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Lietuvybės išlaikymo keliu
Vienas pagrindinių ir organizuotų lietuvybės iš

laikymo veiksnių išeivijoje yra lituanistinės šeštadieni
nės mokyklos, veikiančios beveik visuose lietuviškuose 
telkiniuose, kur užtenka vaikų. Tos vargo mokyklos jau 
daugiau kaip 50 metų priaugančioje kartoje diegia lietu
vybės daigus.

K
IEKVIENĄ pavasarį mokslo metams baigian
tis, išleidžiant būrelius abiturientų, iškilmingai 
besidžiaugiant mokyklų gyvavimu ir pasiauko
jančių mokytojų bei tėvų nuveiktais darbais, tyliai gal 

ne vienas pagalvoja ir paklausia, kiek gi ta vaikams die
giama lituanistika turi reikšmės jiems? Kiek tas žinių 
įsigijimas stiprina jų tautybės jausmą, kiek tai praktiškai 
naudinga? Rezultatus apibendrinant vaizdas, atrodo, bū
tų maždaug toks: tautybės pabrėžti nevengiama, kai ka
da savo kilme net pasididžiuojama, susikalbėti lietuviš
kai išmokstama, bet su draugais kalbama gyvenamojo 
krašto kalba; lietuviškai skaityti įmanoma, rašyti žymiai 
sunkiau, įgytos žinios jų nenaudojant praktiškai išblės
ta, susidraugavimas stiprina lietuvišką bendruomeniš
kumą, skatina jungtis į bendruomeninę veiklą. Tuo bū
du tarsi pakartojama senųjų emigrantų istorija su tomis 
pačiomis problemomis, lietuvybės poreiškiais ir savitu 
tautiškumu. Tačiau kai šiandien ryšiai su tautos kamie
nu įmanomi, lietuvybę išlaikyti išeivijoje turėtų būti žy
miai lengviau. Reikėtų tik tą palankią aplinkybę tinka
mai ir geriau išnaudoti, gal net ryšių su Lietuva palaiky
mą kokiu nors būdu įjungti į mokymo programas, ati
tinkamai tai įvertinant, kad susidarytų paskatinimai 
gerbti ir pamilti kraštą, iš kur trykšta ta lietuvybė, dėl 
kurios išlaikymo tiek daug reikia darbuotis. Moksleivi
joje tai turėtų būti sąmoningai išsiaiškinta ir teisingai 
suprasta, kad esame tautos dalis, ir todėl kur bebūtume 
yra reikalingas lituanistinis švietimas.

I
LGALAIKĖJE švietimo darbuotėje už Lietuvos ri
bų reiškėsi ištisi būriai idealistų mokytojų. Pradžio
je netrūko ir Lietuvoje bei Vokietijoje mokytojavu
sių, lituanistiniam dėstymui pasiruošusių asmenų. Jų 

gretoms retėjant į darbą jungėsi bet kokį aukštesnį išsi
lavinimą turintys tėvai bei lietuvybės išlaikymu besirū
pinantys veikėjai. Tų žmonių kartai nykstant, švietėjų 
gretas ėmė papildyti jau išeivijoje užaugę, čia mokslus 
baigę, kai kurie ir gyvenamojo krašto mokytojavimo 
teises įsigiję, nuo lietuviško gyvenimo neatitrūkę, lais
vai lietuviškai kalbantys (ir mąstantys) savanoriai-rės. 
Šiuo metu, kur dar mokyklos veikia, beveik kitokių mo
kytojų ir nebėra. Tai rodo kilnias pastangas tęsti lietu
vybės išlaikymą. Belieka tuo tik džiaugtis ir naujiems 
švietėjams linkėti puikiausios sėkmės. Kas be ko, pasi
girsta balsų ir pastabų, kad tarpusavio kalbėjimui lietu
viškai mokyklose nebeskiriama tiek daug dėmesio, kiek z 
reikėtų, kad per daug sureikšminamos pramoginės da
lys, kad programose numatytų dalykų dėstymas per 
daug įvairuoja priklausomai nuo mokytojų pasiruošimo 
ar pareigingumo. Bet visa tai turėtų būti suprantama 
matant besikeičiančias mokinio-mokytojo sąlyčio bei 
aplinkos įtakų aplinkybes, verčiančias ieškoti ir naujų 
vertinimo kriterijų. Didelė nauda mokytojams suvažiuo
ti, pasitarti, apžvelgti kylančius klausimus, vieniems iš 
kitų pasimokyti. Tam tikslui būdavo rengiamos moky
tojų savaitės - specialios stovyklos. Reikėtų jas tęsti. 
Turime savų stovyklaviečių, kodėl jomis nepasinaudo
ti? Mokytojų pabendravimas tokiose uždarose vietovėse 
būtų neįkainojama nauda. Lėšų tokioms stovykloms 
rengti, galima tikėtis, atsirastų mūsų finansinėse institu
cijose. Belieka ta linkme galvoti, planuoti, pabandyti. 
Organizuotumo žymė švietėjus jungtų, skatintų dar uo
liau reikštis lietuvybės išlaikymo užduotyse. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

_______  KANADOS ĮVYKIAI________

Liberalai daugumos nesudarys?
Federacinės valdžios rin

kimai artėja. Ministerial ir par
lamentarai spaudžia ministerį 
pirmininką Paul Martin skelbti 
rinkimus galimai greičiau, nes 
jie yra pasiruošę susitikti su rė
mėjais. Praeitą rudenį tokios pat 
nuomonės buvo ir pats ministe- 
ris pirmininkas, tačiau dabar at
skleisti iždo išeikvojimai verčia 
jį delsti ir svarstyti, ar ta žala 
gali paveikti politinį įsibėgėji
mą, ypač kai naujai iš dviejų 
partijų sulipdyti konservatoriai 
dar nėra gerai susicementavę? 
Konservatoriams koją pakišo 
net buvęs konservatorių vadas ir 
ministeris pirmininaks Joe 
Clark, pareiškęs, kad jis pasi
rinktų eiti su velniu, kurį pažįs
ta. Jo pritarimas liberalams, nors 
ir nebuvo ryžtingas, padarė ža
los. Konservatorių partijos va
das Stephen Harper rado bendrą 
kalbą su kitu buvusiu ministeriu 
pirmininku Brian Mulroney, ku
ris tiki, kad konservatoriai eina į 
pergalę ir pajėgs tinkamai val
dyti Kanadą. Parlamente kon
servatorių frakcijos vadas John 

Raynods pavadino Joe Clark ap
kartusiu seniu ir kilnių konser
vatorių partijos siekių išdaviku. 
Buvusio ministerio Peter Mac
Kay nuomone, būtų buvę ge
riau, jei Clark bent patylėtų, jei 
nenori nieko gero sakyti apie sa
vo buvusius draugus ir partijos 
kolegas. Paskutinės spaudos ini
ciatyva darytos apklausos duo
menimis, liberalų partija turėtų 
laimėti rinkimus, tačiau vargu ar 
parlamente sudarys absoliučią 
daugumą. Palyginus su panašia 
apklausa, daryta prieš 90 dienų, 
konservatorių ir naujųjų demok
ratų partijų procentinis vertini
mas beveik padvigubėjo. Mano
ma, kad rinkimų datą ministeris 
pirmininkas skelbs po susitiki
mo su JAV prezidentu George 
W. Bush. Opozicijos partijų pa
siūlymas nustatyti pastovų tarp- 
rinkiminį laikotarpį nepraėjo. 
Liberalai vienbalsiai pasisakė už 
lankščią rinkimų datą. Pagal da
bartinius įstatymus, rinkimai tu
ri įvykti per penkerius metus 
nuo paskutinių rinkimų.

(Nukelta į 8-tą psl.)

A.a. dr. Adolfas Damušis (dešinėje) ir Jadvyga Damušienė su draugais - prof. Zigmu Zinkevičiumi ir kitais 
išvykoje į Vilniaus kraštą, kur sunkiai gyvuoja lietuviškos mokyklos. Tai buvo paskutinė dr. A. Damušio 
kelionė po Lietuvą - • • ■ jį,

Vilniaus krašto lietuviškas švietimas ir jo vargai
ZIGMAS ZINKEVIČIUS

Pastaraisiais metais lietuvių 
spaudoje, ypač už Lietuvos ribų, 
pasirodė gana daug straipsnių, 
kuriuose rašoma apie lietuviško 
švietimo Vilniaus krašte (dabar 
paprastai sakoma Pietryčių Lie
tuvoje) padėtį. Tuose straips
niuose yra netikslių ir net klaidi
nančių duomenų, iš piršto iš
laužtų apibendrinimų, ypač apie 
labiausiai nutautintus Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonus. Lietuviškojo 
švietimo padėtį juose prieš pen
kerius metus esu aptaręs straips
nyje Lietuvių kalba grįžta į 
Medininkų kraštą {Technikos 
žodis, 1999, nr. 1, p. 24-27). Vė
liau įvyko nemaža pakitimų. 
Kokia iš tikrųjų padėtis yra da
bar? Jai aptarti skiriamas šis 
straipsnis.

Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad mums, rūpimą kraštą liečia 
visai Lietuvai būdingos švietimo 
bėdos. Svarbiausia iš jų-tauti
nio auklėjimo stoka. Neseniai 
priimtose Švietimo gairėse tokių 
žodžių kaip tautinis auklėjimas, 
patriotizmas ir pan. reikia ieško
ti su žiburiu. Į tautinį ugdymą 
mokytojai neorientuojami. Už
mirštam, kad nuo patriotinio 
naujosios kartos auklėjimo pri
klauso Lietuvos ateitis. Kokią 
jaunąją kartą išauginsime, tokia 
ateityje bus Lietuva. Tautinį pa
triotinį auklėjimą stengiamasi 
pakeisti pilietiniu auklėjimu. 
Bet tai ne tas pats. Pilietiškumas 
niekuomet neatstos tautiškumo. 
Savojo krašto patriotas bus ge
ras pilietis, bet ne atvirkščiai. 
Vis labiau įsigali kosmopoli
tizmas.

Laimei nutautintuose Vil
niaus ir Šalčininkų rajonuose 
lietuviškose mokyklose patrioti
nio auklėjimo požiūriu padėtis 
yra geresnė, negu kitur Lietuvo
je. Tenka daug važinėti po mo
kyklas ir įsitikinau, kad šių rajo
nų lietuviai geriau negu kiti su
vokia tautinio auklėjimo svarbą 
ir jo siekia. Lietuvybės žadini
mo poreikį teisingai supranta ir 
čia pasiaukojamai dirbantys lie
tuviškų mokyklų pedagogai, 
ypač jaunos mokytojos, kurioms 
norisi tarti pagiriamąjį žodį. Įsi
tikinau, kad lietuviškų mokyklų 
kolektyvai gražiai sugyvena su 
kitakalbių mokyklų mokytojais 
ir mokiniais, jeigu tik vienos ar 

kitos pusės ekstremistiniai vei
kėjai “neįpila deguto šaukštą į 
medaus statinę”. Vasario 16- 
osios ir kitų valstybinių švenčių 
progomis tik šiuose rajonuose 
galima pamatyti tikrai patrioti
nių renginių, kuriuose dalyvauja 
ne vien moksleiviai, bet ir jų tė
vai, net giminės, pažįstami. Iš
skyrus retus atvejus, nieko pana
šaus neteko matyti kitur Lietu
voje, kur tokie renginiai papras
tai vykdomi formaliai, be dides
nio polėkio, kad tik būtų galima 
pažymėti “paukštuką” mokyklos 
renginių plane. Negalim atsi
gėrėti žiūrint į pradinių klasių 
moksleivius ar net darželinukus, 
lietuviukus ir lenkiukus, susiki
busius rankytėmis ir traukian
čius Ąžuolai žaliuos! Nejučio
mis kyla mintis, jog reikėtų iš 
įvairių Lietuvos regionų suvežti 
čia mokyklų direktorius, kad jie 
pasimokytų, kaip reikia švęsti 
valstybės šventes.

Lietuviškuoju švietimu sie
kiama ne kitataučių asimiliaci
jas, bet jų integracijos į valsty
bės gyvenimą. Norima juos iš
mokyti valstybinės kalbos ir pa
daryti lygiateisiais Lietuvos pi
liečiais. Tautybę žmogus pasi
renka pats laisva valia, tačiau jis 
turi pažinti savo šaknis, žinoti 
tikrąją, o ne prasimanytą, savojo 
krašto istoriją. Reikia jį apginti 
nuo melo ir piktavališkų istori
jos klastojimo apraiškų, kad jo 
pasirinkimas būtų sąmoningas, 
o ne kitų įteigtas. Jis turi žinoti, 
kad Vilniaus kraštas - tai Lietu
vos valstybės branduolys.

Čia yra jos užuomazgos. 
Ruože tarp Kernavės, Trakų, 
Vilniaus ir Ašmenos gimė Lie- 

■tuvos valstybė. XIII-XIV š. čia 
gyveno šaunūs lietuviai, kurie 
ne tik sukūrė valstybę, bet ir ją 
išplėtė nuo Baltijos iki Juodo
sios jūros. Jų palikuonys nekalti 
dėl to, kad nepalankiai susiklos
čius istorinėms sąlygoms protė
viai ilgainiui pamiršo savąją 
kalbą, kad buvo klastingai nu
tautinti.

Neturime už tai jų smerkti, 
bet privalome užjausti ir rūpin
tis, kad jie pažintų tikrąją, o ne 
okupantų iškraipytą krašto isto
riją. Ne dėl jų kaltės tarp Pirmo
jo ir Antrojo pasaulinių karų 
amžinoji Lietuvos sostinė Vil
nius, prieš tai buvęs lietuviškes
nis miestas už Kauną (kurio iš 

300 moksleivių, stojusių į pir
mąją lietuvišką gimnaziją, tik 
keli temokėjo lietuviškai), kartu 
su apylinkių regionu buvo sveti
mųjų nutautinti, kad sovietų 
okupacijos laikais lenkų ir rusų 
kalbos buvo prievarta jų tėvams 
brukamos, kad tuomet lietu
viams teko patirti Armijos kra- 
jovos smurtą, vėliau autonomi
ninkų apgaules, kad dėl viso to 
čia lietuvių kalba lėčiau negu ki
tur Lietuvoje ėmė tapti valstybi
ne kalba. Ir dabar čia žmonės 
nuolat lenkų ekstremistų apgau
dinėjami. Sakysime, vietiniam 
gyventojui nelengva suprasti, 
kodėl prieš lietuvišką švietimą 
kovojantys lenkų vadovai patys 
savo vaikus leidžia į lietuviškas 
mokyklas.

Siame krašte 1997-1998 m. 
įvyko lūžis lietuviško švietimo 
srityje. Tai buvo susiję su Vil
niaus apskrities viršininko admi
nistracijos pasiryžimu steigti lie
tuviškas mokyklas visur ten, kur 
žmonės jų pageidavo, bet len
kiškos vietinės savivaldybės 
steigimą boikotuodavo. Pats da
lyvavau tame mokyklų steigimo 
vyksme. Teko dirbti ranka ran
kon su apskrities viršininku Aliu 
Vidūnu. Todėl viską pats ma
čiau ir gerai žinau. Tada įsteig
tos mokyklos greit įsitvirtino, 
įėjo į vietos žmonių kasdieninę 
buitį ir sparčiai augo. Svarbiau
sia, buvo atkurtas gyventojų pa
sitikėjimas lietuviškuoju švieti
mu. Pasiektas jų pažiūrų lūžis. 
Lietuvių kalba kitakalbių akyse 
tapo prestižinė, liautasi išjos ty
čiotis. Tai pasiekta pasiaukoja
mu mokytojų, daugiausia jaunų 
pedagogių, darbu. Jų dėka šian
dien tame krašte vaikai, kurių 
tėvams lietuvių kalba buvo sve
tima, šneka lietuviškai net be 
akcento. Ir tėvai tuo džiaugiasi. 
Lietuvybės židiniai šiame krašte 
ėmė sparčiai plėstis, užlieja vis 
naujas vietoves.

Kokia padėtis šiuo metu? 
Norint teisingai ją suprasti, rei
kia žinoti, kad čia lietuviškos 
mokyklos, skirtingai negu kitur 
Lietuvoje, yra trejopos priklau
somybės: 1) Lietuvos tūkstant
mečio mokykla Šalčininkuose 
priklauso tiesiog Švietimo ir 
mokslo ministerijai, ji tokia yra 
vienintelė Lietuvoje; 2) Vilniaus 
apskrities viršininko administra-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Paminėtas sutarties 10-metis
Balandžio 23 d. Lietuvos 

seime įvyko iškilmingas seimo 
posėdis, skirtas Lietuvos ir Len
kijos draugiškų santykių ir gero 
kaimyninio bendradarbiavimo su
tarties pasirašymo 10-mečiui. 
Dokumento sudarymą ir reikš
mę pabrėžė posėdyje kalbėję 
Lietuvos ir Lenkijos politikai.

Kaip rašo ELTA-LGTIC, 
laikinasis prezidentas Artūras 
Paulauskas teigė, kad Lietuvai ir 
Lenkijai tapus ES ir ŠAS (NA
TO) narėmis, abiejų valstybių 
bendradarbiavimas pereina į 
naują lygmenį. Jis padėkojo vi
siems, prisidėjusiems prie sutar
ties gimimo ir vykdymo. Minė
jime taip pat kalbėjo ministeris 
pirmininkas Algirdas Brazaus
kas, užsienio reikalų ministeris 
Antanas Valionis, kiti pareigū
nai, svečiai iš Lenkijos.

Lankėsi Estijos ministerė
Balandžio 23 d. Lietuvoje 

lankėsi Estijos užsienio reikalų 
ministerė Kristina Ojuland. Sa
vo viešnagės metu ji buvo laiki
nojo prezidento Artūro Paulaus
ko apdovanota Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Komandoro didžiuoju 
kryžiumi už nuopelnus bei pa
ramą siekiant Lietuvos narystės 
Europos sąjungoje.

Susitikimuose su viešnia 
buvo aptarti Estijos ir Lietuvos 
dvišaliai santykiai, Baltijos vals
tybių regioninio bendradarbiavi
mo reikalai, narystės ŠAS ir ES 
klausimai. Išreikšta viltis, kad 
abiem valstybėm tapus šių orga
nizacijų narėmis, dar labiau su
stiprės jų politiniai, ekonominiai 
ir kultūriniai santykiai.

Naujas finansų ministeris
Balandžio 26 d. laikinasis 

prezidentas Artūras Paulauskas 
pasirašė įsakymą, kuriuo nau
juoju finansų ministeriu paskyrė 
seimo Biudžeto ir finansų komi
teto pirmininką socialdemokratą 
Algirdą Butkevičių. Naująsias 
pareigas A. Butkevičius pradės 
eiti nuo gegužės 1 d. Jis pakeis į 
Europos komisiją komisare pa
skirtą, finansų ministere beveik 
trejus metus buvusią Dalią Gry
bauskaitę.

A. Butkevičiaus manymu, 
105 milijonai litų indėlių grąži
nimui bus padvigubinti, nes Fi
nansų ministerijos skaičiavimai 
rodo, kad jau šiandien galima 
būtų išmokėti 180 milijonų litų. 
Šių metų biudžeto įstatymo pa
keitimų projekte, kuris turėtų 
būti priimtas birželio mėnesį, 
numatoma paskirstyti ne dau
giau kaip 200 mln. litų. Jo teigi
mu, praktika rodo, kad nuo na
rystės ES pradžios kiekvienoje 
valstybėje pirmaisiais mėnesiais 
sumažėja įplaukos iš pridėtinės 
vertės mokesčio.
Pritarta ministerio atleidimui

Lietuvos seimas balandžio 
27 d. pritarė Mečio Laurinkaus 
atleidimui iš Valstybės saugumo 
departamento (VSD) vadovo pa
reigų. Jis prieš pusmetį pats iš
reiškė norą palikti tarnybą VSD, 
kurią baigęs tikisi būti paskirtas 
ambasadoriumi Ispanijoje. Pre
zidentas Rolandas Paksas įsaky
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Knyga it talpi skrynia, kupina senų ir naujų dalykų

mą dėl M. Laurinkaus atleidimo 
pasirašė praėjusių metų spalio 
24 d., bet jo atleidimo procedūra 
buvo sustabdyta prasidėjus 
skandalui, kuris pasibaigė R. 
Pakso apkalta ir pašalinimu iš 
prezidento pareigų.

Naujuoju VSD vadovu pa
siūlytas dabartinis departamento 
direktoriaus pavaduotojas teisi
ninkas Arvydas Pocius. Šį siūly
mą balandžio 28 d. priėmė Lie
tuvos seimas.

Seimo pirmininkas 
Karaliaučiuje

Laikinasis seimo pirminin
kas Česlovas Juršėnas balandžio 
20-21 d.d. skaitė pranešimą Ka
raliaučiuje vykusioje tarptauti
nėje konferencijoje “Rusija ir 
Europa: informacinis bendradar
biavimas globalizacijos sąlygo
mis”. Buvo nagrinėjami visuo
menės informavimo priemonių, 
informacinių technologijų bei 
vieningos informacinės erdvės 
plėtojimo politikos klausimai.

Konferencijoje dalyvavo Ru
sijos federacijos tarybos pirmi
ninkas Sergejus Mironovas, Len
kijos senato pirmininkas Lion- 
gin Pastusiak, Mokslo ir aukštų
jų technologijų tarybos prie Ru
sijos federacijos prezidento 
mokslinis sekretorius Michailas 
Kovalčiukas, Vokietijos Bun
desrato pirmininko pirmasis pa
vaduotojas Wolfgang Boemer ir 
kiti pareigūnai.

VTEK sprendimas
Vyriausioji tarnybinės eti

kos komisija (VTEK) balandžio 
20 d. patvirtino, jog pašalintas 
prezidentas Rolandas Paksas 3 
metus negali būti priimamas į 
valstybinę^ tarnybą, rašo ELTA- 
LGTIC. Šią nuomonę VTEK 
priėmė atsakydama į balandžio 
19 d. pateiktą Vyriausiosios rin
kimų komisijos pateiktą klausi
mą, ar R. Paksas gali būti kan
didatu prezidento rinkimuose.

VTEK vertinimu, Konstitu
cinis teismas kovo 31 d. pa
skelbtoje išvadoje dėl R. Pakso 
veiksmų atitikties Konstitucijai 
nustatė, kad R. Paksas pažeidė 
Viešųjų ir privačių interesų deri
nimo valstybės tarnyboje įstaty
mo nuostatą.

Pirmoji naikina minas
ELTOS-LGTIC žiniomis, 

Lietuva pirmoji tarp Baltijos 
valstybių prisijungusi prie Ota
vos sutarties dėl priešpėstinių 
minų, pirmoji ir ketina sunai
kinti minas, kurios kelia didelių 
humanitarinių, socialinių ir eko
nominių problemų. Kariuomenė 
Kazlų Rūdoje balandžio mėnesį 
pradėjo tų minų naikinimą. Iki 
birželio planuojama sunaikinti 
visas 3,925 priešpėstines minas, 
pagal sutartį, pasirašytą 1997 
m., o Lietuvai įsigaliojusią 2003 
m. lapkričio 1 d.

Birželio 7 d. rengiama pas
kutinių priešpėstinių minų naiki
nimo iškilmė Pabradės poligo
ne, kurioje dalyvaus Priešpėsti
nių minų uždraudimo sutarties 
peržiūros konferencijos prezi
dentas ambasadorius Wolfgang 
Petritsch. RSj

http://www.tzib.com
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Krikščioniškos politikos šaltiniai

Vilniaus krašto lietuviškas švietimas ir jo vargai

VILIUS BRAŽĖNAS

Aišku, laisvės vanduo per 
keletą metų nenuplaus prie mū
sų balsuotojų ir politinių partijų 
galvosenos per 50 metų prilipu
sios kolektyvistinės-socialistinės 
pažiūros į valstybę ir jos valdy
mą dervos. Tačiau yra pagrindo 
manyti, kad vis dėlto per ilgai 
murkdomas! materialistinių pa
žiūrų į politiką išrūgose. Gal to
dėl, kad vis dar kelyje į švieses
nę ateitį tebesinaudojama klaidi
nančiais į žmogiškus griuvėsius 
vedusiais iškraipytais kelro
džiais. Tad prašosi klausimas: 
kodėl negirdėti, kad kas nors 
idėjų rinkoje balsiai siūlytų Ka
talikų Bažnyčios šviesius kelro
džius - popiežių enciklikas RE- 
RUM NOV ARUM ir CENTE- 
SIMUS ANNUS?

Juk esame krikščioniška 
tauta. Šventadieniais (kurie 
Maskvos senu potvarkiu dar vis 
vadinami “poilsio dienomis”) 
šventovės pilnos maldininkų. 
Tačiau politikoje pasigendama 
krikščioniškos šviesos. Turime 
net tris krikščionybę savo pava
dinimuose išsakančias politines 
partijas. Tėvynės sąjunga turi 
krikščionišką frakciją. Net ir ne
krikščioniškomis, vien tautinė
mis ar kultūrinėmis save vadi
nančios ar tautiškumą skelbian
čios politinės partijos bei visuo
meninės organizacijos turi reli
ginį pradą. Popiežius Jonas Pau
lius II pagrįstai teigia, jog tautų 
kultūrų esmę sudaro tai, “kaip 
asmuo žiūri į didžiausią paslaptį 
- į Dievo paslaptį”. Atseit, tautų 
kultūros branduolį sudaro vieno
kia ar kitokia religija, net jei 
apie ją, kaip tokią, formaliai ne
kalbama. Tai suprato komunis
tai, net neskaitą Jono Pauliaus II 
enciklikų. Todėl jie taip aršiai 
kovojo ir kovoja prieš tikėjimą, 
jo vieton brukdami ateizmą. Jei
gu taip, visiems, net ir netikin
tiems, bet reiškiantiems, jog sie
kia tiesos, teisingumo valstybė
je, ir gerovės tautai, derėtų susi
domėti TIESOS ir TEISINGU
MO ištakomis - Bažnyčios pa
žiūra į savivaldą ir valstybę.

Tai nesunku rasti bent jau 
dviejose minėtose enciklikose. 
1891 m. popiežius Leonas XIII 
paskelbė encikliką RERUM 
NOV ARUM. (Naujų reikalų, to
liau RN). Ši (RN) enciklika 
smerkia ekonominį liberalizmą, 
dažnai vadinamą laissez faire. 
Šių dienų Amerikoje jam at
stovauja (po “viskas leistina” 
vėliava) libertarais besivadiną 
kraštutiniai kapitalistai. Jie ne-
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daug užtvarų “asmens laisvei” 
pripažįsta ir moralinėje srityje. 
RN enciklika išėjo ginti darbi
ninkų teisių, tačiau su laissez 
faire pasmerkė ir privačią nuo
savybę panaikinti pasišovusį so
cializmą.

Šimtmečiui nuo RN paskel
bimo paminėti Jonas Paulius II 
1991 m. gegužės mėnesį paskel
bė encikliką CENTESIMUS 
ANNUS (Šimtieji metai, toliau 
CA). Joje socializmas paskel
biamas mirusiu. Popiežius pa
smerkia komunizmą ir visiškai 
sukritikuoja socialistinės “gero
vės valstybę” ir patvirtina, kad 
“laisva ekonomika” arba vadi
namoji verslo ekonomika yra ar
timiausia žmogiškai prigimčiai 
ir labiausiai pajėgi patenkinti vi
suomeninius poreikius. Prieš 
100 metų RN pasmerkė nežabo
tą kapitalizmą — laissez faire, 
bet įspėjo, kad privati nuosavy
bė nenaikintina, o dabar CA en
ciklika smerkia ir komunistinį, 
ir kapitalistinį materializmą, to
lygiai smerkja “laisvosios rin
kos” stabmeldystę. Tuo jis iške
lia politiką virš materijos lygio.

“Dievo paneigimas atima iš 
asmenybės pagrindą, todėl susi
klosto tokia visuomeninė tvarka, 
kurioje asmenybės garbingumas 
ir atsakingumas yra ignoruoja
mas”, sako CA. Joje įspėjama, 
jog interesų konfliktai iššaukia 
biurokratinę kontrolę, kuri 
gniuždo asmeninę iniciatyvą ir 
žmonių išradingumą.

Lietuvos Antrosios respubli
kos reikalais besirūpinantiems 
padėtų, jei filosofai, politikai ir 
teologai ruoštų publikai prieina
mas konferencijas enciklikai CN 
pasvarstyti.

Kai kas sako, jog tai encikli
ka apie ekonomiką. Kiti teisin
giau teigia, jog ji kalba apie 
žmonių bendruomenės laisvę, 
įskaitant ir ekonominę laisvę. 
Tačiau CA nepalieka laisvės ir 
savivaldos klausimus spręsti 
vien tik politikams ir filosofams. 
Joje yra įsidėmėtinas pareiški
mas: “Žmogaus bendruomeninė 
prigimtis... išugdoma įvairiose 
tarpinėse grupėse, pradedant 
šeima. Joms priklauso ekonomi
nės, socialinės, politinės ir kul
tūrinės grupės, iškylančios iš pa
čios žmogaus prigimties ir turin
čios savą autonomiją, visad 
prieš akis laikančios bendrą gė
rį”. Atseit, valstybė, vyriausybė 
yra tik vienas iš daugelio teisin
gos valdymosi sistemos staty
tojas.

Taigi popiežių enciklikas, 
ypač gi moderniąją Jono Pau
liaus II CENTESIMUS AN
NUS, praverstų svarstyti ir ma
žose bendruomenių ar parapijie
čių grupėse bei įvairiuose veik
los branduoliuose, kurie teigia 
siekią TIESOS ir TEISINGU
MO.

