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Knyga ieško vietos
Lietuvoje šie metai paskelbti Kalbos ir knygos me

tais. Gegužės 7 d. suėjo 100 metų nuo lietuviškos spaudos 
atgavimo. Prisimintina: po 1863 metų nepavykusio sukilimo 
carinė Rusija, tuometinė Lietuvos okupante, uždraudė lietu
viškąją spaudą, ir tai tęsėsi iki 1904 metų, kai tas draudimas 
buvo atšauktas.

T
A tautos istorijon įsirėžusi rusiškoji priespauda dau
giau ar mažiau yra žinoma visiems lietuviams, ir dėl 
jos žalingo poveikio tautos kultūrai ir raštijai skirtin
gų nuomonių nesigirdėjo. Spaudos draudimas laikomas pa

čiu tamsiausiu tautos istorijoje laikotarpiu, kokio jokia kita 
tauta nebuvo niekada patyrusi. Tačiau tam tikra prasme čia 
pasitvirtina senolių sakymas, kad nėra to blogo, kas neišeitų į 
gera. Klaustume - tai kas gi čia gero? Atsakymas: stiprūs iš
oriniai varžtai labai vienija žmones. Tie keturi tamsieji de
šimtmečiai tapo likiminiu žiebtuvėliu, uždegusiu tautos atgi
mimą ir pirmąją stipresnę apšvietą. Priespauda skatino prie
šinimąsi, jungė negausias, bet ryžtingas vadovaujančias jė
gas. Nušvito “Aušra”, suskambėjo “Varpas”, Tilžėje suspin
dėjo “Šviesa”, savojo spausdinto žodžio išsiilgę kaimiečiai ir 
miestiečiai vartė, skaitė “Apžvalgą”, “Ūkininką”, “Naujie
nas”... bet ką, kas tik buvo lietuviškai parašyta. Nei lenkiškų 
rašmenų priemaišos, nei kalbos klaidos, nei šimtai nevieno
dumų neatbaidė skaitytojų, nes jiems daugiau rūpėjo, kas sa
koma, o ne kaip išreiškiama. Nesant savosios kalbos mokslo 
rašantiesiems juk reikėjo į ką nors nusižiūrėti. Kaip toli da
bar esame nuo viso šito pažengę ir kaip kitaip dabar žiūrime 
į savąjį spausdintą žodį, ypač knygą?..

P
RIESPAUDA jungia, laisvė išblaško. Gal dėl to ir sa
vasis spausdintas žodis, dėl kurio anuomet taip aršiai 
kovota, šiandien lyg savaime suprantama lietuviška 
apraiška, sulapojusi, pražydusi, nebesukelianti jokių gyvybi

nių klausimų. Tačiau giliau ir ramiau pažvelgus į šiandieninę 
to spausdinto žodžio būklę, vaizdas ne toks jau šviesus, koks 
po šimtmečio turėtų būti. Tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje pa
sisakymai dėl lietuvių kalbos menkinimo, darkymo svetimy
bėmis - kol kas tik balsas tyruose, dar vis kažkodėl nepasie
kiantis tautos sąžinės. Reikia betgi tikėtis, kad tas apkurtimas 
anksčiau ar vėliau liausis. O kokie reikalai su knyga? Saky
tume padėtis tokia - rašytojų daug, knygų daug, skaitytojų 
mažai, o pirkėjų dar mažiau. Rengiamos knygų mugės, tiesa, 
rodo aukštą raštijos kultūrą, deja, besiveržiančią per jėgą, ri
ziką ir rašytojų idealizmą, plaukiantį iš jų prigimties pagal 
nuostatą - rašytojas nerašyti negali. Skaitytojai, knygoje ieš
koję nuotykio, painių intrigų, būtų ar nebūtų istorijų, eroti
kos, šiandien sėdi prieš televizoriaus ekranus ir gauna visa su 
kaupu, ką anksčiau knygose atrasdavo - dargi aiškiau, atvi
riau, patraukliau. Televizija tarsi ėmė visa ir perkėlė į savuo
sius ekranus, pateikė išbaigtą produktą, tik griebk ir naudo
kis. O knyga ieško savo vietos. Negi ji turėtų jau tapti muzie
jine vertybe? Iš tikrųjų - ne. Nes kūrybinio žodžio, reiškia
mo knygose negalima numarinti, ir jis, toks žodis, per dide
lis, kad tilptų ekranuose. Tai Dievo dovana, skirta skleistis. 
O tas žodis skleidėsi ir tada, kai knygų dar nebuvo. Ir taip, 
laikams keičiantis, knyga tampa nebe preke, bet kūrybinio 
bei mokslinio žodžio nepamainoma buveine, atidaryta pir
miausia tiems, kurie ieško meno, mokslo, tiesos bei išraiškų 
originalumo. Todėl šuoliuojant techninei pažangai, reikėtų 
įprasti derinti požiūrius ir į knygą. Galbūt, kad priartėjome 
prie naujos knygnešystės laikotarpio. Nebėra persekiojančių 
žandarų. Bet jaučiamos kitokios kliūtys, dažnai gal jau mūsų 
pačių statomos užtvaros, kurias privalome peržengti, kad 
padėtume savajai knygai be baimės gyvuoti. Č.S.

