vinoje, tęsti ES greitojo reagavi
mo pajėgų kūrimą. Nuo kitų 
metų vandens valymo komanda 
kartu su Olandijos atstovais da
lyvaus ŠAS greitojo reagavimo 
pajėgose.

Lietuvos kariai Afganistane
Balandžio 7 d. Lietuvos ka

riuomenės specialiųjų užduočių 
junginio “Aitvaras” 38 kariai 
vyko į Afganistano karinę bazę 
Barame ir pradėjo pasirengimą 
misijai. Tai trečiasis eskadronas, 
dalyvaujantis antiteroristinėje 
veikloje “Tvirta taika”. Tarnyba 
truks šešis mėnesius. Lietuvos 
kariai atliks specialiosios žval
gybos, patruliavimo bei kitas 
specialiųjų pajėgų užduotis.

Lietuvos kariai veikia JAV 
specialiųjų pajėgų sudėtyje, sa
varankiškai vykdo užduotis, ta
čiau administracinį vadovavimą 
atlieka . Lietuvos kariuomenės 
lauko pajėgų vadovybė. Lietu
vos kariuomenėje formuojamas 
specialiųjų užduočių junginys 
“Aitvaras”, kurį sudaro jėgerių 
batalionas, Ypatingosios paskir
ties tarnybos bei kitų karinių 
vienetų kariai. Pajėgas sudarys 
tik profesionalios tarnybos 
kariai.

Sutartis su Kanada
Otavoje balandžio 16 d. pa

sirašytas Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos (URM) ir Ka
nados tarptautinio vystymo agen
tūros (“Canadian International 
Development Agency”) tarpusa
vio supratimo memorandumas 
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dėl Lietuvos dalyvavimo Oficia
lios plėtros pagalbos Vidurio 
Europoje (ODACE) programo
je. Kaip praneša URM, Lietuvos 
vardu sutartį pasirašė ambasado
rė Kanadoje Šigutė Jakštonytė.

Kanados tarptautinio vysty
mo agentūros ODACE progra
ma yra skirta Kanados partnerių 
institucinių gebėjimų stiprini
mui administruojant ir įgyvendi
nant plėtros bei pagalbos politi
ką, trišalių projektų įgyvendini
mui teikiant pagalbą besivystan
čioms valstybėms. Agentūra 
nuo 1991 m. teikia techninę pa
galbą įgyvendinant demokrati
nes ir ekonomines reformas Lie
tuvoje. Šio memorandumo pasi
rašymas, ambasadorės teigimu, 
pradeda naują Kanados ir Lietu
vos bendradarbiavimo istorijos 
tarpsnį, nes Lietuva iš valstybės 
gavėjos tampa davėja.

Populiariausi politikai
ELTA-LGTIC žiniomis, vi

suomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimų centro “Vilmorus” balan
džio 1-5 d.d. surengtos apklau
sos rezultatai rodo, kad tarp po
litikų, geriausiai atstovaujančių 
žmonių interesams, užtikrintai 
pirmauja ministeris pirmininkas 
Algirdas Brazauskas. Jo įverti
nimai šiemet kilo, balandį pasie- 
kė.21.1%.

Antroje patikimiausių politi
kų vietoje - buvęs prezidentas 
Valdas Adamkus (14.9%). Paki
lo trečioje vietoje esančio Darbo 
partijos vado, seimo nario 
Viktoro Uspaskicho įvertinimas 
-jį palaikė 14.6% apklaustųjų. 
Tik 10% jų tuo laiku dar palaikė 
pašalintą prezidentą Rolandą 
Paksą. Jo buvęs rėmėjas ir pata
rėjas Jurijus Borisovas apie R. 
Paksą atstatydinantį seimo bal
savimą sakė, jog tai teisingas 
sprendimas. “Jis nieko politiko
je nenuveikė, nemokėjo surinkti 
komandos ir buvo pernelyg silp
nas”, rašė Klaipėda. Visuome
nės veikėjų viršūnėje liko poli
cijos generalinis komisaras Vy
tautas Grigaravičius, netoli atsi- 
liekant laikinajam seimo pirmi
ninkui Česlovui Juršėnui.

Lankėsi Ukrainos pareigūnas
Balandžio 15 d. Vilniuje 

lankėsi Ukrainos gynybos mi
nisteris Jevgenijus Marčiukas. 
Su Lietuvos krašto apsaugos mi- 
nisteriu Linu Linkevičiumi jis 
aptarė Ukrainos pasirengimą įsi- 
jungtis į ŠAS (NATO), galimas 
Lietuvos pamokas šiuo atžvil
giu, bei abiejų valstybių karių 
dalyvavimą tarptautinėse misi
jose Balkanuose.

Ukrainos gynybos ministe
ris jau yra pristatęs naują gyny
bos strategiją bei kariuomenės 
reformos projektus Briuselyje. 
L. Linkevičius teigė, jog KAM 
žinovai galėtų pasidalyti patirti
mi doktrinų rengimo, biudžeto 
sudarymo, išteklių planavimo, 
viešųjų ryšių bei kitose srityse. 
Ministerial kalbėjo apie padėtį 
Irake ir karių dalyvavimą šioje 
misijoje. Svečias pažymėjo, kad 
Ukraina neketina atšaukti savo 
karių iš Irako. RSJ
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SPAUDOS BALSAI

Tarp Vakarų ir Rusijos

Kryžiaus kelio apmąstymas 
buvo surengtas kovo 12-13 d.d. 
Birštone jaunimo vadovams iš Aly
taus, Aukštadvario, Birštono, Dar
sūniškio, Jiezno, Kalvių, Kruonio, 
Paparčių, Pivašiūnų, Punios, Seme
liškių Stakliškių, Užuguosčio, Vie
vio, Žaslių ir Žiežmarių. Pasidalinta 
mintimis tema Kaip atrodo mano 
svajonių gavėnia. Pasitelkus skaid
rėmis buvo apmąstomas Jėzaus ei
tas Kryžiaus kelias. Diena baigta 
Mišiomis Birštono šventovėje. Kitą 
rytą kun. Žydrūnas Vabuolas kalbė
josi su jaunimu tema Kryžiaus ke
lias - ne tik senų žmonių malda, po 
pietų Kaišiadorių vyskupijos Jauni
mo centro vadovas kun. Mindaugas 
Sabonis dalyvius supažindino su 
pasninkavimo tradicijomis.

Katalikiškojo judėjimo Co- 
munione e liberazione nariai iš Ita
lijos bei Vilniaus ir Molėtų susirin
ko vasario 28 d. Molėtų parapijos 
namuose. Dalyviams buvo pareng
tas pokalbis tema Buvimas drauge. 
Diskusijoms paskatinti buvo išda
linti tekstai su Šventojo Rašto ir žy
mių asmenų mintimis apie draugys
tę. Pabrėžta, jog krikščionims Kris
tus yra pats didžiausias, pirmiausias 
ir tikriausias Draugas. Kitas judėji
mo dalyvių susitikimas vyks Vil
niuje, Sv. Jono Teologo vienuoly
ne, kur tėvas Reno Marija kalbės 
apie išpažintį.

Kauno I dekanato kunigų su
sirinkimas įvyko Kauno Gerojo 
Ganytojo parapijoje kovo 9 d. Jo 
metu paminėtas VDU Katalikų teo
logijos fakulteto dekano, mons. 
doc. teol. dr. Vytauto Stepono Vai
čiūno 60 metų jubiliejus ir 25 metų 
pedagoginio darbo sukaktis. Daly
vavo Kauno arkivyskupas metropo
litas Sigitas Tamkevičius, jo augzi
liaras vyskupas dr. Jonas Ivanaus
kas, Kauno arkivyskupijos dekana
tų dekanai, Kauno seminarijos at
stovai ir kiti kunigai bei Kauno ir 
Vilkaviškio parapijų atstovai. 
Mons. Vaičiūnas susirinkusiems 
papasakojo apie nuo vaikystės 
brendusį pašaukimą, sunkų kelią į 
kunigystę sovietmečio laikais, pe
dagoginį darbą seminarijoje bei 
teologijos fakultete. Jis per 25 me
tus išauklėjo ir išleido šimtus kuni
gų ir teologų. Jį sveikino arki vysk. 
Tamkevičius bei kun. dekanas Vy
tautas Grigaravičius.

Seminarų ciklas “Ateikite vi
si” Kaišiadorių vyskupijoje prasi
dėjęs 2003 m. spalio mėnesį, už
baigtas kovo 6 d. Jį parengė ir vedė 
Vilniaus arkivyskupijos Katecheti
kos centro vadovė Giedrė Rugevi- 
čiūtė ir tikybos mokytoja metodi
ninkė Virginija Narauskienė. Semi
naruose vyskupijos parapijų kate
chetai ir tikybos mokytojai studija
vo Katalikų Bendrijos mokymą 
apie Sutaikinimo ir Eucharistijos 
sakramentus, tinkamą vaikų paren
gimą jų šventimui, nagrinėjo jų teo
logiją ir liturgiją bei išsamiai susi
pažino su centro parengta vaikų 
rengimo programa “Ateikite visi”. 
Keturių dienų seminarų ciklą, ku
riame 14 valandų buvo skirta teori
niams ir 10 valandų praktiniams 
užsiėmimams, užbaigė ir pažymėji
mus gavo 17 katechetų iš 12 vysku
pijos parapijų.

Dievo gailestingumo paveiks
las bus perkeltas į buvusią Švč. 
Trejybės šventovę Vilniaus arki
vyskupo metropolito kardinolo 
Audrio Juozo Bačkio įsakymu nr. 
42, pasirašytu š.m. kovo 8 d. Pa
veikslą 1934 m. Vilniuje nutapė 
menininkas Eugenijusz Kazimie- 
rowski, laikydamasis nurodymų ir 
prižiūrimas šventosios sės. Fausti
nos Kowalskos. Ji 1931 m. vasario 
22 d. regėjime išgirdo Jėzaus žo
džius: “pagal vaizdą, kurį matai, 
nutapyk paveikslą su užrašu: Jėzau, 
pasitikiu Tavimi. Pažadu, kad siela, 
kuri gerbs šį paveikslą, nežus. Taip 
pat pažadu jai pergalę prieš jos 
priešus jau čia, žemėje, o ypač mir
ties valandą. Aš apginsiu ją, kaip 
savo paties garbę”. 1935 m. pirmą

ją savaitę po Velykų paveikslas tris 
dienas buvo viešai pagarbai iškeltas 
Aušros Vartų koplyčioje. Vėliau jis 
klajojo iš vietos į vietą. Arkivysku
po Maskvoje Tadeušo Kondrusievi- 
čiaus ir Gardino vyskupo Aleksan
derio Kaškievičiaus rūpesčiu jis bu
vo grąžintas iš Naujosios Rūdos 
šventovės Gudijoje į Vilnių, dėl at
sargumo priglaustas Šventosios 
Dvasios šventovėje. Š.m. balandžio 
18 d. per Dievo gailestingumo 
šventę, buvusi Švč. Trejybės šven
tovė iškilmingai konsekruota Dievo 
gailestingumo šventovė. Kardinolo 
nurodymu, šioje šventovėje kiek
vieną dieną meldžiamasi lietuvių 
bei lenkų kalbomis, taip pat sudaro- 
mds sąlygos visų tautų maldinin
kams melstis savo gimtąja kalba ir 
garbinti Dievo gailestingumą.

Filmas Kristaus kančia, kurią 
sukūrė Mel Gibson, Vatikano atsto
vo spaudai Joaquin Navarro-Vai Įsa 
nuomone, nėra antisemitinis. Jis 
apie tai kovo 11 d. paskelbė straips
nį Italijos dienraštyje II Message- 
ro, pareikšdamas, jog filmas yra 
evangelijų perteikimas, todėl, kaip 
ir pačios evangelijos, negali būti 
antisemitinis. Taip pat Šventasis 
Tėvas nebūtų susilaikęs nuo viešų 
komentarų apie tai. Popiežiškosios 
visuomenės komunikavimo prie
monių tarybos prezidentas arkivys
kupas John Foley tą patį atsakė An- 
ti-Defamation League Abraham 
Foxmanui ir Romos vyriausiajam 
rabinui Riccardo Di Segni.

Popiežius Jonas Paulius II 
kovo 13 d., minint Europos univer
sitetų dieną, su Lietuvos ir kitų 9 
būsimų Europos sąjungos valstybių 
akademiniu jaunimu jungėsi į bend
rą Rožinio maldą televizijos tiltu. 
Valandą prieš Rožinio maldą Lietu
vos jaunimas susirinko Vilniaus Šv. 
Jonų šventovėje į forumą Bažnyčia 
ir universitetas Lietuvoje žengiant į 
Europos sąjungą, kurį surengė Lie
tuvos vyskupų konferencija kartu 
su universitetinės sielovados dele
gatu kun. doc. dr. Arvydu Ramonu. 
Šis apžvelgė popiežiaus apaštališ
kąjį paraginimą Ecclesia in Euro
pa. Diskusijoje dalyvavo kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis ir vyriausy
bės kanclerio pavaduotojas Euro
pos sąjungos klausimais Petras 
Auštrevičius. Pastarasis tvirtino, 
jog Lietuvai tapus Europos sąjun
gos nare, Katalikų Bendrija gali pa
dėti ne tik prisiminti, bet ir išsaugo
ti krikščioniškąjį paveldą, nes Eu
ropai reikia religinio matmens. Vi
sas forumas, kartu ir jo metu atlik
tas Vilniaus bernardinų parapijos 
choro “Langas” giedojimas, buvo 
transliuojamas Lietuvos televizijo
je. Vatikane susirinkusio jaunimo 
pradėtą Rožinį tęsė Kipro ir Lenki-

PADĖKA
AtA 

EUGENIJUS ROVAS,
53 m. amžiaus, mirė 2004 m. sausio 28 d., palaidotas 

Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, Ont.
Dėkojame prel. J. Staškevičiui už maldas laidotuvių 

namuose, kapinėse ir per pusryčius, kun. V. Staškevičiui, 
prel. E. Putrimui ir kun. Jim McManamy (Precious Blood 
par. klebonui) už koncelebruotas šv. Mišias ir mergaičių cho
rui už jautrias giesmes, kurioms vadovavo muz. D. Viskon- 
tienė ir muz. N. Benotienė. Dėkojame karsto nešėjams ir vi
siems draugams bei giminėms už visą paramą. Nuoširdus 
ačiū už užprašytas gausias šv. Mišias, už dosnias aukas 
“Reach for the Rainbow”, Vaikų dienos centrams Lietuvoje, 
“Tėviškės žiburiams”, “Heart and Stroke” ir kitoms įvai
rioms organizacijoms, kurioms buvo skirtos aukos a.a. Euge
nijaus atminimui. Ačiū dr. M. Valadkai už prasmingus atsi
sveikinimo žodžius kapinėse. Dėkojame už gražias gėles, 
nuoširdžias užuojautas, pareikštas mums žodžiu bei raštu, 
ponioms už skanius pyragus.

Dėkojame visiems, padėjusiems mums atsisveikinti 
su velioniu -

ROVŲ šeima

Amerikos prezidentas G. W. Bush Vašingtone taria žodį Lietuvos ir kitų posovietinių valstybių priėmimo į 
NATO proga. Tarp stovinčių atstovų - Lietuvos min. pirm. A. Brazauskas Nuotr. A. Šlekio

Keistina Lietuvos konstitucija
Kitų demokratinių kraštų praeities pavyzdžiai

L. RADZEVIČIUS
Lietuvos rytas kovo 10 d. 

laidoje išspausdino reportažą 
antrašte: Duguma Lietuvos gy
ventojų jaučia nostalgiją sovie
tinei praeičiai, rodo tyrimai. 
Straipsnyje yra pateikiami Tė
vynės sąjungos ir Demokratinės 
politikos instituto užsakymu at
liktos visuomenės apklausos 
duomenys, kuriuos seime su
rengtoje spaudos konferencijoje 
pristatė Tėvynės sąjungos parti
jos vadas Andrius Kubilius.

Pasirodo, 53.5% apklaustų . 
žmonių mano, kad sovietmečiu 
gyventi buvo geriau. Iš taip 
galvojančių net 77% per sekan
čius seimo rinkimus žada 
balsuoti už ruso (Lietuvos pilie
čio) Uspaskich įsteigtą Darbo 
partiją. Kadangi per apklausą at
siliepė 1008 žmonių, statistiškai 
rezultatas yra labai patikimas.

Kodėl visuomenė yra taip 
nusivylusi nepriklausomybės pa
sekmėmis? Vieni aiškina, kad 
nostalgija sovietinei praeičiai tai 
tik prisiminimai prabėgusios 
jaunystės..., kiti, kad sovietiniais 
laikais socialinės garantijos bu
vo geresnės. Niekas oficialiai 
nesako, kad galbūt daugelis ža
da balsuoti už Darbo partiją to
dėl, kad Uspaskich ragina keisti 
konstituciją; į seimą būtų galima 
patekti tik gavus tiesioginius 
rinkėjų įgaliojimus, o ne per 
partijų sąrašus.

Paskirti įstatymų leidėjai - 
tai kolonijų valdymo modelis, 
kuris buvo naudojamas prieš 
250 metų, kai Europą (ir Ameri
ką) valdė karaliai ir karaliukai, 
vykdomoji valdžia buvo aristo
kratijos sluoksnis. Britanijos ir 
Prancūzijos kolonijose Šiaurės 
Amerikoje, faktiška valdžia bu
vo skirto gubernatoriaus ranko
se, o vietinių įstatymų leidyba 
buvo tarybos rankose, kurių na
riai buvo ne renkami, bet skiria
mi. Tarybose susikūrė aristokra
tų sluoksnis, kurio nariai greitai

jos jaunimas, po to įsitraukė lietu
viai. Rožinio pabaigoje popiežius 
pasakė trumpą kalbą pabrėždamas, 
jog universitetų jaunimui tenka 
svarbus vaidmuo kuriant vieningą 
Europą kur krikščioniškasis pavel
das neturi būti pamirštas. Baigda
mas popiežius sveikino jaunimą 
įvairiomis kalbomis, įskaitant lie
tuvių. 

įsigijo didelius valdiškos žemės 
plotus, sudarė savo luomui įvai
rias privilegijas.

Po Britanijos ir Prancūzijos 
karų. Šiaurės Amerikos koloni
jos (įskaitant ir Kvebeko provin
ciją kurią Prancūzija valdė 150 
metų) atsidūrė Anglijos valdžio
je. “Karališkoji deklaracija” 
(Royal Proclamation) 1763 m. 
valdžią iš karinės organizacijos 
perdavė civilinei administraci
jai, tačiau ta vietinė valdžia bu
vo labai ribota. Tai sukėlė daug 
nepasitenkinimo tose 13 koloni
jų, kuriose vėliau susikūrė JAV. 
Kai 1774 m. Britanijos parla
mentas išleido Kvebeko įstaty
mą (The Quebec Act), kuris ne 
tik kad sukūrė palankias sąlygas 
prancūzų kolonistams, bet ir 
draudė 13 anglų kilmės apgy
ventoms kolonijoms plėstis į va
karus nuo Ohio upės, tai buvo 
interpretuojama kaip tironijos 
išraiška. To užteko, kad dviejų 
metų laikotarpyje prasidėjo 
Amerikos revoliucija. Jos dėka 
gimė demokratinės respublikos 
modelis, kurio kertinis akmuo 
yra principas: leisti įstatymus ir 
uždėti gyventojams mokesčius 
turi teisę tik tiesiogiai piliečių 
išrinkti atstovai aukščiausiose 
valdžios institucijose. Ten buvo 
nustatyta ir valdžios pasidalini
mo principai.

Po Amerikos revoliucijos 
tie, kurie kovojo Britanijos ka
riuomenėje, arba nepritarė atsi
skyrimui nuo Britanijos, masiš
kai traukėsi į likusią Anglijos 
kolonijos teritoriją (dabartinę 
Kanadą). Tačiau čia jie negavo 
teisės valdyti kraštą per savo 
išrinktus atstovus. Valdė skiria
mi gubernatoriai, įstatymus lei
do, vyriausybę sudarė, teismus 
ir mokyklas administravo kolo
nijų aristokratija, kurią sudarė 
turtuoliai oligarchai, “bebrų 
aristokratai”, anglikonų vysku
pai. Tas ilgas metų tarpas pasi
žymėjo valdiškos žemės grobs
tymu (įteisintais būdais) ir viso-

Artėja didžioji jaunimo... MIRTIES PRANEŠIMAS
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

riausiai grupės bei ansamblio 
vadovei, patys įsigyja praktikos 
ir pasitikėjimo savimi.

Mūsų svečiai
Visas šias šventes rengia 

JAV ir Kanados Lietuvių bend
ruomenės. Mūsų šventėms au
gant ir stiprėjant buvo atkreiptas 
dėmesys ir į tolimesnių žemynų 
lietuvišką jaunimą suteikiant 
jiems finansinę paramą ir kvie
čiant dalyvauti. Pirmą kartą tre
čiojoje šventėje sulaukėme sve
čių iš Pietų Amerikos Urugva
jaus, o jau kevirtoje kartu su 
mumis šoko Vokietijos “Ratu
kas”, Brazilijos “Nemunas”, 
Urugvajaus “Ąžuolynas”. Pirmą 
kartą iš laisvos Lietuvos į devin
tąją šventę atvyko Klaipėdos 
“Vėtrungė”.

Dabar ir išeivijos šokėjai, ir 
dainininkai yra mielai laukiami 

AtA
lakūnui DARIUI IŠGANAIČIUI 

tragiškai žuvus Lietuvoje, jo motiną LAIMĄ, mūsų 
choro narę, jos vyrą, dukrą ir visus artimuosius 
netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

Anapilio parapijos choras

keriopa korupciją. Visuomenės 
pasipiktinimas virto ginkluotu 
maištu 1837 m. Tai, kas vyko 
Amerikoje prieš 200 metą šian
dien vyksta Lietuvoje. Lietuvius 
šiandien valdo tie, kurie neturi 
pasitikėjimo visuomenėje, kurie 
nėra atsakingi žmonių tiesiogi
niai išrinktai institucijai.

Kad reikalai pakryptų į ge
rąją pusę, nereikia išrasti naujų 
valstybės valdymo principą ne
reikia naujos konstitucinės teori
jos. Reikia tik politinės valios 
pakeisti konstituciją kad į seimą 
būtų renkama tik tiesioginiu bal
savimu rinkėjų įgaliojimus gau
nantys asmenys. Politinės parti
jos turi mažai narių. Dėl to teisę 
skirti narius į seimą pagal parti
jų sąrašus yra nepriimtina. Sei
mo nariai negali būti privilegi
juotai apdrausti nuo atsakomy
bės piliečiams.