Pastaba: enciklikos CA cita
tos yra vertimai iš anglų kalbos.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
cijos pavaldumo mokyklos ir 3) 
vietos savivaldybėms priklau
sančios mokyklos. Tokia trejopa 
priklausomybė susiklostė isto
riškai dėl vietos lenkų ekstre
mistų siekimo boikotuoti lietu
višką švietimą. Skirtingos pri
klausomybės mokyklos dirba 
nevienodomis sąlygomis.

Švietimo ir mokslo ministe
rijos administruojama Šalčinin
kų Lietuvos tūkstantmečio mo
kykla tapo svarbiausiu nutautin
tųjų rajonų lietuvybės centru. Jai 
sumaniai vadovauja direktorius 
Vidmantas Žilius. Be kita ko, 
šioje prestižinėje mokykloje 
kasmet vyksta du reikšmingi 
rengjniai, kuriuose dalyvauja ne 
tik Šalčininkų, bet ir Vilniaus 
rajonų, kartais net bemaž visos 
buvusios lenkų okupuotos Lie
tuvos dalies pedagogai. Tai - 
Mokytojų dienos minėjimas 
spalio mėnesio pradžioje ir va
dinamieji Šalčios Alelumai — 
lietuviškų mokyklų meninių ko
lektyvų pasirodymai sausio mė
nesio pabaigoje.

Apskrities viršininko admi
nistracijos priklausomybėje 
esančios mokyklos buvo pradė
tos steigti 1996 m., bet labai in
tensyviai buvo steigiamos nuo
1997 m., kai įsitikinta, kad len
kiškos savivaldybės nevykdo ir 
niekuomet nevykdys valstybės 
švietimo politikos, nesteigs lie
tuviškų mokyklų. Anksčiau 
įsteigtąsias mokyklas jos sten
giasi numarinti. Griežtai laikan
tis įstatymų, apskrities vadovy
bė kartu su Švietimo ir mokslo 
ministerija tada ėmėsi iniciaty
vos steigti lietuviškas mokyklas 
ir jas įsteigė visur ten, kur gy
ventojai pageidavo. Daugiausia 
lietuviškų mokyklų buvo įsteig
ta per apskrities viršininko Alio 
Vidūno kadenciją (1997-2000 
m.). Daug triūso įdėjo apskrities 
Socialinių reikalų ir švietimo 
departamento direktorius Jonas 
Vasiliauskas, viršininko pava
duotojas Alfredas Petrulis ir vir
šininko patarėjas Jonas Endriu
kaitis. Vėliau, pasikeitus Lietu
vos vyriausybei ir dėl to pasi
traukus A. Vidūnui ir A. Petru
liui, lietuviškojo švietimo padė
tis šiuose rajonuose pablogėjo. 
Buvo atidaryta tik viena pradinė 
mokykla Milkūnuose, vaikų 
darželis Rudaminoje (abi insti
tucijos parengtos dar A.Vidūno 
laikais) ir Ažulaukės pradinio 
ugdymo skyrius, tačiau uždary
tos Kurmelionių, Senasalio pra
dinės mokyklos, taip pat savi
valdybės pavaldumo mokyklos 
Šalčininkėliuose, Zavišonyse ir 
Pabarėje.

Sunkiausiomis sąlygomis 
gyvuoja ir dirba seniau įsteigtos 
lietuviškos mokyklos, priklau
sančios lenkiškoms vietos savi
valdybėms, kurios daro viską, 
kad tos mokyklos sunyktų. Fi
nansais jas remia tik tiek, kiek 
lieka nuo lenkiškų mokyklų. 
Specialiai skiria prastus moky
tojus, kad gyventojai būtų nepa
tenkinti ir atsiimtų savo vaikus, 
leistų juos į lenkiškas mokyklas. 
Apskrities viršininko administ
racija pagal galimybes stengiasi 
paremti ir savivaldybių admi
nistruojamas lietuviškas mokyk
las, bet tam neretai trukdo juri
dinės ir biurokratinės kliūtys.

Lietuvos tūkstantmečio mo
kykloje Šalčininkuose dabar 
mokosi 946 mokiniai. 1997/
1998 mokslo metais jų buvo 

Daug nusipelnęs Vilniaus krašto švietimo rėmėjas iš Los Angeles mies
to Jonas Činga su Mickūnų vaikų darželio auklėtiniais

558. Taigi mokykla išaugo 388 
mokiniais (41%). Ji jau pralenkė 
vietinę lenkų Sniadeckio mo
kyklą (joje dabar yra 855 mo
kiniai).

Apskrities priklausomybėje 
esančiose lietuviškose mokyklo
se dabar mokosi 2100 mokinių 
(1997/1998 m.m. buvo 672). 
Kai kurios iš šių mokyklų labai 
išaugo, pavyzdžiui, Eitminiškių 
mokykloje 1997/1998 m.m. mo
kėsi 8 mokiniai, dabar jų yra 94, 
Lavoriškių mokykloje per tą pa
tį laikotarpį išaugo nuo 0 iki 66, 
Kalesninkų mokykloje nuo 22 
iki 98, Butrimonių mokykloje 
nuo 13 iki 66, Čiužiakampio - 
nuo 9 iki 72.

Per pastaruosius ketverius 
metus apskrities pavaldumo mo
kyklose mokinių skaičius padi
dėjo 1180 mokinių (beveik 
47%). Per tą patį laikotarpį savi
valdybėms priklausančiose lie
tuviškose mokyklose besimo
kančiųjų padidėjo tik 487 moki
niais (apie 10%). Kitakalbėse 
mokyklose mokinių skaičius ta
da pakito taip: lenkiškose mo
kyklose sumažėjo nuo 10677 iki 
10335 (apie 3%), rusiškose - 
nuo 2979 iki 1554 (beveik 
48%).

Šiuo metu abiejuose rajo
nuose lietuviškai mokosi 31% 
visų vaikų, lenkiškai - beveik 
60%, rusiškai - 9%. Prieš ketve
rius metus padėtis buvo tokia: 
lietuviškai mokėsi 27%, lenkiš
kai - apie 60% ir rusiškai - per 
14%.

Rūpestį kelia savivaldybėms 
priklausančiose mokyklose pa
stebima pradinių klasių mokinių 
mažėjimo tendencija. Per pasta
ruosius ketverius metus tose 
klasėse jų sumažėjo nuo 239 iki 
194 (apie 19%). Turint galvoje 
neigiamus demografinius po
slinkius (gimstamumo mažėji
mą), tai nėra daug, juo labiau 
esant analogiškam mažėjimui ir 
kitakalbėse mokyklose. Bet vis 
dėlto mažėja, o ne daugėja. Tu
rint visa tai omenyje, reikia atei
tyje atsargiai ir apgalvotai steig
ti naujas mokyklas. Būtina atsi
žvelgti į gyvenvietės augimo 
perspektyvą, kad nepristigtume 
vaikų naujai įsteigtai mokyklai. 
Daugiau dėmesio reikia skirti ne 
naujų mokyklų steigimui, bet 
esamų Stiprinimui. Neramina ir 
padėtis vaikų darželiuose. Antai 
turime gerą vaikų darželį Mic
kūnuose. Juo džiaugiamės, ta
čiau nemaža dalis vaikų iš šio 
darželio eina į lenkišką mokyk
lą.

Negalima nesipiktinti len
kiškų savivaldybių vienapusišku 
ir savanaudišku požiūriu į švie
timą. Antai Vilniaus rajono sa
vivaldybė, neradusi pinigų mo
kyklų steigimui ten, kur buvo 
realus jų poreikis, įsteigė M. Li- 
gainių lenkišką pradinę mokyk
lą, kuri per 6 metus išaugo tik 
iki 12 mokinių (I klasėje mokosi 
4, II klasėje - 1, III klasėje - 3, 
IV klasėje - 4). Tuo tarpu lietu
viškose mokyklose Glitiškėse 
mokosi 35, Lavoriškėse - 66, 
Galgiuose - 34, Eitminiškėse - 
94, Buivydiškėse - 54, Butri
monyse - 66, Turgeliuose - 
132, Kalesninkuose - 98, Čiu- 
žiakampyje - 72 mokiniai. Ar 
reikia klausti, kur reikėjo, kur 
buvo būtina steigti mokyklas?

Didelę paramą nutautintų 
rajonų lietuviškam švietimui tei
kia JAV lietuviai, ypač Jonas 

Činga ir Rimvydas Sidrys. Pir
masis tam reikalui nemaža pini
gų paaukojo dar man esant švie
timo ir mokslo ministeriu. Vė
liau kilo idėja steigti specialų 
fondą lietuvybei šiame nelai
mingame krašte remti. Įsteigtas 
Jono ir Aldonos Čingų fondas 
daug prisidėjo finansuodamas 
tuos renginius, kuriems lėšų ne
gali būti skiriama iš valdžios 
šaltinių. Suteikta nemaža para
ma geriausiai dirbantiems šių 
rajonų mokytojams, prenume
ruoti mokykloms lietuviški laik
raščiai, apmokėtos mokinių eks
kursijos prie Baltijos jūros, į ki
tas Lietuvos vietoves. J. Činga 
skiria dar papildomai lėšų pa
remti daugiavaikėms šeimoms. 
Žymusis gydytojas okulistas 
Rimvydas Sidrys panašų fondą, 
pavadintą mirusios žmonos mo
kytojos Giedrės Šelčiūtės-Sid- 
rienės vardu, įsteigė kiek anks
čiau. Šis fondas irgi yra skyręs 
nemaža premijų geriausiems 
mokytojams paremti, tačiau 
ypač svarbu tai, kad finansuoja 
vadovėlių pirkimą neturtingų 
šeimų moksleiviams. Iš šių abie
jų ir kitų fondų skiriamų lėšų 
buvo nupirkta nemaža muzikos 
instrumentų, aprangos saviveik
lininkams, apmokėti bilietai į 
koncertus, nupirkta ir išdalyta 
daug knygų. Dideli nuopelnai 
Tautos fondo, Lietuvių fondo ir 
kitų organizacijų bei privačių 
asmenų.

Tačiau tebėra didelis porei
kis organizuoti radijo ir televizi
jos laidas apie Vilniaus krašto 
lietuviškąjį švietimą, mokinių ir 
mokytojų susitikimus su kovo
tojais už Lietuvos laisvę, su Vil
nijos patriotais, gynusiais lietu
vybę lenkų okupacijos metais. 
Reikėtų organizuoti mokytojų ir 
mokinių ekskursijas į Punską ir 
kitas lietuviškas Suvalkų tri
kampio Lenkijoje vietoves, ku
rių metu dalyviai galėtų pasida
lyti patirtimi, vieni iš kitų pasi
mokytų. Bet visam tam reikia 
pinigų.

Negalima neprisiminti lietu
viškų organizacijų, ypač Vilni
jos draugijos indėlio į šių rajonų 
švietimą. Pagirtinas Vilnijos 
draugijos Kauno skyrius (pirm. 
Alfonsas Petrukevičius), kuris 
daug gelbsti tvarkant švietimą 
Šalčininkų rajone.

Bėdų turime daug. Svar
biausia, kad kai kurie valdžios 
žmonės neretai pamiršta šį kraš
tą, jo specifinius poreikius. El
giasi taip, lyg pas mus nebūtų 
nutautintų rajonų. Sakysime, ne 
visuomet suprantama, kad šių 
rajonų švietimo finansavimas 
turi būti didesnis negu kitur Lie
tuvoje, nes čia mokyklos trikal
bės, joms reikia daugiau moky
tojų lyginant su vienakalbio 
krašto mokyklomis.

Pasitaiko visiško nesiorien- 
tavimo apraiškų. Artėja rinki
mai. Vėl tenka nuogąstauti, kad 
neatsirastų apžlibusių politinių 
veikėjų, siekiančių dėl egoisti
nių savo partijos tikslų paaukoti 
gyvybinius tautos reikalus. Jie 
viską padarytų, kad tik gautų 
per rinkimus daugiau balsų.

Pataikauja lenkų ekstremis
tams, vykdo jų norus. Jau girdėti 
pragaištingų nuomonių, esą rei
kia apskrities kuruojamas mo
kyklas atiduoti vietos savivaldy
bėms. Bet juk tai būtų lygu ėriu
ko kišimui į vilko nasrus. Mano 
giliausiu įsitikinimu, atiduoti 
bus galima tik tuomet, kai turė
sime savivaldybes, valdomas ne 
lenkų ekstremistų, bet tokias, 
kurios norėtų ir pajėgtų užtikrin
ti valstybinę švietimo politiką 
šiame krašte. Bet iki to dar labai 
toli. Jokie žadami “saugikliai” 
čia nepadėtų.

Taigi dabar reikia ne griauti 
sunkiai sukurtą švietimo siste
mą, bet ją visokeriopai stiprinti. 
Priešingu atveju lietuviškam 
švietimui nutautintuose rajonuo
se būtų suduotas mirtinas smū
gis, padaryta nebepataisoma ža
la, tolygi tautos tragedijai, jos 
išdavystei.

Šiame straipsnyje nepaliesti 
švietimo reikalai tose buvusios 
lenkų okupuotos Lietuvos dalies 
vietovėse, kurios liko už Lietu
vos ribų. Tai - lenkų valdomi 
Seinai, Punskas, Suvalkai, gudų 
(baltarusių) valdomi Gervėčiai, 
Pelesa ir kt. Bet tai jau kita 
tema.

• Tauta yra vertinga ne tiek savo 
narių skaičiumi, kiek jų šviesumu, 
jų įnašu žmonijoje ugdyti jos esmi
nius idealus. Adolfas Darnusis

Prof. Zigmas ir Regina Zinkevičiai, Aldona ir Jonas Čingos, Jonas 
Endriukaitis prie Profesoriaus vasaros namelio

Jonas Činga ir prof. Zigmas Zinkevičius prie istorinės Medininkų pilies

Pasaulio negerovės, 
siekiančios ir Lietuvą

DR. JONAS KUNCA
Po pastarojo karo, nunioko

jusio Europą ir Aziją, žmonija 
tikėjosi, kad panašios katastro
fos nepasikartos. Per vadinamą 
šaltąj į karą to buvo išvengta, nes 
abi pusės žinojo, kad atominis 
karas jas sunaikintų.

Pagaliau iširo sovietinė im
perija. Pavergtoji Europos dalis 
atgavo laisvę. Karo pavojus iš
nyko. Beliko didžiulės galimy
bės progresuoti ir kartu padėti 
atsilikusiems kraštams.

Niekas negalvojo, kad pa
saulis be jokio reikalo vėl pateks 
į nereikalingų problemų sūkurį, 
kad vėl prasidės karai, žudynės 
ir dargi naujas terorizmo feno
menas.

. Stebint dabartinį pasaulio 
sąmyšį, peršasi mintis, kad jis 
yra žmogaus sumaterialėjimo ir 
egoizmo išdava. Pasaulis turi ki
tų, daug rimtesnių problemų, 
laukiaučių jų sprendimo. Štai 
kad ir atmosferos didėjantis ter
šimas, kuris iššauks temperatū
ros pakilimą ir su juo surištą 
klimato pasikeitimą, yra didžių
jų vadų ignoruojamas, nes išlei
džiamų į atmosferą teršalų kie
kio sumažinimas sumažintų įmo
nių pelną.

O tos įmonės yra įtakingos. 
Valdžia jų klauso. Dėl to didžiau
sia aplinkos teršėja - Amerika 
neratifikuoja Kyoto sutarties.

Žemės paviršiaus tempera
tūros pakilimas būtų surištas su 
sausromis, galinčiomis paversti 
dykumomis dabar esančius der
lingus plotus. Žemės ašigalių le
dynai ištirptų, vandenynai užlie
tų daug apgyventų salų ir že
mesnius kontinentų pakraščius. 
Padažnėtų žalą darančios audros 
ir potvyniai.

Išgyvename ekonominę de
presiją. Pramonės šalys neturi 
kur parduoti savo produktų, nes 
nuskurdęs Trečiasis pasaulis ne
turi už kąjuos pirkti. Būtų logiš
ka pakelti kultūrą atsilikusiose 
šalyse, kad ten pakiltų gyveni
mo lygis. Tada atsirastų ir naujų 
rinkų. Juk neturtingai gyvena 
per keturis bilijonus žmonių, ku
riems trūksta maisto ir gėlo van
dens, nekalbant apie televizorius 
ir šaldytuvus. Atseit, padėdami 
jiems, padarytume gero sau par
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davinėdami gaminius naujose 
rinkose.

Išgarsinta laisvoji rinka ir 
globalizacija rūpinasi savo pel
nu, o ne pagalba atsilikusioms 
šalims. Vyriausias Pasaulio ban
ko ekonomistas Siglitz supažin
dina mus su tų finansinių insti
tucijų gudravimu. Jos skolina 
dolerius, reikalaudamos iš sko
lintojų pasirašyti iš anksto sure
daguotą sutartį. Pagal ją, įsisko
linusi šalis privalo įvesti laisvą 
kapitalo judėjimą ir įmonių pri
vatizaciją, kad ten nuskubėję ka
pitalistai už dolerius pusvelčiui 
jas supirkinėtų.

Jei valstybė skolinasi antrą 
kartą, ją įpareigoja pakelti mo
kesčius, nuvertinti valiutą ir už
baigti privatizuoti paskutines 
įmones...

Galų gale įsiskolinusi šalis 
bankrotuoja, kaip kad neseniai 
atsitiko su Argentina. Globaliza
cija tarnauja irgi kapitalui, o ne 
skurdžiams. Gražiai skamba lais
voji rinka. Tik ji tokia nėra. Tur
tingos šalys neima muitų, bet 
duoda dideles subsidijas savo 
žemdirbiams, kurie tokiu būdu 
gali parduoti savo produktus už 
mažesnę kainą negu mažiau tur
tingų kraštų ūkininkai, kurie to
kios valdžios paramos negauna.
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Lietuvos politinė pelkė: kaip iš jos išbristi?
DR. LILIANA ASTRA
Lietuva — laisva nuo sveti- 

mųjų jungo. Bet ji dar nėra lais
va nuo savųjų tamsuolių ir sava
naudžių. Ji dar nėra išsilaisvi
nusi nuo provincializmo ir atsi
likimo. O delsti daugiau nebe
galima. Reikia veržtis į kultūros 
ir civilizacijos aukštumas ”
Juozas Keliuotis (1902-1983)

Mūsų valstybės narystė ES 
- tūkstantmečio svarbos įvykis 
ir šiandien esame lemtingo pasi
rinkimo kryžkelėje: ar Lietuva 
pasuks veržlaus augimo keliu 
(kaip Airija), ar taip ir liks la
biausiai atsilikusia europinės 
bendrijos valstybe (kaip iki šiol 
Graikija). Pirmuoju atveju airiai 
sugebėjo paveikiai panaudoti ES 
lėšas, be to, jie lanksčios leng
vatų politikos dėka atsiviliojo į 
tėvynę tūkstančius airių kilmės 
investuotojų, kurie ir padėjo šiai 
nedidelei valstybei išsiveržti į 
priešakines Europos valstybių 
gretas. O graikai paprasčiausiai 
pravalgė ir išvogė gautus pini
gus, užuot juos investavę. Šian
dien Graikijoje smagu žiūrėti į 
asfaltuotus kelius, kurie netikė
tai baigiasi paprasčiausia akla
viete kur nors ant didelio kalno. 
Štai tada ir paaiškėja, kad keliai 
buvo tiesiami į niekur tik tam, 
kad būtų dirbtinai sukurtos dar
bo vietos bei tam tikros valdžios 
globojamos firmos gautų užsa
kymus ir laiku pateiktų ata
skaitas.

Tačiau Lietuvos stojimas į 
ES dar sudėtingesnis: neseniai 
valstybė patyrė milžinišką prezi
dento institucijos krizę, iki šiol 
neturime patikimo socialinio pa
mato ir net augant ekonomikai 
mūsų šalyje didėja skurdas, kyla 
geriausių specialistų emigracijos 
banga, nekalbant jau apie įsise
nėjusią ir nesuvaldomą (net ne
norimą suvaldyti) korupciją. Be
je, pastarosios įtaka šalies politi
niams procesams paskatino nau
jų specifinių politinių jėgų, ku
rias būtų galima įvardinti kaip 
pinigų partijas, atsiradimą.

Pinigų partijos
Iki šiol sėkmingai gyvuo

janti neskaidri bei korupciją 
skatinanti šalies politinių partijų 
finansavimo sistema leidžia tam 
tikroms politinėms grupuotėms 
ne tik manipuliuoti gyventojų 
nuomone, bet ir įtvirtinti vien 
joms palankius įstatymus. Juk ar 
turi kokią ekonominę prasmę 
praėjusiais metais priimtas Mo
kesčių už naftos ir dujų išteklius 
įstatymas, ženkliai sumažinęs 
naftos įmonių mokamus mokes
čius, be to, dar ir Lietuvos vy
riausybę įpareigojęs dengti naf
tos paieškų riziką. Mūsų valsty
bė ir jos gyventojai patyrė mili
joninius nuostolius, tačiau, ma
tyt, šis įstatymas buvo naudin
gas seimo valdančiajai daugu
mai. Ar ne iš šių proteguojamų 
rėmėjų išteklių semiasi lėšų so
cialliberalai, pastarosiomis die
nomis demonstruojantys preten
zingą ir šimtus tūkstančius litų 
kainuojančią reklaminę Šviesos 
akciją, labai jau primenančią 
liūdno atminimo bolševikinę 
“Iljičiaus lempučių” akciją. Tai
gi milijoninės investicijos ir to
liau metamos į politinių rinkimų 
verpetą, o neaiškios kilmės pini
gų dėka išrinkti politikai klus
niai vykdo savo rėmėjų valią.

Lygiai taip pat iš rusiškos 
karinės pramonės kapitalo įsi- 
steigę borisovininkai net nesuko 
sau galvos, kad Rusijos pilietis 
neturi jokios teisės finansuoti 
Lietuvos prezidento rinkiminio

vajaus. Tačiau Vyriausioji rinki
mų komisija ne tik nekonstatavo 
brutalaus finansinio pažeidimo, 
bet faktiškai įtvirtino antide
mokratinę rinkimų tvarką, ku
rioje nugalėtojai, atsiradę dide
lių ir nešvarių pinigų dėka, ne
teisiami. Štai kodėl jokiais eti
niais teisiniais svertais nevaržo
ma politinė agitacija peržengė 
visas įmanomas ribas: reklamos, 
specialistų apskaičiavimu, R. 
Pakso rinkimų vajus galėjo atsi
eiti apie 15-20 mln. litų, vietoje 
deklaruotų 3 mln. 287 tūkst. li
tų. Ką gi, “geradaris” Borisovas 
buvo apdovanotas liberalde- 
mokratų auksiniu garbės ženkle
liu, o prezidentas Paksas pavirto 
jo faktiniu tarnu. Jau žinome kas 
iš viso to išėjo, nes apkalta tapo 
skaudžia mūsų naujausios istori
jos dalimi.

Dar vienas būdingas pinigų 
partijos veikimo pavyzdys - tai 
Borisovo antrininku tituluoja
mas Viktoras Uspaskichas, mil
žiniškų lėšų dėka mikliai iššo
kęs į Lietuvos politinę sceną. 
Plačioji Lietuvos visuomenė tu
rėtų žinoti, kad atvykėlis iš Ru
sijos Viktoras Uspaskichas dar 
1995 m. tebuvo baigęs aštuonias 
klases ir kad šį faktą patvirtina 
Kėdainių apylinkės teismo ar
chyvai. Tačiau jau po kelių me
tų, vos tapęs Lietuvos seimo pir
mininku, A. Paulauskas maža
raštį Viktorą Uspaskichą pasky
rė Ekonomikos komiteto pirmi
ninku. Beje, tuo pat metu Šis ru
sakalbis bandė girtis, esą ketinąs 
ginti net ir daktarinę disertaciją, 
tačiau laimei vienos Kauno 
aukštųjų mokyklų dėstytojų gru
pės skundas Švietimo ministeri
jai apie Uspaskicho bandymus, 
net nelaikius egzaminų “nusi
pirkti” disertaciją, užkirto jam 
tolimesnius “mokslinius” kelius.

Įdomus sutapimas: milijo
nierius rusakalbis Borisovas taip 
pat gyrėsi apgynęs disertaciją. 
Ar tai būdas lengviau suburti 
prorusišką Lietuvos politinį eli
tą, kaip tai įvyko prieškaryje, 
kai vietinės įaudonosios inteli
gentijos pastangomis buvo mik
liai pargabenta “saulė iš Rytų”.

Politinio atsinaujinimo 
būtinybė

Vienas svarbiausių pini
gų partijas suformavusių veiks
nių - tai senieji komunistų parti
jos ir komjaunimo funkcionie
riai, jau iš pat pradžių kontrolia
vę besiformuojančias posąjOdi
nes struktūras, o po to stabiliai 
įsitvirtinę savo senojoje, tačiau 
nauja vakarietiška ideologine 
etikete papuoštoje partijoje. Vi
sųjų galvosena bei pasaulėjauta 
atsirado tokiomis sąlygomis, kai 
buvo konkuruojama ne idėjomis 
ar gebėjimais, o vien pastango
mis kartoti ideologinius štampus.

Panevėžio “Grandinėlė”, atvyksianti į XII Tautinių šokių šventę Čikagoje š.m. liepos mėn., yra šokių švenčių veteranė. Ansamblis yra pasirodęs 
valstybės ir Pasaulio lietuvių šokių šventėse, tarptautiniuose festivaliuose, koncertavęs įvairiuose Europos kraštuose bei dalyvavęs ankstesnėse lie
tuvių šokių šventėse Čikagoje ir Kanadoje. 2003 m. “Grandinėlė” buvo apdovanota PLD ir ŠŠ fondo įsteigta metų nominacija bei Lietuvos kultū
ros ministerijos diplomu. Ansamblį įsteigė ir nuo 1978 m. jam vadovauja Zita Rimkuvienė

DR. LILIANA ASTRA

Šie senieji politiniai įgū
džiai kuo puikiausiai atsisklei
džia visų pinigų partijų veikloje, 
pavyzdžiui, lipdant tokius abso
liučiai tuščius šūkius, kaip “nu
sipelnėme gyventi geriau”, “ap- 
švieskime Lietuvą ir pasaulį”...

Tokios sąvokos kaip valsty
biniai interesai, patriotiškumas, 
valstybinis mąstymas ar bent 
politinis padorumas, pinigų par
tijų funkcionieriams nereikalin
gos ir nesuprantamos. Juos val
dantis įsisenėjęs troškimas yra 
tik vienas: politinė valdžia = fi
nansinė galia. Štai todėl ir mūsų 
užsienio partneriams akis badyte 
badanti valstybinė korupcija iki 
šiol turi puikaus šiltnamio sąly
gas klestėti. Jei vakarietiška po
litinė tradicija remiasi demokra
tinės teisės principais, tai Lietu
vos politikoje daug ką lemia ne 
moralė ir teisė, o tik pinigų par
tijų diktuojama finansinė jėga. 
Tą puikiai suprato ir atstatydin
tas Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas, kuris, praėjus vos 
kelioms valandoms po balsavi
mo baigiamajame apkaltos pro
cese, pareiškė ir vėl kandidatuo
siąs prezidento rinkimuose. Ką 
gi, lietuviško politinio absurdo 
karuselė tęsiasi, o mes tik gali
me stebėti vis labiau ryškėjan
čius atgaivinamos antivakarietiš- 
kos politinės tradicijos bruožus.

Akivaizdu, kad šiandieninės 
pinigų partijos labai bijo net 
menkiausios galimos konkuren
cijos ir todėl, priimdamos sau 
palankius įstatymus, bando atsi
kratyti visais kitais politiniais 
konkurentais. Netenka net abe
joti, kad šios partinių privilegijų 
įtvirtinimo pastangos neskatina 
teisingumo, mūsų valstybės 
plėtros idėjų ar jų alternatyvų 
pasirinkimo politikos.

Pinigų partijos ir jų atstovai 
seime - esamame ar būsimame 
- didelė politinė Lietuvos nelai
mė. Galėsime džiaugtis demok
ratija tik tada, kai galų gale bus 
atstovaujami šalies gyventojų 
daugumos interesai, sukurtas jų 
ekonominis ir socialinis saugu
mas. Iki objektyvių ir teisingų 
rinkimų kelias dar yra tolimas ir 
nelengvas. Akivaizdu, kad ku
riant mūsų klestinčią ir demok
ratinę valstybę, būtinas politinis 
atsinaujinimas.

GENOVAITĖ 
BREICHMANIENĖ

Dvyliktoje šventėje Čikago
je rengiasi dalyvauti Toronto 
“Atžalynas”, “Gintaras” ir Ha
miltono “Gyvataras”.

“Atžalynas” yra jauniausias 
iš šių trijų vienetų, 1971 m. 
įsteigtas Toronte Birutės Dilku- 
tės-Batraks. “Atžalynas” greitai 
išaugo į didoką ansamblį ir jau
nimo užtenka dviem didokiems 
t.š. šokių ansambliams. 1989 m. 
“Atžalynui” pavyko nuvykti į 
Lietuvą ir net dalyvauti “Balti
jos” kelyje. Dabar “Atžalynui” 
vadovauja Aldona Zander ir 
ateinančioje šventėje yra užsire
gistravusi dalyvauti su studentų 
ir veteranų grupėmis.