Dviejų dailės žmonių kūryba
Dailininkų Anastazijos ir Antano Tamošaičių darbai Lietuvoje ir išeivijoje

______  KANADOS ĮVYKIAI________

Gerus santykius su JAV tęsiant
Ministeris pirmininkas 

Paul Martin, lankydamasis 
JAV, patvirtino, kad Kanados 
vyriausybės nutarimas nesivelti 
į Irako karą buvo geras sprendi
mas. Jis tvirtino, kad šis spren
dimas nesupriešino Kanados su 
JAV, bet leido jai prisidėti prie 
pasaulinės taikos ir saugumo pa
laikymo. Kanados ir JAV nuo
monių skirtumai tik paryškino 
valstybių savitumą, bet nesu- 
skaldė. Prieš susitikdamas su 
JAV prezidentu George W. 
Bush, jis teisino Kanados nesi
kišimą į Irako karą, tačiau siūlė 
pagalbą jos atstatyme. Žaliavų, 
žemės ūkio ir pramonės gaminių 
prekybos bei tarpusavio bendra
vimas yra svarbus Kanadai ir 
JAV, todėl yra svarbu palaikyti 
artimus ryšius. Valstybių saugu
mui palaikyti Kanada visuomet 
buvo JAV pusėje, tad ir ateityje 
bus glaudžiai bendradarbiauja
ma šioje srityje. Balandžio 30 d. 
ministeris pirmininkas Martin ir 
prezidentas Bush aptarė abiejų 
valstybių bendradarbiavimo rei
kalus Baltuosiuose rūmuose.

Socialinio aprūpinimo pa
galbos prašančių žmonių 2003 
metais sumažėjo iki 1.75 milijo
no. 1995 m. jų buvo trys milijo
nai. Tai įvyko įvedus griežtes
nius nuostatus, apibrėžiančius 
reikalingumo ribas ir kontrolę. 

Valstybės socialinės rūpybos ta
rybos pirmininkas John Murphy 
negalėjo pasidžiaugti vien darbų 
padaugėjimu, nes asmuo, uždir
bantis minimalų atlyginimą, ne
gali išlaikyti keturių asmenų šei
mos. Pagal “Rinkos krepšio ma
tuoklę” (RKM), kurioje išvar
dinti visi poreikiai, keturių as
menų šeimai Ontario provincijo
je reikia 19,454 dolerių, mini
malus atlyginimas yra tik 16, 
264 dol. Kvebeko provincijoje 
pagal RKM padėtis yra geresnė, 
nes dirbantysis gauna papildo
mų nuolaidų ir finansinės para
mos. Sunkiausiai verčiasi Alber
tos dirbantieji, kurie uždirba tik 
minimalų atlyginimą. Tarybos 
pirmininkas sakė, kad taryba pa
rengs keletą pasiūlymų vyriau
sybei, kurios padėtų dirbančiam 
asmeniui tinkamai išlaikyti savo 
šeimą geriau, negu socialinę pa
šalpą gaunanti tokio pat dydžio 
šeima.

Tautinės mažumos Kana
doje pastaruoju dvidešimtmečiu 
labai paaugo. Viena jų - imi
grantai iš Afrikos ir Azijos, isla
mo išpažinėjai. Kanadoje pir
mieji musulmonai pasirodė 19- 
to šimtmečio pabaigoje. 1981 
m. jų jau buvo 98,000, o 2001 
m. — 579,000. Daugiausia jų ap
sigyveno Kvebeko provincijoje.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Antanas Tamošaitis, Šv. Kazimieras 1484-1984. Litografija 1,3,5 x 28,5
Iš leidinio “Antanas Tamošaitis”, 2003 m.

Savaitė Lietuvoje
Naujas ambasadorius
Mečys Laurinkus, buvęs 

Valstybės saugumo departamen
to (VSD) vadovas, Rolando 
Pakso apkaltos procesui pasibai
gus, paskirtas ambasadoriumi į 
Ispaniją. Laikinai einantis Lietu
vos prezidento pareigas Artūras 
Paulauskas gegužės 4 d. įteikė 
jam skiriamuosius raštus, palin
kėjo sėkmingai dirbti plėtojant 
Lietuvos ir Ispanijos bendradar
biavimą. Paminėtas būtinumas 
siekti palankaus Ispanijos vy
riausybės sprendimo dėl greites
nio darbo rinkos atvėrimo Lietu
vos piliečiams.

Pakelta Lietuvos vėliava
Prie Europos parlamento rū

mų Prancūzijos Strasburge š.m. 
gegužės 3 d. buvo pakelta Lietu
vos vėliava naujų narių priėmi
mo į Europos sąjungą iškilmėse, 
kuriose dalyvavo laikinasis sei
mo pirmininkas Česlovas Juršė
nas. Pastarasis Europos parla
mento vadovui Pat Cox įteikė 
Lietuvos respublikos vėliavą, 
kuri plevėsuos prie parlamento 
rūmų, bei jam skirtus Lietuvos 
valstybės apdovanojimus. Juos 
taipgi gavo P. Cox pavaduotojas 
Guido Podesta ir Suomijos par
lamento pirm. Paavo Lipponen. 
Apdovanojimai skirti Lietuvos 
įstojimo į Europos sąjungą 
proga.

Naujas ministeris
Beveik trejus metus Finansų 

ministerijai vadovavusią Dalią 
Grybauskaitę, tapusią komisare 
Europos komisijoje, nuo š.m. 
gegužės 1 d. pakeitė buvęs Sei
mo biudžeto ir finansų k-to pir
mininkas Algirdas Butkevičius. 
Jo priesaiką priėmė laikinasis 
seimo pirm. Č. Juršėnas gegužės 
4 d.