Istorijoje labai retai pasitai
ko, kad “valdančioji aristokrati
ja” savo valia perduoda spren
džiamą balsą demokratiškai vi
suomenės išrinktiems atsto
vams. Lietuvoje Aukščiausioji 
taryba, rengdama konstitucijos 
įstatymą irgi nesugebėjo atsi
spirti pagundai užsitikrinti vietą 
sekančiuose seimuose. Tai viena 
svarbių priežasčią dėl kurių 
visuomenėje seimu ir politinė
mis partijomis pasitiki tik labai 
mažas nuošimtis apklaustųjų. 
Didžiuma gyventojų nenori pri
vilegijuoto “valdžios aristokra
to” luomo. Gal todėl rusas Us- 
paschik ir jo naujai sukurta 
Darbo partija po sekančių seimo 
rinkimų gali atsidurti prie vals
tybės vairo. Dėl to bus kalti ne 
“runkeliai”, bet “aristokratai”, 
kurie nepriima demokratinės 
respublikos principo, per 200 
metų pasitvirtinusio kaip geriau
sio įrankio kovojant su korup
cija ir piktnaudžiavimu tarny
bine padėtimi. Tik tiesioginius 
įgaliojimus iš rinkėjų gavęs sei
mas gali kelti pasitikėjimą šia 
institucija ir išvesti valstybę iš 
dabartinės krizės.

svečiai Lietuvos Dainų šventėse 
ir Šokių dienose Vilniuje. Tą 
dieną Vilniuje šoka visa Lietu
va. Ypatingai gražiai išplanuota 
buvo praėjusios 2003 m. vasaros 
Šokių diena, kurios tema buvo 
Mes - žalias gyvybės medis.

Labai vaizdžiai žiūrovams 
prieš akis išaugos tas “medis”. 
Mūsų šventės vyksta paprastai 
ledo ritulio arenose, tad ir šokė
jų skaičius būna ribotas, nerei
kia bijoti lietaus. Bet mūsų yra 
per maža, tad galime tik gėrėtis 
tuo, kas vyksta Lietuvoje ir pa
gal išgales nuvykti į Vilnių.

Tačiau mūsų šventės turi sa
vo charakterį ir mes džiaugia
mės, kad jos ir dabar vyksta, 
kad yra gausios, užima mūsų 
jaunimo laisvalaikį, supažindina 
su lietuvių liaudies menu, o 
šventės metu patirti išgyvenimai 
verčia didžiuotis, kad esame lie
tuviai.

Rusijos valdžios oficiozas 
Rossijskaja Gazeta š.m. kovo 18 
d. laidoje rašo: “ŠAS kariški 
lėktuvai pradės raižyti trijų Bal
tijos valstybių oro erdvę jau nuo 
balandžio 2 d., t.y. pirmą šių 
respublikų įstojimo į ŠAS dieną. 
Lietuvos ir Estijos parlamentai 
jau ratifikavo įstojimo į Sąjungą 
dokumentus.

Planuojama, kad keturi ka
riški lėktuvai, kilnojamo radaro 
įrengimai ir apie 100 skraidymo 
ir technikos personalo asmenų 
balandžio pirmą dieną atvyks iš 
Danijos į Vilniaus aerodromą. 
Pagal Danijos min. pirm. A. F. 
Rasmussen žodžius Baltijos ša
lys pačios negali vykdyti karinių 
įsipareigojimą prasidedančių ba
landžio pirmąją ŠAS narystės, 
dieną įskaitant oro erdvės ap
saugą todėl Danija ateis joms į 
pagalbą. Sąjungos pasirinkimas 
Lietuvos naudai yra akivaizdus. 
Susieta su oro apsauga in
frastruktūra visada ten buvo 
aukštesnio lygio negu Latvijos 
ir Estijos”.

Tuo pačiu klausimu Mask
vos dienraštis Nezavisimaja Ga
zeta š.m. kovo 23 d. laidoje ra
šo: “Ryšium su ŠAS plėtra Ru
sija gali peržiūrėti savo karinę 
doktriną ir branduolinių jėgų ga
mybą. Apie tai Krašto apsaugos 
min. S. Ivanov pasisakė žurnalo 
Rusija ir globalinė politika skil
tyse. Tokio griežto pasisakymo 
priežastimi buvo Sąjungos pla
nai laikyti Lietuvos teritorijoje 
keturis F-16 naikintuvus trijų 
Baltijos kraštą kurie nuo balan
džio 2 taps pilnateisiais ŠAS na
riais, oro erdvės kontrolei. S. 
Ivanov trečiadienį Tvėrė, kur jis 
tikrino 32-ro oro apsaugos kor
puso pasiruošimą pareiškė, kad 
Rusija laukia paaiškinimo dėl 
galimų ŠAS įrengimų ir pajėgų 
netoli jos sieną pirmoje eilėje 
Baltijos šalyse. Be to, pasak mi- 
nisterio. “Rusija imsis tinkamų 
priemonių tuo atveju, jeigu ŠAS 
karinių struktūrų plėtra Baltijos 
valstybių teritorijoje sudarys 
grėsmę”.

Toronto rusų savaitraštis 
Russian Canadian INFO š.m. 
balandžio 6 d. laidoje išspausdi
no kraštutinio Rusijos politiko 
V. Žirinovskio pasisakymą: “Te
ritorija, kurią dabar galės kont
roliuoti ŠAS naikintuvai, pa
sieks Smolenską ir Kalugą (...) 
Rusija nebombarduos Briuselio, 
bet mes bombas ant Vilniaus, 
Rygos ir Talino”.

Žirinovskio pasisakymas aiš
kiai nurodo Baltijos kraštų oro 
erdvės apsaugos reikalingumą.

Lietuvių-lenkų santykiai
Varšuvos žurnalas Polityka š. 

m. kovo 27 d. laidoje išspausdi-

• Kai mirštame, turime savo del
ne tik tai, ką atidavėme kitiems.

(Peter Maurin)

A.a. IRENA 
MAČIULYTĖ-

KUNII 
mirė š.m. kovo 31 d. 
po kovos su vėžio liga, 
sulaukusi 50 metų amžiaus, 
Jono ir Elenos Mačiulių 
(Aylmer, ON) dukra, 
gyvenusi Japonijoje. 

Ji 1979 m. gavo Rytų Azijos studijų bakalaurą iš 
Jochi universiteto Tokijo mieste, o 1981 m. įsigijo magistrės 
laipsnį Japonijos studijų srityje Toronto universitete. Dar 
metus gilinosi Harvard universitete ir 1984 m. baigė Japoni
jos istorijos doktorato mokslus Tsukuba universitete, gavusi 
Japonijos švietimo ministerijos stipendiją. Nuo 1984-1987 ji 
dirbo kaip vertėja ir žurnalistė Tokijo “Kyoto News”, nuo 
1987-1990 buvo “Associated Press” žurnalistė. Ji 1990 m. ta
po “Reuters” korespondentė, rašiusi apie Japonijos politiką 
Japonijos ir JAV prekybą Japonijos ir Rusijos ryšius. Ji yra 
keliavusi kartu su keliais Japonijos premjerais į Aziją ir 
JAV, taip pat su imperatoriumi Akihito jo pirmoje kelionėje 
į Pietryčių Aziją. Irena 1991 m. rugsėjo mėn. buvo pirmoji 
užsienio korespondentė, bet kada lydėjusi imperatorių ir jo 
žmoną į Pietryčių Aziją. Ji buvo “Time-Life” korespondentė 
nuo 1994 iki 1998, tada 1998 m. perėjo į “Business Week 
Magazine”, kur ji dirbo iki savo mirties.

Liko liūdintis jos vyras Osamu Kunii, su kuriuo susi
tuokė prieš 25 metus, sesuo Floretta Skudder, brolis Edvar
das Mačiulis ir sūnėnai bei dukterėčios. Gedulinės Mišios 
vyks birželio mėnesį, kai jos sudeginti palaikai bus laidojami 
prie kitų šeimos mirusiųjų Delhi, Ontario.

no buv. Lenkijos ambasadorius 
Lietuvai (1992-1996) J. Vidac- 
kio straipsnį apie lietuvių-lenkų 
dabartinius santykius. J. V. tarp 
kitko rašo: “Politiką liečiančią 
lenkų tautinę mažumą Lietuvo
je, ne visada sutinkančią su val
džios intencija, ir toliau veda 
Lenkų bendrija.

Ši bendrija, o ne URM nu
sprendžia kuri organizacija (prak
tiškai tai reiškia - kuris veikė
jas), kiek ir kokiam tikslui gaus 
lėšų. Dėl to už lenko mokesčių 
mokėtojo pinigus būna finan
suojami laikraščiai, švelniai sa
kant, ne visada palankūs Lietu
vos valstybei, kuriuose buv. Ju
goslavijos karo metu Lietuvos 
lenkams buvo iškeliamas Bosni
jos serbų pavyzdys, o pamišęs 
Lenkijos kunigas lenkų-lietuvių 
sutartį pristatė kaip Vilniaus ir 
Varšuvos masonų ložių bendrą 
kūrinį.

Nepavyko, o gal ir visai ne
buvo bandoma nustatyti bendrą 
užsienio politiką liečiančią Eu
ropos sąjungą Gudiją bei Rusi
ją kol dar Lenkija ir Lietuva ne
tapo Europos sąjungos narėmis, 
skyrė pažiūros dėl Nicos sutar
ties. Pragmatiški lietuviai nebu
vo suinteresuoti mūsų šūkiu 
‘Nica arba mirtis’. Lietuvai rūpi 
geri santykiai su dauguma Są
jungos narią ir todėl jie yra pa
siruošė sutikti, kad santykiai su 
Lenkija būtų ‘truputį’ blogesni 
negu ‘geriausi istorijoje’”.

Pasiruošimas prezidento 
rinkimams

Toronto rusų savaitraštis Ka- 
nadskij Kurier š.m. balandžio 
16 d. laidoje rašo: “Priešlaiki
niai Lietuvos prezidento rinki
mai įvyks birželio 13 d. kartu su 
rinkimais į Europos parlamentą. 
Tokį sprendimą padarė Lietuvos 
seimas.

Anksčiau buvęs valstybės 
galva Rolandas Paksas buvo sei
mo nušalintas balandžio 6 dieną. 
Paksas, buvęs prezidentu nuo 
2003 m. vasario mėn. tapo pir
muoju nušalintu Europos prezi
dentu.

Pagal dabartinę Lietuvos 
konstituciją naujų prezidento 
rinkimų data turi būti nustatyta 
per 10 dienų po prezidento at
statydinimo. Pats Paksas kol kas 
dar nepasisakė ar jis vėl kandi
datuos į prezidento pareigybę, 
ko konstitucija nedraudžia (kan
didatuos. Red.).

Kandidatai į prezidentus pa-- 
aiškės artimiausiomis dienomis. 
Vienu į prezidento pareigybę 
kandidatu taps einantis seimo 
pirmininko pareigas Česlovas 
Juršėnas, kurį remia Lietuvos 
socialdemokratų partija. Bendrą 
kandidatą žada iškelti konserva
toriai ir centro liberalai. Yra ga
limybė, kad juo taps buvęs pre
zidentas Valdas Adamkus. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Krepšininkai ir Lietuvos žydai
TŽ š.m. 8 nr. buvo išspaus

dintas Alex Faitelson straipsnis 
Septintasis Kauno fortas, kuriame 
jo autorius paminėjo, kad žydų 
žudynėse vokiečių okupacijos 
metu dalyvavo ir kai kurie krep
šinio žaidėjai. Apie tai prabilo AL 
Rytų pakrantės laikraščio redak
torius Laurynas Misevičius. Pa
sak jo, tuo klausimu pradėjo do
mėtis ir Vyzentalio centro direk
torius Zuroff, ieškoti tariamų nu
sikaltėlių. Jų pastangos rado at
garsių ir kai kurioje JAV spau
doje bei televizijoje.

AL Rytų pakrantėje š.m. 15 
nr. rašoma: amerikietis žurnalis
tas, lankęsis Lietuvoje “Jeremy 
Schaapas prabyla apie neva eg
zistuojantį tamsųjį mūsų šalies 
krepšinio istorijos puslapį: iš vi
sose Baltijos šalyse garsių lietu
vių krepšininkų sudarytos “Per
kūno” komandos rungtynes su 
tuo metu Lietuvą okupavusios 
vokiečių nacių ekipa. Rungtynės 
tariamai įvyko 1941 metų liepos 
6-ą dieną. Būdami stipriausiais 
Europoje, mūsų tautiečiai esą tą
syk laimėję prieš vokiečius, o 
šie tuomet ‘apdovanoję’ lietu
vius specialiu ‘prizu’ - leidę 
kiekvienam jų pasirinktinai su
šaudyti po 10 žydų, kalinamų 
Kauno gete. Egzekuciją krepši
ninkai įvykdę VH-ajame forte.

Jeruzalėje (Izraelis) įkurto 
tarptautinio Simono Wiesentha- 
lio centro direktorius Efraimas 
Zuroffas, kuris ESPN reportaže 
tituluojamas paskutiniuoju nacių 
nusikaltimų karo metu tyrinėto
ju, prieš mėnesį (kovo 10 dieną) 
išsiuntė laišką Lietuvos Genera
linei prokuratūrai, reikalauda
mas ištirti minėtus 1941-ųjų me
tų įvykius.”

“Nors vienas iš nedaugelio 
likusių gyvų holokausto Lietu
voje aukų, dabar Izraelyje gyve
nantis istorikas Alexas Faitelso- 
nas ir tvirtina, kad tokios rung
tynės yra buvę, ir taip pat būtent 
tą pačią dieną (1941-ųjų liepos 
6-ąją) Kaune buvo sušaudyta 
virš 2000 žydų, nei oficialioje 
Lietuvos krepšinio istorijoje, nei 
šalies archyvuose konkrečių 
duomenų apie tokį mačą nėra. 
Netgi minėtame per ESPN tele
viziją parodytame reportaže kal
bintas vienas labiausiai patyru
sių lietuvių krepšinio istorikų
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Algimantas Bertašius jokiuose 
šaltiniuose nerado patvirtinimo, 
kad tokios rungtynės vyko.”

Al Rytų pakrantėje savo 
straipsnį baigia citata iš Alfonso 
Eidinto knygos Lietuvos žydų 
žudymų byla (p. 163-166): “Tuo 
būdu istorikams atsargiai teks 
tirti, dalyvavo sportininkai žydų 
žudyme ar ne, kol tai bus pa
neigta faktais ir įrodymais arba 
pasitvirtins kaip įvykęs faktas, 
tenka kalbėti apie tai kaip dar 
vieną nukrypimą nuo proto ho
lokausto istorijos fenomene. Vi
sas įmanomas versijas reikia pa
tikrinti, nes ši krepšinio varžybų 
istorija žinoma Vakaruose, Izra
elyje, o mes net nesiaiškiname. 
Kad ir kokia žiauri būtų istorinė 
tiesa, ją privalome žinoti be pa
gražinimų.”

Kaip praneša ELTA, dėl mi
nėtų kaltinimų susirūpino ir l.e. 
prezidento pareigas A. Paulaus
kas: “Lietuvos krepšinis - vie
nas šviesiausių mūsų istorijos 
puslapių ir negalima leisti jo 
juodinti pagrindo neturinčiu 
šmeižtu”. Jis tuo reikalu susitiko 
su Lietuvos ambasadoriumi Iz
raeliui A. Edintu ir aptarė kas 
darytina diplomatinėje srityje.

Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygandas Ušackas balandžio 9 
nusiuntė laišką amerikiečių tele
vizijai ESPN dėl jos programoje 
Sports Center parodyto reporta
žo apie lietuvių sportininkų ir 
vokiečių kareivių krepšinio 
rungtynių tariamas sąsajas su 
žydų žudynėmis Kaune Antrojo 
pasaulinio karo metais.

Laiške pabrėžiama nuosta
ba, kad egzistuojančios abejo
nės, dviprasmybės ir įrodymų 
stoka nesutrukdė programos kū
rėjams priskirti pasibaisėtiną nu
sikaltimą konkretiems asme
nims, dalies kurių jau net nebėra 
tarp gyvųjų, taip pažeidžiant ne
kaltumo prezumpciją.

Lietuvos ambasadorius A. 
Eidintas savo ruožtu išreiškė 
nuostabą, kodėl dabar “atgijo” ir 
yra skleidžiama konkrečiais įro
dymais nepagrįsta istorija, kuri 
jau buvo ne kartą aprašyta atski
ruose leidiniuose prieš kelerius 
metus ir tuomet nekėlė ypatingo 
susidomėjimo. Ši istorija esanti 
pakibusi “kaip balionas” - nei 
paneigiama, nei patvirtinama. 
“Todėl manau, kad svarbiausia 
yra ištirti šį faktą-jį patvirtinti 
arba paneigti”.

Minėtą klausimą su laiki
nuoju prezidentu A. Paulausku 
trečiadienį sakė aptaręs ir ka
denciją baigęs prezidentas Val
das Adamus. Jis teigė, jog JAV 
televizijos ESPN kanalas jį 
klausinėjo apie minėtus 1941 m. 
įvykius.

“Aš buvau 45 minutes mi
nėto televizijos kanalo klausinė
jamas čia, Vilniuje, nes buvau 
gerai pažįstamas su tuometinės 
Lietuvos krepšinio rinktinės na
riais, ir aš pasakiau, kad tokios 
prielaidos apie krepšininkų da
lyvavimą genocide yra visiška 
nesąmonė, iš piršto išlaužti fak
tai, nes net ir datos nesutampa. 
Deja, apgailestauju, kad šis ma
no pareiškimas toje programoje 
niekur nėra parodytas.” Inf.

Laisvės kovų atminimas
Politinių studijų savaitgalis 2004.L29 - II.l Kalifornijoje

JUOZAS KOJELIS
Pradėdama 39-tųjų politinių 

studijų programą Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
Lietuvių fronto bičiulių pirm, 
adv. Žibutė Brinkienė tarė: “Šių 
metų studijų temą - Laisvės ko
vų atminimas pasirinkome, no
rėdami paminėti tris mūsų sąjū
džiui svarbias datas: a) didžiojo 
rezistento prof. Juozo Brazaičio 
gimimo 100 metų sukaktį, b) re
zistencijos žurnalo Į laisvę 60 
m., c) partizanų ginkluoto pasi- 
piešinimo pabaigos 50 m.”

Studijos truko dvi dienas. 
Programoje dalyvavo kalbėtojai 
iš Lietuvos ir išeivijos. Specia
liai iš Lietuvos buvo pakviesta 
partizanų vado gen. Adolfo Ra
manausko-Vanago duktė Auksė 
Ramanauskaitė-Skokauskienė. Iš 
Čikagos atvyko visuomeninin
kas, politikas ir žurnalistas Jo
nas Pabedinskas.

Pirmąją dieną priešpiet 
žvelgiant į praeitį, dalyvaujant 
keturiems kalbėtojams, buvo ap
žvelgta tema Tautos rezistencija 
okupantui, o popiet, irgi daly
vaujant keturiems kalbėtojams, 
pažiūrėta į dabartinę Lietuvą.
Tautos rezistencija okupantui

Okupacijos laikotarpyje re
zistencija vyko okupuotoje Lie
tuvoje ir išeivijoje. Atskirus tos 
kovos aspektus pristatė keturi 
kalbėtojai - du iš Lietuvos ir du 
iš išeivijos. Viešnia Auksė R-S 
kalbėjo apie partizanų spaudą. 
Aptarusi tą spaudą ir leidybos 
sąlygas, ji padarė išvadą: 
“Aukšta laisvės/kaina. Aukšta 
kaina buvo mokama už laisvą 
žodį”. Gyvybės kaina. Tačiau 
laisvas žodis iš partizanų spau
dos sklido iki pat ginkluoto pa
sipriešinimo pabaigos. Ir turėjo 
didelę reikšmę partizanų laisvės 
kovoje”.

Religinės rezistencijos tema 
kalbėjo klebonas kun. Stanislo
vas Anužis, gimęs, teologijos 
studijas baigęs ir kunigu įšven
tintas okupuotoje Lietuvoje. 
Kun. Anužis - pusę šimtmečio 
vykusios kovos už religijos lais
vę ir tikinčiųjų teises autentiškas 
liudininkas. Gindama tikinčiųjų 
teises, Bažnyčia tapo tautos tei
sių į laisvę gynėja. Bažnyčia ne 
tik gynėsi ir gynė, bet vėliau 
perėjo ir į ofenzyvą.

Ilgalaikė Los Angeles litua
nistinės mokyklos direktorė 
Marytė Sandanavičiūtė-Newsom 
skaitė referatą Lituanistinių mo
kyklų jaunimo auklėjimas rezis
tencinėje dvasioje. Turiningoje 
paskaitoje kalbėtoja, pateikdama 
statistinius duomenis, parodė li
tuanistinių mokyklų pastangas 
išlaikyti jaunimą savoje ben
druomenėje ir pasiektus laimėji
mus. Ji optimistiškai nusiteikusi 
ir dėl ateities.

Svečias J. Pabedinskas savo 
žodyje aptarė politinės rezisten
cijos pliusus ir minusus: “Išeivi
jos triūsas per tėvynės okupa
cijos laikotarpį davė reikiamų 
rezultatų, kurie pasirodė tada, 
kai buvo daromi mums svarbūs 
sprendimai didžiųjų valstybių 
sostinėse”. Deja, šalia didžiųjų 
išeivijos nuopelnų, turėjome 
daug ir visuomeniškų blogybių. 
Pasitaikė vadų ir vadukų, kad ir 
darbščių su ambicingais užsimo
jimais, organizacijų primadonų 
su stoka noro ar sugebėjimo 
dirbti kartu ir darniai. Pasitaiky
davo net siekių kenkti vienų ar 
kitų darbui”.

Dabartinė Lietuva - šviesos ir 
šešėliai

Antraštinės temos svarsty
tose dalyvavo irgi keturi kalbė
tojai: iš Lietuvos prieš kelerius 
metus atvykęs ir medicinos 
praktika sėkmingai besiverčiąs 
dr. Rimantas Marcinkus, visuo
menininkas ir Lietuvos seimo ir 
JAV Lietuvių bendruomenės 
komisijos pirm. Gediminas Leš- 
kys, JAV LB Švietimo tarybos 
pirm. Dalilė Polikaitienė ir vi
suomenininkas, visada pabrėžius 
praktiškąją veiklos pusę - Jonas 
Matulaitis.