“Gyvataras” Hamiltono lie
tuvių telkinyje pradėjo veikti 
1950 m. rudenį, kai atlikę darbo 
sutartis čia pradėjo kurtis nau
jieji lietuviai ateiviai. Ir mano 
šeima čia įsikūrė, tad aš pradė
jau dirbti su maža 6 porų grupe. 
Tai ir buvo “Gyvataro” pradžia. 
Hamiltone apsigyveno daug jau
nų žmonių, tad nestigo entuziaz
mo ir noro dirbti. Švenčiant 10 
m. sukaktį, scenoje šoko jau 60 
jaunuolių. “Gyvataras” pirmas 
prie suaugusių pagrindinių šokė
jų prijungė vaikus ir jaunius, nes 
tik taip buvo užtikrintas prieau
gis, kadangi nuo jaunų dienų 
vaikai pratinami susipažinti su t. 
šokiais ir išmokti pagrindinius 
lengvesnius žingsnius. Vėliau ir 
kitos, kad ir mažesnės grupės, 
pasekė tuo pavyzdžiu.

“Gyvataras” greitai pagarsė
jo ne tik tarp lietuvių, bet ir tarp 
svetimtaučių. Per 40 savo veik
los metų aplankė Europą, JAV, 
Kanados tolimas provincijas, 
Pietų Ameriką ir net tolimąją 
Australiją. Visose išvykose at
stovavo ne tik Lietuvai, bet ir 
Kanadai, buvo Kanados konsulų 
sutinkamas ir globojamas, nors 
kviesdavo tų kraštų lietuviai. Jie 
ir koncertus organizuodavo įvai
riose vietovėse, išskyrus pirmą 
išvyką į Prancūzijoje vykstantį 
tarptautinį festivalį, kurį organi
zavo Pietų Prancūzijos valdžia.

Vėliau tais pačiais keliais 
keliavo ir kitos pajėgesnės Ka
nados lietuvių grupės. Po 40 m. 
darbo 1990 m. rudenį “Gyvata- 
rą” perdaviau buvusiai šokėjai 
Elytei Rukšėnaitei-Tarvydienei, 
kuri gražiai dirbo 10 m. Ji kartu 
su savo paruoštais šokėjais 2000 
m. atšventė “Gyvataro” 50 m. 
sukaktį. Jai išsikėlus gyventi į 
JAV, studentų grupę perėmė ki
ta nuo mažų dienų buvusi “Gy- 
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balandžio 7 d. laidoje paskelbė sa
vo Maskvos korespondento Mark 
MacKinnon ilgoką pranešimą, pa
vadintą Lietuvos prezidentas pri
verstas pasitraukti, seimas pašali
nęs Paksą dėl jo prieštaringų ryšių 
su Rusijos verslininku. Už 47 metų 
amžiaus Pakso pašalinimą balsavę 
du trečdaliai seimo narių. Tai esąs 
pirmas atsitikimas Europoje, kad 
dėl apkaltos pašalintas valstybės 
vadovas. Prezidento ryšiai su rusais 
gyventojų tarpe kėlę nepasitikėjimą 
ir rūpestį. “Įsivaizduokite, kad Ka
nados ministeris pirmininkas pasi
kviestų savo patarėju žmogų, ne
mokantį nei anglų, nei prancūzų 
kalbos, neturintį Kanados pilietybės 
ir atvykusį iš krašto, kuris prieš 13 
metų buvo okupavęs Kanadą”, - sa
kė St. Paulikas Vilniaus The Baltic 
Times redaktorius. Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Gintaras Stepo
navičius pabrėžė, kad prezidento 
nušalinimas esanti įspėjanti pamo
ka, o įvykęs skandalas dar labiau 
patvirtina, kad Lietuva eina teisin
gu keliu jungdamasi į Europą. Snk. 

vataro” šokėja Irena Žukauskai
tė. Ji gražiai dirba su pagrindine 
grupe ir ruošiasi dalyvauti dvy
liktoje t.š. šventėje. Prie jų jung
sis veteranų ir vaikų grupės. 
Šios abi jaunos ir geros mokyto
jos yra išaugusios iš “Gyvataro” 
šokėjų.

Toronto “Gintaras”
Šiuo metu didžiausias ir ge

riausiai pasiruošęs yra Toronto 
“Gintaro” ansamblis. Kas metai 
jie surengia pavasarinius kon
certus, ir visados malonu stebėti 
tokį gausų, drausmingą ir gerai 
paruoštą vienetą. “Gintaras” turi 
ir kaimo kapelą, kuri pakelia 
koncertų lygį.

Torontas yra didžiausias lie
tuvių telkinys Kanadoje, tad ir 
jaunimo pasirinkimas didelis, o 
be to ir iš kitų miestų mokslus 
baigęs jaunimas nuolatiniam ap
sigyvenimui pasirenka Torontą, 
nes čia lengviau susirasti darbą.

Šio ansamblio pagrindinė 
ašis yra Rita Karasiejienė su di
deliu būriu savo padėjėjų, buvu
sių šokėjų. Rita taip pat yra iš
augusi ir tapusi gera mokytoja iš 
“Gintaro” šokėjų. Iš pradžių ji 
tik padėdavo savo vyrui Juozui 
Karasiejui, bet greitai perėmė 
pagrindinės vadovės pareigas. Ji 
pasiryžo iškelti “Gintarą” į pir
maujančių ansamblių eiles. Ritą 
Karasiejienę pažįstu nuo seno, 
nuo pirmųjų susitikimų skautų 
stovyklose. Tuojau pamačiau, 
kad jai niekada nepritrūksta no
ro mokytis, sužinoti vis daugiau, 
suprasti ir įsisąmoninti labiau. Iš 
pradžių mokytojų kursuose da
lyvaudavo kaip šokėja, o vėliau 
kaip mokytoja.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, atsidarė keliai į Lietu
vą, į ten vykstančias dainų šven
tes. Ritai buvo pavesta vadovau
ti išeivijos šokėjams, juos pa
ruošti, suvienodinti šokius ir pri
statyti žiūrovams. Pripratusi prie 
riboto grindų ploto ledo ritulio 
arenose, jaunai mokytojai nebu
vo lengva vos kelis šimtus išei
vijos šokėjų išvesti į stadioną, 
kai prieš tai atrodė, kad šoka vi
sos Lietuvos jaunimas, užpildy- 
damas visas vietas. Bet ir šį eg
zaminą Rita išlaikė. Tai įvyko 
1994 m. vasarą.

Po to įvyko dar dvi šventės 
Lietuvoje ir dvi išeivijoje. “Gin
taras” ir Rita Karasiejienė ruo
šėsi, dalyvavo ir vadovavo. Ji 
laikoma viena stipriausių jaunų 
mokytojų išeivijoje.

“Gintaras” greitai pagarsėjo 
ir gastroliavo kaip ir kiti stipres
ni ansambliai; Jis savo darbo 
pradžia laiko 1955 m. ir dabar 
jau ruošiasi sekančiais metais iš
kilmingai atšvęsti 50 m. veiklos 
sukaktį.

“Gintaras” į Čikagą šią va
sarą vyks su 185 šokėjais, ku
riuos sudaro 3 rateliai vaikų, 1 
ratelis jaunių, 2 rateliai studen
tų, 2 rateliai jaunesniųjų vetera
nų ir 1 ratelis vyresniųjų vetera
nų. Su tokia didele grupe jaunų 
žmonių susitvarkyti ir dalyvauti 
išvykose reikia drausmės. R. 
Karasiejienė ir jos padėjėjos tai 
gali padaryti.

Visos čia suminėtos Kana
dos grupės intensyviai dirba ir 
ruošiasi 12-jai šventei Čikagoje, 
o mums telieka džiaugtis, kad 
po 55 m. toli nuo Tėvynės gy
vendami turime noro ir entu
ziazmo šventes rengti, kad pir
mųjų švenčių rengėjus taip sėk
mingai pakeičia jaunesnieji mo
kytojai, kad buvo pasirinktas 
teisingas kelias jiems paruošti. 
Nors mūsų Tėvynė ir laisva, ne 
visi galime jon grįžti ir labai 
svarbu, kad ir čia lietuviškas 
jaunimas laikytųsi viename bū
ryje ir prisimintų savo kilmę, sa
vo šaknis.

Tėviškės žiburiai • 2004.V.4 • Nr. 18 (2825) • psl. 3

Stasys Krasauskas. Iliustracija J. Marcinkevičiaus poemai Kraujas ir 
pelenai

Kur Tu, Mama?
ALĖ RŪTA

“Kur Tu, Mama, šaukiu aš 
vakarais. Pakartoja vėjas - “kur 
Tu, Mama?

Tą dainos ilgesingą melodi
ją prieš kelis dešimtmečius su
kūrė kompozitorius Bronius 
Budriūnas, o jo vadovaujamas 
Šv. Kazimiero parapijos (Los 
Angeles) choras arba pavieniai 
solistai dainuodavo kalifornie- 
čiams. Dainavo tą dainą ir kitur 
išeivijoje.

Tai buvo šauksmas mūsų, 
išeivijon išstumtų vaikų; nes pro 
sovietų “geležinę uždangą” ne- 
begirdėjom jokio motinų ar 
brolių balso.

Dabar Tėvynė laisva, bet 
išeiviai, grįžę jos aplankyti, 
neberado motinų, dauguma jų 
buvo kapeliuose ar ištremtos ir 
palaidotos nežinomų kapų ledy
nuose bei sniegynuose. Dabar 
kiekvienas savo brangias Moti
nas prisimename tik maldoje 
ar... sapnuose. Sakau, Brangias 
Motinas... Nes tik jos mūsų dau
gumą išvedė į tiesų gyvenimo 
kelią. Išauklėjo... Kaip? Ypač 
kaimietės juk nebuvo ėjusios 
pedagogikos mokslų... Jas iš
auklėjo irgi nemokytos sodietės 
motinos.

Ačiū Dievui už senosios - 
krikščioniškosios Lietuvos mo
tinas. Jos tyliai mus auklėjo, 
nukreipė nuo blogų įpročių, nuo 
gyvenimo klaidų ir tyliai rodė 
gėrio kryptį bei darbus. Kaip? 
Jos neskaitė “paskaitų”, neįkalė

Mamutės 
gerumas

Atmintis už rankos veda 
Per vaikystės lauką, 
Kur vaisius brandina medžiai 
Ir Mamutė laukia,
Kur skardena vaiko juokas, 
Ašarėlė rieda,
Kur lakštutės margos suokia, 
Bitės lanko žiedus...

Širdyje dar vis gyvena 
Pasakų herojai.
O gimtinėje prie namo 
Mamytėlė stovi,
Baltu rankšluosčiu nušluosčius 
Ašarotą veidą... — ■
Iš ramaus gerumo uosto 
Ji vaikus išleido...

Mes išklydome kiekvienas 
Į kryptis skirtingas,
Kur kitaip kvepėjo pievos. 
Ūkuose sustingę. — 
Bet keliuos lydėjo akys, 
Tarsi žiedas lino. -
Tai Mamutės žvilgsnis sekė 
Nuo pat užgimimo.

Nors seniai mes mamos, tėčiai 
Ir vaikai suaugę,
Grįžtume keliais duobėtais 
Įvaikystę jaukią. — 
Ten, kur žarija rusena, 
Kyla šiltas dūmas. 
Kur kiekvienas kampas mena 
Motinos gerumą.

Irena Vaičiulytė- 
Bradaitienė

č 

kokių taisyklių, priesakų. Jos 
mokė ir auklėjo savo pavyzdžiu. 
Pasninkus pasninkauti, darbus 
stropiai dirbti, šventes švęsti. 
Mokė pasidalyti skanumynu su 
broliukais; juos užgavus atsipra
šyti... Svetimo neimti... Kito ne
apkalbėti...

Stropiai išmokė mus kate
kizmo nuorodų, priruošė sakra
mentams, jei galėjo, leido ir net 
ragino į aukštesnį mokslą... 
Mažus ir jau paaugusius anksti 
prikeldavo į mokyklą.

Velykų šventėje ar Kalėdo
se vežė į ankstyvąsias Bernelių 
Mišias, nors sunku buvo iš kai
mo nupuškuoti per sniegynus... 
Grįžus malonu buvo bendrai 
pasidžiaugti prie šeimos stalo 
gausiomis (jos paruoštomis) 
skaniomis vaišėmis.

Už blogą įprotį ar darbelį 
įspėdavo, pabardavo; už gerą 
sumanymą - pagirdavo. Jei bu
vo vargingų kaimynų, našlių ar 
našlaičių, siųsdavo dukrelę su 
maisto nešuliu, kad pradžiugintų 
vargstančius...

Tokią Motiną ir dabar širdy
je nešiojame; tokią ir sapnuose 
išvystame... Ir dabar, tarytum, ji 
mums teberodo kelią į gėrį...

Ar mes irgi taip auklėjame 
savus vaikus moderniuose išei
vijos miestuose? - Nevisada. 
Kitokios sąlygos; be to, čia yra 
mokyklos, mokslai, spauda ir 
kitos modernios priemonės. O 
čia pačios motinos (daugumoje) 
turi dirbti ir ne namie - šeimos 
išlaikymui. Ir tik šventiniai lie
tuviški papročiai (Kūčios, Vely
kų margučiai ir kt.) dar primena 
mūsų anas motinas, nemokytas, 
bet giliai religingas ir dideles 
auklėtojas. Ačiū Dievui bent už 
jų pavyzdį - pasiaukojimą. At
rodo, daugiausiai turi ir laikosi 
išeivių moralė, jų tautiškumas.

O kaip Tėvynėje? Ten dar 
partizanai ir tautos partizaninė 
dvasia palaikė ir išlaikė jaunimą 
sąmoningą ir dorą. Kiek žinome 
dabar iš spaudos - literatūros 
apie jaunų širdžių išlikimas 
dorais lietuviais - per motinas, 
močiutes...

Bet sovietinis okupacijų re
žimas buvo žiaurus: atėmė Die
vą, atplėšė nuo tikėjimo, stūmė į 
melą, egoizmą, grobuoniškumą, 
užgniaužė brolišką meilę... užtat 
šnipai, išdavystės... Tauta duso, 
merdėjo okupanto glėbyje. Did
vyriai - laisvės kovotojai žuvo 
ir nyko, net ir dorųjų motinų 
vaikai nukrypo, nebeatlaikė ne
žmoniško sovietinio glėbio, ėmė 
pamažu prisitaikyti, kad šiaip 
taip išliktų gyvi...

Ir paliko tautai, nors jau se
niai sugrivęs, komunizmas mo- ’ 
ralines žaizdas, charakterių iš
krypimus, šeimų irimus, veid
mainystes net šventuose šeimos 
meilės ryšiuose...

Kur Tu, Mama? - Reiktų, 
kad vėl suskambėtų Br. Budriū- 
no daina... - Tas ilgesingas 
šauksmas į gerąją Motiną, kuri 
šeimas auklėjo, brolius jungė, 
meilę Tėvynei ugdė... Nekeikė 
savų vyrų, kurie lėkė į užsienius 
neva, užsidirbti, sekė svetimųjų 
madas... Kur Tu, senoviškoji 
Mama, kurios meilė švietė ir 
šildė... Yra tokių dar ir dabar, 
bet. Dieve, duok jų daugiau.
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® LAISVOJE TEVYffiJE Moksleiviai stato namus Dominikoje | ® LIETUVIAI PASAULYJE
SUTARTIS PADĖS PREKYBAI

Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas balandžio 27 d. pasirašė 
federacinį įstatymą dėl Rusijos ir 
Lietuvos investicijų skatinimo ir jų 
abipusės apsaugos sutarties patvir
tinimo. Sutartyje numatoma skatinti 
investicijas susitariančių valstybių 
teritorijoje, taip pat taikyti inves
tuotojams teisingą ir lygiateisį reži
mą, užkertantį kelią diskriminaci
nio pobūdžio priemonėms. Numa
tyta, kad kiekviena iš valstybių pa
silieka teisę nustatyti ekonomikos 
šakas ir veiklos sritis, kuriose už
sienio investuotojų veikla yra nega
lima arba ribojama.

SVARSTO VRK SUDĖTĮ
Lietuvos seimas pradės svars

tyti Vyriausiosios rinkimų komisi
jos (VRK) sudėtį, skelbia DELFI. 
Pagal įstatymą komisija turi būti 
suformuota likus ne mažiau kaip 
keturiems mėnesiams iki parlamen
to rinkimų. Seimo rinkimai yra pa
skelbti rugsėjo 19-ą dieną. Laikina
sis seimo pirmininkas Česlovas Jur
šėnas Vyriausiosios rinkimų komi
sijos pirmininku siūlo palikti jos 
vadovą Zenoną Vaigauską. Seimo 
opozicinės frakcijos Juršėno siūly
mą rinkimų komisijos pirmininku 
skirti Vaigauską vadina neetišku. 
Manoma, kad Juršėnas neturėtų 
kištis į rinkimų komisijos formavi
mą, nes šiuo metu yra kartu ir kan
didatas prezidento rinkimuose.
RŪPI KORUPCIJOS PLĖTRA

Lietuvos rytas-LGTIC praneša, 
kad nusikalstamų struktūrų atstovai 
ir užsienio specialiosios tarnybos 
skverbiasi į Lietuvos partijas ir sie
kia daryti įtaką valstybės politinei 
veiklai. Apie tokių pinigų įplauką 
kalbama Vidaus saugumo departa
mento ataskaitoje seimui. Ataskaita 
buvo svarstoma balandžio 29 d. 
Valstybinio saugumo ir gynybos 
komitete. Politikai nekomentavo 
ataskaitoje įvardytų grėsmių.

PETICIJA ŠILUMOS 
ATPIGINIMUI

Liberalų ir centro sąjungos 
(LiCS) pirmininkas Artūras Zuokas 
balandžio 29 d. laikinajam seimo 
pirmininkui Česlovui Juršėnui įtei
kė daugiau kaip 103,600 Lietuvos 
parašų gyventojų, pritarusių siūly
mui nuo 18% iki 5% sumažinti pri
dėtinės vertės mokestį (PVM) šil
dymo paslaugoms. Lietuvai tapus 
Europos sąjungos nare, 9% siekęs 
PVM tarifas už šildymą padidės iki 
18%, nes Lietuvos derybininkai 
šioje srityje nereikalavo pereinamo
jo laikotarpio. Čekai ir estai išside
rėjo pereinamąjį laikotarpį trejiems 
metams. Liberalcentristų nuomone, 
tai padaryti dar ne vėlu, praneša 
ELTA-LGTIC. ES artimiausiu me
tu ruošiasi priimti nutarimą, kuria
me bus išvardintos prekės ir paslau
gos, kurioms gali būti taikomas 
.lengvatinis PVM tarifas. Tarp tų 
paslaugų numatytas ir šildymas. Ja
me numatyta, kad ES narės galėtų 
sumažinti PVM kai kurioms sri
tims, nepaisant derybose dėl narys
tės ES nustatytų įsipareigojimų.
ES LEIDINYS - LIETUVIŠKAI

Nuo gegužės 1 d., Lietuvai ta
pus Europos sąjungos nare, ES tei- 
ir m.■ i

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurj 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus
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sės aktai bus skelbiami ir lietuvių 
kalba, praneša ELTA-LGTIC. 
Kiekvieną darbo dieną leidžiamas 
“ES oficialusis leidinys” (Official 
Journal of the European Union) bus 
leidžiamas visomis 20 oficialių ES 
kalbų. Kiekvienos naujos ES vals
tybės kalba bus išleistas specialus 
“ES oficialiojo leidinio” leidimas, 
kuriame bus skelbiami iki valstybės 
narystės ES priimti ir paskelbti ES 
teisės aktai. Šį specialųjį leidimą 
sudarys apie 200 tomų. Leidinio 
prenumeratos sąlygos ir kainos ran
damos interneto puslapyje http:// 
publications.eu.int/general/ en/pub- 
lications en.htm. Taip pat galima 
naudotis EUR-lex (http://europa. 
eu.int/eur-lex) nemokama duomenų 
baze, kurioje yra skelbiami visi ES 
teisės aktai.

ATKURIA MIŠKUS
Panevėžio rajone miškų urėdija 

per balandžio mėnesį atkūrė ir įveis 
apie 330 hektarų miško, skelbia 
ELTA-DELFI. Savaitgaliais vyku
siose talkose buvo sodinamas nau
jas miškas. Veisti mišką žemės 
ūkiui nederlingose žemėse pradėta
2002 metais. Aplinkos ministerija 
yra patvirtinusi miškingumo didini
mo programą, kurioje numatomos 
dar didesnės investicijos į mišką. 
Lietuva ir Panevėžio rajonas miš
kingumo atžvilgiu neatsilieka nuo 
kitų Europos kraštų, juos net pra
lenkia. Subalansuotas miško tvar
kymas — viena iš pagrindinių tarp
tautinio miškų tvarkymo pažymėji
mo (FSC) gavimo sąlygų. Panevė
žio miškų urėdijai jis buvo suteik
tas 2001 m.

APDOVANOTAS KAUNO 
RAJONAS

Legalios kompiuterių progra
minės įrangos naudojimą skatinanti 
organizacija “BSA Lietuva” apdo
vanojo Kauno rajono savivaldybę 
premija “Už svarų indėlį kovoje 
prieš piratavimą”. Pirmasis tokio 
pobūdžio apdovanojimas Lietuvoje 
įteiktas balandžio 26 d. Vilniuje 
minint Pasaulinę intelektinės nuo
savybės dieną, rašo ELTA-LGTIC.
2003 m. rudenį Kauno rajono savi
valdybė atliko 64-iuose kompiute
riuose naudojamos programinės 
įrangos patikrinimą, įvertino jų le
galumą bei nustatė legalios progra
minės įrangos poreikį. Skyrus lėšų,
2004 m. pradžioje kompiuterių 
tinkle pradėta legalizuoti įdiegtą 
programinę įrangą. Tam buvo skir
ta 134,000 litų. “BSA Lietuva” 
tikslas - iki 2006 m. pabaigos nele
galios programos naudojimo lygį 
Lietuvoje sumažinti iki 43%.

MEDIKAI AFGANISTANE

Du Lietuvos karo medikai ba
landžio 26 d. išvyko į Afganistaną 
pakeisti Vokiečių karo lauko ligo
ninėje, Kabule dirbančius kolegas. 
Ortopedas-traumatologas majoras 
Raimundas Blavieščiūnas ir tera
peutas majoras Vilius Kočiupaitis 
ŠAS vadovaujamoje tarptautinių 
saugumo paramos pajėgų (ISAF) 
veikloje Afganistane tarnaus iki tri
jų mėnesių. Lietuviai keisis kartu 
su Vokietijos karo medikų persona
lu, misiją atliekančių 2-3 mėnesius. 
Kabule esančioje ligoninėje taip pat 
dirba Estijos, Latvijos, Prancūzijos, 
Vengrijos karo medikai. Joje dau
giausia gydomi civiliai gyventojai, 
o taip pat ISAF pajėgų kariai. Šiuo 
metu Mazar-e-Sharif (360 km. nuo 
Kabulo) tarnauja Lietuvos karo me
dikai kpt. Gražvydas Kaminskas ir 
grandinė Daiva Rakauskaitė. rsj
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Kanadiečių moksleivių grupė, dalyvavusi mokyklos statyboje Domini
koje. Tarp jų - ir keli lietuviai iš Hamiltono

Krista Valaitytė su Dominikos vaikais

Tekstilės menas plečia ribas
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

Vasario 5 d. Jurbarko dailės 
mylėtojai rinkosi į parodų ir 
koncertų salę, kur įvyko šiuolai
kinės tekstilės kūrinių parodos 2 
Lines Per atidarymas. Savo nau
jausius darbus rodė dvi jaunos 
menininkės iš Kauno - Aušra 
Kleizaitė ir Inga Likštaitė, abi 
1972 m. gimusios Kaune ir bai
gusios Vilniaus dailės akademi
jos Kauno dailės institutą.

Atidarydama parodą Jurbar
ko Vinco Grybo memorialinio 
muziejaus mokslinė bendradar
bė dailininkė Eglė Untulytė pa
prašė susirinkusius labai nenu
stebti, kai čia išvys netradicinius 
tekstilės kūrinius. Kaip ir kiti 
menininkai, taip ir tekstilės me
no kūrėjai nuolat bandė ieškoti 
naujų išraiškos priemonių, ban
do, stengiasi kuo racionaliau 
tvarkyti meninę erdvę, pabrėžti 
minties ir jausmo raiškos subti
lumą. Ir todėl šiuolaikinės teks
tilės sąvoka jau yra gana plati.

Dailininkė Inga Likšaitė jur- 
barkiečiams pristatė savo dar
bus, pasipasakojo apie save ir 
savo kūrybinius ieškojimus. 
Dailės institutą j i baigė 1999 m., 
gavo menų magistrės diplomą ir 
dabar atsidėjo kūrybai. Ji savo 
darbus jau rodė keliose grupinė
se parodose. I. Likšaitė dalyva
vo dailininkų simpoziumuose, 
skirtuose kartonui, todėl ji ne 
vienam savo kūriniui ir panau
dojo kartoną kaip medžiagą. Jos 
kūrybiniai instrumentai; foto
grafija, kompiuteris ir siuvamoji 
mašina. Gofruotas kartonas įga
lina sukurti ne tik plokštumi
nius, bet ir skulptūrinius kūri
nius. I. Likšaitė pasirinko vienos 
moters veidą ir jį tiražuodama 
panaudojo keliuose savo dar
buose. Tame veide mat atsispin
di įvairios nuotaikos, būsenos ir 
jis žiūrovui sukuria netikėtų 
asociacijų. Dailininkė kiekvie
nam savo kūriniui stengiasi su-

BPL Import/Export |
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650 

j SU ŠTURMU
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

rasti savitą spalvą. Štai kūriniui 
Būtingės terminalas, skirtam ak
tualiai ekologinei temai, panau
dotas ir kartonas, ir tušas. O 
kurdama Dvigubą portretą pa
naudojo poliesterį.

Aušra Kleizaitė 2000 m. 
baigė dailės institutą, irgi menų 
magistrė. Su savo kūriniais jau 
dalyvavo keliose grupinėse pa
rodose. Tarp jų: Estijos Paidės 
m. ir Graikijos Atėnų m. 2002 
m. buvo surengta A. Kleizaitės 
asmeninė paroda Plastiko objek
tai Vilniuje. Dailininkė į parodą 
Jurbarke neatvyko - nūnai ji sta
žuojasi Indijoje. Parodoje išdės
tyti jos kūriniai daugiausia pa
gaminti iš plastiko. Ši medžiaga 
labai sunkiai apdirbama ir todėl 
ne kiekvienas menininkas ryžta
si imtis tokio sudėtingo darbo. 
A. Kleizaitė jau puikiai įval
džiusi formą tokiuose savo dar
buose kaip Tada radau sapną, 
Geltonos akys, Varvantis pie
nas.

Paroda akivaizdžiai pareiš
kė, kad į Lietuvos tekstilės me
ną ateina nauja kūrėjų karta, kū
rybinga ir gana drąsiai ieškanti 
naujų kelių mene.

St. Catharines, Ont.
A.a. kun. JUVENALIS LIAU- 

BA, OFM, š.m. balandžio 17 d. bu
vo prisimintas Mišiomis, kurias už
prašė KLB St. Catharines apylinkė. 
Ilgametis klebonas, šviesios atmin
ties velionis kun. J. Liauba, OFM, 
mirė kovo 22 d. Biddefordo slaugos 
namuose, ME, JAV.

Mišias Angelų Karalienės šven
tovėje aukojo kun. Pijus Šarpnic- 
kas, OFM, iš Toronto ir Hamiltono 
AV klebonas kun. Audrius Šarka, 
OFM, pamoksle pabrėžęs velionies 
gilų atsidavimą ir meilę Dievo Mo
tinai Marijai. Jis buvęs ir lietuvybės 
švyturys, penkiolika metų uoliai 
dirbęs mūsų tarpe, teikdamas dvasi
nę globą ir religinį aptarnavimą ne 
tik St. Catharines, bet ir viso Niaga
ros pusiasalio lietuviams. Buvo 
stiprus lietuvybės ugdytojas, veikė
jas, rėmė ir skatino jaunimo veiklą 
ypač reiškėsi įspūdingais, patrioti
niais pamokslais bei invokacijomis.

Altoriaus papėdėje, ant staliu
ko, apdengto tautinių motyvų stal
tiese, buvo išstatytas velionies pa
veikslas, uždegta žvakė, padėta rau
donų rožių puokštė. Tai liudijo vos 
tik saujelės belikusių parapijiečių 
pagarbą ir padėką buvusiam klebo
nui. Z.S.

Pastarųjų ketverių metų lai
kotarpyje Hamiltono St. Mary 
vidurinė mokykla siuntė savo 
moksleivius į Dominikos res
publiką padėti statyti mokyklą 
mokytojo namus ir keletą kitų 
namų.

Visa tai yra D.R.E.A.M.S 
(Dominican Republic Educatio
nal and Medical Support) para
mos projektas. Sekantis šio pro
jekto uždavinys yra Mediciniškų 
paslaugų centro statyba nuoša
liai kalnuose esančiame San Jo
se de Horma kaimelyje. Taip pat 
gyvenamų namų statyba tiems, 
kurie dar gyvena pirmykštėse 
lūšnose.

Š.m. vasario 1 d. pirmoji iš 
dviejų grupią susidedanti iš 18 
mokinių ir 4 suaugusią išvyko į 
Dominikos respubliką. Jie iška
sė ir sudėjo pirmuosius statybi
nius blokus dviejų namų pama
tams. Hamiltonietis lietuvis Si
monas Trumpickas buvo pirmo
joje savanorių grupėje. Paklaus
tas, kas jam daugiausia iš šios 
išvykos liko atmintyje, atsakė: 
“Dominikos žmonių skurdas 
yra labai sukrečiantis - jie nieko 
neturi! Tačiau jų skurdas ne
trukdo jiems būti laimingiau
siais žmonėmis, kuriuos aš bet 
kada savo gyvenime esu suti
kęs.”