Karių atšaukimas?
Seimo nariai M. Pronskus, 

R. Pavilionis, E. Klumbys ir J. 
Veselka š.m. gegužės 4 d. įre
gistravo seimo nutarimo projek
tą, kuriuo siūloma Lietuvos ka
rius atšaukti iš Irako. Projekto 
autoriai aiškina, kad užsienio 
karių įvedimas į Iraką nepasitei
sino, nes ten nerasta jokių masi
nio naikinimo ginklų. Laikinasis 
Lietuvos prezidentas A. Pau
lauskas betgi perspėja, kad Lie
tuvos karių atšaukimas iš Irako 
būtų pats blogiausias sprendi
mas, padedantis teroristams šan

tažuoti pasaulį, teroristai pasi
jaustų nebaudžiami ir visagaliai.

Kalbos svarba
Lietuvai tapus Europos są

jungos nare, Europos sąjungos 
šalių ir Suomijos kultūros mi- 
nisterė Tanja Karpela pirmoji 
aplankė Lietuvą ir š.m. gegužės 
4 d. Vilniuje susitiko su Lietu
vos kultūros ministere Roma 
Žakaitiene. Abi ministerės pa
brėžė, kad tautų kalbų ir tautinės 
literatūros puoselėjimas, .kaip 
kultūrų įvairovių pagrindas, yra 
ypač reikšmingas mažesnėms 
Europos sąjungos narėms. Mi
nisterės taipgi pareiškė, kad 
ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas nepilnamečių apsau
gos nuo neigiamos viešosios in
formacijos klausimams. Susiti
kime aptarta kultūrinius pomiš
kius skleidžiančių programų 
ateitis, filmų gamyba ir jų plati
nimas bei kiti klausimai.

Leis rinkėjams spręsti
Buvęs prezidentas Rolandas 

Faksas, nušalintas iš pareigų, 
ketina kandidatuoti prezidento 
rinkimuose. Stipriais konkuren
tais jis vadina socialdemokratą 
Česlovą Juršėną ir kadenciją 
baigusį Valdą Adamkų. Ikiteisi- 
minių tyrimų procedūras, dėl 
kurių jis turi liudyti Generali
nėje prokuratūroje jis vertina 
kaip trukdymą jam įsijungti į 
rinkimų kampaniją. Jo manymu, 
dabar Lietuvos žmonės turės 
spręsti “kas yra kas”.

Seimo opozicinės Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservatorių) 
frakcijos seniūno Andriaus Ku
biliaus nuomone, prezidentas 
Valdas Adamkus, dalyvaudamas 
rinkimuose, negali jų pralaimėti. 
TS (LK) remia du kandidatus - 
V. Adamkų ir buvusį vyriausiąjį 
euroderybininką Petrą Auštrevi- 
čių. Socialdemokratai surinko 
daugiau kaip 30,000 parašų už 
savo siūlomą kandidatą, Česlo
vą Juršėną.

BJVT susitikimas
Lietuvos užsienio reikalų mi

nisterijos (URM) sekretorius Da
rius Jurgelevičius dalyvavo Ta
line balandžio 20 d. įvykusiame 
Baltijos jūros valstybių tarybos 
(BJVT) prekybos ir ekonomikos 
ministerių susitikime, rašo EL- 
TA-LGTIC. Tai kas antri metai 
rengiamas susitikimas aptarti 
Baltijos jūros regiono ekonomi
nei pažangai bei nustatyti tikslus 
tolimesniam bendradarbiavimui

Reikšmingu įvykiu Lietuvos 
kultūriniame gyvenime tapo lei
dinio apie žymų liaudies meno 
tyrinėtoją ir tekstilininką Antaną 
Tamošaitį pasirodymas. Gražią 
ir meniškai patrauklią knygą 
2003 m. išleido Vilniaus dailės 
akademijos leidykla. Monogra
fijos autorė - menotyrininkė, 
Kultūros, filosofijos ir meno 
instituto Dailėtyros skyriaus vy
resnioji mokslo darbuotoja Li- 
jana Satavičiūtė-Natalevičienė. 
Tai pirmasis tokios apimties lei
dinys, didelis išsamus darbas 
apie dailininko A. Tamošaičio 
gyvenimą ir kūrybą. “Pradžios 
žodyje” autorė pažymi, kad 
“šiuo leidiniu siekiama aprėpti 
ilgą ir sudėtingą A. Tamošaičio 
kūrybinį kelią, nepaliekant nuo
šalyje nei jo švietėjiškos, nei 
kūrybinės veiklos”.

Knygą sudaro tekstinė dalis 
ir albumas. Tekste išskirti septy
ni skyriai: Vaikystės ir jaunystės 
metai, Lietuvių liaudies meno 
plėtojimo keliu, Profesionalūs 
nepriklausomos Lietuvos tekstili
ninkai. Blaškomi karo audrų, 
Kanadoje, Vėl Lietuvoje, Straips
niai, pokalbiai su dailininku. Šią 
medžiagą papildo A. Tamošai
čio autorinių ir grupinių parodų 
sąrašas, jo parašytų, sudalytų 
bei redaguotų knygų, straipsnių 
bibliografija. Knygoje taip pat 
yra pateiktas dailininko svar
biausių kūrinių, kurie saugomi 
A. ir A. Tamošaičių galerijoje 
“Židinys”, sąrašas. Tekste mato
me daug nuotraukų iš privataus 
dailininko gyvenimo, parodų, 
susitikimų, spausdinami svar
besni dokumentai, aprangos es
kizų piešiniai, kilimų projektai.