Dr. Marcinkus, jau spėjęs 
pažinti “antrosios bangos” išei
vijos darbus, kalbėjo apie “tre-. 
čiabangius”, kurių tautinę są
monę formavo sovietinis mate
rializmas ir ateizmas. G. Leškys 
trumpai aptarė išeivijos organi

zacijas, teikiančias paramą Lie
tuvai. Jis jas suskirstė į šias ka
tegorijas: fondus, labdarines, vi
suomenines, religines, politines 
ir mokslines. D. Polikaitienė 
kalbėjo apie išeivijos jaunimo 
tautinį ir demokratinį ugdymą. 
Trumpai palietusi lituanistinio 
švietimo Amerikoje istoriją ir 
dabarties mokyklų statistiką, 
taip aptaria pagrindinį to švie
timo tikslą: “Kiekviena lietuviš
ka mokykla privalo dėti visas 
pastangas, kad mokinys ją bai
gęs pajėgtu ne tik taisyklingai 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti, bet ir pažinti, kas yra tas 
kraštas vardu Lietuva ir (pabrė
žiu) jaustųsi dalis lietuviškos 
visuomenės”.

J. Matulaitis kalbėjo istori
nės atminties stiprinimo klausi
mu ir padarė tris konkrečius 
siūlymus:

— JAV LB švietimo taryba 
kartu su Lietuvių rašytojų dr-ja 
turėtų prisiimti atsakomybę pa
ruošti laisvės kovų temomis įdo
mios ir lengvai prieinamos lite
ratūros;

- JAV LB Švietimo taryba 
galėtų raginti jaunimo laikraščių 
ir žurnalų redaktorius spausdinti 
rašinius partizaninėmis temomis 
ir parūpinti lėšų literatūros kon
kursams;

- LR seimo ir JAV LB ko
misija turėtų pajudinti tautinio 
auklėjimo klausimą Lietuvos vi
durinėse mokyklose.

Siedamas Lietuvos ir išeivi
jos rezistenciją, pirmąją studijų 
dieną J. Kojelis skaitė paskaitą 
Partizanų balsas - laisvos Lie
tuvos balsas.

Vasario 1, sekmadienį, an
trąją studijų dieną už Lietuvos ir 
išeivijos rezistentus šv. Mišias 
aukojo klebonas kun. Stanislo
vas Anužis, o parapijos salėje 
pagrindinę studijų paskaitą Sąly
tis su praeitimi skaitė viešnia 
Auksė Ramanauskaitė-Skokaus- 
kienė. (Jos paskaita buvo iš
spausdinta TZ 2004 m., 16 nr.).

Atskiroms studijų sesijoms 
ir svarstyboms vadovavo - V. 
Gedgaudienė, A. Žemaitaitis, J. 
Pupius, V. Vidugiris. Kūrybin
gas prieš sesijas maldas sukal
bėjo ir pamokslą rezistencijos 
tema pasakė kun. S. Anužis. Abi 
dienas studijas optimistiniu žo
džiu pradėdavo adv. Žibutė 
Brinkienė. Studijas užbaigė A. 
Raulinaitis.

Ištverminga Los Angeles 
lietuvių fronto bičiulių politinių 
studijų tradicija kitais metais 
švęs keturių dešimtmečių sukak
tį. Organizatoriai gali didžiuotis, 
kad studijų idėja tebėra gyvy
binga, nors dauguma šios tradi
cijos pradininkų studijas gali 
stebėti tik iš Anapus.

Lietuvos kariuomenė - lietuviška
VYTAUTAS PEČIULIS

Perskaičiau Henriko Kud- 
reikio straipsnį Kas bando at
kurti Raudonąją armiją II, TŽ 
7 nr.. Jis tą straipsnį rašė pasi
naudodamas Valstiečių laikraš
čio Gintaro Visocko parašyto
mis mintimis. Tuo klausimu pa
sisakė TŽ 14 nr. Lietuvos kari
ninkai, kurie mokosi Kanadoje.

Straipsnyje yra minimos pa
vardės karininkų, kurie mokėsi 
anglų kalbos Kanadoje. Jų pa
vardės rašomos rusiškai, bet jų 
dokumentuose užrašytos lietu
viškai. Jei pavardė atrodo rusiš
ka, nereiškia, kad asmuo yra ru
sas. Minimas oro erdvės kontro
lės centro vadas Karmėlavoje 
mjr. Viktoras Samochinas savęs 
rusu nelaiko, nors jo protėviai 
caro laikais atvyko į Lietuvą, 
kai jų tikėjimas buvo persekio
jamas. Vakarų karinės apygar
dos štabo viršininkas pik. Itn. 
Sergėjus Draščiukas savęs rusu 
nelaiko, nes yra mišrios šeimos, 
motina lietuvė, tėvas ukrainietis; 
susipažinę Sibire susituokė ir 
grįžę į Lietuvą apsigyveno Zara
sų krašte. Motorizuoto pėstinin
kų bataliono Panevėžyje štabo 
viršininkas kpt. Igoris Maksimo- 
vičius savęs rusu nelaiko, nes mo
tina lietuvė, o tėvas caro laikais 
atvykęs į Lietuvą. Kariuomenės 
vado dešinioji ranka, gynybos 
štabo viršininkas pik. Vitalijus 
Vaikšnoras sulietuvino savo pa-
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

kos Angeles 39-jų politinių studijų organizatoriai ir programos atlikėjai: sėdi iš k. - A. Raulinaitis, dr. A. Ka- 
nauka, adv. Ž. Brinkienė, Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė, J. Kojelis, E. Dovydaitienė, V. Gedgaudienė, 
J. Pabedinskas; stovi - dr. R. Marcinkus, kun. S. Anužis, E. Vidugirienė, V. Vidugiris, D. Polikaitienė, A. Že
maitaitis, J. Matulaitis ir J. Pupius Nuotr. J. Pupiaus

Išlydint - sunku pasakyti sudiev
A.a. Vytautas Aleksandras Jonynas

Montrealio lietuvių telkiny
je prieš trejetą metų pasklido ži
nia, kad Jonynai parduoda savo 
namą ir persikelia į Otavą. Po 
beveik 55-rių metų gyvenimo 
čia! Mums visiems liko tiktai 
viena guodžianti mintis - gerai 
kad netoli. Tik poros valandų 
kelionė automobiliu. Ir telefonas 
po ranka. O nu vykstant į Otavą,, 
kad ir kitais reikalais, montrea- 
liečiai bičiuliai juos ne kartą ir 
ne du, aplankydavo. Taigi ir su
diev lengvesnis.

Erdvus butas, gražus salo
nas. Pro didelius langus atsive
ria alyvų krūmų juosta, šiek tiek 
žemiau - medžių viršūnės ir ne
toliese kelias palei tyvuliuojantį 
vandenį, plati pakrantės pano
rama.

Džionis (pramintas taip pa
gal prancūzų jo ištariamą pavar
dę), įsitaisęs savo darbo kamba
ryje. Apsiginklavęs šiuolaikinė
mis komunikacijos priemonė
mis, vos tik persikėlęs, išmokęs 
jų apvaldymo gudrybių. Plataus 
tinklalapio takus jis jau gerai pa
žįsta. Kaip visada, nuo jaunys
tės, vis įsigilinęs į mūsų kultūri
nio (ir Lietuvos, ir Kanados) gy
venimo nušvitimus, aptemimus, 
netikėtinumus...

Kaip visada, po ranka ir 
įvairi lektūra, ir naujai pasiro
džiusios Lietuvoje knygos ar 
žurnalai. Ir - jo ruošiami 
straipsniai, kuriems temų nepri
trūksta. Jo dėmesio diapozonas 
imponuojantis. Daug įvairios, 
įdomios medžiagos buvo patei
kęs ne tik Montrealyje leistame 
savaitraštyje Nepriklausoma 
Lietuva, bet ir Tėviškės žibu
riams, o JAV-se Draugo kultū
riniam puslapiui, žurnalams Ai

vardę, nes kitoks skambėjimas 
buvo prosenelių įmaišytas.

Negalvokim, kad kariuome
nės vadas gen. mjr. Jonas Kron- 
kaitis savo pavaldiniu turėtų ru
są. Topografijos skyriaus virši
ninkas mjr. A. Tifomėjevas save 
laiko lietuviu; tai tvirtina Kana
doje besimokantis jo pavaldinys 
mjr. Edgaras Petrauskas.

Pažvelkim į 1918 metus, 
kai buvo kuriama Lietuvos ka
riuomenė. Tarp savanorių buvo 
nemažai nelietuviškom pavar
dėm, bet minime juos garbingai 
kaip patriotus. Tas pats įvyko 
1991 metais paskelbus atkuria
mą nepriklausomą Lietuvą. Iš 
Raudonosios armijos grįžę 1 ietu- 
viai karininkai sudarė atkuria
mos kariuomenės branduolį ir 
kai kurie buvo nelietuviškomis 
pavardėmis. Pažvelkime į Sau
sio 13 aukas prie televizijos 
bokšto, kur žuvo gindami nepri
klausomybę. Kavoliukas nelie
tuviškai skambanti pavardė, Ro
landas Jankauskas skamba lietu
viškai, o jis su motina kalbėjo 
rusiškai, nes ji lietuviškai nemo
kėjo. Atvykusi į Lietuvą iš Ode
sos dirbti ištekėjo už lietuvio. 
Apie ją galima pasiskaityti Len
kijos lietuvių leidinyje Aušra 
2004 m. 1 nr., kai ji buvo atvy
kusi į Punską su Sausio 13-osios 
draugijos nariais. Dabar ji kalba 
lietuviškai. Jos du sūnūs buvo 
prie televizijos bokšto tą žiaurą 
naktį, vienas paukojo savo gy
vybę už Lietuvą, nors nebuvo 
grynakraujis lietuvis.

Per aštuonerius metus teko 
susipažinti su visais karininkais, 
kurie mokėsi Camp Borden Ka
nados kariuomenės stovykloje. 
Su dabar esančiais jų buvo 113 
ir tarp jų, kaip minėjau, buvo

(Nukelta į 4-tą psl.) 

dai, Metmenys, Akiračiai, Mar
gutis ir kt.

Vienas ankstyvųjų Džionio 
vertimų iš prancūzų k. mane pa
siekė NL redakcijoje. “Jei tiks - 
panaudok”, - pasakė. Tais lai
kais tik vienas kitas straipsnis 
pasiekdavo mus apie įvykius už 
“geležinės užuolaidos”.

Vakare, pasilikus viena, ati
darau voką. Ten dokumentinė 
medžiaga, kaip buvo vykdomas 
ukrainiečių marinimas badu. Di
dysis Stalino planas...

Šiurpą ir begalinį gailestį 
sukėlęs tekstas gulėjo šalia ma
šinėlės. Jį perrašiau spaustuvei, 
srūvant ašaroms. Per eilę metų 
buvo ir kitokių straipsnių. Už 
juos — ačiū.

Abu - jis ir Monika džiau
giasi naujos gyvenvietės patogu
mais, sūnaus Andriaus ir mar
čios Pavlos artumu, nors ilgėjosi 
Montrealio ir draugų.

Artimai bendravęs Skaityto
jų ratelis Montrealyje ruošėsi in 
corpore atvykti į Otavą ir čia 
vėl kartu, tradiciškai padisku
tuoti, bendros veiklos (16 metų) 
proga, kokį naujausią veikalą, 
kaip buvo įprasta Montrealyje.

Nelauktai pasikeičia panora
ma... Besiruošiant, laukiant vi
siems tinkamo laiko, netikėtai 
staigiai susirgo Monika, ir pla
nus teko pakeisti. Monikai stip
rėjant ir sveikstant, vėl buvo 
pradėta kalbėti apie susitikimą. 
Šį pavasarį vėl apie tai užsi
minta.

Netikėtai — apgaulinga, sun
ki plaučių liga, užgriebusi Džio- 
nį, pralenkė artėjantį pavasarį, 
pralenkė visas viltis...

Šių, 2004 metų kovo 25 d. 
Vytautas Aleksandras Jonynas, 
mūsų Džionis, nebeatmerkė 
akių į jau priartėjusią pavasarinę 
šviesą.

Netekome erudito, kultūros 
veikėjo, išeivijos spaudos dar
buotojo, leidinių bendradarbio, 
literatūros apžvalgininko. Ir mū
sų Montrealyje - ilgamečio 
bendrakeleivio, ir bičiulio.

Teko ruoštis kitokiam su
diev šį kartą... Laidotuvių rožinį 
Otavoje sukalbėjo kun. dr. Vik
toras Skilandžiūnas, susirinkus 
dideliam būriui tautiečių, o se
kančią dieną, kovo 30-ąją laido
tuvių apeigos vyko St. Elizabeth 
šventovėje, vėl atvykus šio tel
kinio lietuviams bei vietiniams 
Andriaus ir Pavlos bendradar
biams. Iš Montrealio atkeliavo 
dr. Vyt. Pavilanis, G. Kudžmie- 
nė, B. Nagienė, Iz. Mališka, P. 
ir R. Brikiai, Alv. Povilaitienė, 
J. Adamonienė, J. Adamonytė, 
Ch. ir J. Tanner, R. ir E. Ver- 
bylos.

Pamaldose apeigoms asista
vo otaviškis Viktoras Prišče- 
pionka. Solistė pagiedojo gies
mių, grodama elektroniniais 
vargonėliais, susikaupimo mo
mentais sklido subtili harmo
nija.

Montrcaliečių vardu atsi
sveikinimo nuoširdų, trumpą žo
dį pasakė dr. Vyt. Pavilanis, ar
timai bendravęs su Džioniu ilgą 
laiką. Paminėjo Vytauto A. Jo
nyno studijų eigą: baigęs Kauno 
“Aušros” berniukų gimnaziją, 
pasirinko romanistiką - prancū
zų literatūros specialybę. Studi
javo Vytauto Didžiojo un-te 
Kaune ir tęsė studijas Vilniaus 
un-te. Buvo išrinktas Prancūzų 
katedros asistentu. Kurį laiką to
bulinosi Prancūzijoje. Grįžęs 
įsidarbino “Vaidilos” teatre ad
ministratorium, išvengdamas 
tarnybos vokiečių okupacinėje

Vytautas Aleksandras Jonynas
1984 metais Nuotr. P. Jurgučio

kariuomenėje, nes turėjo leite
nanto laipsnį pagal privalomą 
tarnybą. Lankė Balio Sruogos 
teatro seminarą. įvertino Velio- 
nies (kaip nesinori man to žo
džio rašyti) draugystę, Jo dina
miškumą. Išeivijoje jis, studi
juodamas Universitė de Mont
real gavo MA, tapęs profesiona
liu bibliotekininku. Ten gavo 
darbą socialinių mokslų sky
riaus bibliotekoje. Po kiek laiko 
- direktoriaus asistentas. Gavo 
ir dėstyti savo specialybės kursą 
iki pasitraukimo į pensiją. Buvo 
gimęs 1918 m.

Eulogiją perskaitė M. ir V. 
A. Jonynų sūnus Andrius. Kon
densuotai apibūdindamas savo 
tėvo pasiekimus, nenuilstamą 
troškulį sužinoti “kas tik įmano
ma apie istoriją, dailę, muziką, 
rašytojus ir politiką”. Pabrėžė 
savo motinos, Monikos stiprų 
skatinimą vėl grįžti į universite
tą ir įsigyti čia priimtiną specia
lybę.

Andrius stebėjęs, kaip jo tė
vas, gerai aprūpindamas šeimą, 
labiausiai buvo patenkintas da
rydamas ką stipriausiai mėgo. 
Buvęs sąmoningas, paprastai at
viras, nors kai kada Jo nuomo
nės galėjusios būti ir užgaulios. 
Ypač, sakė jis, kad labiausiai jį 
stebino tai, kad dešimtmečiais 
rašė įvairiausius straipsnius lie
tuvių spaudai vien dėl to, kad tai 
jam buvo malonu. Jo rašiniai 
būdavo išsamūs ir respektuoja
mi, bet pats autorius dėl to nesi- 
puikavęs ir apie tai nekalbėjęs.

Andrius pranešė, kad prieš 
du mėnesius Lietuvos rašytojų 
sąjunga pareiškė norą išleisti 
Vytauto A. Jonyno straipsnių 
rinkinį. Jis tuo pasijuto pagerb
tas ir pasidžiaugė. “Kokia laimė, 
kad dar suspėjo apie tai sužino
ti”, - sakė Andrius.

Palietęs karstą, apdengtą di
džiule raudonų gvazdikų puokš
te, sūnus grįžo į savo vietą 
suole.

Kun. dr. V. Skilandžiūnas 
vadovavo jam taip familiarioms 
apeigoms nuoširdžiu susikaupi
mu. Švęstu vandeniu palaimino 
išlydėjimui karstą, sklindant 
smilkalams ir muzikos akor
dams, sekant nešamą kryžių, 
šeima palydėjo karstą iki durų. 
Palaikai sudeginti.

Marti pakvietė visus vai
šėms į netoliese esantį restoraną. 
Geras vynas ir užkandžiai, erd
vūs priėjimai davė progos vie
niem kitus lengvai pasiekti ir 
pasikalbėti. Didesnių vaišių, ku
rios čia pat kitame kambaryje 
buvo pasiūlytos, nepanoro apie 
40 čia susirinkusiųjų. Atrodė, 
kad dar ne tikrai įvyko, kas įvy
ko, ir Džionis dar neiškeliavo, ir 
mes dar nepasakėme sudiev...

Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė
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PARAMA IŠ PAJAMŲ 

MOKESČIO
ELTA-LGTIC skelbia, kad apie 

70,000 Lietuvos gyventojų yra su
tikę Valstybinei mokesčių inspek
cijai (VMI) prie Finansų ministeri
jos 2% jų pernai sumokėto pajamų 
mokesčio skirti labdarai. Parama 
skiriama darbovietėms arba mokyk
loms, kur mokosi mokėtojų vaikai. 
Gyventojų paramą gali gauti tik tos 
organizacijos, kurios Labdaros ir 
paramos įstatymo nustatyta tvarka 
yra įsigijusios paramos gavėjo sta
tusą. Paramą skirti iš sumokėto pa
jamų mokesčio sutiko per 14,000 
Vilniaus apskrities, 12,500 - Kau
no, daugiau kaip 9,000 Klaipėdos, 
per 8,000 Panevėžio, beveik 7,000 
Šiaulių apskričių gvyentojų. VMI 
išleido specialų leidinį apie gy
ventojų naujas galimybes tokią pa
ramą skirti. Žiniasklaidoje atsiradu
sius nusiskundimus VMI viršininkė 
Violeta Latvienė vertino neigiamai, 
teigdama, jog tai yra laisvas apsi
sprendimas, jeigu kas skundžiasi, tai 
gali reikšti, jog “dar nesame pakan
kamai subrendę tokiai paramai”.

ŽUVO LAKŪNAS
Kaune balandžio 21 d. mirė la

kūnas Darius Išganaitis, rašo EL
TA-LGTIC. Balandžio 19 d. į dan
gų virš Kauno pakilęs dvivietis 
vienmotoris sportinis lėktuvas ore 
atliko kelias akrobatinio skraidymo 
figūras. Aukštai pradėjus atlikinėti 
“suktuko” figūrą, po kelių sekun
džių pasigirdo sprogimas ir lėktu
vas paskendo liepsnose. Kauno me
dicinos universiteto klinikoj nebu
vo įmanoma išgelbėti sunkiai su
žeisto 30 m. amžiaus lakūno. Su 
juo skrido ir kartu žuvo lakūnas 
Rolandas Žiaugrė.

PRIIMS SKUNDUS DĖL ES
ELTA-LGTIC žiniomis, nuo 

šių metų gegužės 1 d., Lietuvai ta
pus ES nare, jos piliečiai galės lie
tuvių kalba pateikti skundus Euro
pos ombudsmenui, Nikiforas Dia- 
mandouros. Europos ombudsmeno 
institucija įsteigta 1992 m. pagal 
Mastrichto sutartį. Lankydamasis 
Lietuvoje balandžio 21 d. N. Dia- 
mandouros teigė, jog kasmet gau
nąs apie 2,500 skundų, tačiau šiais 
metais jau skundų skaičius padidėjo 
64%. Jo vadovaujama institucija ti
ria skundus dėl netinkamo admi
nistravimo atvejų Europos sąjungos 
institucijose, pvz. Europos komisi
ja, Europos sąjungos taryba, Euro
pos parlamentas, ir įstaigose - Eu
ropos aplinkosaugos agentūra, Eu
ropos saugos ir sveikatos agentūra 
bei kitos. Europos ombudsmenas 
netiria skundų prieš valstybines, 
regionines ar vietos valdžios insti
tucijas, nors tie skundai būtų susiję 
su Europos sąjungos klausimais.

SUTARTIS ĮGYVENDINAMA
Lietuva balandžio 20 d. pateikė 

branduolinio ginklo neplatinimo 
sutarties (NPT) VI straipsnio įgy
vendinimo ataskaitą, kurioje pabrė
žiama, kad Branduolinio ginklo ne
platinimo sutartis yra tarptautinio 
neplatinimo režimo ramstis ir esmi
nis pagrindas siekti branduolinio 
nusiginklavimo. Kaip praneša EL- 
TA-LGTIC, ataskaita parengta 
prieš Niujorke balandžio 26 d. pra-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
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sidėjusią NPT trečiojo Paruošiamo
jo komiteto sesiją. Dokumente iš
vardinti svarbiausi 2003 m. Lietu
vos politikos veiksmai šioje srityje.

ATPIGS PREKĖS
Lietuvos ir Rusijos pasirašytas 

dvišalių derybų baigimo protokolas 
dėl Rusijos rinkos atvėrimo pre
kėms, jai stojant į Pasaulio preky
bos organizaciją (PPO), sudarys pa
lankesnes sąlygas lietuviškoms pre
kėms patekti į Rusijos rinką. Kaip 
praneša ELTA-LGTIC, protokolą 
balandžio 16 d. pasirašė URM eko
nomikos departamento direktorius 
Raimundas Karoblis ir Rusijos eko
nomikos plėtros ir prekybos minis- 
terio pavaduotojas Maksimas Med- 
vedkovas. URM žiniomis, daugu
mai pramoninių prekių importo 
muitų tarifai sumažės nuo trečdalio 
iki kelių kartų, laipsniškai per per
einamąjį laikotarpį (nuo 2 iki 7 me
tų). Rusija išliks svarbi Lietuvos 
užsienio prekybos partnerė - Lie
tuvos eksporte ji užima antrąją vie
tą (2003 m. eksportas į Rusiją suda
rė 2.2 bin. litų).