Kiek vėliau, kovo mėnesį, 
kita grupė nuvyko ten užbaigti 
jau anksčiau pradėtos statybos. 
Dvi hamiltonietės lietuvaitės, - 
Lina Tirilytė ir Krista Valaitytė 
buvo parinktos į šią grupę.

Norintys patekti į šio pro
jekto atranką moksleiviai turi 
savo rašinyje prisistatyti ir pasi
sakyti, kodėl jie nori ten vykti ir 
kaip jis ar ji pajėgs prisidėti prie 
šios misijos sėkmės. Po to turi 
pasikalbėti su mokyklos kape
lionu ir mokyklos projekto su
manytojais, kuriems teko atrink
ti 36 moksleivius iš 50-ties no
rinčių tame projekte darbuotis. 
Moksleiviai turėjo užsimokėti 
kelionės išlaidas, o mokyklos lė
šų telkimo grupė parūpino staty
bines medžiagas.

Dominikoje kanadiečiai moks
leiviai dirbo nuo 8 vai. ryto iki 5 
vai. vakaro su trumpa pietų per
trauka. Vakarais, o kartais ir per
traukų metu, su apsilankančiu 
vietiniu jaunimu jie žaidė svie
diniu ar šokinėjo per virvę ir da
lindavosi savo kepurėmis. Nors 
kalbos kliūtis trukdė užmegzti ar
timesnius tarpusavio ryšius, ta
čiau draugiškumas ir meilė buvo 
savaime jaučiama. Inf.

Hamilton, Ont.
A.a. JONO VIZGIRDOS 

ATMINIMUI aukojo: $50 - L. 
Kriaučiūnas; $25 - Karolina Za- 
non; $10 - Aldona Erštikaitienė. 
Nuoširdžiai dėkojame už aukas ir 
užjaučiame mirusiojo gimines bei 
draugus.

Atitaisymas: praeitame skelbi
me buvo įrašyta: $50 - aukojo Z.A. 
Stanevičiai, turėjo būti Z.A. Stanai
čiai. Už klaidą atsiprašome.

V.D.C. komitetas

HAMILTONO MEDŽIOTO
JŲ IR MEŠKERIOTOJŲ Gied
raičio vardo klubo valdyba sėkmin
gai vadovauja klubui su šaudykla 
savo sodyboje. Pastarąją išlaiko 
maždaug šimtinė lietuvią mokan
čių kasmet $35 nario mokestį. Jų 
išrinkta valdyba, renkama kas dveji 
metai, kad sodyba ir šaudykla būtų 
tinkamai sutvarkytos. Su mažais 
pakeitimas ta pati valdyba dirba jau 
daugelį metą nes be atlyginimo 
dirbančių savanorių skaičius labai 
sumažėjo. Šiemet bus klubo valdy
bos rinkimai visuotiniame susirin
kime birželio 6 d., 2 v.p.p.

Sodyboje numatytos sekma
dienių gegužinės: birželio 19 d., - 
Hamiltono moterų; liepos 11 d., - 
Giedraičio vardo klubo; liepos 24 
d. — “Talkos” kredito kooperatyvo; 
rugpjūčio 29 d. - sezono užbaigimo 
gegužinė. J.K.

Wasaga Beach, Ont.
Vasagos ir apylinkės Lietu

vių pensininkų klubo susirinki
mas įvyks trečiadienį, gegužės 12, 
2 v.p.p., Gerojo Ganytojo misijos 
salėje. Bus renkamas nario mokes
tis ($10) ir suėjimo mokestis ($2).

Inf.

Nori susirašinėti
Irena Mikalauskaitė, 34 m. am

žiaus, gyvenanti Lietuvoje, mėgs
tanti sportą gamtą norėtų susiraši
nėti su Kanados lietuviais. Tel. 011 
370 37297 024; E-paštas Mikalaus- 
kaitė@msn.com

JA Valstybės
Kovo 11-tąją St. Petersburgo, 

FL, lietuviai minėjo dviem rengi
niais: koncertu ir specialiu susirin
kimu. Solistės J. Leitaitės koncer
tas, globojamas Lietuvos garbės 
konsulo A. Kamavičiaus, įvyko ko
vo 3 d. Lietuvių klubo salėje. Pro
grama susidėjo iš lietuvių kompozi
torių dainų, operečių bei operų ari
jų. Solistės pasirodymu publika bu
vo sužavėta, tęsėsi nesiliaujantys 
plojimai. Tai buvusi tikra dvasinė 
atgaiva visiems koncerto da
lyviams.

Sekmadienį, kovo 14, klubo 
popietėje dalyvavo per 200 žmonių. 
Joje ir buvo paminėta Kovo 11-oji. 
Ta proga Lietuvos garbės konsulas 
A. Kamavičius “Saulės” lituanisti
nei mokyklai įteikė 600 dol. čekį, 
kovo 6 d. įvykusių golfo žaidynių 
pelną kartu perdavęs 50 dol. auką 
vieno amerikiečio, negalėjusio gol
fo žaidynėse dalyvauti. Minėjimą 
pradėjo klubo pirm. A. Kamiene, 
paprašiusi visus sugiedoti Lietuvos 
himną pakvietusi kan. B. Talaišį 
sukalbėti invokaciją. D. Mažeikie
nė padeklamavo Br. Šapkos eilėraš
tį Supink. Paskaitą skaitė žiemą 
praleidžianti St. Petersburge N. 
Malinauskienė. Ji apibūdino žmo
nių nuotaikas ir jausmus prieš 14 
metų Lietuvos sostinėje Vilniuje. 
Minėjime dalyvavo Lietuvos kari
ninkai pik. Itn. E. Karvelis ir pik. 
Itn. N. Rimkevičius su šeimomis. 
Pirmasis papildė paskaitininkės 
kalbą papasakojęs apie Lietuvos 
kariuomenės tvarką atliekamus 
darbus, pasiruošimus ŠAS (NATO) 
reikalavimams. Pik. Itn. E. Karvelis 
taipgi paliko literatūros su nuotrau
komis iš dabartinių Lietuvos karių 
gyvenimo. Pabaigai parodyta G. 
Peniko parūpinta vaizdajusotė iš 
įvykių Vilniuje Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo dienomis. Mi
nėjimas baigtas Tautos himnu.

{Lietuvių žinios, 333 nr.)

Brazilija
A. a. kun. Petras Rukšys, sa

lezietis, Sao Paulo lietuvių parapi
jos klebonas, mirė š.m. kovo 5 d., 
neatsigavęs po stuburo pažeidimo 
nelaimės. Velionis gimė 1938 m. 
gegužės 1 d. prie Oršos, Gudijoje, 
vienuoliktas iš 12 vaikų šeimos. Še
ši broliai bei seserys mirė badu ar 
neatlaikę ligų. 1944 m. vokiečių 
kariuomenė visą kaimą išvežė dar
bams į Vokietiją. Po karo Petras 
gyveno pabėgėlių stovykloje ir lan
kė lietuvių pradžios mokyklą. 1948 
m. visa šeima išvyko į Angliją. Čia 
Petras baigė vidurinę mokyklą. 
Nuo 1952 m. jis mokėsi lietuvių sa
leziečių gimnazijoje Torine, Italijo
je. Į saleziečių vienuoliją įstojo 
1955 m. Filosofijos mokslų mokėsi 
Italijoje, o teologijos - Vokietijoje. 
Kunigu įšventintas 1967 m. Vokie
tijoje. Dar trejus metus pedagogi
kos mokėsi Romoje, ir iki 1977 m, 
darbavosi lietuvių saleziečių centre 
Fraskatyje, netoli Romos. Tais me
tais kun. P. Rukšys su kitais kuni
gais saleziečiais Pr. Gavėnu, P. Ur- 
baičiu ir St. Šileika išvyko į Brazi
liją ir apsistojo Šv. Kazimiero lietu
vių parapijoje. Kun. P. Rukšys 
1994 m. persikėlė į Vilą Zeliną tal
kinti Šv. Juozapo parapijos klebo
nui kun. J. Šeškevičiui. Iš klebono 
pareigų pasitraukus prel. J. Šeške
vičiui, velionis tapo lietuvių parapi
jiečių klebonu prie kito brazilo vi
sos parapijos klebono. Jis taipogi 
redagavo mėnraštį Mūsų Lietuva, 
darbavosi lietuvių bendruomenėje, 
ruošė ir leido portugalų-lietuvių žo
dynus, platino lietuviškas knygas

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

j^TAT K^A” lietuvių kredito
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
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

bei kitą spaudą. Parapijiečių buvo 
gerbiamas dėl paslaugumo ir drau
giško būdo. Kovo 16 d. rytinės sri
ties Sao Paulo vyskupas P.L. Strin- 
gaili, saleziečių vyresnysis, su 20 
kunigų koncelebravo gedulines Mi
šias žmonių pripildytoje Šv. Juoza
po šventovėje. Giedojo A. Tatarū- 
nienės vadovaujamas choras, patar
navo 14 berniuką įskaitant ir “Pa
langos” vieneto skautus. Vila Alpi
na kapinėse maldas atliko prel. J. 
Šeškevičius. Laidotuvėse dalyvavo 
ir velionies sesuo Veronika iš Ka
nados. Lietuviai liūdi savo klebono, 
vildamiesi gauti ir kitą lietuvį kuni
gą {Draugas, 2004 m., 60 nr.)

Lenkija
Lietuvos vyriausybė kovo 17 

d. posėdyje paskyrė 176,000 litų 
lietuvių mokyklos statybai Seinuo
se paremti. Pasak vyriausybės 
spaudos tarnybos pranešimo, šios 
lėšos bus perduotos vysk. Antano 
Baranausko fondui, kuris rūpinasi 
žemės įsigijimu, statybos planais ir 
reikalingais statybai dokumentais. 
Naujame pastate veiks pagrindinė 
mokykla, gimnazija ir vaikų darže
lis. Š.m sausio pabaigoje Seinų 
valsčiaus taryba uždarė Aradnykų 
ir Lumbių lietuviškas mokyklas ir 
nutarė pertvarkyti Krasnagrūdos 
mokyklą. (BNS).

Australija
A. a. Juozas Česnaitis, 82 me

tų amžiaus, mirė vasario 28 d. 
Newcastle vietovėje. Velionis gimė 
1922 m. vasario 18 d. Kaune. Grei
tai Česnaičių šeima persikėlė į 
Šiaulius. Čia Juozukas baigė pra
džios mokyklą taip pat mokėsi 
amatų mokykloje. Vėliau šeima 
persikėlė į Tauragę. Čia J. Česnaitis 
lankė vidurinio mokslo kursus ir 
baigė juos gerais pažymiais. Jis 
buvo draugiško ir linksmo būdo, 
dalyvavo jaunimo organizacijose. 
Jam teko netgi dalyvauti skautų 
sąskrydyje prie Nemuno. Mėgo 
taipgi sportuoti, žiemą slidinėti. 
Išmoko ir arkliais jodinėti. Buvo 
muzikalus ir dainavo Tauragės 
miesto chore bei vyrų oktete, o 
karo metu priklausė kamerinės 
muzikos mėgėjų ansambliui. Karui 
baigiantis vos spėjo šeima paspruk
ti į Vakarus. Velionis į Australiją 
atvyko 1949 m. ir apsigyveno New
castle mieste. Vėliau atsiėmė moti
ną ir seserį Ziną o sesuo Janina į 
Australiją atvažiavo 1954 m. Tokiu 
būdu visi velionies artimieji įsikūrė 
vienoje vietovėje Newcastle mieste. 
Čia jis darbavosi vienoje plieno 
įmonėje, vėliau tapęs ir vieno sky
riaus vadovu. Velionis nuo pat pra
džios įsijungė į lietuvišką veiklą. 
Ėjo įvairias pareigas LB valdyboje, 
dalyvavo chore, rengė trumpus vai
dinimus, kartu su V. Nekrošiumi 
kūrė ir dainavo linksmus kupletus. 
J. Česnaitis mėgo ir keliauti. Lan
kėsi Pietų Amerikoje, plaukė Ama
zonės upe, Peru valstybėje kopė į 
kalnus. 1987 m. susipažino su iš 
Anglijos atvykusia našle Vanda 
Bagdoniene ir sukūrė šeimą. Abu 
dar apkeliavo Australiją aplankė 
Lietuvą ir Angliją. 1993 m. sunkiai 
susirgo, buvo operuotas ir pasvei
ko. 2003 m. liga atsinaujino. Šeima 
dar tikėjosi pasveikimo, bet velio
nis užgeso miegodamas. Su juo at
sisveikinimas įvyko kovo 4 d. Be- 
resfield krematoriume. {Mūst{ pa
stogė, 2004 m., 11 nr.). j. Andr

<S 
• Namai be lietuviškos spaudos - 
tai namai be tautinės šviesos.

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

http://europa
mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
msn.com
http://www.talka.net
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Hamiltono lietuvių tautinių šokių grupei “Gyvataras” groja “Žagarai”. 
Iš k. Andrius Vaičiūnas, Kazys Deksnys, Paulius Tarvydas; priekyje - 
Vaidotas Vaičiūnas Nuotr. A. Vaičiūno

Persekiotas kovotojas ir redaktorius
Prisimenant prieš dešimtmetį mirusį a.a. kunigą Lionginą Kunevičių, 

sovietmečiu leidusį slaptą laikraštį “Aušra”

Abiturientai nori pertvarkos 
Praėjusį pavasarį vykę brandos egzaminai sukėlė gana 
didžiulį šurmulį. Abiturientai skundėsi dėl neteisingų 
vertinimų, pedagogai buvo sunerimę dėl prasto egzaminų 
organizavimo. Lietuvos moksleivių parlamentas nutarė 

siekti pertvarkos

REDA ULINSKAITĖ
Moksleivių siūlymai

Egzaminų vertinimo objek
tyvumu ir moksleivių gynimu 
susirūpinęs Lietuvos moksleivių 
parlamentas pasibaigus valstybi
niams brandos egzaminams 
Švietimo ir mokslo ministerijai 
bei valstybiniam egzaminų cent
rui nusiuntė rezoliuciją. Joje siū
loma sudaryti sąlygas kiekvie
nam abiturientui pakartotinį dar
bo įvertinimą gauti likus ne ma
žiau kaip savaitei iki dokumentų 
į aukštąsias mokyklas priėmimo 
pabaigos. Taip pat siūloma po 
egzaminų sesijos grąžinti darbų 
kopijas visiems norintiems. Ko
pija galėtų būti grąžinama su
mokėjus keliolikos litų mokestį. 
Moksleivių parlamento nariai 
taip pat siūlo pratęsti apeliacijų 
padavimo laiką iki penkių darbo 
dienų, o per užsienio kalbų eg
zaminus naudoti geresnės koky
bės garso įrangą. Pasak mokslei
vių parlamento atstovo Roberto 
Mikšos, ši moksleivių atstovų 
rezoliucija sudaryta atsižvel
giant į svarbiausias problemas, 
su kuriomis susidūrė šiais me
tais brandos egzaminus laikę 
abiturientai.

- Manome, kad mūsų siūly
mas keisti egzaminų tvarką yra 
teisingas ir objektyvus. Juk dau
gelis abiturientų pakartotinai lai
kydami egzaminus jau nebespė
ja paduoti paraiškų į norimas 
aukštąsias mokyklas. Tad ir ge
rai išlaikius baigiamuosius egza
minus, kelias studijuoti būna už
kirstas. Todėl mes siūlome leisti 
egzaminus laikyti anksčiau arba 
greičiau gauti pakartotino egza
mino darbo įvertinimo atsaky
mą. Kodėl abiturientams turi bū
ti užkirstas kelias studijuoti 
aukštosiose mokyklose, - klausė 
moksleivių parlamento atstovas 
R. Mikša.

Moksleivių parlamento na
riai teigia, kad jų siūlomos idė
jos palengvintų ir praskaidrintų 
painią bendrojo lavinimo mo
kyklose vykstančią egzaminavi
mo sistemą.

— Dauguma abiturientų su
tiktų sumokėti net 20 litų mo
kestį, jei po egzaminų gautų sa
vo darbo kopiją. Jiems būtų 
naudinga žinoti savo klaidas. 
Jeigu būtų įvesta tokia tvarka, 
dingtų abejonės dėl egzaminų 
neskaidrumo, - teigė moksleivių 
parlamento nariai.

Nepatenkinti praėjusiais 
egzaminais

Moksleivių parlamento siū
lomoms pertvarkoms pritaria ir 
šiais metais bendrojo lavinimo 
mokyklas baigę abiturientai. 
Gimnazistė Asta prisipažino, 
jog brandos egzaminų rezultatai 
ją labai nuvylė. - Visus mokslo 
metus tėvai man samdė korepe
titorius. Papildomai mokiausi 
anglų, matematikos ir istorijos 
dalykų. Per egzaminus labai pa
sitikėjau savimi, gavau gana 
prastus balus. Laimei, man pa
vyko įstoti į Vilniaus universite
tą. Tačiau aš ir dabar nesupran
tu, kodėl matematikos egzamino 
balai buvo tokie prasti. Labai 
norėčiau pamatyti savo darbo 
kopiją ir susipažinti su klaido
mis. Deja, tokių galimybių nėra.

Tikiuosi, kad kiti abiturientai 
jau galės naudotis šia teise, — sa
kė Vilniaus universiteto pirma
kursė.

Abiturientė Martyna ir jos 
klasės draugas Justas teigė, ne
benorėtų sugrįžti į praėjusių me
tų gegužę.

- Užsienio kalbų egzamine 
vyravo tikras chaosas. Nieko ne
buvo galima girdėti, nes buvo 
naudojama gana prastos koky
bės garso įranga. Mes buvome 
pasimetę, tad nėra ko norėti, jog 
gavome prastus įvertinimus, - 
sakė pašnekovai. Savo draugų 
pasakojimams pritaria ir Šiaulių 
miesto apskritojo stalo valdybos 
pirmininkas Šarūnas Frolenka.

- Bus nelengva. Reikia tik 
tikėtis, jog mūsų laukiantys 
brandos egzaminai vyks sklan
džiau. Daugelis mano draugų 
yra pasipiktinę anglų kalbos eg
zaminu. Nes klausytis įrašo ne
buvo įmanoma. Istorijos egza
minas taip pat nebuvo lengvas. 
Dvyliktokai gavo labai sunkias 
užduotis. Dalis klausimų mo
kyklose net nebuvo aptarta. Ne
manau, kad sunkius istorijos tes
tus išlaikytų istorikai, kai jiems 
paduotų žemėlapį su kažkokiais 
kryžiukais. Tad teisingiausia bū
tų po egzamino gauti darbo ko
pijas. Moksleiviai galėtų už jas ir 
susimokėti. Juk dešimt ar dvide
šimt litų nėra dideli pinigai, — 
mano abiturientas.

Aktyviai jaunimo veikloje 
dalyvaujantis Šarūnas Frolenka 
teigia, jog permainų šioje srityje 
tikrai reikėtų. Šiaulietis abejoja, 
ar moksleivių parlamentui pa
vyks taip lengvai išsireikalauti 
minėtų teisių. - Iš savo patirties 
galiu pasakyti, kad Švietimo ir 
mokslo ministerija yra tokia įs
taiga, kuri nemėgsta, kad kas 
nors kišasi į jų veiklą. Tačiau 
moksleivių parlamente dirba ryž
tingi žmonės. Tad ministerijos at
stovai negalės atsisakyti dialogo, 
- mano Šarūnas Frolenka.

Švietimo darbuotojai pritaria 
moksleivių norams

Šiaulių miesto švietimo sky
riaus vedėjos pavaduotojas Ri
mas Marcinkus teigė skaitęs 
moksleivių pateiktą rezoliuciją.

- Abiturientų siūlomos idė
jos galėtų būti įgyvendintos. Tik 
moksleiviai ir švietimo atstovai 
turėtų susėsti prie derybų stalo. 
Idėja gauti ištaisyto darbo kopi
ją yra labai sveikintina. Reikėtų 
atsižvelgti ir į apeliacijų padavi
mo pratęsimą. Norint išspręsti 
šias problemas, reikia daug dis
kutuoti ir moksleiviams, ir egza
minų organizatoriams, - galvoja 
R. Marcinkus. Švietimo sky
riaus vedėjos pavaduotojas ma
no, kad visi moksleivių siūlymai 
bus apsvarstyti.

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA 

OTTO ČERKUS
mirė 2004 m. sausio 31 d. Montrealyje. Paliko sūnų 
Albertą Kanadoje, gimines, brolius ir seseris Lietuvoje. 
Palaidotas Montrealyje Sansregret kapinėse.

Liūdi ŠEIMA

KUN. KAZIMIERAS 
AMBRASAS, SJ

Šių metų vasario 28 dieną 
Alytaus Angelų Sargų šventovė
je susirinko iš miesto ir apylin
kių gausus būrys maldininkų, 
kuriems šv. Mišias atnašavo ir 
turiningą pamokslą apie mąs
laus, sąžiningo, darbštaus ir pa
reigingo kunigo gyvenimą ir 
veiklą pasakė Kauno arkivysku
pijos metropolitas Sigitas Tam- 
kevičius, SJ, su kuriuo kartu 
prie altoriaus meldėsi Vilkaviš
kio vyskupas Rimantas Norvilą, 
vyskupas emeritas Juozas Že
maitis, MIC, vietos ir keli sve
čiai kunigai.

Per pamaldas grojo kameri
nis styginių instrumentų an
samblis, giedojo alytiškių cho
ras, dalyvavo velionies brolis, 
seserys, parapijiečiai ir jo pažįs
tami, kurie, pamaldoms pasibai
gus, šventoriuje sugiedojo Vieš
paties Angelą ir Lietuva brangi.

Taip Alytun susirinkę lietu
viai paminėjo dešimtmetį, kai 
Dzūkijos žemėje, prie ošiančių 
pušų, netoli Nemuno, savo gim
tosios parapijos šventoriuje at
gulė atnaujintos lietuviškos Auš
ros leidėjas, poetas, aktyviai so
vietmečiu reiškęsis įvairiuose 
sielovados baruose šios vysku
pijos kunigas Lionginas Kune
vičius.

...”Su kunigu Lionginu Ku
nevičium kartu mokėmės Kauno 
Tarpdiecezinėje kunigų semina
rijoje. Šis klierikas pasižymėjo 
kuklumu ir darbštumu. Neteko 
jo matyti supykusio, susirauku
sio, kalbančio pakeltu tonu ar 
besiginčijančio. Kadangi turėjo 
poetinių gabumų, rašė eilėraš
čius, kurių yra išlikę rankraš
čiuose ir išspausdinta maldakny
gėse, kurį laiką buvo seminari
jos sienlaikraščio redaktorius. 
Jis parašė žodžius seminarijos 
auklėtinių himnui Nei ereliai į 
aukštumas. Šiam himnui muziką 
sukūrė ilgametis seminarijos 
bažnytinio giedojimo dėstytojas 
mons. Pranciškus Tamulevičius. 
Švenčių ir kitomis progomis se
minaristai jį ne sykį giedodavo.

Kun. Lionginas seminarijoje 
susipažino su jėzuitu T. Pranciš
kum Masilioniu ir tapo Kunigų 
bendrijos (Asociatio religiosa 
sacerdotalis) nariu. Šio sąjūdžio 
tikslas buvo uoliai rengtis kuni
gystei, siekti gilesnio vidinio 
gyvenimo. Pas T. Masilionį Pa
lėvenėje atliko aštuonių dienų 
dvasinį susikaupimą. Bedirbda
mas parapijose, jis kartas nuo 
karto susitikinėdavo su šiuo

Iš vienišumo - į bendruomenes
Per 50 metų sovietinė oku

pacija greta kitos žalos padarė 
Lietuvos žmones labai vienišus. 
Kiekvienas savo vargą ir skaus
mą neša vienišas, nesidalina su 
kitais. Sunaikintos visos bend
ruomenės. Jeigu prieš karą Lie
tuvoje 80% žmonių priklausė 
kokiai nors organizacijai, tai da
bar vos 1%. Todėl visų pirma 
norime atkurti parapijines bend
ruomenes.

Po 10 metų visose parapijo
se turėtų būti: aktyvios bendruo
menės, aktyvūs parapijų centrai, 
“Caritas”; veiklūs jaunimo cent
rai, dienos centrai vaikams iš 
problematiškų šeimų. Žmonių 
bendravimas gyvas, savitarpio 
pagalba veikli ligose, nelaimėse, 
laidotuvėse, vienatvėje, veiklios 
AA (anoniminių alkoholikų) 
grupės. Visose parapijose 3-4 
savanoriai ruošia vaikus Pirma
jai Komunijai ir Sutvirtinimui, 
katekizuoja suaugusius. Parapi
jose pravedami pokalbiai, gyvos 
maldos grupės, Sv. Rašto studi
jų būreliai, adoracijos, susikau
pimo valandos, dienos, savaitės; 
vaikų ir jaunimo stovyklos. Vi
sur aktyvi pasauliečių veikla. 
Gyvos skautų ir ateitininkų or
ganizacijos, patarnautojų ir ado
ruotojų bendrijos, blaivybės 
sekcijos, charizmatinės ir mal
dos grupės. 

švento gyvenimo kunigu, įkūru
siu Eucharistinio Jėzaus seserų 
kongregaciją.

įšventintas kunigu, vikaravo 
Kaune, Aukštojoje Panemunėje. 
Uoliai lankė ligonius, stropiai 
rengdavosi pamokslams, kate- 
chezei. Tai nepatiko ateistinei 
valdžiai. Buvo ne kartą įspėtas 
ir tardytas dėl pamokslų ir todėl 
iškeltas iš Kauno... - taip apie 
kun. Lionginą Kunevičių rašo jo 
bendramokslis jėzuitas Leonar
das Jagminas.

Pamenu jį, tada Būdviečio 
parapijos kunigą, kai jis, susiti
kęs mane Leipalingyje, skundė
si, jog nėra kam redaguoti lietu
viškų atgaivintos Aušros straips
nių, juos atidžiai atrinkti, nes 
tarp jų kartais pasitaikydavo ne 
itin palankia Bažnyčiai plunksna 
parašytų, painiais slapyvardžiais 
pasikaišiusių pavojingų saūgu- 
mietiškos pakraipos rašinių, kur 
buvo sąmoningai apeinama ob
jektyvi informacija, iškraipomi 
faktai, šmeižiami, kiršinami ne 
vien tik kunigai, bet ir Bažny
čios hierarchai. Todėl leidėjams 
reikėjo būti itin atidiems ir aky
liems. “Galiu ko nors nepamaty
ti ir pražiopsoti, o ir lietuvių kal
bos per mažai moku, kad drįs
čiau braukyti, taisyti rašybos, 
kalbos ir stiliaus klaidas...,” - 
dūsavo klebonas Lionginas Ku
nevičius, kuriam kliuvo nemen
ka našta surinkti iš ryšininkų ir 
kunigų išsklaidytą po kelias 
vyskupijas reikalingą medžiagą 
ir laiku išspausdinti, nes paskui 
kitiems ją reikėjo atitinkamai 
nufotogafuoti, padaryti siauras 
juostas ir pritaikyti, kad jos per 
patikimas rankas būtų perduotos 
užsienin.

Mudviejų su kunigu Liongi
nu bendras darbas nebuvo nei 
lengvas, nei saugus, nes iš pas
kos tais laikais man, Vilniaus 
universiteto aspirantui, paskui 
rašančiam disertaciją ir pradėju
siam dėstyti lietuvių kalbą Alma 
Mater, vis labiau ir labiau mynė 
ant kulnų, spaudė, sekiojo pėsti, 
važiuoti tie, kuriems žūtbūt rū
pėjo sugauti Kronikos ir Aušros 
ryšininkus, rengėjus, redakto
rius, leidėjus ir perrašinėtojus. 
Todėl mudu dažnai keisdavome 
susitikimų ir pokalbių vietą. Ne 
vieną kartą prisieidavo jo, at
vykstančio iš Būdviečio ar kitos 
kokios atokios vietos, laukti 
Leipalingio klebonijoje, prie 
Avirio ežero, susitikti kur krū
muose ar grybaujant panemunė- 

, se palaukti po kelias valandas 
vėluojančio ar nespėjančio visur 
sulakstyti kun. Liongino. Kar-

Tam įgyvendinti:
2003 m. naujai įrengti Pane

vėžio vyskupijos centrai: Šei
mos, Katechezės ir Jaunimo.

2003 m. sudaromos visų pa
rapijų tarybos, 2003-2005 m. 
kursai jų aktyvui ir savanoriams 
(2003 m. kursai vienai 25-30 ta
rybų narių grupei, 2004 m. - 3 
grupėms, 2005 m.- 5 grupėms).

2003- 2006 m. įvedama pa
rapijinė katekezė sakramentams 
ruošiamų vaikų visose parapijo
se, taip pat suaugusiųjų katekezė, 
2003-2005 m. kursai parapijų 
kateketams (2003 m. - 2 gru
pėms, 2004 m. - 4 grupėms, 
2005 m. - 4 grupėms).

2004- 2006 m. kursai-apmo- 
kymai dienos centrų, “Caritas”, 
jaunimo centrų, stovyklų ir įvai
rių organizacijų darbuotojams ir 
savanoriams (2004 m. - 2 gru
pės, 2005m. - 4 grupės, 2006 m. 
- 3 grupės).