Albuminėje dalyje parodyta 
A. Tamošaičio kūryba: litografi
jos, tapybos darbai, gobelenai. 
Jautriai, su vidine šiluma autorė 
aprašo būsimo menininko, gi
musio 1906 m. vasario 15 d. 
Barzdų kaime (Šakių aps.), pasi
turinčioje seniūno šeimoje, na
mų aplinką, moterų darbus, ci
tuoja paties A. Tamošaičio vaiz
džiai aprašytus vaikystės atsimi
nimus, kai gryčioje “nuo pusiau
žiemio iki daržų laikotarpio die
na iš dienos dundėdavo staklės. 
Visi naminiai darbo drabužiai, 
išeiginė apranga, patalynė ir 
gryčios papuošimai staltiesės 
bei rankšluoščiai buvo namie 
audžiami”.

Grožio pajautimas, pomėgis 
piešti lėmė, kad 1923 m. A. Ta
mošaitis pradėjo mokytis Kauno 
meno mokykloje. Tapybos mo

kėsi pas dailininką Justiną Vie- 
nožinskį, grafiką dėstė Adomas 
Galdikas. Meno mokyklos dės
tytojai atkreipė studentų dėmesį 
į liaudies meną kaip tautos dva
sinės kultūros lobyną. Tai mini 
savo studijoje ir L. Šatavičiūtė- 
Natalevičienė, atskleisdama A. 
Tamošaitį kaip liaudies meno 
rinkėją, aktyvų ekspedicijų da
lyvį, vadovą.

Knygoje daug dėmesio ski
riama 1927-1944 m., kai A. Ta
mošaitis dirbo pedagoginį dar
bą. Dėstė piešimą Mergaičių 
mokytojų seminarijoje, Amatų 
mokykloje, Kauno meno mo
kykloje. 1932 m. A. Tamošaitis 
pradėjo dėstyti audimo ir liau
dies meno kursą Žemės ūkio 
akademijoje Dotnuvoje. 1940- 
1942 m. dėstė Vilniaus dailės 
akademijoje, 1942-1944 m. - 
Kauno taikomosios dailės ins
titute.

prekybos, investicijų skatinimo, 
regiono žinybų plėtros srityse.

D. Jurgelevičius savo prane
šime pabrėžė, kad ES plėtra į 
Rytus suteikia vienintelę ypatin
gą galimybę sustiprinti Europos 
sąjungos narių abipusiškai nau
dingą ekonominį ir prekybinį 
bendradarbiavimą su Rusija, Uk
raina bei kitomis Rytų Europos 
valstybėmis. Jis pažymėjo, kad 
labai svarbu išnaudoti tokias ES 
priemones, kaip bendros ekono
mijos su Rusija sukūrimas, 
įskaitant ir laisvąją prekybą tarp 
ES ir Rusijos. rcjj

Knygoje detaliai kalbama 
apie menininko darbą 1926 m. 
įsteigtuose Žemės ūkio rūmuo
se, apie jo vadovavimą Namų 
pramonės skyriui, kaimo amatų 
programos rengimą.

Ypač vertintina dailininko 
veikla organizuojant įvairių dai
liųjų amatų kursus: mezgimo, 
rankdarbių, puodininkystės, kai- 
liadirbystės. 1931 m. buvo su
rinkta pirmoji audėjų laida. Kur
suose dailininkas puoselėjo, pa
laikė liaudies raštų tradiciją, dė
jo pastangas, kad sodžių audėjos 
išmoktų audimo meno, techni
kų, pasisemtų patyrimo ir kūry
biškumo. Skatino jas austi lova
tieses, juostas, tautinius drabu
žius. Tekstilės darbus pardavi
nėjo, tradicinius kaimo amatus 
rėmė 1930 m. įsteigta “Margi
nių” bendrovė. Praktiniai ryšiai 
tarp menininko ir audėjų, švie
čiamasis darbas subrandino to
kius A. Tamošaičio darbus, kaip 
“Sodžiaus menas” (kn. 1-8, 
1931-1939), “Audimas” (1933), 
“Austiniai kilimai” (1935), 
“Staltiesės” (1935).

Reikšminga yra knygos da
lis, kurioje kalbama apie A. 
Tamošaičio kūrybą, jo tekstilės 
kūrinius, sukurtus nepriklauso
moje Lietuvoje. Su pagarba au
torė rašo apie dailininko žmoną 
Anastaziją Tamošaitienę, jo idė
jų perėmėją ir bendražygę. Me
nininkus siejo ne tik dvasinis 
artumas, bet ir domėjimasis 
liaudies menu, aktyvus abiejų 
bendradarbiavimas tekstilės sri
tyje. Jie buvo vieninteliai XX a. 
ketvirtojo dešimtmečio Lietuvos 
profesionalūs tekstilininkai. A. 
Tamošaitienė organizavo audi
mo kursus, daug dėmesio skyrė 
tautiniams drabužiams. A. Ta
mošaitis kūrė kilimų projektus, 
kuriuose panaudojo liaudies au
dinių ornamentus, gerai išmanė 
suvalkietiškų juostų, prijuosčių 
raštus, kuriuos savitai ir moder
niai stilizavo. L. Šatavičiūtė-Na- 
talevičienė, tyrinėdama menines 
kilimų ypatybes, pažymi, kad 
kūrinių savitumas atsiskleidžia 
parenkant rašto motyvus ir juos 
kompozicijoje savaip stilizuo
jant. 1935 m. Kaune buvo atida
ryta pirmoji A. Tamošaičio teks
tilės darbų paroda, susilaukusi 
nepaprasto žiūrovų dėmesio ir 

Dail. Antanas Tamošaitis galerijoje “Židinys” prie a.a. Anastazijos Ta
mošaitienės nebaigto audinio “Nutrūkusi gija” Nuotr. S. Butrimienės