KLASTOJO EURUS
Vilniaus organizuotų nusikalti

mų tyrimo tarnybos pareigūnai ba
landžio 15 d. Žvėryno rajone sulai
kė keturis prekeivius netikrais eu
rais. Sulaikytieji buvo vienos įta
kingiausių Vilniuje “smauglių” 
grupuotės nariai - Vaclovas Ketur- 
ka, Vaidas Mikšys, Deividas Vit
kauskas ir Kauno nusikalstamo pa
saulio atstovas Artūras Tamulis, ra
šo Lietuvos rytas-LGTIC. Eurai su
klastoti “profesionaliai” - be spe
cialios aparatūros jų atskirti nuo 
tikrų beveik neįmanoma, pareigūnų 
teigimu. Nusikaltėliai už 100,000 
suklastotų eurų ketino gauti apie 
40,000 tikrų eurų. “Smauglių” gru
puotė verčiasi padirbtų pinigų, nar
kotinių medžiagų platinimu, plėši
mais, sukčiavimu bei kitais sun
kiais nusikaltimais.

GERAS ĮVERTINIMAS
Lietuvos finansų ministerė Da

lia Grybauskaitė, paskirta Lietuvai 
atstovauti Europos komisijoje, susi
laukė gero įvertinimo Europos par
lamente. Pastarojo komitetų pirmi
ninkai pripažino, kad D. Grybaus
kaitė “įrodė savo profesionalumą 
bei tinkamumą eiti jai pasiūlytas at
sakingas pareigas”. Š.m. balandžio 
14 d. pusantros valandos pokalbyje 
su Europos parlamento nariais D. 
Grybauskaitė atsakė į daugiau kaip 
30 jai užduotų įvairių klausimų, su
sijusių su kultūra, švietimu, finan
sais ir kt. Ji sakė, pasiryžusi siekti, 
kad būtų išlaikyti ar net padidinti 
švietimo, kultūros ir socialinėms 
reikmėms skirtų lėšų dydžiai. Euro
pos parlamentas š.m. gegužės 5 d. 
oficialiai balsuos dėl Europos ko
misijos naujų narių patvirtinimo. 
Dešimt naujų komisarų prisieks Eu
ropos Teisingumo teisme Liuksem
burge. Iki lapkričio mėn. D. Gry
bauskaitė dirbs kartu su švietimo ir 
kultūros komisare Viviane Reding.

SULAIKĖ KONTRABANDĄ
Balandžio 15 d. Saločių pasie

nio kontrolės punkte sulaikyta di
džiausia pastaraisias metais ir viena 
stambiausių per visą Valstybės sie
nos apsaugos tarnybos (VSAT) is
toriją nedeklaruotos valiutos kont
rabanda - 100,000 JAV dolerių. 
Valiutą iš Latvijos į Lietuvą auto
mobiliu bandė įvežti Kaune gyve
nantis, niekur nedirbantis II grupės 
invalidas Audrutis Rutkauskas. Ma
noma, kad jis - kontrabandos kur
jeris, rašo LR-LGTIC. RSJ

four seasons 
IVIZ/r InCS. REALTY LIMITED

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

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

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

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

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com
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Afrikos misijonierius kun. H. Šulcas rodo savo steigimų Ruandoje nuotraukas Hamiltono veikėjams 
Senkams - Gailiui, Matui ir Audrai Nuotr. V. Stanevičienės

Misijonieriaus darbai
Kunigo Hermano Šulco viešnagė Kanadoje ir jo sutelkta 

parama jaunimo sodyboms Ruandoje ir Lietuvoje
Kun. Šulcas, salezietis misi

jonierius gimė karo metu netoli 
Kretingos. Besitraukiant per ka
rą į Vokietiją žuvo tėvas. Viena 
motina su vargu augino du sū
nus. Kun. Šulcas gerai prisi
mena badą, ir kaip kiti elgėsi su 
vargšais. Jis pasiryžo savo gyve
nimą pašvęsti neturtingiems. Iš
tesėjo savo pažadą. Vokietijoje 
baigęs Vasario 16 gimnaziją, 
nutarė stoti į Don Bosco sale
ziečių seminariją.

Kun. Šulcas 1979 m. pasi
rinko pačią sunkiausią misiją 
Ruandoje (nedidelis kraštas 
centrinėje Afrikoje). Ten pradė
jo savo misiją aukodamas Mi
šias ant kelmo ir gyvendamas 
palapinėje. Su keliais jaunuo
liais keliaudavo aprūpinti kai
mynų, kol vieną dieną tas pats 
jaunimas paklausė, kokia bus jų 
ateitis. Misionieriui kilo mintis 
steigti jaunimo sodybą. Nuo to 
laiko benamį jaunimą ruošia 
gyvenimui. Įsteigęs pradžios 
mokyklą baigia statyti gimnazi
jos ir mokytojų pastatus. Jauni
mą, baigusį gimnazijos mokslus, 
siunčia į aukštesniuosius moks
lus. Šiuo metu jis aprūpina apie 
300 vaikų maistu, nakvyne, 
mokslu ir malda. Be to, kas 
dieną aprūpina maistu ir vaistais 
apie 100 praeivių.

Kun. Šulco pasiryžimo pa
dėti artimui nepalaužė 1994 m. 
įvykęs genocidas, kuris išžudė 
to krašto beveik 1 milijoną gy
ventojų, tarp jų ir jo beveik visą 
užaugintą jaunimą. Gerų žmo
nių dėka atstatė sodybą.

Po įvykusio genocido Ruan
doje, lankydamasis Kanadoje, 
kun. Šulcas susipažino su Ha
miltono katalikų katedros gim
nazijos kapelionu Peter Tassi. 
Praeitą vasarą Peter Tassi nu
vyko į Ruandą dirbti kun. Šulco 
misijoje. Pamatęs tokį skurdą, 
grįžęs namo pasiryžo misijai su
telkti lėšų. Suorganizavo įspū
dingą koncertą, kuris įvyko va
sario mėn. Hamiltono Bishop 
Ryan gimnazijoje. Koncertas 
prasidėjo su profesionaliai pa
ruoštu filmu Journey of Hope, 
kuriame rodė Ruandos krašto 
grožį, vargą ir kunigo Šulco so
dybą. Visi muzikantai paaukojo 
savo laiką. Koncerto pabaigoj iš
kvietė kun. Šulcą į sceną ir įteikė 
jam surinktus 27,000 dol. į 
koncertą bilietai buvo išpirkti. 
Žmonių dėmesį išjudino prieš 
koncertą Hamiltono dienraštyje 
išspausdinta dviejų pilnų puslapių 
aprašymas su fotografijomis apie 
kun. Šulco misiją Ruandoje.

York rajono katalikų švieti
mo taryba susidomėjo kunigu 
Šulcu gimnazijos mokytojos 
Onutės Stanevičiūtės dėka. Ta
ryba suruošė vienos dienos kon
ferenciją, į kurią kun. Šulcą pa
kvietė pagrindiniu paskaitinin
ku. Konferencijoj dalyvauti bu
vo parinkta 150 gimnazistų iš 12 
gimnazijų. Kun. Šulcas dar bu
vo pakviestas į Father Bressani, 
St. Joan of Arc ir St. Augustine 
gimnazijas. Šių gimnazijų keli 
šimtai mokinių klausėsi kun. 
Šulco. Visi buvo sužavėti juo, 
kartais lygindami jį su motinėle 
Terese. Kun. Šulcas įkvėpė jau
nimui misijonierystės dvasią:

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650 

daug jaunuolių pasiryžo kovoti 
už žmogaus teises, padėti jo so
dyboje. Jaunuoliai nepagailėjo 
paaukoti kelis šimtus dolerių.

Kun. Šulcas susišneka aš- 
tuoniomis kalbomis (neiškiriant 
dosnumo ir vilties kalbos!). Su
jaudino tą jaunimą, jų tėvus ir 
mokytojus, kai sugebėjo laisvai 
pasikalbėti jų kalba. Keli pa
kvietė jį aplankyti sergančius 
gimines.

Kunigas pasidžiaugė aplan
kęs Hamiltono ir Toronto lietu
vių mokyklų vaikus ir mokyto
jus. Buvo pakviestas pakalbėti 
Prisikėlimo parapijos katalikių 
moterų draugijos susirinkime. 
Aplankė lietuvių katalikų para
pijas, Lietuvos ambasadą Ota
voje.

Kun. Šulcas dešimt metų 
svajojo susitikti su Kanados ge
nerolu Romeo Dallaire ir jam 
padėkoti, kad jį išgelbėjo tanku. 
Dallaire buvo aukščiausias JT 
karinio dalinio vadas 1994 m., 
kai vyko žudynės Ruandoje. Jo 
svajonė išsipildė, kai Brock uni
versitetas pakvietė generolą pas
kaitininku. Kai jie susitiko ir 
pasisveikino, riedėjo jų abiejų 
ašaros, nes jie abu šias trage
dijas išgyveno.

Kun. Šulcas, savo mamytės 
skatinamas, 2000 m. įsteigė Jau
nimo sodybą Lietuvoje netoli 
Kretingos. Vasaros metu vyksta 
stovyklos, o žiemos metu savait
galių renginiai. Planuojama 
įsteigti ir ūkį, kuriame būtų au
ginamos ekologiškai švarios 
daržovės.

Kun. Šulco mamytė daugelį 
metų gyveno ir padėjo jam 
Ruandoje. Dabar ji padeda jam 
Lietuvoje. Šį kartą jis paliko 
mamytę Lietuvoje labai sergan
čią. Grįžęs namo rado mamytę 
šiek tiek atsigavusią. Ji dalyva
vo net savo 90 m. gimtadienio 
vaišėse.

Yra atidarytos sąskaitos 
“Kunigo Šulco jaunimo sodyba” 
Hamiltono kredito kooperatyve 
“Talka” (nr. 1505078) ir To
ronto Prisikėlimo kredito koope
ratyve. Jo adresas Lietuvoje: 
Kun. Hermanas Šulcas, Jaunimo 
sodyba, Kėkštų kaimas, Žalgirio 
sen., LT-5700 Kretingos raj. Ad
resas Vokietijoje: Pater Schulz 
Heidkamp 37, 21335 Luene
burg, Germany.

Onutė Stanevičiūtė

2004 m. Kovo 11-sios minėjimo programos atlikėjai Hamiltone, “Auku
ro” aktoriai Marija Kalvaitienė ir jos sūnus Kęstutis Kalvaitis

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

Lietuvos 
kariuomenė...

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
dalis su nelietuviškomis pavar
dėmis, bet jie buvo lietuviai.

Besilankant Lietuvoje tris 
kartus, teko aplankyti kariuome
nės štabą, krašto apsaugos mi
nisteriją, Karmėlavos oro erdvių 
stebėjimo centrą, Vakarų Lietu
vos apygardos štabą Klaipėdoje, 
oro pajėgų štabą, karines jūrų 
pajėgas, bet niekur neteko iš
girsti nė vieno žodžio kitaip, tik 
lietuviškai. Jeigu taip būtų, kaip 
rašo Henrikas Kudreikis, kad ru
siška kalba visur vyrauja ir net 
susirašinėjimas atliekamas rusų 
kalba, tai būtų pastebėta.

Savo straipsnio pabaigoje 
Kudreikis su liūdesiu ir baime 
tvirtina kaip Lietuvos kariuome
nės veteranas, kad Lietuvos ka
riuomenė yra infiltruota ir nepri
klausomybė nėra tvirta. Čia, iš
eivijoje sielojamasi be reikalo. 
Remiantis pavardėmis prieina
ma prie klaidingų išvadų.

<

Hamilton, Ont.
LIETUVIAMS SENOLIAMS 

šios Velykos buvo ypatingos. Atei- 
titininkų kuopos jaunuolių grupė, 
vadovaujama Žibutės Vaičiūnienės, 
aplankė vienišus senolius su gražio
mis margučių, gėlyčių dovanėlė- 
Imis ir Velykų švenčių linkėjimais.

Jaunuolių grupė - visi univer
sitetų studentai rado noro ir laiko 
pasidalinti Velykų Didžiąja nau
jiena su vienišais senoliais. Velykų 
laikotarpiu žemė puošiasi žibučių 
žiedais, Hamiltono ateitininkai, vado
vaujami Žibutės, paliko senolių dva
sioje Velykų švenčių ir artimo gėrio 
žiedus. Vienas iš aplankytųjų

A.a. Jono Vizgirdos atmini
mui pagerbti, reikšdami užuojautą 
velionies šeimos nariams, Kanados 
lietuvių fondui aukojo: po $20 - E. 
Bajoraitienė, J. P. Gimiai, J. Stan
kus, G. J. Krištolaičiai. J.K.

A.a. Jonui Vizgirdai mirus, 
reikšdami užuojautą jo žmonai Ju
zefai, dukrai, seseriai Z. Rickienei, 
broliui ir jų šeimoms “Pagalba Lie
tuvos vaikams” aukojo: $25 - J. 
Asmenavičius, V. Kežinaitis, E. M. 
Klevas; $20 - E. K. Gudinskai, J. 
Kežinaitis, T. J. Povilauskai, P. 
Styra, A. K. Žilvyčiai, I. P. Zūbai, 
G. K. Žukauskai; $15 - E. Grajaus
kienė, A. S. Urbonavičiai; $10 - J. 
Astas, M. Povilaitienė; $5 - F. M. 
Gudinskai, M. Rybienė.

Dėkojame už aukas -
PLV komitetas

•»<^» <Sį
• Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudos, atitrūksta ir nuo savo 
tautos.

JA Valstybės
Vidurio Amerikos Lietuvos 

vyčiai sekmadienį, kovo 7, Švč. M. 
Marijos Gimimo šventovėje Čika
goje paminėjo Šv. Kazimiero šven
tę. Mišias atnašavo kun. A. Zaka
rauskas, Vidurio Amerikos rajono 
Lietuvos Vyčių dvasios vadas, 
talkinamas diakono V. Paškausko. 
Prieš pamaldas į šventovę buvo 
įneštos Amerikos, Lietuvos ir Lie
tuvos vyčių vėliavos. Aukas nešė 
rajono vyčių valdybos pirm. R. 
Martin ir 112 kuopos vyčių valdy
bos pirm. L. Paukšta. Skaitinius 
atliko ir giedojimui vadovavo Zu
zana Binkis, ilgametė vyčių narė. 
Pamokslą pasakė kun. A. Zakaraus
kas, priminęs, kad šv. Kazimieras 
yra ne tik Lietuvos, bet ir Lietuvos 
vyčių globėjas.

Po pamaldų parapijos salėje 
vyko šio rajono, kuriam priklauso 
10 kuopų, susirinkimas. Jį pradėjo 
rajono Lietuvos vyčių valdybos 
pirm. R. Martin, pakvietęs kun. A. 
Zakarauską sukalbėti invokaciją. 
Susirinkime buvo išklausyti kuopų 
pranešimai. Valdybos pirm. R. 
Martin visus vyčius kvietė dalyvau
ti metiniame visos Amerikos Lie
tuvos vyčių suvažiavime, kuris 
įvyks rugpjūčio 8-9 d.d. Kearny, 
NJ, vietovėje. Lietuvos vyčiai yra 
pasiryžę išgarsinti Šiluvoje įvykusį 
Marijos apsireiškimą. Taipgi susi
rinkime buvo pranešta, kad pavogta 
Marijos karūna ir kiti papuošalai 
Šiluvos šventovėje buvo grąžinti. 
Susirinkimas baigtas pirm. R. Mar
tin padėka ir kun. A. Zakarausko 
malda. (Draugas, 2004 m., 58 nr.).

Prancūzija
Šio krašto Lietuvių bendruo

menė Vasario 16-ąją minėjo vasa
rio 8 d. naujoje LB susitikimų vie
tovėje, Šv. Augustino parapijos pa
talpose. Mišias už Tėvynę švento
vėje aukojo prel. J. Petrošius, vado
vaujantis 50 metų lietuvių katalikų 
misijai Prancūzijoje. Po pamaldų 
sveikinimo žodį tarė Lietuvos am
basadorius Paryžiuje G. Čekuolis. 
Apie svarbius pasiekimus lietuvių 
kultūros paveldo srityje kalbėjo 
Lietuvos ambasadorė prie UNES
CO I. Marčiulionytė, o apie LB 
veiklą - valdybos pirm. L. Makna- 
vičius ir LB tarybos pirm. P. Liut
kus. Meninėje programoje choras 
padainavo Lietuva brangi ir liau
dies dainų. Antroje minėjimo pro
gramos dalyje supažindinta su žur
nalisto, rašytojo Valdo Papievio ro
manu Vienos vasaros emigrantai. 
Šventė baigta vaišėmis, kurių metu 
buvo rodomas dokumentinis filmas 
apie Lietuvą. Vyko ir Prancūzijos 
LB veiklos nuotraukų paroda. Mi
nėjime dalyvavo gausus tautiečių 
būrys ir bičiulių prancūzų. (Pasau
lio lietuvis, 2004 m., 3 nr.).

Danija
Thisted miesto rotušėje savi

valdybės ir Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo cent
ro bendromis pastangomis surengta 
Lietuvos rezistencijai ir tremčiai 
paminėti istorinė paroda. Vietovė 
pasirinkta ne atsitiktinai, nes 1946- 
1948 m. šiame mieste buvo di
džiausia Danijoje lietuvių pabėgė
lių stovykla. Joje prisiglaudė apie 
tūkstantis lietuvių, pabėgusių nuo 
Stalino priespaudos. Čia lietuviai 
pastatė medinį kryžių su lietuviš
kais pagražinimais, sudėjo iš įvai
riaspalvių akmenų Lietuvos herbo - 
Vyčio mozaiką, taipgi pastatė iš be
tono Gedimino stulpus su lietuviš
ku įrašu Mūsų troškimas — Liettrvos 
laisvė. Thistedo miesto valdžia 60 
metų rūpinosi šiais paminklais, juos

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT LIETUVIŲ KREDITO
1 KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

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

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

prižiūrėdama ir remontuodama. 
Šioje parodoje dalyvavo ir vieninte
lė šiame mieste gyvenanti lietuvė 
Ema Kinaitė, kartu su tėvais ir se
serimis buvusi minėtoje stovykloje. 
Buvo prisiminta liūdna ir tragiška 
Lietuvos praeitis. (Pasaulio lietu
vis, 2004 m., 3 nr.)

Vokietija
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo dieną, Vasario 16, Hiuten- 
feldo Romuvos pilies bokšte ple
vėsavo Lietuvos trispalvė. Ši šventė 
buvo švenčiama lietuvių, gyvenan
čių Vokietijoje, taipgi ir Vasario 
16-osios gimnazijoje. Šiemet šios 
mokyklos ateitininkai mokyklos ko
ridoriuose parengė stalus, ant kurių 
buvo padėta informacija lietuvių ir 
vokiečių kalbomis, aiškinanti apie 
šventę ir jos reikšmę Lietuvai.
Kolumbija

Vasario 22 d. per 60 lietuvų 
susirinko Merchan-Slotkų namuose 
Bogotoje paminėti Vasario 16-sios. 
Buvo aukojamos Mišios už Tė
vynę, sugiedotas Tautos himnas, iš
klausyta L. Klemo paskaita apie 
Vasario 16-osios reikšmę Lietuvai. 
Minėjime dalyvavo Bogotos, Me
dellin, Villavicencio miestuose ir 
apylinkėse gyvenantys tautiečiai 
bei svečiai iš Lietuvos.

(Pasaulio lietuvis, 2004 m., 3 nr.)
Lenkija

Seinų H-je gimnazijoje Lietu
vos nepriklausomybės sukaktis pa
minėta vasario 16 d. Gimnazijos 
pasirodymų salę puošė Gedimino 
pilies bokšto modelis ir užrašas 
“Tegul meilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse”. Minėjime dalyvavo Lietu
vių namų direktorius A. Vilkelis, 
Balstogės televizijos lietuviškų lai
dų žurnalistas R. Vektorius, “Auš
ros” redakcijos sekretorius P. Vit
kauskas, gimnazijos direktorius p. 
Baranowski, taipgi ir lenkų klasių 
mokiniai. Programą parengė lietu
viškų klasių moksleiviai, vadovau
jami mokytojo V. Batvinsko. Pasta
rasis visus dalyvius pasveikino. 
Buvo sugiedotas Lietuvos himnas. 
V. Batvinskas apžvelgė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo eigą. 
Meninės programos dalyje moks
leiviai padeklamavo eilėraščių. Jie 
susilaukė stiprių plojimų, kai sudai
navo Čia Lietuva. Jie dar su “Al
nos” ansambliu atliko dainą Augo 
kieme klevelis. “Alna”, vadovauja
ma V. Batvinsko, smuiku pritariant 
A. Malinauskaitei, padainavo kelias 
dainas. Pabaigai valsą ir polką su
grojo “Alnos” kapela (V. Batvins
kas, L. Kalinauskienė ir A. Mali
nauskaitė). Minėjimas baigtas di
rektoriaus Baranowski padėka lie
tuviškų klasių moksleiviams ir 
“Alnos” ansambliui už surengtą 
programą ir visiems už dalyvavimą 
minėjime.

Žagariuose Vasario 16-oji pa
minėta sekmadienį, vasario 15. Mi
šias Žagariu šventovėje atnašavo 
kun. A. Kesilis, pamoksle prisimi
nęs ir Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, jos reikšmę Lietuvai ir lie
tuviams, gyvenantiems svetur. Po 
pamaldų gaisrinės svetainėje vyko 
šventės minėjimas. Apie Vasario 
16-ąją referatą skaitė Seinų gim
nazijos moksleivis A. Kubilius. Se
nolių grupė padainavo kelias pat
riotines dainas. Jaunimo ansamblis 
“Jaunystė” pratęsė dainų atlikimą; 
jis pernai per etnografinių ansamb
lių festivalį Beranuv Sandomierski 
vietovėje laimėjo I vietą. V. Čeme- 
lytė padainavo senovišką lietuvių 
dainą, kurią dainavęs jos prosene
lis. Po programos kitoje salėje visi 
rinkosi papietauti bei pabendrauti. 
(Aušra, 2004 m., 4 nr.) j. Andr.