2005 m. pradedami ruošti 
permanentiniai diakonai, jų 
šventimai prasideda 2009 m. Po 
to jie kartu su kunigais vadovau
ja parapijoms ir bendruome-ja parapijoms ir 
nėms.

2003-2008 m. 
suremontuojamos 
ruomenių patalpos.

2006-2011 m. visose parapi
jose palaipsniui pradeda dirbti 
1-2 apmokami darbuotojai ir 5- 
10 savanorių.

2005-2011 m. reikės išlai
kyti parapijų pastoracinius cent
rus ir jų darbuotojus (atlygini
mai, apšildymas, elektra, van
duo, telefonas ir kt.). Nuo 2011 
m. visos bendrijos jau pajėgs fi
nansuoti savo patalpas bei ren
ginius.

atstatomos ir 
visos bend-

Jonas Kauneckas
Panevėžio vyskupas, 

2003 m. rugpjūčio 5 d. 

tais miške ar pežerėje iš paskos 
pasirodęs šlubas ar apysenis 
seklys taip įkyriai klausinėdavo 
ir ant kulnų lipdavo, kad sunku 
būdavo nuo jų net tankiausiame 
panemunės ar paežerės atvašyne 
pasislėpti.

Štai, žiūrėk, iš kažkur kyšte
lėjęs raudonas automobilis stebi 
ir jau kelintą kartą nardo pašo
nėje dulkėtu, retai kieno važinė
jamu keliu, prie kurio mudu su 
kun. Lionginu, suglaudę galvas, 
aptariame taisytinus, įtartinus 
straipsnius, ar jie tiktų mūsų lei
diniui.

Matydamas, kad niekaip ne
bus galima nuo persekiotojų pa
sislėpti, reikėdavo surinktus 
grybus ir savo dviratį, kuriuo at
važiuota į sutartą susitikimo vie
tą iŠ Druskininkų, nusitraukti 
prie pat Nemuno vandens kur į 
pakalnę, kad būtų galima baigti 
redaguoti likusius straipsnius, 
ištaisyti kalbos ir minties, ap- 
gramdyti kai kuriuos politinius 
nelygumus. Ne vienąsyk, kai iš 
visų pusių pasirodydavo įtartini 
pakeleiviai, tekdavo net į kokį 
gilesnį griovį ar duobę įsiristi, 
kad būtų galima laiku suspėti at
važiuojančiam iš kokio pasima
tymo ar grįžtančiam iš krautuvių 
parengti kun. Lionginui sutvar
kytus straipsnius.

Pagaliau, pamatęs, kad per
nelyg įkyriai saugumiečiai pra
deda lipti ant kulnų, savo tuo
metiniam Bijutiškyje gyvenan
čiam provincijolui, T. Jonui Da- 
nylai, pas kurį važiuodavau 
slapčiomis laikyti filosofijos ir 
teologijos egzaminų, atlikti dva
sinius susitelkimus, trumpai 
drūtai pasakiau: “Turiu rinktis: 
arba baigti teologijos studijas ir 
būti kunigu, arba sėsti į kalėjimą 
dėl Aušros, nes mane itin smar
kiai pradėjo sekti saugumie
čiai”. Tada, ilgokai pamąstęs, T. 
Provincijolas pasakė: “Atiduok 
redagavimą kitam...” Todėl pa
sakiau kun. Lionginui, kad man 
liepta redagavimo atsisakyti. Jis 
šiam darbui tada pasitelkė Vil
niaus universitete filologiją stu
dijuojančią savo giminaitę, kuri 
jam padėjo toliau rengti spaudai 
Aušros leidinį. Nuo to laiko mū
sų susitikimai suretėjo, ypač ta
da, kai jis iš Lukšių išsikėlė į 
Alytų...

Kartais, žiemą ar rudenį, 
grįžus iš Vilniaus, iš Leipalin
gio, kad nebūtų užregistruoti au
tomobilio numeriai ir nebūtų 
aišku, kur ir ko važiuoju (mat 
mano automobilis ir prie lovos, 
kur miegodavau, elektros rozetė 
buvo paženklinta specialia ra
dioaktyvia medžiaga), reikėdavo 
ir autobusu iš Leipalingio pava
žiuoti į Būdvietį, bet iš Rudami
nos aštuonis devynis kilometrus 
reikėdavo nulinguoti iki Būdvie
čio klebonijos pėsčiam. Tada, 
suradęs kleboną Lionginą na
muose, aptardavome, atrinkda
vome visą numeriui rašliavą, o 
tada sėsdavau į krėslą kitame 
kambaryje ir taisydavau iki tol, 
kolei viskas būdavo baigta. Kle
bonijoje kun. L. Kunevičius prie 
pat durų priebutyje tarp dviejų 
lentelių buvo įsitaisęs nedidelę 
slėptuvėlę, kur laikydavo savo 
rašomąją mašinėlę: “Jeigu mane 
suimtų, tu turėtum atvažiavęs 
paimti tą mašinėlę ir toliau tęsti 
pradėtąjį darbą”, - keliskart kun. 
Lionginas man parodė, kaip jis 
išimdavo netvirtai įkaltas sieno
je vinis ir praskėtęs lenteles, 
įdėdavo į tą tarpulentę nedidelę 
rašomąją mašinėlę...

(Nukelta į 6-tą psl.)

Lietuvos kariai neša valstybės vėliavą į Nepriklausomybės aikštę Vilniuje, kur vyko Kovo 11-osios iškilmės
Nuotr. R. Piečaitienės

Lietuvos vėliava (II iš d.) prie JAV Baltųjų rūmų tarp vėliavų kitų 
valstybių, priimtų į ŠAS (NATO) Nuotr. A. Siekio

Amerikiečiai remia gimnaziją
Juozo Lukšos - Daumanto fondo parama 

gimnazijai ir gimnazistams
VIDAS VITKUS

Jau devintą kartą Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazijos buvu
siems aktyviausiems ir geriau- 
siems abiturientams Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
šventės išvakarėse įteikiamos 
Juozo Lukšos — Daumanto fon
do vienkartinės vardinės stipen
dijos. Fondas, kurio tikslas rem
ti rezistencijos puoselėjimą, J. 
Lukšos - Daumanto atminimo 
įamžinimą bei jo vardu pavadin
tos gimnazijos patriotinės veik
los skatinimą, buvo įsteigtas 
1995 m. JAV. Fondo steigimo 
iniciatorė ir pagrindinė globėja 
- buvusi Juozo Lukšos žmona 
dr. Nijolė Bražėnaitė.

Juozo Lukšos - Daumanto 
(taip pat JAV Lietuvių bei Tau
tos) fondų lėšomis šiuo metu 
remiamas ir Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijoje veikiantis J. 
Lukšos — Daumanto memoriali
nis muziejus bei Lietuvos ir už
sienio lietuvių rezistencijos stu
dijų centras. Garliavos gimnazi
ja įtraukta ir į Tautos fondo vyk
domą, vadinamąją Lietuvos 
mokyklų įdukrinimo (rėmimo) 
programą, todėl gauna daug ir 
kitos intelektualinės bei humani
tarinės paramos. Šioje veikloje 
vėl nenuilstamai Garliavos gim
nazistų labui darbuojasi gimna
zijos įdukrintoja dr. N. Bražė
naitė bei jos bendramintė ir 
bendražygė dr. Rožė Šomkaitė. 
Visa ši fondų ir privačių užsie
nio lietuvių parama padeda gim
nazijai ne tik įgyvendinti jos 
svarbiausius tikslus, bet ir vyk
dyti plačią pilietinio ir patrioti
nio moksleivių ugdymo pro
gramą.

Nuo Juozo Lukšos - Dau
manto fondo įsteigimo pradžios 
vardines stipendijas jau gavo net 
36 buvę Juozo Lukšos gimnazi
jos abiturientai, studijuojantys 
įvairiose Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Šiais metais stipen

dijos buvo įteiktos dar penkiems 
buvusiems gimnazistams - Joni- 
tai Stankevičiūtei, Dariui Norei
kai, Evaldui Užpaliui, įtinai 
Kernazickaitei ir Dianai Zabie- 
laitei. Iš viso per Šį laikotarpį 
gimnazistų stipendijoms išmo
kėta per 17000 litų.

Šį kartą stipendijų įteikimas 
vyko neįprastai. Kovo 10 d. Juo
zo Lukšos gimnazijoje pamokų 
nebuvo. Visi mokiniai ir moky
tojai nuo pat ryto lankė įvairius 
Kauno muziejus, kitas su rezis
tencija susijusias vietas. Vėliau 
visi gimnazistai ir fondo stipen
dininkai susirinko į kino teatrą 
žiūrėti vaidybinio filmo apie 
Juozą Lukšą - Daumantą ir 
Lukšų šeimos tragediją - “Vie
nų vieni”. Prieš filmo pradžią 
visus pasveikino ir J. Lukšos - 
Daumanto fondo stipendijas 
įteikė šio fondo koordinatoriai 
Lietuvoje - Antanas Lukša (Lie
tuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos tarybos pirminin
kas) bei Vidmantas Vitkauskas 
(Garliavos Juozo Lukšos gimna
zijos direktorius). A. Lukša savo 
kalboje jaunimui palinkėjo ne
nuilstamo idealizmo, pasiauko
jančios veiklos ir visuomet išlik
ti vertais savo senelių žygdar
bių. V. Vitkauskas džiaugėsi 
gimnazijos laimėjimais ne tik 
respublikiniu, bet ir tarptautiniu 
mastu, dėkojo visiems gimnazi
jos garsintojams, rėmėjams bei 
globėjams. Visi salėje esantys 
renginio dalyviai džiugiai pri
ėmė direktoriaus perduotus dr. 
N. Bražėnaitės linkėjimus bei 
sveikinimus. Ne mažiau audrin
gai buvo sutikta ir žinia, kad dr. 
N. Bražėnaitė skiria 25,000 JAV 
dolerių gimnazijos veiklai ir la
biausiai gimnazijai nusipelniu
siems moksleiviams remti. Šie 
pinigai bus laikomi JAV tautos 
fonde ir pagal nustatytą tvarką 
kiekvienais metais paskirstomi 
įvairioms gimnazijos patriotinio 
ugdymo reikmėms.



“Lietuvių balso” premijų iškilmės 2004.III.14 Jaunimo centre, Čikagoje. Garbės svečiai: (iš k.) Vytautas Ka
džius, Daina Dumbrienė, Stasė Petersonienė, Danutė Bindokienė, gen. konsulas Arvydas Daunoravičius, 
garbės konsulas Vaclovas Kleiza ir Vytautas Vilimas Nuotr. Z. Degučio

Persekiotas kovotojas ir

“Lietuvių balso” dviguba iškilmė
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Š. m. kovo 14 d. Jaunimo 
centre, Čikagoje įvyko Lietuvių 
balso rengta Lietuvos nepriklau
somybės 14 m. sukakties ir III 
literatūrinio konkurso Mes - Lie
tuva premijų įteikimo iškilmė.

Visus pasveikino Lietuvių 
balso leidėjų vardu pirm. Daina 
Dumbrienė ir pakvietė Dalią So- 
kienę vadovauti programai.

Sugiedojus Lietuvos himną 
ir kun. Rimvydui Adomavičiui 
sukalbėjus invokaciją, D. Sokie- 
nė perskaitė Valstybės atkūrimo 
aktą.

Po to sekė LR gen. kons. 
Čikagoje Arvydo Daunoravi- 
čiaus žodis. Pasveikinęs susirin
kusiuosius kovo 11-osios proga, 
jis kalbėjo apie Lietuvos įstoji
mą į ŠAS (NATO) ir Europos 
sąjungą ir su tuo susijusius 
pokyčius. Iškėlė pliusus ir minu
sus, kurie gali atsirasti dėl 
padidėjusios konkurencijos. Lie
tuvai vis tiek reikėtų įvairių 
reformų sakė jis, ar Lietuva eitų 
į ES, ar ne. Bet būnant ES nare 
reformos bus lengviau ir grei
čiau įvykdomos.

Antroji šventės dalis - pre
mijų paskyrimas. Šio trečio lite
ratūrinio konkurso vertinimo 
komisijos pirm. Danutė Bindo
kienė, Draugo vyr. redaktorė, 
savo trumpame žodyje pastebė
jo, kad I-jam konkursui, kurio

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

ŽEMIAUSIA KAINA
BET KUR!
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Skambinant Šiaurės Amerikoje 
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Tarptautiniams skambučiams 
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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 skambučiams taikomas 25 centų minimumas. 

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

A wholly owned subsidiary of Newlook Industries Corp, a publicly 
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tema buvo partizanų kovos ir 
kančios, buvo atsiųsta 54 
rankraščiai, II-jam Vardan 
nedalomos tautos - 76 rankraš
čiai ir šiam III-jam, kurio tema 
Lietuvos valstybingumo ir Min
daugo karūnavimo 750 m. su
kaktis - 64 rankraščiai.

Vertinimo komisiją sudarė 
Danutė Bindokienė, Robertas 
Keturakis, Gražina Mareckaitė, 
Stasė Petersonienė ir Vytautas 
Volertas.

D. Bindokienė perskaitė 
vertinimo komisijos aktą. I-ji 
premija, 5,000 dol., paskirta Vy
tautui Bubniui už rankraštį Tas 
ryto laukimas, II-ji, 3,000 dol., 
Juozui Jasaičiui už Ganytojas ir 
III-ji, 2,000 dol., Juozui Vytau
tui Voveriui už Čia mūsų žemė. 
Visų šių premijų mecenatas - 
dr. Jonas Adomavičius.

Lietuvių balso red. Vytautas 
Radžius savo žodyje dėkojo ver
tinimo komisijai už jos atliktą 
kruopštų, sunkų darbą ir visų 
trijų konkursų mecenatui dr. Jo
nui Adomavičiui; perskaitė jo 
žodį, skirtą šio vakaro laurea
tams. Kadangi nei vienas 
laureatas šį kartą negailėjo at
vykti, tai premijos jiems bus 
persiųstos į Lietuvą.

I-osios premijos laureato 
laišką perskaitė Dalia Sokienė. 
Jame laureatas Vytautas Bubnys 
dėkoja už premiją ir trumpai 
papasakoja apie premijuoto kū
rinio užuomazgą ir tolimesnį jo 
plėtojimą.

Iškilmės metu buvo pagerb
ta ir pedagogė, rašytoja, visuo
menininke Stasė Petersonienė- 
Vanagaitė. LR gen. kons. A. 
Daunoravičius perskaitė prez. R. 
Pakso jai skirto apdovanojimo 
Vasario 16-osios proga už dar
bus Lietuvai ir lietuvybei aktą ir 
įteikė Vytauto Didžiojo ordino 
Riterio kryžių. Stasė Petersonie
nė taip pat buvo apdovanota ir

Lenkija -7.9 centai
9t. Peterburgas - 8 centai
D. Britanija - 5.9 centai

Kanada - 3.9 centai

Pagerbta Stasė Petersonienė Jau
nimo centre, Čikagoje, “Lietuvių 
balso” šventėje 2004.111.14

Nuotr. Z. Degučio

JAV LB Švietimo tarybos žy
meniu už ilgametę pedagoginę 
veiklą. Apdovanojimo aktą per
skaitė ir trumpai apie jos nueitą 
kelią kalbėjo LB Švietimo tary
bos atstovas Juozas Polikaitis.

Stasė Petersonienė mokyto
javo Lietuvoje, Vokietijoje ir 
JAV. Ji buvo ne tik mokytoja, 
bet ir direktorė Lietuvių gimna
zijos Oldenburge, Vokietijoje, ir 
Pedagoginio lituanistinio insti
tuto Čikagoje. Ji yra kelių kny
gų autorė ir koautorė, Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininkė. Ji 
- patriotė ir rezistente, sovietų 
okupacijos metais sėdėjusi kalė
jime ir 1941 m. birželio 23-čią 
išvaduota. Vokiečių okupacijos 
laikais gelbėjo žydus ir už tai 
yra apdovanota žūvančiųjų gel
bėjimo kryžiumi. Taip pat yra 
apdovanota M. Mažvydo meda
liu ir Lietuvos vyčių Metų mo
ters žymeniu.

St. Petersonienė savo padė
kos žodyje sakė, kad tuo būdu ji 
mato pagerbtus ir kitus mokyto
jus, dirbusius, kaip ir ji. O mo
kytoja ji norėjo būti jau gimna
zijos laikais ir jos motto buvo 
palaimintojo arkiv. J. Matulaičio 
žodžiai - taisykime blogį gerumu!

Po to sekė sveikinimai ir 
linkėjimai. Kalbėjo garbės kons. 
Vaclovas Kleiza, Lietuvių fondo 
t-bos pirm. dr. Antanas Razma, 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro pirm. dr. Jonas Račkaus
kas, Pedagoginio instituto direk
torė Milda Šatienė.

Padėkos žodį tarė Daina 
Dumbrienė visiems, prisidėju- 
siems prie šios iškilmės rengi
mo. Po trumpos pertraukos buvo 
meninė dalis. Dainavo operos 
solistė Nida Grigalavičiūtė. Jai 
akompanavo muzikas Ričardas 
Šokas. Po programos visi vaiši
nosi Aldonos Šoliūnienės pa
ruošta vakariene.

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

AtA
BRONEI KARNILAVIČIENEI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui, mūsų 
choristui VACLOVUI KARNILAVIČIUI -

Toronto pensininkų klubo choras “Daina "

(Atkelta iš 5-to psl.)
Tačiau kuo toliau, tuo įky

riau ir stropiau mitrių maskviš
kės Liubiankos tikslams tarnau
jančių berniukų būdavau ant 
kulnų minamas. Jie nesidrovė
davo tiek atvirai, tiek slapčiomis 
mane stebėti ne tik išvažiuojantį 
Vilniun ar visur kitur, bet ir jus- 
davau, kad namuose būdavo da
romos slaptos kratos, nes nesyk 
buvo palikti ryškūs pėdsakai, 
mėginta pasikėsinti į gyvybę - 
slapčiomis sugadinti automobi
lio stabdžiai, kad iš vamzdelių 
ištekėtų hidrolis, būdavo atsukti 
varžtai, palikta kambaryje radio
aktyvių medžiagų, pasiklausoma 
pokalbių telefonu, priešais na
mus, kur parvažiuodavau į 
Druskininkus po paskaitų pail
sėti, buvo užverbuoti kaimynai, 
specialiai įtaisytas aktyvus ste
bėjimo punktas.

Tam tikslui kitapus kelio 
buvo pastatytas net tam namelis 
su atitinkamais gyventojais. Kai 
vėliau nuvažiuodavau pas kun. 
Lionginą į Lukšius, kitą jo para
piją, kur buvo iškeltas, irgi bū
davo taikomas tas pats sekimo 
metodas - kur nors šventoriuje 
ar prisiglaudęs prie kokio namo, 
tūnodavo koks apšepusiu paltu 
tipukas, vis tėmydamas į švento
rių ar į klebono kiemą, jo lan
gus, už kurių mudu su kun. 
Lionginu tardavomės, kalbėda
vomės...

Pagaliau sėdint prie stalo 
Marijampolės vyskupams - Ri
mantui Norvilai, Juozui Žemai
čiui, MIC, - Alytaus kunigams, 
susirinkus patiems artimiau- 
siems svečiams ir Kunėvičių 
šeimos nariams Alytuje, Aldona 
Kunevičiūtė-Turauskienė taip 
savo kalboje prie stalo pasakė: 
“Praėjus dešimčiai metų po bro
lio kun. Liongino mirties, noriu 
pasidalinti keliais prisiminimais 
ir papasakoti vieną istoriją iš 
Dalai Lamos knygos Tyra šir
dis. Gyveno du vienuoliai - mo
kytojas ir mokinys. Kartą norė
damas paskatinti savo mokinį, 
mokytojas jam pasakė: “Kurią 
nors dieną mes būtinai surengsi
me iškylą”. Po kelių dienų jis, 
aišku, pamiršo savo pažadą. Kai 
mokinys vėliau priminė moky
tojui aną ketinimą, šis atsakė 
esąs labai užsiėmęs ir neturįs 
laiko iškylauti. Laikas bėgo, o

Dainuos vyrų širdys 
kai per Lietuvą eis

l kiekvieną kalnelį padėjau po 
saulę,

Tai gražu bus vaikučiams, kai 
jos visos tekės.

Į kiekvieną krūtinę padėjau 
po žodį...
Šia daina Toronto “Aro” vy

rai savo sodriais balsais įsiliejo 
į praėjusių metų Dainų šventės 
Lietuvoje repertuarą. Tiesa, ne 
visi ariečiai galėjo dalyvauti šio
je šventėje, tačiau tie, kurie da
lyvavo, atstovavo visam “Aro” 
chorui.

Š.m. kovo mėnesį “Aras” 
Toronto Lietuvių Namuose su
rengė savo 26-ąjį koncertą. 
Skambi daina, išradingai ir me
niškai choro vadovės Lilijos Tu- 
rūtaitės parinktas repertuaras, 
kuriame liaudies dainos persipy
nė su partizaninėmis, o lietuviš
kas folkloras su žymių Lietuvos 
kompozitorių kūriniais, lėmė 
koncerto sėkmę. Ir ne tik tai, va
dovės gebėjimas perduoti savo 
muzikinę aistrą ir “ištraukti” iš 
vyrų per koncertą kiek galima 
daugiau, padėjo ariečiams su
skambėti visu pajėgumu.

Kalbant su Lilija Turūtaite 
apie jos vadovaujamą chorą, jo 
repertuarą, į kurį vadovė kreipia 
išskirtinį dėmesį ir kurį sudaro 
ne tik liaudies muzika, bet ir 
klasikiniai kūriniai, pasakojant 
jai apie tuos šaunius jau gerokai 
pasidabruotais smilkiniais vy
rus, kuriuos vadovė vertina su 
ypatinga meile ir pagarba, - ne
jučia kyla mintis, kad pagrindi
nė vadovų užduotis yra kuo il- 

kelionės taip ir nebuvo. Kai vėl 
mokinys paklausė savo mokyto
ją, vėl buvo jam atsakyta, kad 
dėl laiko stokos niekaip negalįs 
ištrūkti į žygį. Vienądien moki
nys pamatė į kapines nešant nu
mirėlį. Mokytojas paklausė: 
“Kas ten dedasi?” Mokinys at
sakė: “Vargšelis išsirengė į iš
kylą...”

Panašiai esti ir mūsų gyve
nime. Kol savo įsipareigoji
mams neskiriame tam laiko, vi
sados atsiranda kitų reikalų ir 
visada būname pernelyg užsi
ėmę.

Taigi šiandien mūsų šeima 
nuoširdžiai dėkoja Ekscelenci- 
joms, broliams kunigams, para
pijiečiams, kaimynams, bičiu
liams ir pažįstamiems, kurie, su
radę laiko, pasimeldė, aplankė 
mūsų brolio kapą, parapijos baž
nytėlę, kurioje jis buvo pakrikš
tytas ir kur prabėgo patys gra
žiausi jo vaikystės, jaunystės 
metai. Kiekvienąsyk jis išskubė
davo patarnauti šv. Mišioms, 
kurioms jis anais laikais kartais 
patarnaudavo net trejoms. Vai
kystėje parašytas jo pirmasis ei
lėraštis: Mea culpa, į krūtinę nu
sižeminęs mušuos... Man tada jis 
buvo nepaprasto grožio ir nuo
širdumo kupinas, todėl išmokau 
mintinai. Jo svajonės išsipildė - 
tapo kunigu. Daug dirbo, labai 
mylėjo žmones. Sunku atskirti iš 
jo nuveiktų darbų, kurie čia bu
vo Tėvynei skirti, o kurie Baž
nyčiai. Atrodo, viskas taip suly
dyta jo prakaitu, krauju, protu, 
širdimi ir visa jo būtimi. Tik jo 
sveikata vis prastėjo. Po sunkios 
ligos jis vėl sugrįžo paliegęs į 
tėviškę. Vieną dieną bevaikščio
damas po šventorių parodė vietą 
ir pasakė savo norą, kad būtų 
palaidotas prie zakristijos. “Čia 
girdėsiu zakristijos durų varsty
mą ir per langą varpelio skam
besį kunigo, išeinančio šv. Mi
šių aukoti...”

Taip, mielas kun. Lionginai, 
išsipildė Tavo svajonės. Tu at
gulei prie Šv. Angelų Sargų 
šventovės, tarsi ištikimas sargas 
ir šiandien Tu ją saugai, girdi 
kiekvieną dieną to varpelio 
skambesį. Anot apaštalo Pau
liaus, iškovojai gerą kovą, bai
gei bėgimą, išlaikei tikėjimą. O 
mes šiandien didžiuojamės ta
vuoju paliktu šventu kunigo, lie
tuvio, žmogaus pavyzdžiu.

giau išlaikyti šią unikalią, vie
nintelę tokio tipo Šiaurės Ame
rikoje meninę grupę.

Vadovė neslepia didžiulio 
savo troškimo pritraukti kuo 
daugiau jaunų žmonių į chorą. Ir 
jie ateina. Štai neseniai ariečių 
gretas papildė G. Stirbys, o vė
liau ir jo tėvas. Laukiama ir tiki
masi jų daugiau.

Visi mėgstame “Aro” dai
nas, jas girdime ne tik per jo 
koncertus, bet ir per Toronto, 
Hamiltono, Montrealio lietuvių 
radijo programas. Jo dainų įra
šyti du diskai keliauja ir popu
liarina jį tarp Amerikos lietuvių. 
Taip pat Lietuvos radijas turi jo 
muzikinius įrašus.

Prieš kiekvieną naują sezo
ną vadovė nuogąstauja, kiek su
sirinks vyrų, kiek ateis naujų, ar 
neišskris aras, kaip tas paukštis, 
nesugrįžtamai? Ir koks džiaugs
mas, kai vyrai nepaleidžia 
paukštės iš savo rankų... Jiems 
aktyviai talkina ilgametis choro 
seniūnas Vytautas Pečiulis.

Vyrai turi savo tradicijas. Ir 
linksmas, ir liūdnas. Štai pasta
rasis koncertas iškilmingai buvo 
dedikuotas buvusiam ilgame
čiam choristui iš Hamiltono Si
mui Karnui. Tik mirtis nutraukė 
šio choristo ryšį su “Aru”, o 
ariečiai atidavė gilią pagarbą 
buvusiam savo “šeimos nariui”.

Moka vyrai pagerbti tuos, 
kurie savo gyvenimą paskyrė 
lietuviškai dainai išeivijoje. Ne
seniai nutrūko vieno iš ariečių 
veteranų, “Aro” steigėjų Petro 
Murausko daina. Visi iškilmin
gai palydėjo į paskutinę kelionę 
savo draugą, kuris prieš mirtį iš
reiškė paskutinį norą būti pa
laidotam su “Aro” apranga.

Jau kūrybine branda pa
ženklinta ši meninė grupė, kaip 
ir kiekvienas muzikinis viene
tas, gyva savo kūrybine dvasia 
bei polėkiu. Tad dar ne kartą 
mūsų šaunieji vyrai užtrauks Že
mėj Lietuvos, ąžuolai žaliuos.

Virginija Ruškienė
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Pražydo gėlės ir dangus... Nuotr. Simo Augaičio

Palaidojus Lietuvos ambasadorių
A. a. STASYS SAKALAUSKAS 1946 - 2004
Šių, 2004 metų kovo 25-ąją 

pavasaris ant savo sparnų parne
šė liūdną žinią - eidamas 58-uo- 
sius metus Kaune mirė Lietuvos 
nepaprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Stasys Sakalauskas, 
vienas pirmųjų nepriklausomy
bę atkūrusios Lietuvos diplo
matų.

S. Sakalauskas gimė Kau
ne 1946 m. Gimtajame mieste 
jis baigė S. Nėries vidurinę mo
kyklą, Kauno politechnikos ins
titutą. Gabus jaunas specialistas 
buvo pakviestas dirbti institute. 
Čia jis apgynė technologijos 
mokslų daktaro disertaciją. Jam 
buvo suteiktas docento vardas.

Diplomato karjerą j is pradė
jo 1991 m., tapdamas Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos vy
resniuoju specialistu. Po trejų 
metų jis paskiriamas į Lietuvos 
ambasadą JAV patarėju politi
kos klausimais; kartu ėjo karinio 
atstovo pareigas. 1997 m. jis bu
vo paskirtas Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos sekretoriu
mi, o tų pačių metų rugsėjį - ne
paprastuoju ir įgaliotoju Lietu
vos ambasadoriumi Vašingtone.

Jo veikla buvo paženklinta 
svarbiais darbais, Lietuvai grįž
tant į Vakarų valstybių bendriją. 
Ambasadorius rūpinosi Lietuvos 
stojimo į ŠAS (NATO) reikalais 
dar tuomet, kai šį tikslą kiti lai
kė nerealiu ir net nebūtinu. To
dėl S. Sakalauskas susilaukdavo 
priekaištų dėl šios savo veiklos. 
Jis siekė užmegzti gerus ryšius 
ir su JAV lietuviais, ir su aukš
čiausiais JAV vyriausybės pa
reigūnais. Plėtodamas šiuos ry
šius, jis kūrė plačią paramos 
Lietuvai koaliciją. S. Sakalaus
kas su visais bendravo lengvai ir 
šiltai.

Gerai mokėdamas ne vieną 
užsienio kalbą, užmezgė ryšius 
su įvairių šalių bendruomenė
mis. Štai laisvai bendraudamas 
su lenkais, laimėjo JAV lenkų 
bendruomenės palankumą ir pa
didino jos paramą Lietuvos sie
kiui būti pakviestai į ŠAS 
(NATO).