Siame numeryje
Knyga ieško vietos

Knyga tampa nebe preke, bet kūrybinio žodžio buveine
Dviejų dailės žmonių kūryba 

Menininkus siejo domėjimasis liaudies menu
Lietuvių ir lenkų problemos

Reikšmingą vietą užėmė tautinių mažumų abiejose šalyse padėtis
Į ateitį su praeities paveldu

Svajojame apie linksmą, šaunią kaimo bendruomenę
Gydytojos poezija

Pirmiausia būna jausmas, paskui - svaigus eiliuoto žodžio skrydis 
“Parama” - lietuviškos veiklos rėmėja 

Didžiausios paramos susilaukė jaunimo grupės 
Gyvenimas ir gydymas Birštone

Mano jaunystės laikais Lietuvoje blogu gyvenimu niekas nesiskundė

pasisekimo. 1937 m. A. Tamo
šaitienės tautiniai drabužiai ir A. 
Tamošaičio kilimai rodomi pa
saulinėje parodoje Paryžiuje, 
1938 m. - Berlyne, 1939 m. - 
Niujorke, gavę aukso medalius.

Aktyvų dailininko meninį 
gyvenimą ir darbą nutraukė 
1944-ieji. Nujausdami artėjan
čius sukrėtimus, A. ir A. Tamo
šaičiai pasitraukė į Vakarus. Vo
kietijoje 1945-1948 m. A. Ta
mošaitis vėl ėmėsi pedagoginio 
darbo, dėstė Dailės ir amatų mo
kykloje Freiburge. 1948 m. A. 
Tamošaitienė įsikūrė Kanadoje, 
Montrealyje įsteigė Audimo ir 
tautinių drabužių studiją. A. Ta
mošaitis į Kanadą atvyko 1949 
m. Šis jo gyvenimo, darbų ir 
kūrybos laikotarpis dėl istorinės 
situacijos menotyrininkams Lie
tuvoje buvo mažiau žinomas, 
todėl knygos autorė jį plačiai 
aprašo. Kanadoje dailininkas to
liau gyveno intensyvų gyveni
mą, jo entuziazmas neblėso. Jis 
vėl dirbo pedagoginį darbą, dės
tė Meno ir amatų akademijoje, 
rengė parodas. 1949 ir 1950 
metais įrengė lietuvių liaudies 
meno skyrių kasmetinėje Toron
te vykstančioje Kanados paro
doje. Parodų lankytojus daili
ninkas supažindino su lietuvių 
liaudies menu, parodydamas au
dinius iš savo atvežto rinkinio, o 
A. Tamošaitienė - auklėtinių 
darbus.

1950 m. menininkai apsigy
veno nuosavoje sodyboje netoli 
Kingstono, kurioje buvo įsteigta 
A. Tamošaitienės audimo studi
ja. Čia ji audė tautinius drabu
žius Kanadoje, Amerikoje 
įsteigtiems lietuvių dainų ir 
šokių ansambliams.

A. Tamošaitis kūrė kilimus, 
litografijas, tapė paveikslus. Kū
ryboje jis laikėsi dekoratyvaus 
liaudiško stiliaus, kartais kom
ponavo abstrakčios linijinės 
struktūros kūrinius, juose ieško
damas sąsajų su vaikystėje ma
tytais apšalusiais gryčios, ap
šerkšnijusiais Kingstono sody
bos langais. 1962 m. Čikagoje, 
Čiurlionio galerijoje, jis surengė 
pirmą savo darbų parodą išeivi
joje. Susilaukęs įvertinimo, vė
liau dailininkas rengė ir daugiau 
parodų. Šalia kūrybinio darbo 

(Nukelta į2-rąpsl.)
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<*> RELIGINI AME GWEMME

SPAUDOS BALSAI

Prieš Rusijos įtaką

Arkiv. Sigito Tamkevičiaus 
metinė spaudos konferencija įvyko 
kovo 25 d. Kauno kurijoje. Jis pa
teikė arkivyskupijos veiklos ata
skaita ir aptarė šių metų svarbiau
sius rūpesčius. Kunigų seminarijoje 
mokėsi 63 klierikai iš Kauno arki
vyskupijos, Šiaulių bei Panevėžio 
vyskupijų. Vieno seminaristo išlai
kymas per mėnesį kainavo apie 
1,400 Lt. Seminarijos metų išlaidos 
siekė 925,438 Lt. Klierikų išlaiky
mui visose Kauno arkivyskupijos ir 
Šiaulių bei Panevėžio vyskupijų pa
rapijose daromos rinkliavos. Taip 
pat gauta 353,000 valstybės para
ma, pagal Šventojo Sosto ir Lietu
vos susitarimą. Šiais mokslo metais 
įstojo dvigubai daugiau negu pernai 
klierikų - 12. Arkivyskupo pateik
tais duomenimis, 2003 m. arkivys
kupijoje gyveno apie 556,000 tikin
čiąją reguliariai pamaldose lankėsi 
apie 8-10%. Iš viso 90-yje parapijų, 
11-oje rektoratų bei koplyčių dirbo 
138 kunigai, iš jų - 106 dieceziniai, 
29 vienuoliai, 3 užsieniečiai. Pra
ėjusiais metais pakrikštyti 4,548 
kūdikiai ir suaugusieji (2002 m. - 
4,757). Iš arkivyskupo pateiktų 
duomenų aiškus buvo gimstamumo 
mažėjimas. Tikybos pamokas lankė 
48,122 iš 97,163 mokinių. Arkivys
kupas pasidžiaugė įvairių religinių 
institucijų sėkmingu darbu - Šei
mos centro, Jaunimo centro, Kate- 
chezės mokyklos, Katalikų interne
to tarnybos, Arkivyskupijos bažny
tinio meno komisijos, Kauno arki
vyskupijos muziejaus, Kardinolo 
V. Sladkevičiaus muziejaus ir Cari
tas organizacijos, maitinusios kas
dien iki 1000 nepasiturinčiųją glo
bojusios penkis Vaikų dienos cent
rus, dvejus senelių namus ir kitus 
senelius bei vargstančias šeimas. 
Svarbiu arkivyskupijos gyvenimo 
įvykiu arkiv. Tamkevičius įvardijo 
Šv. Tėvo sprendimą kun. doc. dr. 
Joną Ivanauską skirti Kauno 
arkivyskupo augziliaru. Jis taip pat 
pristatė naujai išleistą tikslų Kauno 
arkivyskupijos parapijų bei de
kanatų žemėlapį. Tarp svarbiausių 
ateities darbų arkivyskupas minėjo 
pasirengimą antiajam arkivysku
pijos sinodui, aktyvių parapijos 
bendruomenių kūrimą.