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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


Rašytojas, laukiamas Kanadoje
Vienas žymiausių Lietuvos 

poetų - Sigitas Geda, praeitais 
metais atšventęs savo 60-tuosius 
metus, kartu su žmona Gražina 
Ramoškaite-Gediene š.m. gegu
žės mėnesį lankysis Kanadoje, 
kur juodu susitiks su Kanados 
lietuviais įvairiuose telkiniuose.

Sigitas Geda, poetas, dra
maturgas, yra išleidęs daugelį 
knygų. Vaikystė, žmogaus ryšys 
su Dievu, mitologija - tai temos 
jo kūryboje. Savo poezijoje jis 
dažnai kalba simboliais, įdo
miais religiniais apmąstymais. 
Pažinęs Vakarų ir Rytų kultūras, 
dažnai reiškiasi kaip maištingas 
žmogus, ieškantis atramos mito
logijoje, įdomus savo filosofinė
mis mintimis, atsiremiantis į 
kasdieninę tikrovę, kalbasi su 
gamta, žmonėmis, vaikyste.

Per daugelį okupacijos metų 
Geda ne kartą nukentėjo, kaip 
jis pats sako: “Savo kartos drau
gų nelabai turėjau, jie pradėjo 
rašyti skundus, kad Geda ne to
kių pažiūrų... Mano situacija bu
vo tokia, kad nebraukomas ir 
necenzūruojamas savo nuomonę 
galėjau pareikšti tik nuo kokių 
1990 metų.”

Gedos eilėraščiai 1963-64 
metais Rašytojų sąjungos buvo 
svarstomi, kritikuojami. Tada 
buvo formuojama lietuvių litera
tūra iš Maskvos per partinę ra
šytojų organizaciją. Rašytojas to 
niekada negali pamiršti.

Gražina Ramoškaitė-Gedie- 
nė, gimusi 1950 m. Raseinių ra
jone, kritikė, baigusi Vilniaus 
universitetą, dirba Metų redak
cijoje. Yra paskelbusi recenzijų, 
straipsnių, išleido knygą Po
kalbiai su poezija (1984 m.). 
Taipgi išleido atsiminimų knygą 
apie a.a. poetę Nijolę Miliaus- 
kaitę-Bložienę (2003 m.). Inf.

Tardymas
Kai seniausi maitinai 
Jau pavasarįjautė, 
O iš tvartų sulūžusių 
Ėjo žmonės ir jaučiai, 
Kilo stiebėsi žalios - 
Žydros žolės ant šlaitų, 
Strazdas Vilniun važiavo — 
Gal knygelę išleistų.
Apdainavo jis žmogų, 
Paukštį, gyvulį, žuvį, - 
Kas gi žemėj pranoko 
Dieviškąjį liežuvį?
Visą šitą pasaulį 
Jis į giesmę sudėjo. 
Giesmėje apsaugoti 
Akmenėliai kalbėjo.
Skraidė moterys baltos. 
Kažkokioj erdvėje 
Kaip vėlė, kaip dvasia 
Visas gyvis nekaltas.
Žydra žydra. Ten angelas 
Ant žagrelės - danguos - 
Ten išgelbėtas, atpirktas - 
Su jauteliais žmogus
Tarsi kūdikis juokiasi, 
Anei menkas, nei mažas. 
... Galgi būtųšląjukėmis 
Lietuvą ir išvežęs.
Bet apspito jį ponai, 
Svetimtaučiai klebonai 
Knygą atėmė, arklį, 
O jį patį - ištardė:
Koks vardas?
Kokia pavardė? 
O šita raidė — 
A ar B?
Iš kur toks ėmeisi? 
Turėjai moterį? 
Sukalbėk poterį. 
Užtrauk “Kyrie eleison". 
Aha, papuolei!
Prieš valdžią dar šiaušiesi!
Traukitės, ponai, 
Aš - laisvas paukštis!!!

Sigitas Geda

Jau treji metai, kai Neringos miestas bičiuliaujasi su Vokietijos Burgo miestu (Fehmann Island). Neringos vyrų 
krepšinio komanda dalyvauja Burgo sporto šventėje, ir pernai vyrai taip pat sušoko “Klumpakojį”. Po tokio 
sėkmingo pasirodymo grįžę, jie nutarė įsteigti šokių grupę. Kadangi vieniems gan liūdna šokti, pasikvietė savo 
žmonas. Naujoji grupė, pasivadinusi “Kalnapuše”, rimtai ruošiasi dalyvauti ateinančioje šokių šventėje Čikagoje
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Kūrybos šaknys gimtinėje
Rašytojas Petras Cvirka gi

mė, užaugo ir mokėsi Jurbarko 
rajono Veliuonos krašte. Tapęs 
žinomu kūrėju, jis nuolat čia 
lankėsi, susitikinėjo su giminai
čiais, jaunystės draugais, su įdo
mumu klausėsi kaimo pasakorių 
šmaikščių pasakojimų. Čia gy
veno jo knygų veikėjų prototi
pai, čia surasdavo siužetus nau
jiems kūriniams, čia sėmėsi tur
tingos, vaizdingos ir skambios 
gimtosios kalbos lobių. Ką išgir
dęs, ką pastebėjęs, ką pajautęs 
rašytojas sušildydavo savo šir
dies šiluma ir grąžindavo skaity
tojams jau talentinga plunksna 
parašytais apsakymais, roma
nais, pasakomis bei apybrai
žomis.

Kovo 24 d. Jurbarko Kultū
ros centre įvyko literatūros va
karas, skirtas rašytojo Petro 
Cvirkos 95-osioms gimimo me
tinėms paminėti. Vakaras buvo 
prasmingai pavadintas Kūrybos 
šaknys. Sį vakarą surengė Jur
barko rajono savivaldybės Vie
šoji biblioteka ir Veliuonos An
tano bei Jono Juškų vidurinė 
mokykla.

Gausiai susirinkę rašytojo 
kūrybos gerbėjai pirmiausia ap
žiūrėjo P. Cvirkai skirtą didoką 
parodą, pavadintą Dramatiško 
laiko brandinta asmenybė. Joje 
išvydome ir rašytojo Raštų 
ankstyvesnes laidas, ir atskirų 
knygų įvairius leidimus, ir kūri
nių rinktines. O literatūros isto
rikų, tyrinėtojų ir kritikų kiek 
knygų prirašyta apie P. Cvirkos 
gyvenimą ir kūrybą — be abejo 
jau žymiai daugiau tomų, negu 
sukurta paties rašytojo. Jau susi
darė nemaža “cvirkiana”. Beje, 
ne vienas literatūros mokslinin

kas yra parašęs ir apgynęs dak
taratą apie P. Cvirkos kūrybą. 
Pagal jo apsakymus ir romanus 
jau sukurta ne vienas kino fil
mas, teatruose pastatytas ne vie
nas spektaklis, o pagal romaną 
Frank Kruk kompozitorius Ben
jaminas Gorbulskis net sukūrė 
tuo pačiu pavadinimu operą.

Vakaro pradžioje, po įžangi
nio žodžio apie P. Cvirkos gy
venimą ir kūrybą, Jurbarko Kul
tūros centro merginų folklorinis 
ansamblis “Imsrė”, vadovauja
mas Birutės Bartkutės, padaina
vo keletą senoviškų veliuonie- 
tiškų dainų. Kaip žinia, kadaise 
P. Cvirkos ir mama, ir senelė 
buvo visoje apylinkėje garsios 
dainininkės. Senelės dainuoja
mas dainas savo laiku yra užra- 
šinėję tautosakos rinkėjai A. ir J. 
Juškos.

Paskum buvo parodytas do
kumentinis filmas apie šiandie
ninę Veliuoną ir P. Cvirkos 
gimtąjį Klangių kaimą. Išvydo
me ir kino kronikos kadrus, ku
riuose įamžintas gyvas rašytojas 
prieškaryje ir pokaryje.

Veliuonos Antano ir Jono 
Juškų vidurinės mokyklos mo
kytojų parengtą montažą apie P. 
Cvirką ir jo kūrybą atliko gau
sus būrys moksleivių.

Buvo pabrėžta mintis, kad 
literatūros moksle būtina visa
pusiškai atitaisyti klaidą. Mat 
per penketą okupacijos dešimt
mečių P. Cvirka buvo nominuo
tas kaip “tarybinis lietuvių lite
ratūros klasikas”. Tačiau jis Lie
tuvos nepriklausomybės metais 
ir subrendo, ir parašė didžiausią 
bei geriausią savo kūrybos dalį, 
už kurią ir šiandien skaitytojai jį 
gerbia.

Vytautas Kutkevičius

Vytas Banevičius (dešinėje), vienas toks likęs visoje Lietuvoje klump
dirbys, ir Kostas Pivorius, Lietuvos radijo programos Vilniuje “Labas 
rytas” vedėjas

“Nelikę nuošalyje”
Laisvės kovų dalyviai ir išdavystės

Prieš kurį laiką iš spaudos 
išėjo publicisto Edmundo Sima
naičio knyga Nelikę nuošalyje 
(Krašto apsaugos ministerijos 
Leidybos ir informacinio aprū
pinimo tarnyba, 2003, 1000 egz., 
235 psl.).

Knyga trijų dalių: I d. - Pa
šaukti tautą sukilti, II d. - Pa
reiga nelikti nuošalyje, III d. — 
Baigiasi baimės, netikrumo ir 
vienatvės naktis.

Knyga skirta okupacijos me
tais Sūduvoje veikusiam “Tauro” 
apygardos Vytenio jaunųjų ko
votojų būriui, jo istorijai, pasi
priešinimo veiklai ir kovotojų li
kimams. Kai kam iš Vytenio bū
rio partizanų buvo lemta sutikti 
audringą tėvynės Atgimimą.

Po Antrojo pasaulinio karo 
raudonajam okupantui Rytų ir 
Vidurio Europoje buvo aršiai 
priešinamasi, tačiau aršiausiai ir 
ilgiausiai buvo priešinamasi 
Lietuvoje. Laikas daro savo: pa
mažu užmarštin eina tautos isto
rijoje heroiškiausia visatautinio

KAZYS BLAŽEVIČIUS

pasipriešinimo okupantams epo
pėja - laisvės karas 1944 - 1953 
metais. Todėl kiekvienas darbas, 
skirtas toms kovoms priminti ir 
nušviesti, yra vertingas. Toks 
darbas kaip tik ir yra Nelikę 
nuošalyje.

Knygos autorius, buvęs Vy
tenio būrio karys, savo kūrinį 
dedikavo jauniesiems Lietuvos 
piliečiams. Laisvės kovose dau
giausia dalyvavo jaunimas - 
anos Lietuvos tautinės mokyk
los auklėtiniai - idealistai, patrio
tai, nepanorę vergauti okupantui.

Pirmos dalies pradžioje au
torius rašo: “Mūsų karta atėjo į 
pasaulį praėjusio amžiaus pir
mojo laisvės dešimtmečio antro
je pusėje. Gaivaus ir kūrybinio 
meto būta. Keturi stulpai rėmė 
mūsų jaunystę: Šeima, Tikėji
mas, Mokykla ir Kariuomenė. 
Brendome kaip laisvos šalies pi
liečiai ir godžiai siekėme žinių, 
mokslo”. Deja, tai ideališkų ir 
patriotų kartai realybė buvo 
siaubinga. Jų akyse griuvo vals-

Kun. Vincas Valkavičius (angį. William Volkovich) Bostone Šv. 
Kazimiero katedroje pagerbtas Vytauto Didžiojo universiteto Garbės 
daktaro vardu kovo 14 d. Regalijas įteikė atvykę iš Kauno VDU net du 
rektoriai - Vytautas Kaminskas (dešinėje) ir Algirdas Avižienis

Nuotr. L. Kulbienės
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ANATOLIJUS KAIRYS
Dienų 

i
Tau mano žodžiai nepatiks, 

aš spėju:
Savigarba savimeilės verta!
Abi jos eina ta pačia alėja, 
Abi kaip dvynės seserys greta.

Žmogus, kuris savigarba 
gyvena

Arba savimeile tuščiai tuščia —
Pralenkia jį “nauji laikai ” 

pasenę.
Draugai nužvelgia akimi rūsčia.
Garbė ištirpsta, tartum rūkas 

saulėj,
O meilė sau? Palieka tik oda!
Tiktai širdis — gimtosios žemės 

sauja —
Tiksena taip, kaip tiksi visada.

Jei nori būt vertingu žmogumi, 
Nesididžiuok prieš kitą savimi.
II
Eilėraščiai — kilni kūryba tavo, 
Aš juos skaitau ramybėj ir tyloj. 
Nors jų sėkmės tau nieks

negarantavo,
Tiki, kad bus neužmiršta rytoj.

Tačiau rytojus — paslaptingas 
Sfinksas,

Jis minta tuo, ką duoda jam 
diena.

Kilni ar nekilni kūryba dingsta, 
Su ja ir tavo vardas — tik migla!

sapnai
Tas eis iki pasaulio pabaigos ”.
Ir nuskubėjo ji pilka minia, 
Akis pridengus juosta šilkine.
Iš šios miglos nauji poetai 

gimsta,
Jie drebina ir žemę ir erdves.
Bet po audros ir jie, kaip tu, 

nurimsta,
Supratę, kur šis kelias juos 

nuves.
Poetai mūsų! Jūs — rytojaus 

turtas,
Bet jūsų muzika gerai 

apkurtus...

III
O Meile, stok! Kodėl taip 

nusiminus,
Kodėl viena tu vaikštai po 

gatves,
O veidas rodo saulės užtemimą - 
Juk tu valdai pilis ir lūšneles?
Tau būtų padoriau namais 

gėrėtis
Prie židinio šeimos, mažų vaikų. 
Graži! Net aklas nori praregėti, 
Pajusti džiaugsmą nekaltų akių.
“Geriau tu pažabok liežuvį savo - * 
Atšovė “Meilė " meilės

nemarios.
“Neteisk manęs! Kas šia gatve 

keliavo,
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tybė, okupacija keitė okupaciją, 
vyko neregėta okupantų saviva
lė, prasidėjo tautos genocidas. 
Dorajai tautos daliai beliko tik 
visomis išgalėmis priešintis...

Pirmoji knygos dalis skirta 
“Tauro” apygardos Vytenio bū
rio įkūrimo istorijai, kovotojų 
veiklai, jų likimams ir būrio žū
ties aplinkybėms. Būrys įsteig
tas 1945 metų rudenį, buvo pa
valdus apygardos štabui. Veikė 
Marijampolėje ir jos apylinkėse. 
Pagrindinė užduotis jauniems 
kovotojams buvo būti pasiruo- 
šusiems vykdyti aktyvius veiks
mus, jei kiltų konfliktas tarp 
SSRS ir Vakarų valstybių. Būrio 
žūtis prasidėjo nuo Vytenio bū
rio vado Jono Valaičio-Zaibo 
suėmimo 1946 m. liepos 19 d. O 
Žaibo suėmimą lėmė “Šarūno” 
partizanų dalinio partizanas Mė
nulis, tapęs NKGB agentu. Jis 
neatlaikė NKGB kankinimų.

Skyrelyje Kova su pavergė
jais visada teisi teigiama, kad 
okupantų ir jų talkininkų veiks
mai okupuotoje šalyje visada 
yra neteisėti, o laisvės gynėjų 
kova visada teisi, jei ji ne
prieštarauja tarptautinės teisės 
normoms.

Antra knygos dalis Pareiga 
nelikti nuošalyje skirta Vytenio 
būrio kovotojų asmenybėms ap
tarti. Remiantis archyviniais 
duomenimis, bendražygių ir ar
timųjų prisiminimais aprašomos 
Vytenio būrio kovotojų asmeny
bės, atkuriamos stojimo į būrį 
aplinkybės, iškeliama veikla bū
ryje ir Golgotos keliai Gulago 
salyne.

Be Vytenio būrio kovotojų, 
knygoje pasakojama ir apie ry
šininkių Onutės Akelaitytės-Rū- 
tos, Joanos Jankauskaitės-Džiu- 
gūnės ir Janinos Žebrauskaitės- 
Purėnos gyvenimus ir likimus.

Trečioji knygos dalis Bai
giasi baimės, netikrumo ir vie
natvės naktis skirta broliškų ka
pų Tuskulėnuose aukoms atmin
ti. Kol kas Tuskulėnuose rasti 
706 kankinių palaikai - su kulkų 
skylėmis kaukolėse, sutrupintais 
ir išnarstytais kaulais, kankini
mų žymėmis. Tarp tų kankinių 
aptikti ir identifikuoti pirmojo 
“Tauro” apygardos vado pik. 
Leono Taunio-Kovo, štabo dar
buotojo pik. Itn. Vytauto Bace- 
vičiaus-Vygando bei keturių 
Vytenio būrio kovotojų palaikai. 
Vytenio būrio karių palaikai 
2001 metų rugpjūtį iškilmingai 
palaidoti Marijampolėje, parti
zanų kapinėse.

Šioje knygos dalyje gausu 
dokumentų, kurie papildo ir pa
tvirtina knygoje pateiktą infor
maciją.

Aptariama knyga atsakė į il
gai buvusį neaiškų klausimą, 
kas išdavė Vytenio būrį, ir tuo 
užbaigė diskusiją. Steigiamasis 
“Tauro” partizanų apygardos su
važiavimas įvyko 1945 m. rug
pjūčio 15 d. Greitai štabas buvo 
išduotas - spalio 22 d. buvo su
imta septyniolika štabo pareigū
nų. Memuarinėje literatūroje iki 
šiol aptinkame įvairių išdavys
čių versijų. Be jokių dokumen
tų, tarp išdavikų kartais minimas 
Tuskulėnuose nužudytas vienas 
štabo darbuotojas. Gaila, kad 
knygos autorius, daug dėmesio 
skyręs Vytenio būrio išdavystei 
išaiškinti, šioje knygoje neat
skleidė tikrosios “Tauro” apygar
dos štabo išdavystės istorijos.

Violeta Urmanavičiūtė-Urma- 
na, drauge su Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestru, Varšuvos Di
džiojo teatro choru ir kitais solis
tais š.m. balandžio 3 d. Varšuvoje 
atliko Giuseppe Verdi Requiem. 
Sekančią dieną dainininkė ir Lie
tuvos valstybinis simfoninis orkest
ras, diriguojamas Jono Aleksos, 
atidarė Vroclavo festivalį Wratisla- 
we Cantans. Koncerte V. Urmana 
atliko arijas iš įvairių operų. Len
kų spauda labai šiltai aprašė daini
ninkės pastangas. Dienraštis Rze
czpospolita rašė: “Klausantis lietu
vių dainininkės, negali atsispirti 
įspūdžiui, jog po Maria Callas lai
kų niekas taip laisvai ir dramatiš
kai nėra interpretavęs G. Verdi 
Lady Macbeth. Violeta Urmana 
turi labai plataus diapazono stiprų 
balsą, kuris kiekviename registre 
skamba labai natūraliai, atrodo, 
jog įveikti sudėtingiausius pasažus 
jai visai nėra sunku.”

Vilniaus universiteto mergi
nų choras “Virgo” kovo pradžioje 
koncertavo Japonijoje. Gastroles 
organizavo Japonijos Niizos mies
to choras ir Lietuvos ambasada 
Japonijoje, parėmė Lietuvos kul
tūros ministerija. Japonų klausy
tojams choras parengė ir japoniš
kų dainų repertuarą - populia
riausius lietuvių ir japonų chori
nės muzikos kūrinius “Virgo” 
kartu su japonų chorais atliko 
koncertų pabaigoje. Kovo 11d. 
choras dainavo iškilmingame Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
minėjime Tokyo. Pasak vadovės 
Rasos Gelgotienės, ši kelionė - 
tai išskirtinė galimybė pristatyti 
Lietuvos chorinę kultūrą valsty
bei, su kuria kultūros ryšiai pasta
ruoju metu vis aktyvėja. Jau dau
giau negu 20 metų gyvuojantis 
choras yra koncertavęs ne tik Eu
ropos vakaruose, bet ir Šiaurės 
Amerikoje ir yra pelnęs keletą ap
dovanojimų tarptautiniuose kon
kursuose.

Ketvirtoji Lietuvių PEN cent
ro premija už geriausius grožinės 
literatūros ir meninės eseistikos 
vertimus į lietuvių kalbą šiemet 
atiteko vertėjui Antanui Gailiui 
už Thomas Mann tetralogijos 
Juozapas ir jo broliai paskutinės 
dalies Juozapas Maitintojas verti
mą iš vokiečių kalbos. Premiją su
daro tradicinis dailus medinis 
Metų vertėjo krėslas, laureato 
diplomas ir piniginė premija. Po
etas ir vertėjas, 53 metų amžiaus 
A. Gailius anksčiau yra išvertęs iš 
vokiečių kalbos Sigmund Freud, 
Friedrich Nietzsche veikalus, 
Franz Kafka, Reiner Maria Rilke, 
Thomas Mann, Stefan Zweig ir 
kitų klasikų kūrinius, į vokiečių 
kalbą išvertė lietuvių poezijos. A. 
Gailius išvertė ir kitas tris T. 
Mann tetralogijos Juozapas ir jo 
broliai dalis: Jokūbo istorijos ir 
Jaunasis Juozapas (1996 m.), Juo
zapas Egipte (1999 m.) bei jo ro
maną Daktaras Faustas.

Klaipėdos istorijos II tomas, 
Klaipėda XIX amžiuje buvo išleis
tas šių metų pradžioje. Pirmasis 
tomas buvo išleistas 2002 metais, 
minint Klaipėdos 750 metų jubi
liejų. Abu tomai buvo versti iš vo
kiečių kalba Johann Zembrickio 
parašytos ir 1902 metais išleistos 
knygos Klaipėdos karališkojo Prū
sijos jūrų ir prekybos miesto istori
ja. J. Zembricki pagal profesiją 
nebuvo istorikas, bet vaistininkas, 
pagal kilmę mozūras. Pamilęs 
Klaipėdą, kruopštus ir gilus tyri
nėtojas surinko ir išstudijavo do
kumentus, kurių originalų didelė 
dalis dviejų karų sūkuriuose din

go, kartu su čia gyvenusiais ir kū
rusiais žmonėmis. Knygos vertėjo 
ir vyriausio redaktoriaus darbą 
atliko Lietuvos jūrų muziejaus is
torikas Romas Adomavičius. 
Knyga gausiai iliustruota, papil
dyta žemėlapiais, graviūromis, se
nomis nuotraukomis ir atvirukais; 
joje tilpo ir J. Zembrickio surink
tos Klaipėdos bajorų ir miestiečių 
genealoginės žinios.