Būdamas technologijos moks
lų daktaras, Stasys Sakalauskas 
gerai suvokė informacinių tech
nologijų svarbą, dalyvavo die
giant pirmąją elektroninio pašto 
sistemą tarp Lietuvos ir JAV. 
Šiuo pirmuoju informacijos per
davimo kanalu paskutinėmis So
vietų Sąjungos egzistavimo die
nomis buvo užmegzti Lietuvai 
gyvybiškai svarbūs ryšiai.

Tapęs ambasadoriumi, ve
lionis stengėsi paspartinti pažan
gių technologijų plėtrą savo ša
lyje. Vienas iš daugelio jo veik
los tikslų buvo pašalinti soviet-

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

Ambasadorius
STASYS SAKALAUSKAS

mečiu galiojusį technologijų 
prekybos uždraudimą, nes S. 
Sakalauskas puikiai suprato, kad 
galimybė legaliai eksportuoti 
pažangias technologijas yra la
bai svarbu šaliai, skatina jos 
ekonomikos augimą. Ambasa
dorius buvo vienas iš tų, kurie 
praskynė kelią pažangioms tech
nologijoms, kurios dabar vis 
plačiau diegiamos Lietuvoje.

Velionis turėdamas įgimtą 
diplomato talentą, rasdavo ge
riausius sprendimus labai sudė
tingose situacijose. Jis mokėjo 
akimirksniu pajusti susitikimų 
nuotaiką ir, jei reikėjo, ją tinka
mai pakeisti. Nuostabiausia jo, 
diplomato, asmeninė savybė - 
nuolatinis ryžtas ginti savo ša
lies interesus. S. Sakalauskas 
džiaugėsi savo diplomatinės 
veiklos metu užmegztais drau
gystės ryšiais, juos vertino. Jis 
gebėjo gausinti sąjungininkų, rė
mėjų ir draugų gretas, papildy
damas jas net buvusiais skepti
kais Lietuvos siekių atžvilgiu.

Grįžęs iš JAV, nuo 2001 m. 
dirbo Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje ambasadoriumi ypa
tingiems pavedimams. Labai 
liūdna ir skaudu, kad Lietuvos 
diplomatijos karys nebepamatys 
savo pasėtos sėklos vaisiaus - 
Lietuvos pilnateisės narystės 
ŠAS (NATO).

Jis paliko žmoną Jūratę bei 
du sūnus, Antaną ir Vytą, bro
lius Rimą ir Algį su šeimomis, 
su kuriais kartu liūdime ir reiš
kiame gilią užuojautą.

A.a. ambasadorius Stasys 
Sakalauskas buvo pašarvotas sa
vo gimtajame mieste - Kaune, 
laidotuvių namuose “Liūdesys” 
(Jonavos g. 220). Šv. Mišios už 
velionį buvo aukojamos Vytauto 
Didžiojo šventovėje. Palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse.
Buvę Velionies bendradarbiai

http://WWW.10-10-580.com


“Sakmė apie knygnešį” □ KULTURIIIIEJE VEIKLOJEJUOZO KUNDROTO romanas apie spaudos 
laisvės kovotojus

KAZYS BLAŽEVIČIUS
Ką tik Lietuvos knygynuose 

pasirodė rašytojo ir publicisto 
Juozo Kundroto romanas Sakmė 
apie knygnešį (Kaunas, “Ryto 
varpas”, 2004, 1000 egz., 235 
psl.). Knygos autoriaus pilietinę 
poziciją nusako įrašas asmeni
niame knygženklyje: “Aš gyve
nu knygomis - jos kaip gyvos. 
Mylėti knygą, vadinasi, mylėti 
žmogų”. J. Kundrotas myli kny
gą, žmogų, Tėvynę, tautos istori
ją. Iš čia aišku, kodėl autorius pa
sirinko tokią temą savo romanui.

Spaudos draudimo panaiki
nimo šimtmečio jubiliejaus išva
karėse pasirodžiusią knygą jos 
autorius skiria “visiems žino
miems ir nežinomiems knygne
šiams, atlikusiems neįkainojamą 
žygdarbį gimtojo žodžio, lietu
vybės ir Tėvynės labui”.

Romano herojumi knygos au
torius pasirinko knygnešystės 
simbolį, pelnytai vadinamą 
“knygnešių karaliumi” Jurgį Bie- 
linį - iš kaimo kilusią nepaprastai 
taurią asmenybę, visą savo gy
venimą paskyrusią tautos žadi
nimui, lietuvybės gaivinimui.

Anot knygnešystės metrašti
ninko Petro Rusecko, spaudos 
draudimo gadynė (1864-1904 
m.), sunkiu slogučiu buvo pri
slėgusi mūsų tautą.

“(...) Mažytė lietuvių tauta - 
pavergta, neorganizuota, su vi
sai mažu sąmoningų žmonių 
skaičiumi - stojo į kovą su mil
žiniška Rusija dėl savo panie
kintų teisių, stojo vienui viena 
(...)”. Toje kovoje vienas iš nar
siausių karių kaip tik ir buvo 
Bielinis.

Romano autorius skaitytoją 
veda sunkiu, painiu ir rizikingu 
knygnešio gyvenimo keliu, su
pažindindamas su asmenimis, 
turėjusiais įtakos jo gyvenimui. 
Tai vyskupas Valančius, įstatęs 
Bielinį į knygnešio kelią, tai 
pirmosios stambios knygnešių 
draugijos - Garšvių - organiza
toriai Mitkai, gelbėję knygnešio 
gyvybę, tai Gabrielė Petkevičai
tė, tai Garšvių draugijos išdavi
kas Skutas ir kt.

Įdomus knygnešio ir Vysku

po pokalbis, iš kurio aiškėjo 
Valančiaus požiūris į rūsčią 
realybę, formavęs paties vysku
po veiklą ir nulėmęs tolesnį 
knygnešio gyvenimą: “Nėra to
kios šalies, galinčios užstoti 
mus. Galima pasikliauti tik sa
vimi, savo tauta, jos vienybe, 
kurią turime pažadinti. Vien 
įtūžio nepakanka. Nebus vieny
bės, nebus ir ateities, šviesa, tie
sa ir laisvės troškimas turi su
vienyti lietuvius. Neužtenka su
vokti, kad mūsų žemę trempia 
priešo kojos. Nuo to suvokimo 
žemė iš po jo kojų neslysta. Ir 
niekados neslys. Kol manysim, 
kad lietuvių tautos likimas nu
lemtas, tol ir būsim savo ir 
svetimųjų vergais... Nelauk iš 
nieko dovanos, juo labiau kad 
kas tau dovanotų laisvą tėvynę!” 

Pokalbis su vyskupu ir pa
darė Bielinį ministeriu, Baltuoju 
Ereliu, Lietuvos karaliumi, ne
palaužiamu kovotoju su paver
gėjais.

Kiekvienas skaitytojas susi
mąstys paskaitęs skyrelį “Atei
ties žmogus. Misterija”. Tame 
skyrelyje knygnešys - XIX š. 
žmogus - bando polemizuoti su 
išpuikusiu ir arogantišku Atei
ties žmogumi - XXI š. žmogu
mi, kuriam neegzistuoja amži
nosios vertybės, o knyga - tik 
pelėsiais dvokia.

1918 m. pradžia, artėjo Va
sario 16-oji. Knygnešys intuity
viai jaučia, kad tuoj tuoj Vilniu
je spręsis Lietuvos likimas. Kaip 
tas viskas gali vykti be jo?! Jis 
skuba, kaip kad visą gyvenimą 
kažkur skubėjo. Jis būtinai nori 
nuvykti į Vilnių, bet dar reikia 
užbaigti kai kuriuos darbus. 
1918 m. sausio 18 d. Katinų km. 
(Pasvalio r.) po kryžiumi ant 
Lėverio kranto suklupo knygne
šys. Suklupo amžiams:

“Tėvų kapai ant kalno, ten, 
po beržu, Ten baigė savo pasaką 
suklupęs knygnešys...”

Knyga Sakmė apie knygnešį 
priklauso tai knygų kategorijai, 
kurią skaitytojas padeda ant 
stalo tik užvertęs jos paskutinį 
lapą. Ši knyga yra graži dovana 
spaudos draudimo panaikinimo 
šimtmečio minėjimo išvakarėse.

“Muzikos kalendorius”
ED. ŠULAITIS

Čikagą pasiekė Muzikos ka
lendorius, skirtas 2004-siems 
metams, kurį atsiuntė jo sudary
tojas muzikologas Vaclovas 
Juodpusis iš Vilniaus.

Tai jau 14-sis panašus leidi
nys, išleistas Lietuvos muzikos 
rėmimo fondo. Šioje 144 pusla
pių knygelėje yra pateikiamos 
Lietuvos, išeivijos ir kitų šalių 
muzikos srities veikėjų bei dar
buotojų gyvenimo, muzikos kū
rinių atlikimo sukaktys 2004- 
siais metais. Čia kai kurie muzi
kai ar renginiai primenami 
trumpais komentarais arba pla
tesniais straipsniais.

Pirmoje vietoje puslapis ski
riamas kompozitoriui prof. Vla
dui Jakubėnui (1904.V.15 - 
1976.XI1.13), kurio šimto metų 
sukaktis šiemet bus minima. 
Šalia jo nuotraukos dedamas 
kompozitoriaus (jis buvo ir 
straipsnių ir recenzijų muzikos 
klausimais autorius) pasisakyda
mas ir muz. Fausto Strolios atsi
liepimas apie šį kūrėją.

Kalendoriuje yra pažymėti 
šimtai muzikos srities darbuoto
jų, kurių pavardes matome 
rodyklėje. Tokiu būdu reikia

FIRE

Velykų senelė Toronto Maironio mokykloje su penkto skyriaus mokiniais

Atsiųsta
KITOKS - VILIUS ORVI- 

DAS. Sudarytoja Daina Parulskie- 
nė. Redaktorė - Rūta Karvelytė. 
Dailininkas - Kunotas Vildžiūnas. 
Leidėjas - Dialogo Kultūros insti
tutas (Vilniaus 39-403, Vilnius 
2600). Tiražas - 2500. Vilnius, 
2003 m., 230 psl. Tai leidinys apie 
liaudies menininką, originalios so- 
dybos-muziejaus, dvasinio centro 
kūrėją, giliai krikščioniškos dvasios 
žmogų.

Lijana Satavičiūtė, ANTA
NAS TAMOŠAITIS. Gyvenimo 
ir kūrybos kelias. Redagavo Tere
sė Valiuvienė. Į anglų kalbą vertė 
Laima Junevičienė ir Izolda Gab
rielė Geniušienė. Knyga išleista 
Antano Tamošaičio lėšomis. Leidi
mą parėmė Aldona Mažeikaitė-Ve- 
selkienė ir Lietuvos Kultūros mi
nisterija. Vilniaus dailės akademi- 

Nuotr. A. Šimonėlienės jos leidykla. Vilnius, 2003 m. Tirą-

mus asmenis galima greitai susi
rasti. Anksčiau tokios rodyklės 
kalendoriuje nebūdavo.

Savo žodyje kalendoriaus 
rengėjas V. Juodpusis sako: “Šis 
leidinys ateis į pagalbą tiems 
muzikinės kultūros puoselėto
jams, kuriems rūpi Lietuvos 
žmogus, jų dvasinis pasaulis. 
Bibliotekų darbuotojai ir kiti 
kultūrinių renginių organizato
riai čia ras daug faktų apie 
Lietuvos kompozitorius ir atli
kėjus, lietuvių išeivijos muzi
kus, jų visų nuveiktus darbus 
Lietuvoje ir užsienio kraštuose, 
taip pat apie garsiuosius pa
saulio muzikus. Be jų visų neįsi
vaizduojame kasdieninės muzi
kinio gyvenimo tėkmės”.

Autorius savo kreipimęsi į 
skaitytojus rašo, kad jau ruošia
mi 2005-jų metų Muzikos kalen
doriaus rankraščio puslapiai. Jis 
pažymi: “labai lauksiu kiekvie
no Jūsų atsiliepimų, vertinimų ir 
žinių apie ateinančiais metais 
minėtinas muzikines datas”.

Žinias ir atsiliepimus reikia 
siųsti: V. Juodpusiui, A. Goštau
to g. 4 - 3, 2001 Vilnius, Lietu
va. arba ei.paštu: liučiva@ta- 
kas.lt.

Prisikėlusi gyvybė tulpių žieduose... Nuotr. Simo Augaičio

| Palaimintojo Matulaičio dvasia
Sės. ONA MIKAILAITĖ

Džiugu pasitikti 2003 m. pa
baigoje išleistą knygą Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio dvasios 
sklaida, išėjusią Vilniuje, minint 
vyskupo Matulaičio ganytojavi- 
mo 85-tąsias metines. Šis di
dokas 336 psl. veikalas apima 
24 paskaitas iš trijų matulaitinių 
simpoziumų 2002 m. eigoje Lie
tuvoje ir Lenkijoje. Nelengvą 
redagavimo darbą sumaniai atli
ko kun. Vaclovas Aliulis, MIC.

Redaktorius simpoziumus va
dina “tarptautiniais”, nes jie vy
ko ne viename krašte ir paskaiti
ninkai buvę įvairių tautybių bei 
luomų. Pirmasis teologinis sim
poziumas Vilniuje, Kaune ir 
Marijampolėje, buvo gana ne
įprasta, bet įdomia tema: Šven
tumas visiems pagal šv. Pran
ciškų Salezą ir Palaimintąjį Jur
gį Matulaitį. Šios konferencijos 
paskaitos iš įvairių aspektų lygi
na Ženevos vyskupo šv. Pran
ciškaus Salezo tikėjimo atnauji
nimo veikalą su Palaimintojo 
Jurgio, daugmaž keturiais šimt
mečiais vėliau, sugebėjimu kitus 
patraukti prie Kristaus ir Jo Baž
nyčios. Jų dviejų panašumus taik
liai ir gražiai susumavo įžanginį 
žodį taręs vysk. dr. J. Boruta: 
“Šių skirtingų epochų šventųjų 
dvasinė giminystė nesunkiai už
čiuopiama jų dvasingumą prista
tančiais šūkiais, sentencijomis: 
‘Blogį nugalėk gerumu’ (Matu
laitis), ‘Šaukštu medaus galima 
daugiau musių pagauti, nei sta
tine acto’ (Salezas)”. Išspaus
dintose studijose plačiai nagri
nėjama abiejų dvasinė patirtis, 
jų Dievo duota išmintis bei gilus 
dvasingumas ir patrauklūs būdo 
bruožai, palenkti Dievo darbams 
sunkiais Bažnyčios atgimimo 
laikais.

Antroji teologinė konferen
cija tema Meilės įgyvendinimas 
asmenų ir bendrijų dialoge - 
Pal. J. Matulaičio teologinė idė
ja vyko Varšuvos kardinolo Ste
fano Višinskio universiteto Jono 
Pauliaus II vardo salėje 2002 m. 
spalio mėnesį. Šios konferenci
jos šešios paskaitos gvildena Pa
laimintojo Jurgio asmenybę, 
veiklą bei mokymą, kuris at
spindėjo visuotinės išmintingos 
meilės Dievui ir žmonėms pir
menybę, nes meilė yra šventu
mo bei sėkmingos sielovados ir 
auklėjamojo darbo pagrindas. 
Šiose paskaitose dalyvavo iš 
Lietuvos atvykusios Svč. Mer- 
galės Marijos Nekaltojo Prasi
dėjimo vargdienių seserų gene
ralinė vyresnioji sesuo Igne Ma- 
rijošiūtė drauge su dabartine 
naujokių mokytoja seserim Da

lia Dapkūnaite.
Šis antrasis, Lenkijoje vykęs 

simpoziumas, ypač būdingas sa
vo tematika, atsižvelgiant į bu
vusius nemalonius Lietuvos- 
Lenkijos santykius. Rodydamas 
abiems tautoms tiesiog didvy
rišką artimo meilę ir stengdama
sis ne tik taikoje sugyventi, bet 
ir taikyti, Matulaitis davė bran
gų palikimą mums dabar, kai 
ypač reikia ne vien paprastos 
“tolerancijos”, o tikros krikščio
niškos meilės tautų bei asmenų 
tarpe. Tai pabrėžė savo paskai
toje marijampoliškis marijonas 
kun. dr. Vytautas Brilius, saky
damas: “Pal. Matulaičio toleran
cija, vienybė su visais, gilus 
kiekvieno poreikių supratimas ir 
ryžtas visiems tarnauti neabejo
tinai kyla iš krikščioniškos žmo
gaus sampratos, dvasinės vieny
bės Kristuje, iš to, kas visus įti
kėjusius suburia į vieną Bažny
čią. Savo tolerancija ir meile Pa
laimintasis toli pralenkė savo 
laiką”.

Liublino marijonų kunigų 
seminarijos patalpose vyko tre
čiasis matulaitinis simpoziumas 
2002 m. lapkričio 11 d. Jo tema: 
“Kristus Jurgio Matulaičio vizi
joje”. Šia tema nepaprastai 
įžvalgiai yra rašęs a.a. kun. Vy
tautas Bagdanavičius, MIC. 
Gaila, kad nieko iš jo straipsnių 
ir aplamai nieko iš išeivijoje ra
šančių apie Palaimintąjį nebuvo 
įtraukta į šiuos tarptautinius 
simpoziumus.

Palaimintojo Matulaičio Kris
taus samprata, jo kristine patirtis 
bei jo dvasingumo kristocentriš- 
kumas ypač būdingi. Palaimin
tasis visomis jėgomis “ėjo Kris
taus pėdomis” (jam būdingas 
posakis): jis ir švytėjo Kristumi. 
Paskaitininkas kun. dr. Piotr H. 
Kieniewcz, MIC, cituoja itin 
įspūdingą domininkono kun. J. 
Woronieckio liudijimą apie su
sitikimą su Palaimintuoju JAV 
1926 m. Šie žodžiai kupini tik
ros nuostabos, ne vien sausoki 
teologiniai išvedžiojimai: “Buvo 
nepaprastai darnus žmogus, jį 
puošė gyvenimiška išmintis, 
nuoširdi meilė visiems, gerumas 
ir geranoriškumas. Jaučiu, kad 
jo siela buvo neatskiriamai susi
vienijusi su Kristumi; viską ma
tavo Kristaus saiku ir jėgų gyve
nimo kovai ieškojo priėjo kojų. 
Apie savo darbą kalbėjo labai 
ramiai, kilniai teisindamasis. 
Nekaltino savo nedraugų. Sąži
nė tikriausiai jam sakė: ‘Kovojai 
gerą kovą’”. Šie žodžiai ataidi 
a.a. kun. Stasio Ylos parašytą, 
mano manymu, tikrai genialių 
Palaimintojo vidinės ramybės ir 

dvasinės pusiausvyros studiją 
Ramybė spindi.

Šiuose matulaitiniuose sim
poziumuose dalyvavo nuo 70 iki 
300 asmenų, o knyga pasieks 
daug daugiau. Ji sveikintina, nes 
yra pirmasis šios rūšies leidinys. 
Teologinis Palaimintojo dvasin
gumo, minčių, raštų bei veiklos 
nagrinėjimas labai vertingas. 
Paskaitų ir paskaitininkų įvairo
vė taip pat suteikia turtingumą, 
ypač kad buvo įtrauktos ir 
moterys - ne vien seserys vie
nuolės, bet ir pasaulietės, turin
čios teologinį išsilavinimą.

Knygos įžanginiame žodyje 
kardinolas Audrys Bačkys iš
reiškia savo dėkingumą Dievo 
Apvaizdai, skyrusiai jam nepa
prastą Vilniaus vyskupo tarnys
tę, jį darančia Palaimintojo įpė
diniu. Jis, atitrukdamas nuo dar
bų, dalyvavo Vilniuje vyku
siame simpoziume, sakydamas, 
“Atėjau pasimokyti!” Knygos 
pabaigoje išspausdintas svarbus 
Matulaičio kūrinys, skirtas jo 
įsteigtoms vienuolijoms. Veda
moji mintis ir dvasia tai progra
minis dvasinio gyvenimo bei 
apaštalinio veikimo vadovas, 
kuris tinka ne vien vienuolinėms 
bendrijoms, bet ir šiaip krikščio
niškų tikslų organizacijoms bei 
sambūriams.

Taigi ši knyga it talpi skry
nia, kupina senų ir naujų dalykų.

Mieloji mama
Pušų šlamėjime tave jaučiu, 
Po eglių skaromis dažnai matau, 
Net miško šnaresy, marnyt 

girdžiu,
Kaip miškas ošia dainą tau.

Ir melsvame žibuoklės žiede 
Aš tavo mylinčias akis matau. 
Regiu, kaip ašara graudi nurieda, 
Ir skausmas drasko širdį tau.

Lengvas vėjelis veidą glamonėja, 
Ir vyturys paguodžia giesmele. 
Jaučiu tavy tą švelnų laukų vėją - 
Su ilgesiu, beribe meile ir kančia.

Jaučiu skausmą tėviškės arimuos, 
Ir džiaugsmą skambančioj dainoj. 
Žinau, prie kryžiaus klūpojai 

parimus -
Visus minėjai karštoje maldoj.

Visur tave jaučiu, mieloji mama, 
Visur girdžiu, dažnai tave matau, 
Man brangų vardą medžiai ošia 

šlama,
Už tai dėkinga, mama, tau...

Vida Vosylienė,
LKRS narė
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Lietuvos valstybinio operos ir 
baleto teatro Operos studija buvo 
įsteigta 2003 metų pradžioje sie
kiant suteikti aukštąsias vokalo 
studijas baigusiems solistams sce
ninio darbo patirties. Š.m. vasario 
mėn. jaunieji dainininkai-stažuo- 
tojai ir jų vadovai paruošė pirmą
jį kamerinį spektaklį - Gioacchi
no Rossini operą Sevilijos kirpė
jas. Spektaklis vyko teatro Kame
rinėje salėje, dainininkams prita
rė teatro simfoninio orkestro ka
merinė grupė. Spektaklyje daina
vo Giedrius Prunskus, Mindaugas 
Zimkus, Aušra Liutkutė, Rai
mondas Baranauskas, Arūnas 
Viržbickas, Vaida Raginskytė, 
Deividas Steponkus, Rafailas 
Karpis, Jevgenijus Chrebtovas, 
Arūnas Dingelis. Vaidmenis pa
ruošti padėjo studijos vadovas 
prof. Virgilijus Noreika, spektak
lio muzikinis vadovas dirigentas 
Vytautas Viržonis, režisierius Eli- 
gijus Domarkas, dailininkas Hen
rikas Ciparis.

Tarptautinė gintaro paroda 
Amber Trip 2004 vasario pabaigo
je buvo suorganizuota Vilniaus 
rotušėje. Parodą rengė bendrovė 
“Masmedos prekyba”, bendrau
dama su Lietuvos bei užsienio 
verslo ir kultūros institucijomis. 
Parodos tikslas - pristatyti pasau
liui Lietuvos gintaro apdirbėjus ir 
padėti jiems surasti naujų rinkų 
bei parodyti Lietuvos menininkų, 
dirbančių su gintaru, juvelyrikos 
darbus ir gintaro dirbinius iš Lie
tuvos muziejų fondų. Parodos 
metu vyko kultūrinė programa: 
demonstruojami gintarui skirti 
lietuvių režisierių kino filmai, pri
statomos knygos ir madų kolekci
jos, rengiami seminarai ir varžyti
nės. Amber Trip gintaro parodas 
numatoma rengti kasmet.

Geologų duomenimis, 90 nuo
šimčių visų pasaulyje žinomų gin
taro sluoksnių glūdi rytiniame 
Baltijos jūros pakraštyje, tačiau 
Lietuva, garsėjanti kaip gintaro 
šalis, iki šiol neišnaudoja visų ga
limybių, kad Baltijos auksas at
stovautų Lietuvai pasaulyje. Į šią 
parodą pavyko prisivilioti ir Kara
liaučiaus (Kaliningrado) gintaro 
gamyklą “Jantarnyj”, kuri valdo 
didelę dalį Baltijos pajūrio ginta
ro kasyklų ir yra svarbi žaliavos 
tiekėja Lietuvai. Lietuvoje ginta
ras yra renkamas Baltijos pajūry
je, tačiau pramoniniu būdu vals
tybė jo neišgauna. Gintaras yra 
polimerizuoti spygliuočių sakai, 
susidarę prieš 50 mln. metų. Pajū
rio gyventojai nuo seniausių laikų 
rinko bangų išmetamą gintarą, 
mainė jį į žalvarį, druską. Gintaro 
gaminiai Pabaltėj jau buvo gami
nami neolito laikotarpiu.

Vaikų iš visos Lietuvos pieši
niai tema Kaip aš įsivaizduoju lai
mę buvo išstatyti parodoje “Stiklo 
karoliukų” galerijoje Vilniuje. 
Konkursui, kuris vyko 2003 m. 
liepos-gruodžio laikotarpiu, buvo 
atsiųsta per 400 piešinių. Jau
niausiam autoriui vos dveji metu
kai, vyriausiam - 19. Piešinius 
siuntė vaikai iš darželių, mokyklų, 
parapijų, dienos centrų, nepilna
mečių pataisos namų. Parodoje 
taip pat buvo rodomi kitoje pieši
nio pusėje užrašyti autorių ko
mentarai, kurie buvo nemažiau 
iškalbingi negu patys piešiniai: 
“Mano sesutė skendo, bet tėveliai 
ją išgelbėjo, todėl man didžiausia 
laimė, kad sesutė gyva”(Simona, 
10 m.), “Nupiešiau tėvelį, grįžtan
tį pas mane ir mamą gyventi” 
(Artūras, 7 m.), “Šiame piešinyje 
nupiešiau globos namus. Aš žiū
riu pro langą, laukiu mamos” 
(Aleksandras, 7 m.) ir t.t. Tikima
si, kad šis projektas atkreips tėvų, 
pedagogų ir pačių vaikų bei jau
nuolių dėmesį, kad kiekvieno vai
ko nuomonė yra svarbi ir turi būti 
išgirsta.

Anapilio parapijos vaikučiai, priėmę Pirmą komuniją š.m. balandžio 18 
d. Lietuvos kankinių šventovėje, Mississaugoje su mokytoja Janina 
Dzemioniene ir prel. Jonu Staškevičium. I eilė (iš k.): Dominykas 
Grigutis, Vaiva Dzemionaitė, Maksytė Olekaitė, Andrius Trussow; II 
eilė: Viktoras Maksimavičius, Linas Vilkelis ir Rimas Rėkus

Nuotr. K. Baliūnaitės

Lietuvos valstybinis simfoni
nis orkestras vasario pabaigoje 
savo koncertų Vilniuje ir Kaune 
programoje atliko Henryk Miko- 
laj Gorecki kantatą Beatus vir, ku
ri buvo dedikuota popiežiaus Jo
no Pauliaus inauguracijai. Kanta
tą - jos premjerą Lietuvoje - or
kestras parengė kartu su Kauno 
valstybiniu choru, pianiste Sonata 
Alšauskaite, dainininku Vytautu 
Juozapaičiu ir dirigentu iš Lenki
jos Jerzy Salwarowski. Koncertų 
programoje taip pat buvo atliktos 
kito lenkų kompozitoriaus Mie- 
czyslaw Karlowicz Amžinos dai
nos (Odwieczne piesni) simfoni
niam orkestrui bei Ludwig van 
Beethoven Koncertas fortepijonui 
ir orkestrui Nr. 3.

Šių koncertų solistė - 2003 m. 
Tarptautinio M. K. Čiurlionio 
pianistų konkurso pirmos vietos 
laimėtoja Sonata Alšauskaite 
šiuo metu yra Lietuvos muzikos 
akademijos prof. Petro Geniušo 
klasės IV kurso studentė. Dalyva
vusi aštuoniuose tarptautiniuose 
jaunųjų pianistų konkursuose, ke
turiuose iš jų laimėjo pirmąsias 
premijas. Koncertavo Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje, Rusijoje, 
D. Britanijoje ir kt. 1998 m. Vie
noje (Austrija) buvo surengtas 
jos rečitalis. Pianistė grojo su Pra
hos filharmonijos, Lietuvos vals
tybiniu, Mažosios Lietuvos simfo
niniu ir Lietuvos kameriniu or
kestru.

Jūratė Onaitytė, Kauno vals
tybinio akademinio teatro aktorė, 
savo 50-metį atšventė balandžio 
16 dieną atlikdama pagrindinį ir 
savo iškiliausią vaidmenį H. Ibse
no dramoje Heda Gabler. Vos 
baigusiai Lietuvos valstybinę kon
servatoriją aktorei atiteko visas 
glėbys geriausių vaidmenų teatro 
scenoje, televizijoje ir kine: Anai- 
tos Lopšinėje, Elzės Duokiškio ba
ladėse, Eglės Šarūne, Kamilės 
Unijoje, Teklės Kreditoriuose, Ve- 
ros Paskutiniuosiuose, Anitos 
Raudonmedžio rojuje, Džinos te
levizijos filme Turtuolis vargšas, 
Blanšos Geismų tramvajuje. Vė
liau pasirodė jos kūrybinės bran
dos vaidmenys filme Moteris ir ke
turi jos vyrai, spektaklyje Smėlio 
klavyrai ir jos nepakartojama He
da Gabler. Aktorė sėkmingai dir
bo su režisieriais Jonu Vaitkumi, 
Eimuntu Nekrošiumi, Jonu Jura
šu, Gyčiu Padegimu, Algimantu 
Puipa, Gintaru Varnu ir kt. Su
kurti vaidmenys atnešė įvairių ap
dovanojimų ir premijų - Lietuvos 
respublikos nusipelniusios artis
tės garbės vardą, “Fortunos” ir 
“Kristoforo” statulėles, dviejuose 
sovietų visasąjunginiuose festiva
liuose Geriausios aktorės vardą, 
1999 m. Lietuvos valstybinės kul
tūros ir meno premijos laureatės.