Mišias už terorizmo aukas 
Madride ir visame pasaulyje kovo 
28 d. Vilniaus arkikatedroje aukojo 
kardinolas Audrys Juozas Bačkis. 
Dalyvavo Lietuvos seimo, vyriau
sybės nariai, Ispanijos ir kitų vals
tybių diplomatai, Lietuvoje gyve
nantys ir dirbantys ispanai, šimtai 
tikinčiųjų. Kovo 11 d. įvykdyti te
roro veiksmai Madrido geležinkelio 
stotyse nusinešė 200 įvairių tauty
bių žmonių gyvybią daugiau kaip 
tūkstantis buvo sužeista. Kardinolas 
per pamokslą kvietė atleisti nusi
kaltėliams, stengtis blogį nugalėti 
gerumu, kuris yra taikos ir ramybės 
laidas.

Panevėžio vyskupijoje kovo 
24 d. Pasvalio M. Katiliškio biblio
tekoje buvo pristatyta istorijos dr. 
E. Aleksandravičiaus knyga apie 
vysk. A. Baranauską Giesmininko 

AtA 
VYTAUTAS A. JONYNAS 

mirė 2004 m. kovo 25 d. Palaikai sudeginti ir bus 
palaidoti Otavos kapinėse.

Dėkojame kun. V. Skilandžiūnui už maldas laido
tuvių namuose, atnašautas šv. Mišias, išlydėjimą į krema
toriumą. Ačiū visiems artimiesiems, draugams ir pažįsta
miems už dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse.

Padėka visiems už užsakytas šv. Mišias, gėles, 
aukas spaudai ir Vaiko tėviškės namams, už pareikštas 
užuojautas žodžiu bei raštu.

Liūdinti ŠEIMA

kelias. Renginyje dalyvavo gausus 
skaičius gimnazistą mokytoją kitų 
miesto šviesuolių. Knygoje A. Ba
ranauskas pristatytas kaip poetas, 
mažiau kaip visuomenės žmogus. 
Pateiktos autoriaus-istoriko įžval
gos apie XIX amžiaus pabaigos 
Lietuvą atskleistas konfliktas tarp 
aušrininkų ir vysk. Baranausko. 
Biržuose kovo 20 d. įvyko konfe
rencija, skirta arkiv. M. Reinio at
minimui. Dalyviai buvo supažin
dinti su arkivyskupo gyvenimu ir 
nuveiktais darbais. Naujamiestyje 
kovo mėnesį savaitgaliais veikė re
gioninė sezoninė Europos mokykla, 
kuriai vadovavo Panevėžio apskri
ties Europos informacijos centro di
rektorė A. Misiūnienė. Mokykloje 
per dailę, poeziją sportą jaunimas 
ieškojo žmogiškojo Panevėžio - 
Lietuvos-Europos veido. Dalyvavo 
per 100 moksleivių iš įvairių Pane
vėžio miesto ir rajono mokyklų.

Kaišiadorių vyskupas Juoza
pas Matulaitis kovo 20 d. lankėsi 
Magdeburge, kur buvo švenčiamas 
Magdeburgo vyskupo Leo Nowako 
75-mečio jubiliejus. Kaišiadorių 
vyskupija įvairiais lygmenimis 
bendrauja ir bendradarbiauja su 
Magdeburgo vyskupija daugiau 
kaip 10 metų. Vysk. Nowako jubi
liejus atšvęstas kartu su išleistuvė
mis, nes vyskupai, pasiekę tą am- 
žią atsistatydina iš vyskupijos ga
nytojo (ordinaro) pareigų. Svečiai 
sveikino vyskupą ir pabrėžė jo at
liktus darbus. Vysk. Matulaitis pri
siminė abiejų vyskupijų bendradar
biavimo kelią, padėkojo vyks. No- 
wakui už jo asmeninį indėlį stipri
nant draugiškus ryšius. Magdebur
go vyskupija buvo atkurta prieš 10 
metą buvusi panaikinta po Refor
macijos Vokietijoje.