Anot specialistų, tuose dviejuose 
istorijos tomuose tilpo Klaipėdos 
istorija nuo seniausių laikų - pi
lies įkūrimo 1252 metais iki XX 
šimtmečio. Il-me tome pateikia
ma medžiaga apie Klaipėdos, 
kaip jūrų miesto augimą ir vysty
mąsi. Teigiama, kad XIX šimtme
tis Klaipėdai buvo lemiamas, ypač 
Klaipėdos jūrų prekybai, pra
monės plėtrai (atsirado gamyklos, 
vandentiekis, geležinkelis, elekt
ra) ir kultūros klestėjimui (atsira
do laikraščiai, mokyklos, teatrai). 
Karai skatino uostamiesčio augi
mą, kurio nesutrikdė nei didysis 
1854 metų gaisras, sunaikinęs di
džiąją miesto dalį. Po to miestas 
buvo perplanuotas ir atstatytas. 
Nuo šios datos skaičiuojama dau
gelio iki šiol išlikusių pastatų 
istorija.

Vincės Jonuškaitės-Zaunie- 
nės vardo dainininkių konkursas, 
šiemet jau penktasis, įvyko kovo 
25-26 dienomis Lietuvos muzikos 
akademijoje. Konkurse dalyvavo 
vienuolika vokalisčių iš Vilniaus 
ir Kauno. Pirmą konkurso dieną 
solistės dainavo po dvi senosios 
klasikos arba operų arijas ir vieną 
originalų lietuvių kompozitoriaus 
kūrinį arba liaudies dainą. Antrą 
dieną vyko konkurso laimėtojų 
koncertas ir įteikti apdovanoji
mai. Pirmą vietą laimėjo doc. 
Giedrės Kaukaitės studentė Mil
da Smalakytė, įspūdingiausiai pa
dainavusi G. Bizet ir G. Donizetti 
operų arijas bei liaudies dainą. 
Dainininkė pademonstravo gražų 
balsą, gerą vokalinę techniką, 
muzikalumą ir nepriekaištingą in
terpretaciją. Į domiai muzikavo ir 
antrą vietą laimėjusi Jurgita Ada- 
monytė, prof. V. Prudnikovo stu
dentė. Trečią vietą pelnė to paties 
dėstytojo klasėje studijuojanti 
Svetlana Konstantinova. Konkur
so premijas įsteigė Akademinio 
skautų sąjūdžio Vydūno fondas 
(Čikaga); konkursą parėmė dien
raštis Lietuvos rytas ir leidykla 
“Scena”.

Dainų ir šokių ansamblis 
“Lietuva”, gyvuojąs jau 63 metus, 
šiemet pirmą kartą savo istorijoje 
ėmėsi tautosakos ir lietuvių mito
logijos tematikos - paruošė spek
taklį pagal etnologės Nijolės Lau
rinkienės monografiją Perkūnas ir 
lietuvių padavimus. Tradiciniais 
lietuvių liaudies instrumentais - 
birbynėmis, skrabalais, kanklė
mis, armonikomis - ansamblio 
muzikantai atlieka iki šiol negir
dėtos, bet ausiai malonios muzi
kinės kalbos kūrinį. Dviejų dalių 
ir trijų paveikslų spektaklyje pasi
rodo beveik 80 atlikėjų: 22 muzi
kantai, 28 choristai ir apie 30 šo
kėjų. Scenarijų sukūrė Saulius 
Prusevičius, choreografiją - Alf
redas Kondratavičius, scenografi
ją ir kostiumus - dailininkas Al
girdas Lapienis, muziką - kom
pozitoriai Nijolė Sinkevičiūtė ir 
Giedrius Svilainis. Po spektaklio 
pristatymo Ukmergėje (2004.11. 
16), didžiosios premjeros Vilniuje 
(2004.11.25), jį numatoma paro
dyti didesniuose Lietuvos mies
tuose, gastroles baigiant Joninių 
dieną Nidoje kartu su roko ir 
folkloro muzikos atlikėjais. G.K.

(ELTOS, Delfį BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Kunigaikštienės Birutės skulptūra Palangos parke prie tako į Birutės 
kalną Nuotr. G. Kurpio
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PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 64 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........................1.00%
180-364 d. term.ind.......................1.00%
1 metų term, indėlius.................. 1.05%
2 metų term, indėlius.................. 1.65%
3 metų term, indėlius..................2.15%
4 metų term, indėlius..................2.60%
5 metų term, indėlius..................3.00%
1 metų GlC-mėn.palūk................ 1.05%
1 metų GlC-met. palūk................1.30%
2 metų GlC-met. palūk................ 1.90%
3 metų GlC-met. palūk................2.40%
4 metų GlC-met. palūk................2.85%
5 metų GlC-met. palūk................3.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”................................ 0.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.......1.55%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind...... 2.15%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind...... 2.65%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind...... 3.10%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind...... 3.60%
Taupomąją sąskaitą iki.............. 0.75%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...........0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................... 4.75%

Sutarties paskolas 
nuo.................... 4.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.........................3.55%
2 metų.........................4.05%
3 metų.........................4.55%
4 metų.........................4.95%
5 metų......................... 5.25%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų............. 3.75%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER 

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3’/2%
IŠVISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

UŽ KIEK AŠ GALIU SAVO 
NUOSAVYBĘ PARDUOTI? 

Nemokamas 
be jokių įsipareigojimų 

namo/“condo” įvertinimas.

SKAMBINKITE

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

UTIS Parcels
Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

guliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

O VILNIUS

ei: (416)233-4601
$000* $000*
Ooff for 1 parcel «Ė>o£f

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

Vasagos “Voveryčių” skaučių sueigoje (iš k.) - Veronika Sriubiškytė, Lia Aiello, Vida Skilandžiūnienė, 
draugininkė ir steigėja - Lina Valickienė, Jazminą Valickytė, Olivija Kamaitytė, Zoe Petronytė, Viktorija 
McMurchy, Joana McMurchy, Rasa Petronytė Nuotr. R. Otto

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ir atsakingesnės čiabuvių valdy- 
mosi sistemos. Indėnų reikalų ir 
šiaurės Kanados vystymosi ini- 
nisteris Andy Mitchell tikisi 
greitai pagerinti indėnų švieti
mo, sveikatos, gyvenimo sąlygų 
ir savivaldos būklę.

Elektros energijos klausi
mas Ontario provincijoje da
rosi vis painesnis ir jos gamybai 
padidinti yra vis mažiau vilčių. 
Ontario valdžia nori sumažinti ir 
galimai daugiau suvienodinti 
elektros vartojimą. Normaliai 
dienos metu įvairios įmonės ir 
įstaigos eikvoja daug energijos, 
tad sumažinus privačių asmenų 
ir gyvenviečių energijos suvar
tojimą dienos metu, galima būtų 
išvengti laidų perkrovimo ir 
įvairių sutrikimų. Ontario vy
riausybė nutarė įvesti naujus 
elektros skaitiklius, kurie įrašytų 
energijos vartojimo laiką, pagal 
kurį energija, vartota savaitės 
dienomis tarp 6 vai. ryto ir 8 
vai. vakaro, kainuotų žymiai 
daugiau nei kitu paros metu ar 
savaitgaliais. Manoma, kad iki 
2007 metų 800,000 gyvenviečių 
bus aprūpintos šiais naujais 
elektros skaitikliais. Provincijos 
jėgainių pajėgumas yra 30,500 
megavatų, tačiau apie 15% jė
gainių yra normaliai uždaromos 
sistemos priežiūros ir pataisos 
reikalams. Iki 2020 metų visa 
senstanti sistema turės būti pa
laipsniui pakeista.

Mergaitė Mair Hunt-Hans 
11 metų amžiaus iš Ile-Perrot, 
Que. už ypatingą drąsą, pačiai 
esant pavojuje, buvo gen. guber
natorės apdovanota Drąsos 
žvaigžde. Ji nakties, o vėliau ir 
dienos metu, gelbėdama savo 
sužeistą tėvą ir ieškodama pa
galbos, nušalo ir prarado vieną 
koją, o taip pat ir kitos kojos 
pirštus. Drąsos žvaigžde taip pat 
apdovanoti penki policininkai 
už piktadarių suėmimą ir du kiti 
asmenys, kurie rizikuodami sa
vo gyvybe išgelbėjo skęstančius 
vaikus.

Valstybinė meno galerija 
Otavoje pranešė, kad iš naujai 
sudaryto fondo, kuris perka jau
nų menininkų darbus, buvo nu
pirkta pirmoji skulptūra, sukurta 
jauno menininko Brian Jungen. 
Iš perdirbtų plastmasinių kiemo 
kėdžių jis sukūrė banginio ske
letą. Galerijos direktorius Pierre 
Theberge vadino jaunąjį skulp
torių išradingu ir lakią vaizduotę 
turinčiu menininku. Šis fondas 
buvo sukurtas labdarės Mary 
Joy Thompson 1,5 mln. dol. įna
šu su sąlyga, kad perkami kūri
niai būtų iš jaunesnių nei 40 m. 
amžiaus menininkų. Brian Jun-

LED AS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

gen yra laimėjęs “VIVA” pre
miją Britų Kolumbijoje ir 50, 
000 dol. vertės “Sobey” meno 
premiją 2002 m.

Kriminalistams pasisekė 
prieiti prie kredito kortelių by
lų, kuriomis, atrodo, galės pasi
naudoti ir piktnaudžiauti 1,400 
asmenų tapatybės ir kredito do
kumentais bei finansais. Bylose 
yra asmeninės žinios, socialinio 
draudimo ir banko sąskaitų nu
meriai, namų adresai, šeimos 
narių žinios ir asmeninės istori
jos duomenys. Šių bylų pagalba 
kriminalistai gali atidaryti nau
jas banko sąskaitas, pervesti į 
jas pinigus iš kitų sąskaitų, įsi
gyti kredito korteles ir net gauti 
naujus pasus. “Equifax Canada 
Inc.” kredito informacijos ap
saugos agentūra pranešė, kad tos 
bylos daugiausia priklausė vaka
rų Kanados provincijos gyven
tojams. Normaliai bylų duome
nys yra prieinami tik jų savinin
kams ir legaliems kredito tiekė
jams, k.a. bankams ar kredito 
kooperatyvams. Kriminalistai, 
apsimetę kredito tiekėjais, iš
gauna tas žinias, kurių neteisėtas 
įsigijimas bent vieno asmens at
veju yra laikomas dideliu nusi
kaltimu. Tokio masinio bylų pa
sisavinimo Kanadoje dar nėra 
buvę. Per metus pasitaiko apie 
8,000 atskirų atsitikimų, kur bu
vo pavogtos ar piktnaudžiautos 
kredito kortelės, ir taip buvo 
prarasta daugiau kaip 5 mln. do
lerių. Pastaruoju metu buvo 
įspėti bankinių automatų varto
tojai, prašant saugotis asmenų 
su netoliese stovinčiais nešioja
mais telefonais. Tie asmenys ga
li turėti prie jų telefono prijung
tą foto aparatą, kuriuo suseka 
asmens tapatybės numerį (PIN) 
ir lengviau prieina prie pačios 
sąskaitos.

JAV Teksas valstijoje pa
kistaniečių kilmės Kanados pi
lietis buvo nuteistas kalėti pen
kerius metus už mėginimą savo 
rankiniame bagaže įnešti į lėktu
vą 32 skutamąsias geležtes. Jos 
buvo paslėptos metalinėje dėžu
tėje ir apvyniotos diržu. Vėliau 
buvo rasta adresų ir telefonų, 
susijusių su kai kuriais Pakista
no ir Jungtinių Arabų Emirato 
valstybių valdininkais. Teisme 
paaiškėjo, kad jis nebuvo turis
tas, kaip teigė apklausimo pra
džioje, kad gyveno JAV ir be 
leidimo norėjo nuolatos ten gy
venti. Taip pat buvo nustatyta, 
kad jis mėgino išbandyti orauos- 
čio saugumo sistemą. Jis buvo 
dar nubaustas 20,000 dol. 
bauda. Atlikęs bausmę bus iš
tremtas iš JAV.

Prieš 30 metų į Kanadą 
imigravęs Mahboob Khavvaja 
ir tapęs piliečiu, buvo Saudi 
Arabijoje apkaltintas terorizmu. 
Kanadoje gyvendamas yra para
šęs keletą knygų ir straipsnių 
apie Vakarų kraštuose daromą 
neigiamą įtaką Artimųjų rytų 
kraštams. Tą pačią balandžio 1 
d. Kanadoje buvo suimtas jo 29 
m. amžiaus sūnus Mohammad 
Mommin. Jis yra kaltinamas pri
sidėjęs prie teroristų grupės ir

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

SPORTAS

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. 
1.90% už 2 m. GIC Invest. 
2.40% už 3 m. GIC invest. 
2.85% už 4 m. GIC invest. 
3.25% už 5 m. GIC invest.
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.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

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%

54-osios žaidynės
Jos įvyks š.m. birželio 19-19 

d.d. Bridgeport, Conn. Vykdys 
Connecticut Lietuvių sporto klubas 
ir ALB Bridgeporto apylinkė. Žai
dynių vadovas - Laurynas Misevi
čius. Vyks įvairių amžių ir grupių 
vyrų, moterų bei mišrių komandų 
krepšinio ir tinklinio varžybos. Ga
lutinė registracija iki gegužės 15 d. 
Registruoja: Laurynas R. Misevi
čius, 218 Pastors Walk, Monroe, 
CT 06468-1006, USA. Tel./faksas 
203 452-5208; E-paštas: LarryKau- 
nas@yahoo.com arba: Algirdas Ge- 
lažauskas, 19 Evergreen Ave., Apt. 
4, Hamden, CT 06518-2744. Tel. 
203 248-5182; E-paštas: Vievis@- 
cs.com

Platesnę informacija gauna 
sporto klubai. ŠALFASS inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: LKLygos pu- 

siaubaigmėje kovos keturios ko
mandos - Vilniaus “Lietuvos rytas” 
su Šiaulių “Šiauliais” ir Kauno 
“Žalgiris” su Vilniaus “Sakalais”. 
Druskininkuose vykęs 21-asis Eu
ropos jaunių (iki 18 metų) merginų 
čempionatas Lietuvos merginoms 
užsibaigė tragiškai. Jos pralaimėjo 
visas rungtynes ir prarado teisę da
lyvauti Bratislavos (Slovakija) vyk
siančiame baigmės čempionate. 
Vilniaus “Lietuvos telekomo” krep
šininkės, baigmėje ligi trijų perga
lių “sausai” nušlavę Marijampolės 
“Arvi” krepšininkes, vėl tapo Lie
tuvos moterų lygos (LMKL) čem
pionėmis.

DVIRAČIAI: Penktajame pa
saulio taurės varžybų rate trečiąją 
vietą užėmė Edita Pučinskaitė ir 
pagal Tarptautinės dviračių sąjun
gos (UC1) paskelbtą pajėgiausių pa
saulio dviratininkių įvertinimą pa
kilo į ketvirtąją vietą, o Diana Ži
liūtė pakilo į dvyliktąja.

LEDO RITULYS: Lietuvos le
do ritulininkai kyla. Elektrėnuose 
pasibaigusiame II padalinio B gru
pės čempionate lietuviai laimėjo vi
sas rungtynes ir iškovojo teisę kitą 
sezoną žaisti aukštesniame - antra
jame pagal pajėgumą pasaulio ledo 
ritulio rate.

KILNUS ŽAIDIMAS: (Fair 
Play): Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) surengtose Lietu
vos 2003 metų laureatų pagerbimo 
iškilmėse pagrindinis apdovanoji
mas įteiktas pirmajam Lietuvos 
olimpiniam čempionui, 1968 metų 
Meksikos olimpinių žaidynių nuga
lėtojui, boksininkui D. Pozniakui. 
Jis išrinktas ne tik už aukščiausią 
sporto pasiekimą, bet ir už dorą, są
žiningą gyvenimą. V.P.

jiems padėjęs veikloje, susietoje 
su Londono teroristų gauja. Jo 
jaunesnysis brolis kaltina Kana
dos policiją, kad ji kolaboravo 
su Saudi Arabijos valdžia ir tei
kė žinias apie jo tėvą ir brolį. 
Saudi arabai jų tėvą po dvi sa
vaites trukusio namų arešto pa
leido. Šiuo metu jis vėl dėsto 
universitete ir netrukus žada 
grįžti į Kanadą.

Žaliųjų draugija nutarė 
kreipti daugiau dėmesio į sveiką 
maistą ir klimato pasikeitimą 
pasaulyje, negu į ruonių me
džioklę. Šiemet Kanados vy
riausybė leido Labradoro ir 
Newfoundland teritorijoje su
medžioti 975,000 ruonių. Hu
manistų bendruomenė JAV laik
raščiuose ragino Amerikos pilie
čius atsisakyti kelionių į Kanadą 
ir boikotuoti kanadietiškus pro
duktus. Kanados Atlanto pa
kraščių pramonė praeitais me
tais pelnė daugiau kaip 15 mili
jonų dolerių, parduodama ruo
nių kailius Kinijai, Norvegijai ir 
Danijai. Kanados vyriausybė 
teisina ruonių medžioklę, nes 
per didelis ruonių plitimas smar
kiai pakenkė menkių žvejybai, o 
ruonių skaičius jau yra daugiau 
kaip penki milijonai. A.V.

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

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) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v.

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ieitad. 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: vwwvw.parama.ca

>
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FČOYAL LePAGeI

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, M9A5G1 tel. 416-889-5531

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime 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 
Į LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

Tel. Toronte 416 531-4800 Bilietus prašau atsiimti, 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 atvikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM I RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:LarryKau-nas@yahoo.com
cs.com
mailto:lnfo@parama.ca


Vasaros stovyklos Neringoje
Lietuvių kilmės angliškai kalbančių šeimų dienos

Važiuodamas kalnuotais Ver- 
mont’o keliais, Julius D. netikė
tai pamatė pusiau lietuvišką už
rašą: “Neringa next right”. Jam 
pasidarė smalsu. Pasukęs deši
nėn jis netrukus pasiekė Nerin
gos stovyklavietės koplytstulpį 
ir štai, pavažiavus kalneliu į vir
šų, jam atsivėrė naujas, lig šiol 
nepažintas Neringos pasaulis.

Norėdamas daugiau sužinoti 
apie savo promočiutės lietuvių 
kilmę bei kultūrą, Michael L. 
klajojo interneto erdvėje, kai 
netyčia užtiko Neringos stovyk
los svetainę: www.neringa.org. 
Ir jam atsivėrė ligi šiol nepažin
tas Neringos pasaulis.

Prieš porą metų Clark ir 
Mandy, patys airių kilmės, įvaiki
no dvynukus iš Lietuvos. įvaiki
nimo agentūra jiems perteikė 
žinių apie vietas, kuriose galėtų 
daugiau sužinoti apie lietuvių kul
tūrą. Tame lape jie rado Neringos 
stovyklavietės telefono numerį: 
978-582-5592. Jie numerį išsuko, 
ir jiems atsivėrė iki šiol nepa
žintas Neringos pasaulis.

Tą vasarą Julius, Michael, 
Clark ir Mandy susipakavo laga
minus ir su savo šeimomis traukė 
į Vermontą, į Neringos angliškai 
kalbančiųjų šeimų stovyklą.

Šią vasarą bus dešimtieji 
metai, kai angliškai kalbančiųjų 
lietuvių kilmės šeimos trumpai 
bet intensyviai dalyvauja sto
vykloje, kuri pasižymi žmonių 
įvairove bei atvirumu. Susirenka 
pirmos ateivių bangos vaikaičiai 
su šeimomis ir “dipukų” vaikai, 
taip pat prisideda neseniai iš 
Lietuvos atvykusieji, kurie susi
tuokė su amerikiečiais. Buriasi 
tėvai, kurie patys užaugo Nerin
goje ir dabar nori savo jaunus 
vaikus supažindinti su ja, ir 
žmonės, kurie tik prieš porą mė
nesių sužinojo apie šią stovykla
vietę. Smagiausia, kad atvažiuo
ja ne tik tėvai su šeimomis, bet 
ir atsiveža taip pat senelius bei 
močiutes, tetas su dėdėmis. Su
sirenka iki 20 šeimų, beveik 
šimtas žmonių, nuo poros mėne
sių iki 90 metų amžiaus.

Dalį vadovybės sudaro ko
manda iš Lietuvos: žmonės, ku
rie puoselėja šokius, muziką, 
liaudies kultūrą. Jie visą vasarą 
stovyklas praturtina savo žinio
mis ir talentais. Alvydas, profe
sionalus tautinių šokių mokyto
jas, ruošiasi vasarą praleisti Ne
ringoje. Užsispyręs žemaitis, jis 
įstengęs per visą šį 2 metų laiką 

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

Skambutis į Aie.tuoą — tik 26 cantai!

Lietuva - 2G 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 4- rajono kodą + numerį

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

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

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

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

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

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

nepramokti anglų kalbos. Bet tai 
netrukdo jam bendrauti su šei
momis ir vaikus bei tėvelius ir 
kitus išmokyti lietuviškų šokių.

Ši angliškai kalbančiųjų šei
mų stovykla yra trumpa - vos 
keturios pilnos dienos. Bet per 
jas įstengiame daug nuveikti. 
Pirmųjų stovyklų programos 
tikslas buvo supažindinti šeimas 
su lietuviškomis tradicijomis, 
kurias galėtų šeimose švęsti. Per 
vieną stovyklą šventėme Kalėdų 
laikotarpį - paruošėme visą Kū
čių stalą: vaikai kepė prėsku- 
čius, tėvai ruošė aguonų pieną ir 
kisielių. Visi kartu vėrė šiaudi
nukus. Patys nustebome, kad 
vasaros vidury įstengėme sukur
ti šeimynišką Kūčių nuotaiką. 
Esame šventę ir Velykas. Tėvai 
verbas pynė, šeimos kartu mar
gino margučius. Per šeimų mal
dos laiką apmąstėme Kristaus 
prisikėlimą.