Lietuvos valstybiniame ope
ros ir baleto teatre šį sezoną sta
tomoje Giacomo Puccini operoje 
Turandot dviejuose spektakliuose 
princo Calaf partiją atliko žino
mas Kinijos tenoras Warren Mok. 
Su juo kartu dainavo Irena Mil
kevičiūtė (“ledinė” princesė Tu
randot), Sigutė Stonytė (vergė 
Liu), Vladimiras Prudnikovas 
(totorių chanas Timur, Calaf tė
vas), taip pat Arūnas Malikėnas, 
Audrius Rubežius, Edmundas 
Seilius ir kt. Dainininkas W. 
Mok, kuris aktyviai propaguoja 
Vakarų operų muziką savo gimti
nėje Kinijoje, yra jau pažįstamas 
Lietuvos publikai iš anksčiau: yra 
dainavęs Calaf partiją Turandot 
koncertiniame pastatyme Trakų 
pilies kieme su Lietuvos valstybi
niu simfoniniu orkestru. q

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

mailto:iva@ta-kas.lt
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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 metųGIC-met. palūk................1.30%
2 metų GlC-met. palūk................2.00%
3 metų GlC-met. palūk................2.50%
4 metų GlC-met. palūk................2.85%
5 metų GlC-met. palūk................3.40%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”................................0.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind...... 1.55%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind...... 2.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind...... 2.75%
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......................... 3.65%
2 metų......................... 4.20%
3 metų......................... 4.65%
4 metų......................... 4.95%
5 metų......................... 5.40%

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

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

UŽ KIEK AŠ GALIU SAVO 
’ NUOSAVYBĘ PARDUOTI? 

Nemokamas 
be jokių įsipareigojimų 

namo/“condo” įvertinimas.

SKAMBINKITE

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

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

DR. STASYS DUBICKAS
-^^dantų gyd\wjas^^

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

. Privati AUTO AIKŠTĖ ('parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

MARGUTIS Parcels
4134 Dundas St.'West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
' laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
$O00* $000*
Ooff for 1 parcel

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

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Gynybos departamentas 

Kanadoje ruošiasi pastiprinti 
krašto saugumą nuo kompiuteri
nio antpuolio ir dirbs kartu su 
JAV kurdamas kontinentinį 
ankstyvo įspėjimo tinklą. Gyve
nant pasaulyje, kuriame infor
macinio sutrikimo grėsmė yra 
tiek pat žalinga, kiek ir fizinė, o 
antpuolis prieš tinklalapius (in
ternet) ir greta veikiančias siste
mas, gali atnešti žiaurių arba il
gai nesibaigiančių pasekmių. 
Net ir ne iš piktos valios pernai 
sutrikus kompiuteriniam ryšiui, 
Kanados ir JAV elektros tieki
mo nutrūkimas atnešė bilijonus 
dolerių nuostolių. O kas galėtų 
apskaičiuoti nuostolius, panau
dojus piktą valią ar organizuotus 
teroristinius veiksmus. Departa
mentas sudarė tris darbo grupes: 
federacinių asmenų ir provincijų 
grupių forumus avarijų atveju, 
valstybės saugumo patarėjų ta
rybą ir daugiakultūrinį ratą 
(round table) įvairių etninių bei 
religinių bendruomenių santy
kiams ir ryšiams puoselėti sau
gumo reikaluose.

Liberalų partijos kandida
tai į parlamentą perorganizuo
tose rinkimų ribose tarpusavy 
kovoja. Buvusi ministerio pir
mininko pavaduotoja Sheila. 
Copps, 20 metų atstovavusi ha- 
miltoniečiams, nominaciniame 
susirinkime pralaimėjo prieš 
naujai paskirtą transporto minis- 
terį Toni Valeri. Naujų demok
ratų partija jau anksčiau viliojo 
žinomus liberalų kandidatus į 
savo partiją, o dabar jau mėgina 
į partijos eiles suvilioti ir pačius 
nepatenkintus liberalus, pasi
naudoti esamu skilimu bei iš
naudojimais pagarsėjusios parti
jos nesėkme. Opozicijos partijos 
tikisi perimti iš liberalų bent 25 
vietas parlamente.

Paskutiniųjų šešių ar aš- 
tuonių dešimtmečių laikotarpiu 
Kanados šiaurėje yra pastebimas 
laipsniškas atšilimas. Kanados 
šiaurės salynų žvejams tenka 
pagauti žuvis, kurių normalūs 
neršimo plotai yra 1500 km į 
pietus. Pietinėse provincijose 
pavasario pranešėja yra liepsne
lė (robin). Jų dauginimosi ribos 
nusitęsė jau tiek toli į šiaurę, 
kad inuitai džiaugiasi pirmą kar
tą jas pamatę Šiaurės vakarų te
ritorijoje, ir savo kalba joms pa
vadinti dar neturi vardo. Mani- 
toboje biologai pastebėjo, kad 
plaštakės grįžta daug anksčiau, 
o šiaurėje gyvenančios baltosios 
meškos tapo daug liesesnės, nes 
ledams anksčiau nutirpstant, lie
ka mažiau laiko nusipenėti ruo
niena. Aiškinama, kad tempera
tūros kitimas yra dėl anglies 
dvideginio gausumo atmosfero
je, kuris paskutiniu šimtmečiu 
pakilo 30%, o iki šio šimtmečio 
pabaigos dar padvigubės. Kana-

dos ministerija gamtosaugos rei
kalams yra susirūpinusi dėl di
džiųjų pramonės kaminų, kurie 
išmeta gyvsidabrio junginius, 
pasiekiančius ir rytų pakraščių 
gyvenvietes. O ten jų yra tik ke
lis metrus virš Atlanto vandeny
no lygio Dėl tirpstančių ledynų 
30 centimetrų vandens pakili
mas dabar jau labai paveikia pa
krantes audros metu. Yra taipgi 
pailgėjęs augmenijos sezonas 
apie 20 dienų, o gyvūnijos plėti
mosi riba pasistūmėjo į šiaurę 
apie 300 km. Daugeliui torontie- 
čių jau nenuostabu kieme pama
tyti sterblinę žiurkę (oposurn), 
kuri yra nukeliavusi net iki 
North Bay.

Praeitais metais rugpjūčio 
nlėn. 14 d. Kanadoje buvo sutri
kęs elektros energijos tiekimas. 
Tai atsitiko dėl peraugusių me
džių užvirtimo ant trijų tiekimo 
linijų. Kanados gamtos išteklių 
ministeris John Efford, po pasi
tarimų su JAV ir Kanados elekt
ros tiekėjais, suabejojo, ar pa
ruoštas projektas sustabdys to
lesnius elektros sutrikimus. On
tario energijos ministeris 
Dwight Duncan yra susirūpinęs, 
kad privatūs elektros tiekėjai 
JAV nėra surišti sutartimis, ku
rios garantuotų pastovų tiekimą 
ir nesiruošia apdrausti vartotojų 
nuo padarytos žalos jam nutru
kus. Ministeris Efford mano, 
kad elektros energijos kainų pa
kėlimas galėtų užtikrinti patiki
mesnę sistemą. Ontario Elektros 
atominėms jėgainėms atnaujinti 
ir produktyvesniam paruošimui 
buvo pasamdyti keturi žinovai iš 
JAV už 40 milijonų dolerių atly
ginimą. Po ketvertų metų tik 
vienas iš keturių generatorių bu
vo pagaliau įdiegtas.

Jaunuolis Karim Khadr 
prieš šešis mėnesius buvo sun
kiai sužeistas Pakistane, o jo tė
vas, šlubuojantis al-Qaeda ir Ta
liban kovotojas, toje pačioje vie
toje žuvo. Jis buvo vienas iš la
biausiai paieškomų teroristų ir 
artimas Osama bin Laden bend
radarbis. Praeitą savaitę Karini 
motina Elsamnah su savo jau 
paralyžiuotu sūnumi grįžo į Ka
nadą. Pasikalbėjime su žurnalis
tais televizijos laidoje, kartu su 
savo dukra, smarkiai gynė al- 
Queda politiką ir kritikavo ka
nadiečių moralines ir kultūrines 
vertybes. Ji sakė, kad artimai 
bendravusi su Osama bin Laden 
ir jo pavaduotojo Avman al-Za- 
wahiri žmonomis. Šiuo metu ji 
didžiuojasi savo 30 metų Kana
dos pilietybe, tačiau kritikuoja 
Kanados liberalų socialinį gyve
nimą ir ypač negali pakęsti aklo 
JAV sekimo, kurį vykdo Kana
dos politikai. Kaip tikra ir rū
pestinga motina, ji tikisi Kana
doje sulaukti ir kitų trijų sūnų. 
Vienas iš jų, 23 m. Abdullah, 
dar tebesislapsto Pakistane; 21

SPORTAS
Kalnų dviračio sportas

“Aušros” sporto klubas įsteigė 
kalnų dviračio sekciją. Pirmas ban
dymas bus šeštadienį, gegužės 22, 
1 v.p.p., Vasagoje. Atsivežkite dvi
ratį, šalmą ir draugų. Su vaikais, 
jaunesniais negu 16 m. amžiaus, tu
ri dalyvauti ir tėvai.

Numatyta du kartus per mėnesį 
susitikti ir keliauti įvairiais takais 
aplink Torontą ir Vasagą. Bus mė
gėjų ir varžovinio lygio grupių, ku
riems vadovaus prityrę takų vado
vai, galintys teikti ir pirmąją pagal
bą. Kalnų dviračio lenktyniavimas 
buvo priimtas Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos (ŠALFASS) kaip de
monstracinis sportas. Numatytos 
Šiaurės Amerikos pirmenybės Va
sagoje š.m. rugpjūčio 28 d. Dau
giau informacijos tuo reikalu teikia 
Edis Gataveckas, tel. 905-257-1571 
arba e-paštu edgata3 9(aĮhotmail. 
com. Taipgi informacijos galite su
rasti “Aušros” interneto tinklalapy- 
je - www.ausra.net.

Rimas Miečius
Ruošiasi pirmenybėms

Prasidėjo antras ratas Kanados 
apygardos vyrų krepšinio lygoje 
balandžio 25 d. Šešios komandos 
dalyvauja ir visos ruošiasi žaisti 
Šiaurės Amerikos pirmenybėse 
Bridgeport, Conn. š.m. birželio mė
nesį. Pirmauja Toronto “Vyčio” ko
manda su penkiomis pergalėmis iš 
šešių žaidimų. “Vytis” nugalėjo 
Toronto “Gintarą” 79-64, Hamilto
no “Kovo” antrą komandą ir To
ronto “Aušros” A komandą. Hamil- 
toniečiai įveikė “Aušros” A 59-49, 
o “Aušros” B komanda lengvai nu
galėjo Hamiltono pirmą komandą 
64-42. Toliau žaidimai bus Hamil
tone gegužės 8 d. Westdale Colle
giate (700 Main St.W.). Hamilton 1 
susitiks su “Gintaru” ir “Aušros” A 
kovos prieš “Aušros” B 2.15 v.p.p., 
o vėliau Hamilton II žais prieš “Vy
tį”. R.M.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos krep

šinio lygos (LKL) čempionato pu
siau baigmėje Kauno “Žalgiris”, 
laimėjo seriją 3:0 prieš Vilniaus 
“Sakalus” ir baigmėje susitiks su 
Vilniaus “Lietuvos rytu”, kuris taip 
pat laimėjo seriją 3:0 prieš Šiaulių 
“Šiaulius”. Lietuvos studentų krep
šinio lygos (LSKL) čempionais ta
po Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto krepšininkai. Antroje vietoje 
liko Šiaulių universitetas, trečioje - 
Vilniaus pedagoginio universiteto 
(VPU) krepšininkai. 2003-2004 
metų sezono vyrų krepšinio Euroly- 
gos baigmės rungtynių išvakarėse 
paskelbtas geriausių krepšininkų 
penketukas, į kurį pateko du lietu
viai - Kauno “Žalgirio” centro puo
lėjas A. Sabonis ir Tel Aviv “Mac- 
cabi” (Izraelis) gynėjas Š. Jasike- 
vičius.

LEDO ŠOKIAI: Lietuvos ledo 
šokių pora M. Drobiazko ir P. Va
nagas planuoja ateinantį sezoną 
vėl sugįžti į varžybas. Tam pritarė 
Lietuvos sporto vadovai, tačiau turi 
būti gautas leidimas iš ĮSU pirmi
ninko O. Cinquant.

ŠACHMATAI: Vilniuje vyku
siose šalies pirmenybėse vyrų šach
matų čempiono titulą iškovojo tarp
tautinis meistras D. Zagorskis.

DVIRAČIAI: Lietuvos dvira
tininkė E. Pučinskaitė atskiros 
pradmės lenktynėse, “Souvenir Ma- 
gali Pache” Šveicarijoje, užėmė 
penktąją vietą. Ji 20,4 km nuotolį 
įveikė per 31 min. 48 sek. Nugalė
toja - australe. V.P.

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 
1.75% už 2 m. term. Indėlius 
2.25% už 3 m. term, indėlius 
2.60% už 4 m. term. Indėlius 
3.15% už 5 m. term, indėlius 
1.05% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1.30% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
2.00% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
2.85% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.40% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP Ind. (var. rate) 
1.55% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.25% už RRSP 2 m. term. ind. 
2.75% 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)
1 metų..........................3.65%
2 metų......................... 4.20%
3 metų......................... 4.65%
4 metų......................... 4.95%
5 metų......................... 5.40%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

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

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca
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Lina Kuliavienė

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

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tei. 416 762-8255 fax 416 762-8853

Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus

Skautų veikla
• Šv. Jurgio iškilminga sueiga 

įvyks šešt. gegužės 15, tuoj po Mai
ronio mokyklos pamokų. Pradžia 
12.30 v.p.p. Visi dalyvauja unifor
muoti. Kviečiame visus tėvelius da
lyvauti.

• Stovyklos registracijos blan
kai bus siunčiami visoms užsire
gistravusioms šeimoms ateinančią 
savaitę. Stovykla prasidės rugp. 1 
d. vyresniem skautam, o paukštytės 
ir vilkukai atvyksta rugp. 7 d. Jei 
kas negautų registracijos blankų, 
prašom skambinti Ilonai Tarvydie
nei, 416 234-1088.

• Dar ieškoma šeimininkių ir 
indų plovėjų pirmai ir antrai sto
vyklos savaitei. Suinterestuoti pra
šom skambinti Rūtai Baltaduony- 
tei-Lemon 416 581-8838 arba Ma
riui Rusinui 905 848-0320.

m. Abdurahman, praleidęs me
tus Kuboje, neturi ryšių su moti
na, o 17-metis Omar yra Gaun- 
tanamo Bay kalėjime. Ji tikisi 
susitikti ir su savo vyru, Islamo 
kankiniu, pomirtiniame gyveni
me. Vaikų pagalbos draugija 
svarsto, ar keturiolikos metų 
jaunuolis nebuvo savo tėvų pa
veiktas prisidėti prie al-Qaeda 
kovos grupės ir įkalbėtas padėti 
savo tėvui, kuris buvo luošas?

Tibeto dvasios vadas Dalai 
Lama balandžio 23 dieną lankė
si Otavoje, kur susitiko ir visą 
valandą kalbėjosi su Kanados 
ministeriu pirmininku Paul Mar
tin. Kitą dieną, sekmadienį, To
ronte, susitikęs su 5000 Tibeto 
budistų, meldėsi už taiką ir dva
sinę šviesą. Vakare didžiojoje 
“Sky Dome” arenoje jo klausy
tis susirinko 30,000 žmonių, ku
riuos, užkrėsdamas gera nuotai
ka, jis aiškino apie gėrį, nuošir
dumą, tiesos skleidimą ir atlai
dumą. “Priešo sunaikinimas yra 
tolygus savo paties sunaikini
mui”. Toronto universitetas jam 
suteikė garbės daktaro laipsnį.

Ontario mokyklose, ry
šium su plintančia narkomanija, 
buvo apklausti 7-12 skyriaus 
mokiniai. Neskelbiami tos ap
klausos duomenys, tačiau ap
klaustieji prisipažino nešę į mo
kyklą vienos ar kitos rūšies 
ginklą. A.V.

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: pirmadieniais irtrečiadieniaisnuo 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 | VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
http://www.ausra.net
mailto:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca


Didžiosios “TŽ” loterijos 
aukotojai ir laimėtojai

1. Onos Krasauskienės gintarinį 
paveikslą ir a. a. Paulės Sičiū- 
nienės tautinę juostą - R. Be- 
kerienė, Toronto, Ont., nr. 
09245;

2. Rimo Paulionio dovanotą a. a. 
Veronikos Paulionienės pa
veikslų komplektą - M. Zub- 
rickienė, Toronto, Ont. , nr. 
09510;

3. Aldonos Vaitonienės tautinę 
lėlę - J. Mažonas, Toronto, 
Ont., nr. 07220;

4. Romano Vaitkevičiaus dova
notus medžio drožinius ir a. a. 
Paulės Sičiūnienės tautinę 
juostą - L. Sabaliūnas, Ann 
Arbor, MI, JAV, nr. 02801;

5. Galerijos “Nemunas” savinin
kų dovanotą Roberto Jonavi- 
čiaus paveikslą - L. Kneitas, 
Oshawa, Ont., nr. 03491;

6. Valentinos Balsienės kerami
kos indą - D. Radtke, Toronto, 
OnL, nr. 11426;

7. Bronės ir Jono Lukoševičių 
dovanotą albumą - J. Dzemio- 
nienė, Mississauga, Ont., nr.

' 09311;
8. Lilės Nakrošienės tautinę lėlę

- M. Čeponis, Samia, Ont. , 
nr. 14786;

9. Zigmo Dobilo paveikslą - K. 
Dambaraitė - Janowicz, Missi
ssauga, Ont., nr. 11455;

MAAAAAAMMWWMWWMMWM* 
Sk. pasisako

MOTINAI
Motina, Tu man davei didžiau

sią dovaną - gyvybę. Tu visuomet 
džiaugeis! mano laime ir liūdėjai 
dėl mano nelaimių ir skausmų. Mo
tiną ir josios gerąją širdį visuomet 
galime drąsiai palyginti su raudo
nos rožės žiedu. Dar šiandien gerai 
atsimenu ir niekuomet neužmiršiu, 
kai paskutinį kartą Lietuvoje atsi
sveikinau su savo MOTINA. Ji ne
kalbėjo į mane žodžiais, o tik aša
romis...

/ Nepareisi, nepareisi į namus, 
/ tau Ąžuolų Būdos kapų pušynėliai 
kelią pastos. / MOTINA aš myliu 
Tave ta pačia meile, kai buvome 
kartu, / Mylėsiu Tave iki užmerksiu 
savo akis. /Lai skamba visų švento
vių varpai garsiais dūžiais MOTI
NOS dienoje. /

K. Ambrasas,
82 metų sūnus Montreal, Que.

10. Romano Vaitkevičiaus dova
notus medžio drožinius ir a.a. 
Paulės Sičiūnienės tautinę 
juostą - D. Smilgevičius, Mis
sissauga, Ont., nr. 06001;

11. N. N. dovanotą lininę staltiesę 
- V. Siminkevičienė, Toronto, 
Ont., nr. 09518;

12. Salomėjos ir Balio Sakalų 
dovanotą Halinos Žmuidzinie- 
nės paveikslą - L. Daunienė, 
Toronto, Ont., nr. 14293;

13. Valentinos Balsienės
keramikos indą - P. Melny- 
kienė, Toronto, Ont., nr. 
09482;

14. Liudos Sendžikienės tautinę 
lėlę - L. Daunienė, Toronto, 
Ont., nr. 14295;

15. A. a. Vandos Demikienės do
vanotą paveikslą - R. Ši
leikienė, Toronto, Ont., nr. 
17091;
Mažojoje loterijoje buvo PRI

SIKĖLIMO kredito kooperatyvo 
dovanota pintinė su grožio reikme
nimis ir “PARAMOS” kredito 
kooperatyvo dovanota pintinė su 
skanumynais, V. BALIŪNO keptas 
tradicinis “Napoleonas”, U. Paliu
lytės dovanota pintinė su keptais 
“baravykais” ir butelis vyno, T. 
SENKEVIČIAUS dovanotas tradi
cinis butelis degtinės, G. GAIŽU- 
TIENĖS dovanota dėžutė saldainių 
ir butelis likerio, B. Saplio ir V. 
Balionienės dovanoti gėrimų lai
mikiai , Royal Opera Canada do
vanoti bilietai į operą “Aida”.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA 
didžiosios ir mažosios loterijos lai
mikių aukotojams.

“Tėviškės žiburių” spaudos po
pietės proga mūsų nuoširdūs rėmėjai 
aukojo: $260 - A. Bumbulis; $200 - 
B. ir S. Sakalai, L. ir E. Adomavičiai; 
$150 - S. Dalius; $100 - kun. V. 
Staškevičius, R. ir G. Paulioniai, V. ir 
O. Taseckai, F. Mockus (a.a. Vidos 
Mockuvienės atminimui), D. Staške- 
vičienė, H. ir G. Lapai, V. ir L. Sen- 
džikai, dr. J. ir A. Sungailos, V. ir S. 
Piečaičiai; $75 - A. ir D. Nausėdai, 
V. ir S. Aušrotai, V. ir B. Biretos; 
$60 - J. ir I. Ross, dr. A. ir D. Pabe
dinskai, dr. J. ir E. Čuplinskai, B. ir M. 
Stundžios, V. Montvilas, G. ir P. 
Breichmanai; $50 - N. ir A. Benotai, 
V. ir A. Vaitoniai; $30 - G. ir A. Valiū
nai, E. ir V. Krikščiūnai; $20 - J. Rin- 
kūnienė
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Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo choras, atlikęs meninę programą Tėviškės žiburių metinėje popietėje 
Nuotr. Č. Jonio

Gausūs Tėviškės žiburių popietės dalyviai didžiojoje Anapilio salėje Mississaugoje Nuotr. Č. Jonio

“Tėviškės žiburių” spaudos popietė
Metinis renginys, sutraukęs daugiau kaip 300 tautiečių • Paminėti Kalbos ir knygos metai 
• Pagerbtas ilgametis vyriausiasis “TŽ” redaktorius prel. dr. Pranas Gaida • Jaunimas 

dainavo, deklamavo, vaidino • Dvi loterijos, vakarienė, prasmingas pabendravimas
Mississaugoje, Didžiojoje 

Anapilio parapijos salėje, sek
madienį, balandžio 25, 4.30 vai. 
po pietų smagus susitikimų, šne
kučiavimų ūžesys (“kas naujo, 
kas gero”?) aprimo, renginio 
programos vadovei Joanai Ku- 
raitei-Lasienei atsistojus prie 
mikrofono. Prie vakarienei pa
ruoštų, gėlytėmis papuoštų stalų 
susėdę popietės dalyviai sužiuro 
į sceną, kurios gilumoje švytėjo 
didelės raidės “Tėviškės žibu
riai”. Programos vadovė pasvei

kino per miglas ir lietų atvyku
sius į metinę “TŽ” spaudos po
pietę ir pristatė svečius iš Lietu
vos, kuriuos publika sutiko plo
jimais. Jie buvo: prof. dr. Gied
rius Uždavinys, Vilniaus univer
siteto širdies chirurgijos klinikos 
vedėjas, buvęs Lietuvos katalikų 
akademijos pirmininkas; dr. Eg
lė Gatelienė, Vilniaus Santariš- 
kių klinikos kardiologe; dr. Al
gimantas Kirkutis, Klaipėdos 
universiteto sveikatos mokslų 
fakulteto dekanas; Daina Urbo-

cepirmininkę Silviją Piečaitienę, 
kuri gerb. Prelatui įteikė jam 
skirtus žymenis: Kanados etni
nės spaudos tarybos (Ethnic 
Press Council of Canada) skirtą 
medalį (Canadian Academy for 
Cultural Exchanges), pažymėji
mą už ilgametį darbą ir garbės 
direktoriaus narystės Etninės 
valdybos taryboje (Member of 
Board of Honorary Directors); 
įteikė taipgi Pripažinimo lakštą 
iš Kanados daugiakultūrių reika
lų ministerės Jean Augustine.

Juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

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

DENTAL CZXFTE
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.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

naitienė, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, socialinio 
darbo ir socialinių paslaugų sky
riaus vedėjo pavaduotoja; dr. 
Vidmantas Alekna, Vilniaus 
universiteto gerontologijos cent
ro vadovas; salezietis kun. Izi
dorius Sadauskas iš Vilniaus. 
Programos vadovė leidėjų žodį 
tarti pakvietė KLKK draugijos 
“Žiburiai” pirmininkę Ramūnę 
Sakalaitę-Jonaitienę.

Kalbėtoja sveikino Tėvynę, 
švenčiančią lietuviškos spaudos 
atgavimo šimtmetį, sakė, kad 
gimtoji kalba mums svarbi kaip 
motina, kaip tautos gyvybinis 
kraujas, nors ir įvairiomis prie
maišomis atskiedžiamas, bet jo 
“pagrindas mums yra ir visada 
bus - Lietuva”. Trumpai apibū
dino išeivijos spaudos reikšmę, 
pacitavo pirmojo “TŽ” redakto
riaus dr. Adolfo Šapokos pirmo
jo vedamojo mintį, išreiškiančią 
savaitraščio idėjinę kryptį gai
vinti lietuvišką dvasią, palaikyti 
tradicijas, puoselėti savąją kul
tūrą... Priminė per 50 metų vy
kusius laikraščio leidybos poky
čius ir dabartinius poreikius, 
ateitis priklausysianti nuo mūsų 
pačių. Pasveikino visus Kalbos 
ir knygos metų proga. “Tėviškės 
žiburiams” šie metai esą ypatin
gi, nes švenčiame vyriausiojo 
redaktoriaus prel. dr. Prano Gai
dos dvigubą sukaktį - amžiaus 
90-metį ir 50 metų darbo mūsų 
savaitraštyje. Į sceną pakvietė 
garbingąjį sukaktuvininką, paly
dėtą nuoširdžiais plojimais, ir 
KLB krašto valdybos vykd. vi-

Padėkota sukaktuvininkui ir už 
15 metų savanorišką darbą ei
nant “TŽ” vyr. redaktoriaus pa
reigas. Visiems sustojus, sugie
dota “Ilgiausių, laimingų metų”. 
Gerb. prelatas už visa padėkojo 
trimis žodžiais:” Dariau, ką ga
lėjau”. Šią iškilmingą renginio 
dalį užsklendė Kanados lietuvių 
fondo tarybos pirm. dr. A. Pabe
dinskas, įteikęs “Žiburių” dr-jos 
pirmininkei R. Sakalaitei-Jonai- 
tienei 5,000 dol. čekį su linkėji
mais tęsti reikšmingą darbą.

Meninę renginio dalį per ge
rą pusvalandį atliko Toronto 
Prisikėlimo parapijos jaunimo 
choras, vadovaujamas ir diri
guojamas muz. Dalios Viskon- 
tienės ir sol. A. Puodžiūnienės, 
akompanuojant muz. D. Radi
kienei. Vienodais tamsiai raudo
nais marškinėliais pasipuošę 34 
berniukai ir mergaitės padaina
vo 12 dainų, dainelių, lietuvių ir 
nelietuvių kompozitorių bei 
liaudies sukurtų. Kai kurios dai
nelės balansavosi tarp skambe
sių ir judesių, žemaitiškoji 
“Pempei, pempei” buvo palydė
ta skudučiais, liaudies dainelė 
“Sėjau rūtą, sėjau mėtą” paryš
kinta spalvotom vaizdinėm prie
monėm, teko ir ant didelės ža
lios varlės pajodinėti, o tarpais 
buvo deklamuojamas poetas Si
gitas Geda. Jo “Ką rinkti kara
lium” labai gerai atliko A. Jusy- 
tė, o “Paršiuką be sparnų” gra
žiai paskaitė D. Kuraitė. Muz. 
O. Abarytės (žodž. J. Erlicko) 
“Aš bijau varlės” solo padaina
vo S. Puodžiūnaitė, o “Tėvynę”,

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.i.s..o.li.p ' 

s/Boį R ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

“Tėviškės žiburių” spaudos popietėje (2004.IV.25) Kanados lietuvių 
fondo tarybos pirm. dr. A. Pabedinskas, įteikęs $5,000 čekį KLKK dr- 
jos “Žiburiai” pirmininkei R. Sakalaitei-Jonaitienei, linki “TŽ” 
darbuotojams sėkmės Nuotr. Č. Jonio

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

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

Contact your travel agent today for reservations and further information.

www.fmnair.com 
416 2 22-0740 or 
1 800 461-8651 7=777/7/7//? “Tėviškės žiburių” spaudos popietėje (2004.IV.25) loterijas tvarkę ir 

vedę darbuotojai. Iš k. Marius Rusinas, Aušra Trussow, Rūta Rusi- 
nienė ir Valė Baliūnienė Nuotr. Č. Jonio

muz. J. Cechanovičiaus, žodž. 
A. Antanavičiaus - atliko D. 
Paškauskaitė ir J. Kriščiūnaitė. 
Taip supinta, sumarginta chori
nė programėlė susilaukė nuošir
daus publikos įvertinimo, reiš
kiant viltį, kad choras stiprės, 
tobulės ir augs. Džiaugsmas vi
siems, kad lietuviškoji daina 
jungia vaikus, pratina juos būti 
kartu ir pajusti bendravimo nau
dą. Choro vadovėms įteiktos gė
lių puokštės - padėka be žodžių.