Dviejų dailės žmonių
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jis daug laiko praleido tyrinė
damas liaudies meną, rašydamas 
knygas. Kanadoje parašė soli
džią studiją Tautiniai drabužiai 
ir juostų raštai (1968), knygą 
apie lietuviu margučius (1982), 
kartu su A. Tamošaitiene - apie 
lietuvių tautinius drabužius 
(1979), lietuvių juostas (1988),

Menotyrininkė L. Šatavičiū
tė-Natalevičienė taip pat supa
žindina skaitytojus su Lietuvių 
tautodailės institutu išeivijoje. 
Kingstone A. Tamošaitienės bu
vo sumanytas ir 1977 m. įsteig
tas Lietuvių tautodailės institu
tas, savarankiška įstaiga, kuri 
puoselėjo, plėtojo ir tyrinėjo 
tautodailę išeivijoje.

Tamošaičiai su jiems būdin
gu aktyvumu vėl kibo į darbą. 
Savo sodyboje jie organizavo 
amatų kursus, parodas, paskai
tas, rengė leidinius. Autorė pa
teikė įdomių žinių iš 2000 m. 
išleistos knygos Lietuvių tauto
dailės institutas išeivijoje, ku
rioje apie instituto įsteigimą ir

Lietuvių ir lenkų problemos
Iš Lietuvos Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinio 
direktoriaus Antano Petrausko kalbos Lietuvos seime 2004.IV.23

Praėjusį dešimtmetį Lietu
vos ir Lenkijos santykių istorijo
je galima apibūdinti kaip inten
syvių ryšią aktyvaus bendradar
biavimo ekonomikos, politikos, 
kultūros ir kitose gyvenimo sri
tyse laikotarpį. Tai akivaizdžiai 
matyti pažvelgus į dviejų mūsų 
valstybių atliktą darbą tautinių 
mažumų srityje, į pastangas 
gerinti jų padėtį.

Reikia pažymėti, kad tauti
nių mažumų padėtis, problemos, 
ypač švietimo srityje, jų spren
dimo būdų paieškos užėmė 
svarbią vietą dviejų valstybių 
santykiuose per praėjusį dešimt
metį Ir tai suprantama.

Si padėtis apibūdina demok
ratijos, kultūros lygį vertybių 
sistemą. Tautinių mažumų teisių 
apsauga padeda kurti pilietinę 
visuomenę, ugdo toleranciją pa
garbą kitoms kultūroms ir tradi
cijoms. Kaip pažymėjo per Su
tarties pasirašymą tuometinis 
Lenkijos prezidentas Lech Va
lensa, “tautinės mažumos yra di
delis šalies kultūros ir civilizaci
jos turtas. Jos gausina įvairovės 
ir pliuralizmo lobyną prisideda 
prie visos šalies gerovės”. Gilūs 
ir prasmingi žodžiai. Kartu Len
kijos valstybės vadovas pastebė
jo, kad tautinio identiškumo pa
lydovas turi būti lojalumas vals
tybei, kurioje gyvenama.

Tuometinis Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas po 
Sutarties su Lenkija pasirašymo

veiklą rašo jo pirmininkė, žymi 
lietuvių kultūros ir meno veikėja 
Kanadoje Aldona Mažeikaitė- 
Veselkienė. Savo straipsnyje ji 
išskiria, kad “dailininkai Tamo
šaičiai nuo pat pirmųjų atvyki
mo dienų į naująjį kraštą ne tik 
pradėjo rengti lietuvių liaudies 
meno bei tautodailės parodas, 
bet taip pat - kursus, seminarus 
ir paskaitas. Jų tikslas buvo su
burti visus tautodailės kūrėjus. 
Jų sodyba Šv. Lauryno upės pa
krantėje tapo lyg maža lietuvy
bės salelė, į kurią atsilankiusieji 
pasisemdavo žinių apie lietuviš
ką liaudies meną”. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, 1995 
m. A. Tamošaitis Vilniuje, Do
minikonų g. 15/1, įsteigė Anas
tazijos ir Antano Tamošaičių 
galeriją “Židinys”, į kurią perkė
lė savo, liaudies meno rinkinį, 
kūrinius, biblioteką. Tais pačiais 
metais Vilniaus dailės akademi
jos senatas už nuopelnus Lietu
vos kultūrai suteikė A. Tamošai
čiui garbės profesoriaus vardą.

A. Tamošaitis Lietuvos me
no panoramoje iškilo kaip nepa
prastai tauri asmenybė, visą sa
vo gyvenimą puoselėjusi liau
dies kultūrą, tautodailę. Jo peda
goginė, švietėjiška veikla, liau
dies meno tyrinėjimas, kūryba - 
milžiniškas darbas, pasiekęs sa
vo tikslą. Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių galerija “Židinys” - 
vienas svarbiausių jų gyvenimo 
darbų, meilės savo kraštui ir jos 
kultūrai pavyzdys.

Lijana Šatavičiūtė-Natalevi
čienė giliai suprato ir įtaigiai 
atskleidė A. Tamošaičio ir jo 
bendražygės A. Tamošaitienės 
darbų svarbą lietuvių tautai, jos 
kultūrai ir paveldui.

Marija Kuodienė, 
menotyrininkė, 

Lietuvos dailės muziejaus, liaudies 
meno rinkinio saugotoja-tyrinėtoja 

(Vilnius, Didžioji g. 4) 

rei-

kai-
su-

seimo iškilmingame posėdyje 
akcentavo, jog Lietuvą ir Lenki
ją lietuvių ir lenkų tautas “vie
nija bendras tikėjimas, bendras 
kultūrinis palikimas, bendri tiks
lai ir bendrosios vertybės” ir kad 
“svarbų vienijantį vaidmenį tu
rėtų atlikti tautinės mažumos”.