Geriau susipažinti su Lietu
vos kultūra nusprendėme, kad 
dera aplankyti pačią Lietuvą. 
Vienais metais skridome į Vil
nių, kitais metais laivu plaukė
me į Klaipėdą. Aplankėme Ge
dimino kalną ir susipažinome su 
pačiu Gediminu; gėrėm kavą 
Kauno kavinėse; dainavom liau
dies dainas Rumšiškėse. Šią va
sarą netgi teko dalyvauti prezi
dento rinkimuose ir pabendrauti 
su “Jo Ekscelencija”. Apsilankė 
ir “Jo Eminencija kardinolas 
Bačkis”, kuris visus palaimino. 
Nepasididžiavo nei Sabonis, nei 
Urmanavičiūtė, kurie sutiko pa
bendrauti su šeimomis ir pasida
linti savo talentais.

Užtenka keturių dienų nuke
liauti į kitą pasaulį, į pasaulį, 
kuriame susiburia įvairiausios 
šeimos sudarančios vieną didelę 
šeimą; pasaulį, kuriame susipa
žįstame su lietuvių kalba, daina, 
šokiu, pasakomis, maistu bei 
rankdarbiais; pasaulį, kuriame 
visi kartu dainuoja, meldžiasi, 
valgo, žaidžia, juokiasi ir šoka.

Indrė Čuplinskaitė ir 
Dana Grajauskaitė, 

angliškai kalbančiųjų šeimos sto
vyklos koordinatorės

Pastaba: Neringos stovykloje 
būna programos lietuvių bei anglų 
kalbomis vaikams arba šeimoms. 
Norinčius daugiau sužinoti apie Ne
ringą kviečiame apsilankyti www. 
neringa.org svetainėje arba paskam
binti stovyklos vedėjai Vidai Straz
dienei tel. 978-582-5592. Iki pasi
matymo stovykloje!

“Neringos” jaunimas linksmai nusiteikęs atlikti programą 2003 metų Lietuvių susivienijimo šventėje Ntr. A.P.
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juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
jĮį ilgiausiai dirbantis agentas

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

R&žMKK West Realty Inc.
1678 Bloor St. W.t Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

GYDYTOJO UŽRAŠAI

Melas ir kalbos vingrybės
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Vienintelė liga, kurią civili
zuota ir kultūringa visuomenė 
kažkodėl laiko negražia, vėlyvoje 
stadijoje reiškiasi progresuojančiu 
paralyžiumi. Šį susirgimą gydo 
psichiatrai. Bet pradinėje pro
gresuojančio paralyžiaus stadijoje 
dažni ir nervų sistemos pažeidimą 
liudyjantys simptomai.

įdomiai ūmiai prasidėjusį 
progresuojantį paralyžių savo 
vadovėlyje aprašo žinomas Lie
tuvos psichiatras prof. dr. L. 
Gutmanas: “Man teko matyti 
vieną ligonį prokurorą, kuris dar 
penktadienį pasakė teisme savo 
kaltinamąją kalbą, kuri niekam 
iš aplinkinių nekrito į akis, ne
bent tik savo stačiokiškumu, o 
sekmadienį, baliuje pas guber
natorių, jau pradėjo kliedėti, kad 
esąs imperatoriaus sūnus ir t.t.”.

Greit prisideda atminties 
nusilpimas, cinizmas, sutrinka 
kalba. Šie pacientai suklumpa 
žodžiuose, pvz. tardami “ekste- 
ritorinė priklausomybė”, “reor
ganizacija”, “ekstravagantišku
mas” ir t.t.

Kaip neretai ir kiti psichi
niai pacientai jie dažnai ima me
luoti. Nuo sveiko, be abejo ne
pakankamai moralaus asmens, 
jų melas skiriasi tuo, kad yra ne
motyvuotas, beprasmis. Neretai 
tokį melą sunku atskirti nuo 
kliedesių.

Apskritai moralinis pakitimas 
yra pirmas prasidedančio psi
chinio susirgimo reiškinys. Pasak 
kito žymaus psichiatro prof. dr. J. 
Blažio, “moralinis defektingumas 
yra susijęs su kiek užmaskuota 
silpnaprotybe, kaip tat matome 
pas patologinius melagius ir 
avantiūristus, kurių etinis auklė
jimas dažnai apvilia”.

Pirmą kartą su okupantų at
neštu tirštu kaip smala melu su
sidūriau 1940 m. Jis apgaubė 
mus. Melas lydėjo kiekvieną 
mūsų žingsnį visur, visada, vi
saip. Betgi kas galėjo patikėti, 
kad atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę melas dar labiau išvešės 
ir įgaus tokias klaikias formas?!

Be abejo, tokios ir panašios 
sąvokos yra išorinės kalbos reiš
kiniai. Šią kalbą galima sustip
rinti vaidybiniu jos turinį atitin
kančiu žvilgsniu, mimika, ges
tais, tačiau jeigu ji netikra, tai 
vis tiek nieko ir neįtikina. Ypač 
toks netikras dalykas (apgaulė, 
melas, netiesa, veidmainystė, 
nenuoširdumas) jaučiamas dra
mos teatre vaidinant nepatyru
siam aktoriui.

Kaip teisingai sako filoso
fas, kiekvienas ištartas žodis jau 
nėra absoliuti tiesa. Kita vertus, 
esama labai daug reikalingų ab
strakčių sąvokų, kurių gamtoje 
iš viso nėra. Tai vėl gali duoti 
tam tikrą pagrindą melui, kurio, 
kaip žinai, kojos labai ilgos.

Vidinė nežodinė kalba, ku
rios esmę dažniau sudaro ne 
konkretus žodis, be nevaidybi- 
nis, natūralus žvilgsnis, veido 
išraiška, balso tonas, gestas 
(pvz. žmogaus apkabinimas) yra 
daug natūralesnė ir įtikinames
nė. Dirbdami kurortologijos 
mokslinio tyrimo laboratorijoje, 
nagrinėjome susirgimo ir kuror
tinio gydymo įtaką emocijų bei 
jausmo sferai. Nustatėme, kad 
įsisenėjusi liga beveik 80 proc. 
paliečia emocijas, jausmus. Tai 
duoda pagrindą išsivystyti psi
chopatologiniams ligonių ti
pams (depresiniam, melancholi- 
niam, neurasteniniam, tariamo 
linksmumo, apatiškam, bėgimo 
nuo ligos, egoistiniam ir kt.).

Kaip modemų jausmų ro
diklį pasirinkome balso struktū
ros analizę. Iš pradžių, bendra
darbiaudami su patyrusiais Vil

niaus jaunimo teatro aktoriais, 
standartizavome jausmų (džiaugs
mo, depresijos, liūdesio, nusivy
limo) žodinės išraiškos etalonus, 
užrašydami visa tai į magneto
fono juostelę, kurią analizavome 
koreliometru ir mikrokompiu
teriu. Pagal šiuos etalonus lygi
nome pacientų jausmų pokyčius 
prieš ir po gydymo ir tokiu būdu 
nustatydavome jų dinamiką, ku
ri liudija organizmo fiziologinių 
sistemų (visų pirma aukštosios 
nervinės veiklos) ir emocijų- 
jausmų sferos teigiamus pos
linkius.

Šiandien, praėjus daugiau 
kaip 20 metų, balso struktūros 
analizė drauge su pulso ir kvė
pavimo dažniu, arteriniu kraujo
spūdžiu, galvos elektrinių srovių 
ritmais, elektrine odos varža su
daro melo detektorių pagrindą. 
Todėl vidinės kalbos reikšmę 
galima ir objektyviai nustatyti. 
Tačiau praktiniame gyvenime 
tokių tyrimų daryti nereikia, nes 
visa tai bent kiek labiau patyręs 
žmogus gali nustatyti pats gana 
tiksliai, netgi stebėdamas orato
rių per televiziją.

Suprantama, čia daug pade
da mūsų vidinis balsas, kurį ga
lima būtų pavadinti empatija (gr. 
empatheia - stipri aistra, įsijau
timas). Asmuo (konkrečiai gydy
tojas), turėdamas prigimtinę do
vaną be žodžių įsijausti į kito 
asmens (pvz. paciento) emocinę - 
jausminę būseną, gali tai panau
doti kaip diagnostikai (mažiau), 
taip ir gydymui (daugiau).

Vėjas gamina elektrą
ALGIRDAS JUREVIČIUS

Prie atsinaujinančios ekolo
ginės energijos priskiriama ir 
vėjo energija, kurią generatorius 
transformuoja į elektros energi
ją. Vokietijoje net apie 11 % vi
sos elektros energijos pagamina 
vėjas. Vėjo jėgainės gali būti 
statomos ne tik sausumoje, bet 
ir jūroje, t.y. ten, kur yra pakan
kamas vėjo greitis. Vėjo energi
ja yra viena iš saulės energijos 
rūšių, kuri susidaro dėl nevieno
do mūsų planetos įšilimo vei
kiant saulės energijai. Skirtinga 
oro temperatūra sukuria skirtin
gą slėgį, dėl kurio atsiranda oro 
srautų judėjimas - vėjas. Pa
prastai didžiausias vėjo greitis 
būna pajūryje, nes žemyne vė
jas “pristabdomas”. Techniškam 
vėjo panaudojimui reikalingas 
minimalus 4.5-5 m/s vidutinis 
vėjo greitis, todėl tinkamiausia 
vieta vėjo jėgainių statybai yra 
pajūryje ir žemyno aukštumose, 
kur yra tinkamas vėjo greitis.

Vėjo energija nuo seno buvo 
žmonių naudojama: vėjas vary
davo būrinius laivus, sukdavo vė
jo malūnus... Naujos technologi
jos įgalino vėjo energiją perdirbti 
į elektros energiją, panaudojant 
vėjo generatorių. Pirmosios vėjo 
jėgainės nebuvo ilgalaikės, nes 
kiekviena didesnė audra jas nu
niokodavo. Prieš kelis dešimtme
čius buvo sukurta nauja techno
logija, užtikrinanti vienodą ap
sukų greitį. Tam naudojamos pa
grinde dvi technologijos: a) vėjo 
jėgainė su “greičių” dėže užtikri
na pastovų generatoriaus darbą, 
esant netgi besikeičiančiam vėjo 
greičiui; b) vėjo jėgainė su besi
sukiojančiais sparnais neturi 
“greičių” dėžės, nes generatoriaus 
sukimosi greitį reguliuoja sparnų 
pasisukimo kampas. Vėjo jėgai
nės bokšte įtaisyti prietaisai fik
suoja aktualaus vėjo greitį ir 
kryptį. Generatorius pasukamas 
ten, iš kur pučia vėjas, o jeigu vė
jas silpnas, sparnai pasisuka taip, 
kad didesniu plotu galėtų “gaudy
ti” vėją, o esant per dideliam grei-

Vidinė kalba ir sugebėjimas 
be žodžių suprasti kitą asmenį, 
labai svarbūs šeimoje, mokyklo
je, darbe, netgi visuomeniniame 
gyvenime. Deja, mūsų dieno
mis, bent oficialiame vadinamo 
elito bendravime, tai prarasta. Šį 
teiginį puikiai iliustruoja įvai
rios Lietuvos televizijos laidos 
(pvz. “Arena”), kurių dalyviai, 
vaidindami, kad norėtų suprasti 
vienas kitą, iš tiesų stengiasi tik 
vienas kitą peršaukti, lyg bėgio
jantys treneriai per krepšinio 
varžybas.

.Jeigu vidinę kalbą lydi em
patija ir simpatija (gr. sympa- 
theia - palankumas, priejauta), 
tai jos poveikis tampa toks stip
rus, kad galime apsieiti ir be psi
choterapijos (pvz., įtaigos, ra
cionalios psichoterapijos, psi
choanalizės ir kitų metodų). Su
prantama, antipatija (nepalanku
mas, bjaurėjimasis), kurią gali 
jausti vienas asmuo kitam, vidi
nės kalbos reikšmę sumažina. 
Antipatijos pasireiškimą daž
niausiai matome išorinėje kalbo
je, pvz. kad ir jau minėtose tele
vizijos laidose.

Kaip išorinės, taip ir vidinės 
kalbos, empatijos, simpatijos ir 
antipatijos gilumines struktūras 
sudaro sudėtingi procesai, kurie 
betgi sutelpa į evoliucinės hipo
tezės rėmus. Todėl perfrazavę 
E.M. Remark, galime pasakyti, 
kad šiame fronte iš tikrųjų nieko 
naujo, nes atrodė, kad viskas 
bus paskui, bet paskui nieko ne
buvo.

čiui sparnai pasukami taip, kad 
“praleistų” vėją. Būtent tokios rū
šies “Enercon” filmos vėjo jėgai
nė pastatyta Vydmantuose, netoli 
Palangos. Jos aukštis 78 metrai, o 
su vertikaliai ištiestu sparnu vėjo 
jėgainės aukštis sieks 96 metrus. 
Nors tai nėra pati galingiausia 
“Enercon” vėjo jėgainė (600 kwh), 
tačiau ji iliustruoja Bažnyčios norą 
parodyti ekologinės energijos pa
naudojimo galimybes.

Švęsdamas sidabrinį savo 
pontifikato jubiliejų popiežius 
Jonas Paulius II pasirašė posino- 
dinį apaštalinį paraginimą Pas
tores gregis, kuriame paragino 
pasaulio vyskupus skirti daugiau 
dėmesio kūrinijos žemės išteklių 
išsaugojimui. Dokumentas pa
brėžia, kad aplinkos sudarkymas 
ir užterštumas yra ne tik trumpa
regiškas neatsakingas žingsnis, 
bet ir tiesioginės žmogaus pa
niekos išraiška. Tokiu būdu atsi
duria pavojuje ne tik ekologija, 
bet ir humanologija, t.y. pažiūra, 
sauganti gyvybę visose jos eg
zistavimo formose ir siekianti 
perduoti nesuniokotą aplinką 
ateities kartoms. Savo mintis 
popiežius apibendrina, kviesda
mas į ekologinį atsivertimą, ku
ris leistų atsirasti teisingam san
tykiui tarp žmogaus ir gamtos.

Naujajame Testamente grai
kiškas žodis pneuma reiškia 
kvėpavimą, dvelkimą, vėjo pūti
mą ir net Šventąją Dvasią. 
Evangelijoje pagal Joną skaito
me: “Vėjas pučia kur nori: jo 
ošimą girdi, bet nežinai, iš kur 
ateina ir kurlink nueina. Taip es
ti ir su kiekvienu, kuris gimė iš 
Dvasios” (Jn 3,8). Vėjas (pneu
ma), kaip paslaptingas ir nieka
da nepaliaujantis gamtos reiški
nys panaudojamas slėpiningam 
Dievo Dvasios (Pneumos) veiki
mui žmoguje išreikšti. Tad vėjo 
jėgainės Lietuvoje atsiradimas 
Kaišiadorių vyskupijos pastan
gomis yra ne tik didelis įnašas į 
ekologinį mąstymo vystymąsi, 
bet ir kvietimo ekologiniam at
sivertimui simbolis.

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. IV.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

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

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

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

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

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc,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

Kaišiadorių ir Magdeburgo (Vokietija) vyskupijos pastangomis Lietu
voje (Vydmantuose) pastatyta pirmoji vėjo jėgainė, gaminanti elektrą

http://www.neringa.org
http://www.10-10-580.com
neringa.org
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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Anapilio žinios

- Balandžio 25, sekmadienį, 
9.30 v.r. Mišios buvo aukojamos už 
a.a. muz. Stasį Gailevičių. Ta proga 
giedojo Toronto vyrų choras “Aras”, 
vadovaujamas Lilijos Turūtaitės.

- Balandžio 21, trečiadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės palai
dota Stayner mieste mirusi a.a. 
Mėta Gaivelienė, 79 m. amžiaus.

- Lietuvoje po akrobatinio lėk
tuvo avarijos mirė to lėktuvo pilo
tas a.a. Darius Išganaitis, mūsų 
parapijos choro narės Laimos Išga- 
naitienės sūnus. Už velionį gedu
linės Mišios buvo paaukotos ba
landžio 24, šeštadienį 10 v.r. Lie
tuvos kankinių šventovėje.

- Parapijos Jaunų šeimų sek
cija ruošia Motinos dienos pietus 
gegužės 9, sekmadienį, parapijos 

•salėje tuoj po 11 v.r. Mišių. Pro
gramoje pasirodys “Angeliukai”. 
Bilietus prašome užsisakyti vaka
rais pas Zitą Kružikienę tel. 905 
608-1153.

- Anapilio knygyne gauta kun. 
dr. V. Skilandžiūno knyga Behind 
the Prison Walls.

- Žodis tarp mūsų knygelių 
gegužės-birželio laidą jau platina 
Albina Augaitienė sekmadieniais 
parapijos salėje.

- Delhi apylinkės Motinos die
nos iškilmės įvyks gegužės 1, šeš
tadienį, tuojau po 3 v.p.p. Mišių Šv. 
Kazimiero šventovės salėje.

- Mišios gegužės 2, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Vasiliauskų ir 
Ališauskų šeimų mirusius; 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Matildą Ciparienę; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje gegužės 1, šešta
dienį, 3 v.p.p. už a.a. Ireną 
Mačiulytę.

Išganytojo parapijos žinios
- Šeštadienį gegužės 1, 8.30 v. 

ryto prasideda šventovės ir jos ap
linkos aptvarkymo darbai. Kviečia
me parapijiečius prisidėti.
- Sekmadienį, gegužės 2, 11.15 

v. ryto pamaldos su šv. Komunija, 
kurias ves klebonas. Pamaldų metu 
vyks tikybos pamokos vaikučiams. 
Po pamaldų įvyks Moterų draugijos 
susirinkimas šventovės patalpose.

- Gegužės 9 d., 11.15 v. ryto - 
iškilmingos pamaldos, kurių metu 
prisiminsime visas motinas. Šia 
proga sekmadienio mokyklos mo
kiniai motinoms įteiks gėlių.

- Išganytojo parapijos moterų 
draugija dėkoja M. ir E. Bumeiste- 
riams už $2,000 auką.

Muziejaus-archyvo žinios
- Ateinantį sekmadienį, gegu

žės 2, Spaudos atgavimo minėjimo 
proga Toronto Lietuvių Namuose 
bus rodomos muziejaus kolekcijose 
saugojamos spaudos draudimo me
tais išleistos ir į Lietuvą slapta 
knygnešių atneštos knygos. Kvie
čiame visus pasižiūrėti į šiuos retus 
leidinius.

- D. Gutauskienė ir P. Saplienė 
aukojo po $50. muziejaus-archyvo 
išlaikymui.

Maironio mokyklos žinios
- Penktasis sk. (mkt. Monikos 

Raščiauskienės klasė) balandžio 24 
d. aplankė netoli esantį parką ir at
sigaivino puikiame pavasario ore.

- Gegužės 8 d., 11 v.r. jaunes
niųjų bei vyresniųjų darželių mo
kiniai kartu su 1 sk. mokiniais kvie
čia savo mamytes į Motinos dienos 
minėjimą mokyklos auditorijoje. 
Bus programėlė ir kavutė su už
kandžiais.

- Trečiasis sk., vadovaujamas 
mkt. Žibutės Vaičiūnienės, rengia 
Lėlių teatrą ir kviečia tėvelius bei 
broliukus ir sesutes aplankyti jos 
klasę gegužės 15 d.

- 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.

- Gegužės 22 d. pamokų nebus
- karalienės Viktorijos šventės sa
vaitgalis. Živilė

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $300 - V. G. Drešeriai; 
$100-E. Šiškuvienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per visas 

Mišias pamokslus sakė svečias sa
lezietis kun. Izidorius Sadauskas, 
SDB. Per 10.30 v.r. Mišias giedojo 
parapijos jaunimo choras.

- Šis šeštadienis yra mėnesio 
pirmasis. Pirmais mėnesio šeštadie
niais Gyvojo rožinio draugijos 
nariai renkasi Rožiniui ir Mišiom 
10.30 v.r.

- Pirmos Komunijos iškilmės 
parapijos vaikučiams vyks šį sek
madienį per 10.30 v.r. Mišias, kurių 
metu giedos parapijos jaunimo 
choras.

- Balandžio 24 d. palaidota 
a.a. Bronė Kamilavičienė, 84 m. 
Paliko vyrą Vaclovą, sūnų Edvardą 
su šeima ir dukrą Vidą. Lietuvoje 
mirė a.a. Pranas Astrauskas, Jurgio 
Astrausko brolis.

- Moterystės sakramentą pri
ėmė Filomena Naruševičiūtė su 
Krzysztof Wojcik.

- Metinis parapijos narių susi
rinkimas įvyks birželio 13 d. po 
10.30 v.r. Mišių. Kaip įprasta, susi
rinkimas išrinks pusę parapijos ta
rybos narių, padarys įvairius prane
šimus ir bus proga parapijiečiams 
pasisakyti - patarti, siūlyti. Nomi
nacijų komisija paruoš kandidatų į 
parapijos tarybą sąrašą, kuris galės 
būti papildytas ir susirinkimo metu.

- Žodis tarp mūsų gegužės ir 
birželio mėnesiams knygelės yra 
padėtos šventovės prieangyje.

- Gausaus būrio darbininkų ir 
aukotojų dėka, suneštų daiktų bei 
vartotų drabužių išpardavimas su
telkė labdaros darbams daugiau 
kaip 13,000 dol.

- Mišios sekmadienį gegužės 
2: 8 v.r. už Barborą Lukauskienę; 9 
v.r. už Seliokų šeimos mirusius; 
10.30 v.r. už Mišių novenai paves
tas gyvas ir mirusias motinas, už 
Magdaleną, Ievą ir Krilavičių šei
mos mirusius, už Antaną ir Pauliną 
Šimkus; 12 v.d. už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Balandžio 25 d. Lietuvių Na

muose pietavo 145 svečiai. Praneši
mą padarė LN valdybos vicepirmi
ninkas E. Steponas. Svečių knygoje 
pasirašė A. Kirkutis, Klaipėdos uni
versiteto profesorius; dr. A. Alek
na, Vilniaus universiteto gerontolo
gijos ir reabilitacijos centro vado
vas; D. Urbonaitienė, Socialinės 
apsaugos ir darbo m-jos, soc. pa
slaugų skyriaus vedėjo pavaduo
toja.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos posėdis - gegužės 20 d., 7 
v.v. LN seklyčioje.