Sukauptą scenon dėmesį 
smagiai išblaškė pradėta mažoji 
loterija, kuriai laimikius suauko
jo “TZ” rėmėjai. Ir ko ten nebu
vo?.. Krepšiai skanėstų, buteliai 
įvairių gėrimų, puošnios lėlės, 
kiti rankdarbiai ir visų daiktų 
daiktelių viršūnė - tradicinis V. 
Baliūno “napoleonas”. Laimin
gieji ėjo ir ėjo nuo stalų iki sce
nos rampos, kur buvo sukrautos 
gėrybės, visi plojo laiminguo
sius sutikdami su laimikiais, bu
vo juoko iki ašarų...

Didžiosios loterijos reikėjo 
palaukti, nes buvo atėjęs laikas 
vakarieniauti. Invokaciją sukal
bėjo prel. P. Gaida. Pradėtas 
pilstyti vynas, per rankas ėjo šil

tų valgių, daržovių dubenys, pa
ruošti B. Stanulienės, šnekų išsi- 
ilgusiems buvo puikiausia proga 
bevalgant su kaimynais tęsti nu
trauktus pokalbius arba pradėti 
naujus. Neskubant, pasisotinus, 
aplankius (kas norėjo) ir barą, 
kurį prižiūrėjo M. Rusinas ir A. 
Jonaitis, pradėta didžioji loteri
ja, kurią vedė M. Rusinas, A. 
Trussow, V. Baliūnienė ir R. 
Rusinienė. Sakytume, griuvo 
paveikslų, meninės keramikos, 
įvairių rankdarbių ir kitokių gė
rybių paroda. Vienas po kito ny
ko laimikiai, kuriuos išsinešiojo 
laimingieji dalyviai, kitiems lai
mingiesiems teks laimikius siųs
ti, nes šios loterijos bilietai plati
nami skaitytojams, kurių yra vi
same pasaulyje. Paskutinį bilietą 
ištraukus, renginio dalyviams pa
linkėta laimingos kelionės namo. 
Nėra abejonės, rengėjai tikisi vi
sus pamatyti ateinantį pavasarį. O 
gal dar daugiau?.. Snk.

“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).

mailto:tomsenkus@rogers.com
http://www.fmnair.com
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Anapilio žinios
- Gegužės 7 yra pirmasis mė

nesio penktadienis. Tą dieną Lietu
vos kankinių šventovėje Mišios bus 
7 v.v., o po Mišių - Šventoji Valan
da prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Ateinantį sekmadienį Lietu
vos kankinių ir Gerojo Ganytojo 
šventovėse bus renkama Toronto 
arkivyskupijos įsakyta antroji rink
liava Share Life.

- Ateinantį savaitgalį Šv. Kazi
miero šventovėje bus renkama Lon
dono vyskupijos įsakyta antroji 
rinkliava Šv. Petro kunigų semina
rijai. Tai rinkliavai vokeliai padėti 
prie šventovės durų.

- Parapijos Jaunų šeimų sekci
ja ruošia Motinos dienos pietus 
gegužės 9, ateinantį sekmadienį, 
parapijos salėje tuoj po 11 v.r. Mi
šių. Programoje pasirodys “Ange
liukai”. Bilietus prašome užsisakyti 
vakarais pas Zitą Kružikienę tel. 
905 608-1153.

- Ansamblis “Gintaras” gegu
žės 9, ateinantį sekmadienį, para
pijos salėje pardavinės rožes Moti
nos dienos proga.

- Šimtmečio nuo lietuviškos 
spaudos atgavimo minėjimas Wa- 
saga Beach mieste bus gegužės 23, 
sekmadienį, po 2 v.p.p. Mišių Ge
rojo Ganytojo šventovės salėje. 
Programoje dalyvaus poetas Sigitas 
Geda.

- Pavasarinė kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus gegužės 30, 
sekmadienį. Pamaldos kapinių kop
lyčioje bus 3 v.p.p. Autoaikštėje bei 
kapinėse tvarką prižiūrės Toronto 
VI. Pūtvio šaulių kuopa. Mokyk
linis autobusas į pamaldas veš 
maldininkus nuo Islington požemi
nių traukinių stoties 2.30 v.p.p., o 
nuo Anapilio atgal išvažiuos 5.30 
v.p.p. Anapilio autobusėlis tą sek
madienio rytą važiuos įprasta sek
madienio tvarka.

- Metinės lietuvių pamaldos 
Midlande šiais metais bus rugpjū
čio 22, sekmadienį. Pamaldų metu 
giedos Algio Ulbino vadovaujamas 
“Bočių” choras iš Wasaga Beach 
miesto.

- Lietuvos kankinių šventė - 
Anapilio parapijos atlaidai šiais 
metais bus spalio 3, sekmadienį.

- Anapilio knygyne gauta kun. 
dr. V. Skilandžiūno knyga Behind 
the prison Walls ir žurnalo Lithua
nian Heritage nr. 11.

- Mišios gegužės 9, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Oną Ališaus
kienę ir Kotryną Vasiliauskienę; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Zenoną Stonkų; Delhi Šv. Kazimie
ro šventovėje gegužės 8, šeštadienį, 
3 v.p.p. už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, gegužės 9, 

11.15 v. ryto pamaldose prisiminsi
me savo motinas. Šia proga mūsų 
vaikučiai įteiks visoms gėlių.

- Moterų draugijos metinis 
“bazaras” įvyks šeštadienį, gegužės 
29 nuo 7 v. ryto iki 1 v.p.p. Daiktus 
pardavimui malonėkite pristatyti 
penktadienio vakare tarp 6 ir 8 v.v.

- Sekmadienį pamaldose buvo 
prisimintas praeitą savaitę miręs 
Romas Jurgis Preikšaitis. Jis gimė 
1931 m. rugpjūčio 31 d., mirė ba
landžio 27 d. Toronte, Kipling 
Acres slaugos namuose. Velionis 
po gedulinių pamaldų palaidotas 
balandžio 30 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, Mississaugoje. Taip pat 
buvo prisiminta prieš praeitą savai
tę mirusi mūsų parapijietė Mėta 
Gaivelienė, gyvenusi Bay Haven 
slaugos namuose Collingwood, Ont.

- Šeštadienį, balandžio 24, ne
eiliniame sinode, kuris įvyko Maž
vydo šventovėje, Tauragėje, buvo 
išrinktas Lietuvos liuteronų Baž
nyčios vyskupu kun. Mindaugas 
Sabutis, Vilniaus liuteronų parapi
jos klebonas. Kun. Sabutis baigė 
teologijos mokslus Klaipėdos ir Vil
niaus universitetuose teologijos ma
gistro laipsniu. Konsekracija įvyks 
birželio pabaigoje. Kun. Algimantas 
Žilinskas sinode atstovavo Išeivijos 
liuteronų lietuvių sinodui.

- Kun. Darius Petkūnas, Kre
tingos parapijos klebonas ir Klaipė
dos univ. Teologijos katedros dės
tytojas, sėkmingai apgynė diser
taciją ir šio mėnesio pabaigoje gaus 
teologijos daktaro laipsnį Helsinki, 
Suomijoje.

Poetą SIGITĄ GEDĄ ir jo žmoną Toronto oro uoste sutiko V. Kulnys 
(kairėje) ir A. Vaičiūnas Nuotr. A. Vaičiūno

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, giedant 

parapijos jaunimo chorui, per 10.30 
v.r. Mišias Pirmąją Komuniją pri
ėmė aštuoniolika vaikučių: Kristina 
Dionne, Rokas Dobrovolskis, Lu
kas Gabrys, Adelė Gruodytė, Emi
lija Gutauskaitė, Jūra Kalinauskai
tė, Alexis Kartavičiūtė, Lucas Kar- 
tavičius, Ryte Krilavičiūtė, Isabella 
Jasas-Montinaro, Gytis Pabedins
kas, Aras Puodžiūnas, Romas Šim
kus, Vaiva Slapšytė, Viktorija Ta
tarsky, Laura Valadkaitė, Sandra 
Vingelytė ir Elenutė Zubrickaitė.

- Pamokslus sekmadienį per 
Mišias sakė svečias, Kennebunk
port, ME vienuolyno viršininkas, 
kun. Jonas Bacevičius, OFM.

- Sutvirtinimo sakramento iš
kilmės vyks gegužės 16 d., per 
10.30 v.r. Mišias. Sutvirtinimo sak
ramentą suteiks vysk. P. Baltakis, 
OFM.

- Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. įprasta pirmojo penktadie
nio Šv. Valanda bus jungiama su ge
gužinėm pamaldom po 7 v.v. Mišių.

- Gegužinės pamaldos vyks 
šiokiadieniais po 7 v.v. Mišių, šeš
tadieniais Marijos litanija bus kal
bama po 9 v.r. Mišių, o sekma
dieniais litanija giedama po 10.30 
v.r. Mišių.

- Balandžio 28 d. palaidota 
a.a. Vaida Kuprevičiūtė-Petrauskie- 
nė, 53 m. Paliko mamą Rūtą 
Kuprevičienę.

- Metinis parapijos narių susi
rinkimas įvyks birželio 13 d., po 
10.30 v. r. Mišių. Parapijos tarybos 
rinkimams vykdyti yra sudaryta 
nominacijų komisija: A. Ambrazai
tienė, L. Kuliavienė ir J. Stasiulevi- 
čienė. Norintys kandidatuoti ar, ga
vus sutikimą, pasiūlyti kitus, pra
šom susisiekti su bet kuria nomina
cijos komisijos nare.

- Maldininkų kelionė į Lietu
vą, kurią organizuoja prel. E. Putri
mas, vyks rugpjūčio 9-26 d.d. 
Rezervacijas jau priima “Astra Tra
vel” agentūra, tel. 416 249-7710, 
teikianti ir daugiau informacijų.

- “Kretingos” stovyklų vadovų 
posėdžiai vyks gegužės 11 ir 31 d.d., 
7 v.v. parapijos patalpose. Regis
tracijos blankus visom stovyklom 
galima gauti parapijos raštinėje.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
9: 8 v.r. už a.a. Mariją Leikūnienę; 
9.15 v.r. už a.a. Magdaleną Selio- 
kienę; 10.30 v.r. už gyvas ir miru
sias motinas, už a.a. Mariją Tamo
šiūnienę, už a.a. Vincą Naruševi
čių; 12 v.d. už a.a. Sofiją Olekienę.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio, tėveliai! Ar norėtu

mėte dalyvauti diplomų įteikime 
bei iškilmingame mokslo metų už
baigime? Bus šilta vakarienė su 
vynu, penktadienį, birželio 4, 6.30 
v.v., Prisikėlimo parapijos salėje. 
Jau laikas užsisakyti bilietus pas 
Kristiną Dambaraitę, 905 602-9231.

- Motinos diena bus paminėta 
gegužės 8 d., 11 v.r. mokyklos au
ditorijoje. Jaunesniųjų bei vyresnių
jų darželių mokiniai, kartu su 1 sk. 
mokiniais maloniai kviečia visas 
mamytes. Bus programėlė ir kavutė 
su užkandžiais.

- Skaudu netekti ilgametės 
mokytojos a.a. Vaidos Petrauskie
nės. Užjaučiame jos mamytę.

- Gegužės 15 d. trečiasis sk., 
vadovaujamas mkt. Žibutės Vaičiū
nienės, rengia lėlių teatrą ir kviečia 
tėvelius bei broliukus ir sesutes 
aplankyti jos klasę.

- Sigitas Geda, įžymus Lietu
vos poetas ir jo žmona Gražina 
Ramoškaitė-Gedienė, literatūros ir 
meno kritikė, lydimi A. Vaičiūno 
aplankė mūsų mokyklą gegužės 1 
d. Septinto ir aštunto skyriaus mo
kiniai bei aukštesniųjų lituanistinių 
kursų moksleiviai pasiklausė poeto 
eilėraščių; po to jis atsakinėjo į 
klausimus.

- Seselė Loreta, pasitraukus 
mkt. Reginai Simonaitienei, per
ėmė tikybos pamokų dėstymą iki 
mokslo metų pabaigos.

- Vaikų žurnalas Eglutė at
siuntė gražius padėkos lapus tiems 
mokiniams, kurie buvo įteikę savo 
kūrybą žurnalui. Jie bus šeštadienį 
išdalinti mokykloje.

- Gegužės 22 d. pamokų nebus
- Karalienės Viktorijos šventės 
savaitgalis. Pamokos vyks iki bir
želio 5 d. Živilė

Toronto “Gintaro” ansamblis aktyviai ruošiasi dalyvauti XII-jc šokių šventėje Čikagoje, kuri įvyks š.m. 
liepos pradžioje, dalyvaus 185 gintariečiai. Jie taip pat ruošiasi savo metiniam koncertui birželio 6 d. 
Anapilio salėje. Visuomenė yra kviečiama gausiai dalyvauti gintariečių koncerte ir paremti jų išvyką į 
šokių šventę Nuotrauka D. ir R. Puterių

Solistas violončelininkas Vy
tautas Sondeckis, šiuo metu 
gyvenantis Vokietijos Hambur
ge, keliauja ir pagal kvietimus 
koncertuoja įvairiose pasaulio 
šalyse.

Žymusis Toronto muzikas 
Kerry Stratton “The Toronto 
Philharmonia” vardu pakvietė 
V. Sondeckį koncertuoti drauge 
su orkestru, kuriam jis diriguoja. 
Tai bus pirmas V. Sondeckio pa
sirodymas Kanadoje. K. Stratton 
nutarimu, pirmajam šimtui lietu
vių, kurie dalyvaus gegužės 6 d. 
koncerte, užsisakant bilietus iš 
anksto, daroma nuolaida - (kai
na $20 asmeniui). Skambinti į 
“Philharmonia” raštinę, tel. 416 
499-2204. Pasisakyti, kad esate 
lietuvis-ė. Koncertas vyks “To
ronto Centre for the Arts” patal
pose, 5040 Yornge St. (truputį į 
šiaurę nuo Sheppard Ave.). Už
sakytus bilietus bus galima at
siimti iš “Box Office” pusvalan
dį prieš koncertą. Koncerto pra
džia 8 vai. vak. I. Ross

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo valdyba rengia Moti
nos dienos minėjimą šeštadienį, 
gegužės 8, 2 v.p.p. “Vilnius Ma
nor” IH-čio aukšto menėje. Pro
gramoje - “Angeliukų” choras, 
vad. muz. L. Turūtaitės. Poeziją 
skaitys A. Biškevičienė. Vaišės
- pyragai ir kavutė. Visi kvie
čiami. Inf.

Muziejaus-archyvo žinios
- Paskutinė proga pamatyti že

mėlapių paradą kuri bus nukabinta 
gegužės 16 d. Kviečiame visus ne
praleisti progos pamatyti šią priva
čios kolekcijos unikalią parodą.

- Pradėjome praplėstą muzie
jaus išlaikymo vają kad dar neau
kojusieji galėtų prisidėti prie Ka
nados lietuvių veiklos įamžinimo. 
Dabar išsiunčiami laiškai, kuriems 
paruošti daug darbo įdėjo M. 
Vasiliauskienė, 1. Meiklejohn, R. 
Batūra. Muziejaus-archyvo išlai
kymui šią savaitę aukojo: $50 - 
Jonas Gustaitis, Danielė Didžba- 
lienė; $100 - Elena Delkus.

A. a. Vaidos Kuprevičiū- 
tės-Petrauskienės atminimui pa
gerbti Marytė Vasiliauskienė Tė
viškės žiburiams aukojo $75.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - A. Petschar; $40
- D. Garkūnienė.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
V. Naras paaukojo $50.

Poetas Sigitas Geda ir jo 
žmona rašytoja Gražina Ra
moškaitė-Gedienė atskrido į 
Torontą praeitą trečiadienį, ba
landžio 28. Globojami dr. Rimo 
ir Aušros Karką pradeda susi
pažinti su Kanados lietuvių gy
venimu ir veikla. Lydimi Alg. 
Vaičiūno, balandžio 30 d. jie 
lankėsi Tėviškės žiburiuose, pa
sikalbėjo su savaitraščio darbuo
tojais, apžiūrėjo Lietuvos kanki
nių šventovę, visą plačią Anapi
lio sodybą lietuvių kapines ir kt.

gudrius MjamoiHovAS

~ AKTORIUS, DAINŲ IR ŽODŽIŲ AUTORIUS ~

PIRMĄ KARTĄ KONCERTUOJA 
DVIEJŲ DALIŲ PROGRAMOJE 

š.m. gegužės 16 d., 2.30 v.p.p. 
Toronto Lietuvių Namų didžiojoje salėje

Prieš koncertą nuo 2 v.p.p. ir pertraukos metu veiks baras 
Dėl platesnės informacijos teirautis tel. 905-276-0555

Lietuvių Namų žinios
- Gegužės 2 d. Lietuvių Na

muose pietavo 147 svečiai. Praneši
mą padarė LN Kultūros komisijos 
narys B. Stundžia. Svečių knygoje 
pasirašė A. Urbonienė iš Klaipėdos, 
poetas-rašytojas S. Geda, G. Ra
moškaitė-Gedienė, B. Kemėžienė iš 
JAV, R. E. Vardeau iš Kretingos.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos posėdis gegužės 18 d., 7 
v.v. LN seklyčioje.

- Gegužės 9, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. Vytauto Didžiojo menėje S. 
Geda, dienraščio Lietuvos aidas 
vyriausio redaktoriaus pavaduoto
jas, kalbės apie prezidento vaid
menį ir įtaką Lietuvos politiniame 
gyvenime. Kalbėtojas atsakinės į 
klausimus.

- Gegužės 16 d., 2.30 v.p.p. 
pirmą kartą Kanadoje koncertuos 
aktorius, dainų ir žodžių autorius 
Andrius Mamontovas. Koncertas 
įvyks Lietuvių Namų didžiojoje 
salėje.

- Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Jauki aplinka, 
geras aptarnavimas, veikia baras.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams aukojo: K. 

Kačiulis - $100. A.a. B. Karnilavi- 
čienės, a.a. J. Usvalto, a.a. R. Preik- 
šaičio atminimui $60 - aukojo L. 
Balsienė.

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

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

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

Kanados lietuvių fondas iš 
2003 metų pelno paskyrė auką 
Tėviškės žiburiams paremti: iš 
bendro fondo $4,480, iš Kantau
tų fondo $520. Iš viso - $5,000. 
Už šią stambią paramą savaitraš
čio leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

Kalbos ir knygos metų 
proga $250 Tėviškės žiburiams, 
su linkėjimais ir toliau skelbti 
lietuvišką žodį, aukojo KLKM 
draugijos Montrealio skyrius. 
Savaitraščio leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja už paramą.

KLB Oakvillės apylinkės 
aukos (2004) Vasario 16-osios pro
ga Kanados lietuvių bendruomenei: 
$200 - J. R. Žiūraičiai, L. Vaičeliū- 
nas, prel. J. Staškevičius, R. De- 
mentavičius; $100 - A. Kupitis, H. 
Vaičeliūnas, L. Moorby, Z. P. Linke
vičiai; $70 - A. B. Liškauskai; $50 - 
M. Jonušaitis, O. Pulkauninkas, E. 
Sargautis, V. Grabauskas; $30 - P. 
Vegelis, L. Radzevičius; $25 - M. 
Žemeckas, McKenna; $20 - K. 
Juodviršis, E. Ališauskas. E.S.

A.a. Broniaus Kišono at
minimui pagerbti benamių vaikų 
kaimui Lietuvoje “Vaiko tėviš
kės namai” aukojo: $100 - E. 
Kišonienė ir sūnus Alvinas su 
šeima; $60 — G. E. Šernai; $55 — 
T. Stanulis; $^0 - A. ir D. Ker
šiai, V. Šimkus ir A. Šimkus, A. 
V. Grybai; $30 - V. Šernas; $25 
- F.Z. Linkevičius; $20 - A.R. 
Sapliai, J. Janušas, V.L. Sendži- 
kai, L. Draudvila, L.G. Gott- 
hans, Ir. Biskys, J.N. Budriai; 
$10 - A. Petrauskienė; $5 - A. 
Siminkevičienė.

Aukas surinko D. Keršienė 
ir M. Povilaitienė. Nuoširdžiai 
dėkojame šeimai, aukotojams ir 
rinkėjoms.
KLKM dr-jos centro valdyba

KLB Montrealio apylinkė 
“Vaivorykštei” talkinant rengia 
spaudos atgavimo šimtmečio ir kal
bos minėjimą Aušros Vartų parapi
jos salėje gegužės 16 d. po 11 vai. 
Mišių. Kalbės svečiai iš Lietuvos - 
Gražina Gedienė ir Sigitas Geda 
bei Lietuvių tautodailės instituto 
pirmininkė Aldona Veselkienė. 
Kartu vyks Anastazijos Tamošaitie
nės ir Aldonos Veselkienės kilimų 
paroda, bus rodoma vaizdajuostė 
apie Anastazijos ir Antano Tamo
šaičių galeriją Vilniuje.

Aušros Vartų šventovėje Mi
šios už gyvas ir mirusias motinas 
bus sekmadienį, gegužės 9, 11 vai. 
Po Mišių salėje bus lituanistinės 
mokyklos mokslo metų pabaigos 
iškilmė ir vaikų programėlė Moti
nos dienos proga. Mokiniai ir mo
kytojai kviečia visus. Bus kavutė.

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 Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Lietuvių kapinės skelbia vajų
Daugiau kaip prieš dvide

šimt metų Šv. Jono lietuvių ka
pinių komisija, administruojanti 
kapines, buvo paskelbusi kapi
nių aptvėrimo vajų. Vajus buvo 
labai sėkmingas. Užteko lėšų 
tinkama tvora aptverti kapi
nėms, puošniems vartams įreng
ti. Vėliau buvo išasfaltuoti ir 
naujų laidojimo sekcijų keliai. 
Trūko lėšų išasfaltuoti kelius se
nesnėje kapinių dalyje (i pietus 
nuo kapinių koplyčios). Šie ke
liai buvo tik žvyruoti, per ilges
nį laiką atsirado duobių ir dabar 
jau reikalingi taisymo. Kapinių 
komisijoje kilo mintis užbaigti 
kadaise pradėtą darbą - išasfal
tuoti visus kapinių kelius. Tai 
labai pagerintų bendrą kapinių 
vaizdą ir panaikintų nepatogu
mus. Iš asfaltuoti kelius kainuos 
ne mažiau kaip 20,000 dol. (tai 
geriausia iš kelių kontraktorių 
gauta kaina).

Lietuvių kapinės savo tau
tiečius aptarnauja, palyginti su 
kitomis kapinėmis, geromis są

Spaudos atgavimo šimt
mečio minėjimas, rengtas KLB 
krašto valdybos, KLB Toronto 
apylinkės valdybos ir Lietuvių 
Namų Kultūros komisijos, įvyko 
praeitą sekmadienį, gegužės 2, 
2.30 vai. p.p. didžiojoje LN sa
lėje. Pasiklausyti žymiųjų litera
tų iš Lietuvos susirinko apie 200 
žmonių. Minėjimą pradėjo Auš
ra Karkienė, pasveikinusi daly
vius ir pristačiusi kalbėtoją rašy
toją Gražiną Ramoškaitę-Gedie- 
nę, kuri maždaug 20 minučių 
kalbėjo spaudos atgavimo tema. 
Po M. Petrausko Oi, rūta, rūtele 
(Nr. 1 Daina be žodžių - 1918 
m.), kurią atliko smuiku A. Šar- 
pytė, violončele D. Kėpovič, 
akompanuojant M. Vigeliui, to- 
rontietis rašytojas Ant. Šileika 
pristatė poetą Sigitą Gedą.

Gerą pusvalandį poetas 
skaitė iš savo kūrybos, skaity
mus palydint L. van. Beethove- 
no, A. Klefo, W. A. Mocarto bei 
B. Dvariono pritaikytomis kom
pozicijomis, atliktomis šio mi
nėjimo aukščiau paminėtos mu
zikinės trijulės. Popietę užbaigė 
LN kultūros k-jos pirm. V. Kul
nys, pakvietęs į sceną progra
mos atlikėjus ir rengėjus, kurie 
buvo apdovanoti gėlėmis, o vi
sus minėjimo dalyvius — pasi
vaišinti kavute ir pasidalinti įs-

NUOMOJAMAS didelis 2 miega
mųjų butas prie Jane požeminio. 
Skambinti Linai tel. 416 616-1600.

IEŠKOME AUKLĖS 2 mokykli- 
nio amžiaus vaikams, kuri gyventų 
kartu ir atliktų namų ruošos dar
bus. Skambinti tel. 416 670-1727.

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

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.

Žvejų ir medžiotojų klubo 
“Nida” metinis susirinkimas įvyko 
gegužės 2 d. Aušros Vartų parapi
jos salėje. Buvo aptarti einamieji 
reikalai. Valdybą sudaro: pirm. Jo
nas Rimeika, ižd. Antanas Kačins
kas, sekr. Vitalija Keršulienė, nariai 
- Genovaitė Rimeikienė, Zigmas 
Burkšaitis, Bronius Kirstukas, Alek
sas Piešina ir Edvardas Vaičakaus- 
kas. Revizijos komisija - Alfredas 
Piešina, Aleksas Piešina ir Dana 
Urbonavičienė. Gražias vaišes pa
ruošė Genovaitė Rimeikienė. D.S.

Montrealio lietuviška radijo 
programa dabar yra girdima ir 
Otavoje antradieniais, 11 vai. vaka
ro per CFMB stotį, banga 1280 
A.M. Visame pasaulyje per interne
tą: http://www.cfmb.ca.

L. Stankevičius

lygomis ir prieinamomis kaino
mis. Bet kapinių išlaikymo išlai
dos yra didelės, kasmet kylan
čios, o pajamos ribotos. Todėl 
kapinių komisija skelbia Šv. Jo
no lietuvių kapinių kelių asfal
tavimo vajų ir prašo mielų tau
tiečių iš Toronto, Hamiltono ir 
kitų vietovių finansinės pagal
bos. Kaip anksčiau, taip ir dabar 
kapinių vadovybė tikisi plačios 
lietuvių visuomenės vajui nuo
širdaus pritarimo ir pagal išgales 
dosnių aukų. Visiems aukoto
jams bus išduodamos pažymos 
(kvitai) nuo pajamų mokesčių 
atleidimo.

Mieli tautiečiai, palikime ki
toms kartoms jaukias ir gerai su
tvarkytas kapines, priglaudusias 
tėvynainius amžinajam poilsiui.

Aukų čekius rašyti - “Šv. 
Jono lietuvių kapinės” ir siųsti į 
kapinių raštinę šiuo adresu: 
2185 Stavebank Rd., Mississau
ga, ON L5C 1T3.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
komisija

pūdžiais. Taipgi buvo gera pro
ga visiems pasidomėti spaudos 
draudimo laikotarpio radinių pa
rodėle, kurią paruošė KLB mu
ziejaus-archyvo direktorė dr. R. 
Mažeikaitė. Išspausdintoje mi
nėjimo programoje pažymėta, 
kad sceną papuošė dail. S. 
Saplienė (didžiulis plakatas, 
vaizduojąs labai seną knygą) ir 
kad minėjimą rėmė KLB krašto 
valdyba, KLB Toronto apylin
kės valdyba, Kanados lietuvių 
fondas, Lietuvių kredito koope
ratyvas “Parama”, Prisikėlimo 
kredito kooperatyvas, LN Kul
tūros komisija ir Toronto Lie
tuvių Namai. Dlv.

A. a. Vaidos Petrauskienės 
atminimui pagerbti prel. E. Putrimo 
vadovaujamam Išeivijos sielovados 
centrui aukojo: $125 - D. R. Pute- 
riai; $100 - M. G. Skrinskai; $60 -
R. L. Kuliavai; $50 - R. G. Paulio- 
niai, M. R. Rusinai, D. Danaitytė, 
A. R. Šileikos, V. P. Melnykai, M.
S. Bušinskai, B. Danaitienė, R. M. 
Girdauskas, M. V. Navickai, A. L. 
Širvinskai, G. D. Rocca, O. I. Tur- 
czyn, Teatras “Aitvaras”, B. Č. 
Joniai; $40 - S. M. Putrimai, E. J. 
Čuplinskai, V. Puzerienė, P. B. 
Sapliai; $35 - A. D. Keršiai, O. 
Jurėnas; $30 - G. Stankus; $25 - 
A. R. Ulbos, B. V. Biretos; $20 - 
A. K. Ratavičiai, F. Mačiulienė, A. 
Ledienė, M. Povilaitienė, R. Smols- 
kis, V. L. Nakrošiai, A. A. Vaičiū
nai, A. Lemežytė, B. Kazlauskaitė, 
G. Laurinaitytė, L. Simanavičius, 
S. J. Andruliai, V. L. Sendžikai, J. 
O Gustainiai, L. Tomasek, S. B. 
Sakalai, L. D. Garbaliauskai, J. Ku
liešius, V. Žukauskas, B. A. Abro
maičiai, V. Šimkienė, D. Baziliaus- 
kienė, A. Šimonėlienė, R. D. Mc-
Kenna, R. V. White, B. T. Stanu- 
liai; $10 - R. Jaglowitz, S. Čepo- 
nienė, J. Vingelienė, D. Simanavi
čius. Aukas surinko D.K. ir M.P.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

http://www.labdara.ca
http://www.cfmb.ca