- Gegužės 2, sekmadienį 2.30 
v.p.p. Karaliaus Mindaugo salėje 
rengiamas Spaudos atgavimo šimt
mečio minėjimas. Dalyvaus Lietu
vos poetas-rašytojas S. Geda ir lite
ratūros bei meno kritikė G. Ramoš
kaitė.

- Gegužės 9, sekmadienį 2.30 
v.p.p. Vytauto Didžiojo menėje po
etas S. Geda, dienraščio “Lietuvos 
aidas” vyriausiojo redaktoriaus pa
vaduotojas, kalbės apie prezidento 
vaidmenį ir įtaką Lietuvos politiko
je. Bus atsakinėjama į klausimus.

- Š.m. gegužės 16 d., 2.30 
v.p.p. LN didžiojoje salėje koncer
tuos žymusis aktorius, dainų ir žo
džių autorius Andrius Mamantovas.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Jauki aplinka, vei
kia baras.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams $100 aukojo 

K. Kačiulis.
- 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.

- Besidomintys Slaugos na
mais informacijos gali gauti inter
neto tinklalapyje www.labdara.ca

A. a. Mėtos Gaivelienės 
atminimui vietoje gėlių Birutė 
Jonaitienė su dukrom Egle, 
Onute ir Rita Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIO MONTREAL

Mokytojai veteranai I. Ehlers ir A. Vaičiūnas Vasario 16 minėjime pas 
Toronto Aukšt. lituanistinių kursų moksleivius Nuotr. N. Benotienės

Violončelininko VYTAUTO SON
DECKIO koncertas įvyks gegu
žės 6 d., 8 v.v. George Weston 
Recital Hall, Toronto Centre for 
the Arts. Jis taip pat koncertuos 
Barrie, Orillia ir Milton mies
tuose (geg. 1, 2 ir 7 d.d.)

Anapilio sodybos vaikų 
choras “Gintarėliai”, vad. Dei
mantės Grigutienės, yra pa
kviestas dalyvauti daugiakultū- 
riniame renginyje “United Euro
pe Day”, skirtame dešimties ša
lių, jų tarpe ir Lietuvos, įstoji
mui į Europos sąjungą paminėti. 
Jis įvyks gegužės 1, šeštadienį 
12-4.30 v.p.p. High Park biblio
tekos aikštėje (Roncesvalles ir 
Wright gatvių sankryža). Prog
ramoje: tautybių pasirodymai - 
šokiai, muzika, dainos, gimnas
tika, solistai, ansambliai. Bus ir 
įvairių kitų vaikams skirtų pra
mogų bei užsiėmimų. Lietuvių 
pasirodymas - 1 val.p.p.

Prof. dr. Vėjas G. Liulevi- 
čius, istorikas, Tennessee (JAV) 
universiteto dėstytojas, kalbės 
ketvirtadienį gegužės 6, 7.30 v.v. 
Toronto universiteto Istorijos de
partamente (Room 1088, Sidney 
Smith Hall, 100 St. George St.) 
tema “Tautybės tapatumo pasirin
kimas modemėjančiame Baltijos 
kraštų regione”.

Prof. V. G. Liulevičius, vo
kiečių istorijos specialistas, ty
rinėjantis ryšius su Rytų Europa, 
ypač besidomintis baltiečių isto
rija. Gimęs Čikagoje, dirbęs Či
kagos universitete, daktaro 
laipsnį gavęs “University of 
Pennsylvania” 1994 m. Yra pa
rašęs mokslinių knygų.

Metinis “Tėviškės žibu
rių” renginys - spaudos popie
tė praeitą sekmadienį balandžio 
25, 4 v.p.p. didžiojoje Anapilio 
parapijos salėje sudarė malonią 
progą iš Toronto, Hamiltono ir 
kitų vietovių suvažiavusiems 
tautiečiams pasimatyti, pabend
rauti ir paremti belikusį Kana
doje vienintelį savąjį laikraštį. 
Gausių dalyvių tarpe buvo sve
čių ir iš Lietuvos. Popietės pro
grama, supinta iš trumpų kalbų, 
skambių jaunimo dainelių, tur
tingų loterijų ir skanios vakarie
nės su vynu, užtruko apie tris 
valandas. Renginyje buvo pa
gerbtas vyriausiasis “TŽ” redak
torius prel. dr. Pranas Gaida, ne
seniai šventęs savo amžiaus 90- 
metį ir ištisos, intensyvios bei 
kūrybingos darbuotės “Tėviškės 
žiburiuose” 50-metį. Jam buvo 
įteiktos dvigubą sukaktį pažy
minčios dovanos. Meninę pro
gramą atliko Toronto Prisikėli
mo parapijos jaunimo choras, 
vadovaujamas muz. D. Viskon- 
tienės ir sol. A. Puodžiūnienės, 
akompanuojant muz. D. Radi
kienei. Susirinkusius sveikino ir 
apie Kalbos ir knygos metus 
kalbėjo KLKK draugijos “Žibu
riai” valdybos pirmininkė ir 
“TŽ” redaktorė Ramūnė Saka- 
laitė-Jonaitienė. Popietės pro
gramai vadovavo Joana Kuraitė- 
Lasienė. (Plačiau kt. nr.)

A. a. Rimui Anskiui mirus, 
užjausdamos jo žmoną Marlene 
ir šeimą, tėvą Vaclovą, seserį 
Vidą Stanevičienę su šeima, 
Živilė Vidmantienė ir Zuzana 
Stančikienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $40.

A. a. Neilsonui Johnson 
mirus, užjausdami jo žmoną 
Ramoną, jos brolį Viktorą su 
šeimomis ir uošvius Vincę ir 
Stasį Kneitus, Stefa ir Algis 
Medeliai Tėviškės žiburiams 
aukojo $25.

A. a. Mėtai Gaivelienei mi
rus, jos atminimui pagerbti Ko
vai su vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikams Lietuvoje aukojo: 
$100 - R. S. Trinkūnai; $25 - J. 
Lapaitis; $20 - P. Bridickas; J. 
I. Birštonai, A. Babeckienė, M. 
Bernotienė, A. R. Giršai, J. 
Trinkūnienė; $10 - B. Kaspara
vičienė, A. Masionienė, E. Tri- 
binavičienė. D.K. ir M.P.

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

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

Ambasados pranešimas 
BIRŽELIO 13-ĄJĄ - RESPUBLIKOS PREZIDENTO 

IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMAI
Papildomai informuojame, kad 2004 m. balandžio 15 d. 

Lietuvos respublikos seimas priėmė nutarimą “Dėl Respublikos 
Prezidento rinkinių paskyrimo”. Prezidento rinkimai vyks 2004 
m. birželio 13 d. kartu su rinkimais į Europos Parlamentą.

Lietuvos respublikos ambasada Kanadoje kviečia Lietuvos 
respublikos piliečius, kurie laikinai ar nuolat gyvena Kanadoje, daly
vauti rinkimuose ir šiuo tikslu užsiregistruoti ambasadoje.

Dar kartą primename, kad jeigu gyvendami Kanadoje, buvo
te įrašyti į rinkėjų sąrašus ir dalyvavote 2003 m. referendume dėl na
rystės Europos sąjungoje, labai svarbu kuo greičiau telefonu, faksu, 
paštu arba elektroniniu paštu (e-mail) patvirtinti arba patikslinti savo 
gyvenamosios vietos adresą, kuriuo bus siunčiami balsavimui reika
lingi dokumentai.

Jeigu gyvendami Kanadoje, nedalyvavote referendume, ne
seniai atvykote į Kanadą arba rinkimų teisę įgijote ar įgyjate dabar, 
t.y. rinkimų dieną Jums bus sukakę 18 metų, registruojantis prašome 
pranešti apie save šiuos duomenis:
- pavardę, vardą; - gyvenamosios vietos adresą Kanadoje;
- gyvenamosios vietos Lietuvoje adresą (jei ten gyvenate nuolat, bet 
balsavimo metu būsite Kanadoje); - Lietuvos respublikos piliečio 
paso numerį; - asmens kodą, įrašytą pase.

Duomenis galima pateikti asmeniškai, atvykstant į ambasadą 
ir pateikiant galiojantį Lietuvos respublikos piliečio pasą, paštu arba 
faksu. Registruojantis paštu arba faksu, reikalinga atsiųsti paso pus
lapių, kuriuose yra aukščiau nurodyti duomenys, kopijas. Užsiregist
ravę piliečiai bus įrašyti į rinkėjų sąrašus ir jiems bus atsiųsti balsavi
mui reikalingi dokumentai.

Dėkojame tiems piliečiams, kurie jau patvirtino dalyvausią 
rinkimuose, ir prašome skubiai atsiliepti kitus. Laukiame jūsų jau 
dabar ambasadoje, jūsų laiškų, skambučių ir aktyvaus dalyvavimo 
rinkimuose.

Ambasados adresas: 130 Albert Str. Suite 204, Ottawa, 
Ontario, KIP 5G4 Tel. (613) 567 5458, faksas (613) 567 5315, 

iitemb@storm.ca, romanasm@storm.ca

“Baltic Artists Association” 
(B.A.A.) surengė jau ketvirtąją pa
rodą. Šiemet dėmesys nukreiptas į 
fotografijas ir rankdarbių rūdinius. 
Parodoje dalyvavo 20 menininkų, 
jų tarpe 8 lietuviai: Julija Mickienė, 
Antanas Mickus, Leo Sablauskas ir 
Benediktas Tamušauskas bei “vai- 
vorykštininkės” Regina Brikienė, 
Elena Kerbelienė, Birutė Nagienė ir 
Danutė Staškevičienė.

Šeštadienį, balandžio 24, paro
dą atidarė dr-jos pirm. Romas 
Verbyla. Programą atliko “South 
Shore Saints” 25 “Barbershop” dai
nininkai. Ypatingai įdomūs buvo 
paaiškinimai, kuo skiriasi jų daina
vimo būdas nuo kitų. Jiems į talką 
buvo pakviestas Haroldas Celto- 
rius, choro, okteto ir “Melodijos” 
vieneto dainininkas. Šios grupės 
tikslas - paremti vaikų ligonines ir 
šalpą todėl dalis prie įėjimo 
surinktų aukų paskirta jų labdarai. 
Atidaryme dalyvavo apie 75 asme
nys, kurie buvo pavaišinti vynu ir 
sūriu. Paroda buvo labai skoningai 
sutvarkyta lietuvių grupės pirm. 
Alvyros Povilaitienės patarimu ir 
pagalba. Ji ir stalus papuošė gėlė
mis ir žalumynais. Sekmadienį taip 
pat atsilankė nemažai besidomin
čių. Buvo galima gauti kavos ir py
ragų. B.A.A. pirm. Romas Verbyla 
nuoširdžiai padėkojo parodos daly
viams, talkininkams ir svečiams.

“Lito” metinis susirinkimas 
įvyko balandžio 25 d., 4 v.p.p. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Dalyva
vo 119 narių ir 12 svečių. Praeito 
susirinkimo protokolą perskaitė 
sekretorius Arūnas Staškevičius. 
Vyko pranešimai: pirm. Rūtos Po- 
causkaitės-Rudinskienės, revizijos 
ir etikos komisijos pirm. Alfredo 
Pališaičio ir vedėjo Bruno Bulotos.

Iš valdybos, baigusi kadenciją 
po 26 darbo metą pasitraukė pirm. 
Rūta Pocauskaitė-Rudinskienė. Jai 
buvo įteiktos dvi puokštės gėlių - 
nuo valdybos ir nuo revizijos-etikos 
komisijos. Į pensiją išeina ilgametė 
tarnautoja Alvera Burkšaitienė, ku
riai taip pat buvo įteikta gėlių

puokštė. Šiuo metu “Lito” valdybą 
sudaro: Andrius Gaputis, Arūnas 
Staškevičius, Rimantas Jurkus ir 
Gytis Vazalinskas. Nauja valdybos 
narė, išrinkta aklamacijos būdu - 
Regina Piečaitienė.

Buvo sudaryta “Lito” stipendi
jų komisija iš trijų pedagogių: An- 
drejos Celtoriūtės-Beniušienės, Ri
tos Baršauskas ir Vidos Lietuvnin- 
kaitės. Pirmoji “Lito” stipendija 
($2,000) - įteikta “Lito” nariui stu
dentui Danieliui Staškevičiui. Ska
nią vakarienę patiekė lenkės šei
mininkės.

Vilma ir Juozas Domarkai 
balandžio 17 d. susilaukė antro sū
naus. Juozukas didžiuojasi savo 
nauju broliuku.

Aušros Vartų parapijoje ge
gužinės pamaldos vyks sekmadie
niais po 11 vai. Mišią šeštadienį po 
rytmetinių Mišių ir kiekvieną vaka
rą 5 vai. Per pamaldas bus giedama 
arba kalbama M. Marijos litanija ir 
suteikiamas palaiminimas Šven
čiausiuoju. Savaitės dienomis ryto 
pamaldų nebus. D.S.
Šv. Kazimiero parapijos žinios

- Šventovės dažymo darbai jau 
prasidėjo. Todėl kasdien Mišios 
bus atnašaujamos klebonijos di
džiajame kambary; o sekmadienio 
Mišios - klebonijos rūsy.

- A. a. Mary-Ann Turcotte mi
rė nesulaukusi 90 metų. Liūdi duktė 
Carol Grigelienė (vyras Jonas Gri
gelis ir šeima), sūnus Ronald ir 
šeima (gyvenantys Tennesse, Ame
rikoj), brolis Steven. Šeima prašė 
aukoti Vaiko tėviškės namams.

- A. a. Alfonsas Vaišvila mirė, 
sulaukęs 85 m. Buvo ne tik choris
tas, bet ir solistas Šv. Kazimiero pa
rapijos chore, kai vadovavo komp. 
muz. Žižiūnas. Liūdi žmona Made
leine, dukterys Irene ir Frances, 
vaikaičiai; dvi seserys Mildred Pa- 
lišaitienė, Helen McNamara ir jų 
šeimos. Vietoj gėlių žmona prašė 
aukas siųsti į “Heart Foundation”.

- Šv. Elzbietos draugijos susi
rinkimas yra nukeltas į birželio 
mėn. V.L.

Įvairios
Toronte gyvenusio Lietuvos 

generalinio konsulo Jono Žmuidzi- 
no vaikaits, “California Institute of 
Technology” fizikos profesorius 
Jonas Žmuidzinas vadovauja šios 
institucijos dalyvavimui projekte, 
kurį Caltech ir Cornell universitetas 
žada įvykdyti iki 2012 m. Planuoja
ma pastatyti naują 25 metų “sub- 
millimeter” teleskopą Čilėje. Jis 
kainuos apie $60 mln. ir bus beveik 
du kartus didesnis (diametru), negu 
didžiausias dabar naudojamas to
kios rūšies teleskopas. Naujasis 
instrumentas turės didesnį veidrodį 
ir jo paviršius bus tikslesnis, galės 
pritraukti tarp 6 ir 12 kartų daugiau 
šviesos negu dabartinis CSO (Cal
tech Submilimeter Obeservatory)

A. a. Henrikui Petkui iš
keliavus amžinybėn, užjausda
ma jo žmoną Ireną, dukras Dalią 
ir Rimą su šeimomis, Marytė 
Vaitkienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $40.

A. a. Alfonso Kuzmicko at
minimui, užjausdami žmoną 
Liudą, sūnų Al ir dukterį Nijolę 
bei visus artimuosius Stasys 
Matulionis . Tėviškės žiburiams 
aukojo $20.
IEŠKOME AUKLĖS 2 mokykli- 
nio amžiaus vaikams, kuri gyventų 
kartu ir atliktų namų ruošos dar
bus. Skambinti tel. 416 670-1727.

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

PARDUODAME visiškai įrengtą 
gyvenamą namą (200 kv. ra) 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.

žinios
teleskopas. Didesnis teleskopo dia
metras suteiks galimybę perduoti 
aiškesnius dangaus vaizdus, ir nauji 
foto aparatai bus daug geresni negu 
dabartiniai. Čilėje Atacama dyku
moje būsiančiam teleskopui 16,500 
pėdų aukštuma ir ypatingai sausas 
oras taip pat sudaro geriausias ma
tomumo aplinkybes.

Su Latvijos prezidente Vaira 
Vike-Freiberga kalbėjosi Toronto 
Star apžvalgininkė Sharda Prashad. 
Pokalbį, pailiustruotą prezidentės 
nuotrauka, dienraštis paskelbė š.m. 
balandžio 10 d. laidoje. Pabrėžia
ma, kad Vike-Freiberga yra pirmoji 
moteris prezidentė buvusių Sovietų 
Sąjungos respublikų, lyginama su 
Anglijos “Iron Lady” Margaret 
Thatcher, mokanti nemažai kalbų - 
anglų, prancūzų, latvių, vokiečių ir 
ispanų, norinti išmokti ir rusiškai, 
kad galėtų be vertėjo palaikyti ry
šius su Latvijoj gyvenančiais ru
sais. Montrealio universitete profe
soriavusi 33 metus, išėjusi anksty- 
von pensijon, grįžusi Latvijon ir du 
kartus išrinkta prezidente po ilgo ir 
sudėtingo gyvenimo išeivijoje ke
liaujant per Vokietiją, Maroką ir 
Kanadą. Snk.

NUOMOJAMAS didelis 2 miega
mųjų butas prie Jane požeminio. 
$1050, plius šildymas ir elektra. 
Skambinti Linai tel. 416 616-1600.

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

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagražinsiu 
jūsų kiemo vaizdą! Danius Lelis, 647 
519-2299 (nešiojamas).

CLEAN FOREVER. Valome kili- 
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Laitai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

• Vaikams reikia mažiau kriti
kos, daugiau pavyzdžių.

(Joubert)

Tradicinis Velykų stalas, rengtas KLKM draugijos Aušros Vartų parapijos 
skyriaus, įvyko š.m. balandžio 18 d. Dalis rengėjų (iš k.): Joana Blauz- 
džiūnienė - valdybos narė, Genovaitė Kudžmienė - pirmininkė, Danutė 
Staškevičienė - vicepirmininkė, Laima Dainienė - iždininkė, Daina Vasi
liauskienė - draugijos narė Nuotr. A. Staškevičiaus

“Mūsų dienos kaip šventė”
Montrealio katalikių moterų draugijos velykinis renginys

Balandžio 18 d. toks renginys 
įvyko jau 32-ąjį kartą! Mūsų A V 
salė buvo išpuošta pavasarinėmis 
“kačiukų” rykštėmis ir tulpėmis, 
plačiomis lietuviškomis juostomis 
ir įspūdingai sudėstytais įvairiais 
patiekalais. Vien tortų - 17.

Ilgametė, išradinga valdybos 
pirm. Genovaitė Kudžmienė pa
sveikino porą šimtų susirinkusiųjų, 
palinkėdama “...ramybės, kurios ne 
viena širdis stokoja ir ilgisi. Tepri- 
pildo pavasario saulė jus viltimi, 
gerumu ir džiaugsmu”. Pasveikino 
iš toliau atvykusius svečius: iš Vil
niaus kun. Iz. Sadauską SDB, Ver- 
bylas iš Otavos ir neseniai paskirtą 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 
kleboną kun. Aloyzą Volskį.

Renginio šventiškumą pabrėžė 
sol. muz. Lilija Turūtaitė su sol. 
Vytautu Mašalu iš Toronto. Lilija 
pasikvietė į talką ir pianiną ir gerą 
žvilgantį akordeoną patyrusiai juos 
apvaldydama, o kai kuriuos pavie
nius ar duetu dainuojamus posmus 
lydėjo šiuolaikinė technika. Ją pri
derino Juozas Piečaitis ir Aleksas 
Piešina. Solistė, muzikė, chorų va
dovė Lilija pradėjo programą žino
ma Vytauto Kernagio daina. Žo
džiai, melodija, ritmas ir priedainis, 
puiki interpretacija iš karto “paga
vo” publiką. Kai kurie galėjo įsi
jungti prie Lilijos ir diskretiško pa
lydovo sol. Vytauto priedainyje 
“Mūsų dienos kaip šventė, kaip žy
dėjimas vyšnios, tad skubėkim gy
venti, nes prabėgs, nebegrįš, tad 
skubėkime džiaugtis, nes prabėgs 
negrįš jos...”

Beje, šią dainą pakartotinai 
dainavo visa didžiulė masė pernai

vasarą Dainų šventėje - ir chorai, ir 
publika. Sekė eilė dainų mūsų prog
ramoje, gražaus, dažnai lyriško teks
to. Kai kurios retkarčiais girdimos ra
dijo programose ar disketėse. Nepa
gailint katučių solistei ir solistui bu
vo įteikta gėlių ir simboliška dovana, 
kurią vadiname “tauria”, tinkančia 
vyriškai giminei. (O “žygio daina” 
susigundys mūsiškiai?).

Padėkos žodyje v-bos pirm. G. 
Kudžmienė pasakė: “Dainos pra
linksmino mūsų mažėjančią koloni
ją. Ji įvertino didelį būrį talkinin- 
kių-ką prisidėjusių prie šio rengi
nio. Svarbiausia, kad pagelbėjo ir 
jaunesnės kartos darbuotojų būrys. 
Taip pat svečius solistus globoju
siems Z. ir A. Urbonams, R. P. Bri- 
kiams, “Litui” už paramą telkinio 
menininkams už paaukotus pa
veikslus loterijai, Viktorui Lukošiui 
už alutį teko nuoširdus ačiū.

Solistai - Lilija ir Vytautas įteikė 
dovanų pirm. G. Kudžmienei, Z. Ir 
Alb. Urbonams, R. Ir P. Brikiams, L. 
Stankevičiui, atsidėkodami už globą. 
Šalia ilgametės KLK moterų dr-jos 
Montrealio sk. v-bos pirm. G. Kudž- 
mienės, darbavosi, kartais ją pa
keisdama Danutė Staškevičienė, da
bar vicepirmininkė. Šiuo metu v-bos 
sekretorė yra Julija Adamonienė, 
iždininkė Laima Dainienė ir narė 
Joana Blauzdžiūnienė.

Šios dr-jos kultūrinis įnašas į 
mūsų telkinio gyvenimą labai žy
mus, o juo labiau pastovi pagalba 
vykdant Lietuvoje projektą “Vaiko 
tėviškės namai”. Už taip įprasmintą 
veiklą visoms narėms veteranėms ir 
jaunosioms talkininkėms mūsų tel
kinio gyventojai yra nuoširdžiai dė
kingi. B.V.N.

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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