Simboliška, kad mūsų vals
tybės 2000 metais žengė svarbų 
žingsnį tautinių mažumų apsau
gos srityje, ratifikuodamos Eu
ropos tarybos tautinių mažumų 
apsaugos pagrindų konvenciją. 
Tikėsime, jog Lenkijos tautinės 
mažumos sulauks ir valstybinio 
tautinių mažumų įstatymo. Len
kijoje iki šiol nepriimtas tautinių 
mažumų įstatymas, apibrėžiantis 
tautinių mažumų teises ir 
pareigas. Šis įstatymas yra es
minis siekiant užtikrinti tautinių 
mažumų teises. Taip pat nėra 
specialios institucijos, besirūpi
nančios tautinių mažumų 
kalais.

Draugiškų santykių ir 
myninio bendradarbiavimo 
tartis suteikė naujų perspektyvų 
bei vilčių ir lietuvių tautinei ma
žumai Lenkijoje.

Lenkijoje įsteigtos septynios 
lietuvių visuomeninės organiza
cijos, kurias vienija Lenkijos 
lietuvių bendruomenė. Aktyviai 
veikia Lenkijos lietuvių draugi
ja, turinti skyrius didžiuosiuose 
Lenkijos miestuose. Malonu pa
žymėti, kad Lenkijos lietuviai 
yra puikiai integravęsi į valsty
bės gyvenimą lojalūs jai, gerbia 
ir vykdo jos įstatymus, prisideda 
prie teigiamo Lietuvos įvaizdžio 
formavimo, lietuvių kultūros, 
meno, tradicijų populiarinimo 
Lenkijoje. Mūsų tautiečiai akty
viai dalyvavo referendume dėl 
Lenkijos stojimo į ES, vieningai 
pasisakė už jos stojimą į Euro
pos sąjungą.

Viena svarbiausią jeigu ne 
pati svarbiausia, sąlyga, išsau
goti tautinę tapatybę yra švieti
mas. Štai kodėl Lenkijos lietu
viai labai rūpinasi ir išgyvena 
dėl švietimo reikalų. Ir ne be pa
grindo. Šiuo metu Lenkijoje vei
kia vienas licėjus, septynios pa
grindinės mokyklos lietuvių 
dėstomąja kalba. Dviejose gim
nazijose (Seinų II ir Punsko) 
vyksta pamokos lietuvių kalba. 
Septyniose pagrindinėse mo
kyklose mokiniai lietuvių kalbos 
mokosi kaip dalyko. Lietuvių 
kalbos kaip dalyko mokoma Su
valkų ir Seinų I-ojoje gimnazi
jose. Vienintelę lietuvių ikimo
kyklinio ugdymo įstaigą - Puns
ko savivaldybės darželį lanko 
apie 80 vaikų.

Deja, reikia pripažinti, kad 
dėl Lenkijoje vykdomos švieti
mo reformos lietuviško švietimo 
apimtys ir testinio mokymosi 
galimybės gerokai sumažėjo. 
Kai kurios lietuviškos pagrindi
nės mokyklos buvo reorgani
zuotos į pradines šešiametes ir 
trimetes. Sunki padėtis Punske. 
Čia viename pastate veikia lie
tuviškas Kovo 11-osios licėjaus, 
lenkiška ir lietuviška trimetė 
gimnazija, lietuviška ir lenkiška 
pagrindinė šešiametė mokykla ir 
dar muzikos mokykla.

Lietuviškos ugdymo įstai
gos Lenkijoje turi nemažų fi
nansavimo problemų ir pagrin
dinė iš jų yra ta, kad nėra priva
lomo finansavimo garantijos. 
Dėl to labai apsunkinamas mo
kyklų darbas.

Punsko bendruomenė laukia 

Lenkijos švietimo ir sporto mi
nisterijos galutinio sprendimo 
dėl licėjaus priestato statybos.

Seinuose labai reikalinga 
lietuviška mokykla. Ji didele da
limi išspręstų dabar egzistuojan
čias lietuvių švietimo Lenkijoje 
problemas. Reikalai jau pajudė
jo. Lietuvos vyriausybė skyrė 
lėšų sklypui, kuriame būtų stato
ma mokykla. Vyksta projektavi
mo ir kiti paruošiamieji darbai. 
Tikimės, kad Seinų savivaldybė 
geranoriškai padės bendruome
nės siekiams.

Tautinių mažumų klausi
mams nagrinėti, iškylančioms 
problemoms spręsti yra sukurti 
nuolat veikiantys bendri dviejų 
valstybių politiniai mechaniz
mai. Tai Lietuvos seimo ir Len
kijos seimo narių grupuotė. Tarp 
daugelio klausimų, kuriuos 
svarstė ši grupuotė, reikšmingą 
vietą užėmė tautinių mažumų 
abiejose šalyse padėtis.

Nuo 1997 m. veikia Lietu
vos ir Lenkijos vyriausybių 
bendradarbiavimo tarybos Tau
tinių mažumų komisija, kurios 
vienu iš pirmininkų dabartiniu 
metu tenka būti man. Kartą per 
metus vykstantys posėdžiai pa
eiliui būna Vilniuje ir Varšuvo
je. Per daugiau kaip septynerius 
metus komisija svarstė eilę 
klausimą kurie aktualūs Lenki
jos lietuviams ir Lietuvos len
kams. Tarp jų paminėtini: tauti
nių mažumų švietimas, asmeną 
priklausančių lenkų tautinei ma
žumai Lietuvoje ir lietuvių tauti
nei mažumai Lenkijoje, vardų ir 
pavardžių rašyba, pasienio už
kardos iškėlimas iš Punsko, že
mės grąžinimas jos buvusiems 
savininkams Vilniaus krašte ir 
kt.

Dėl įvairių priežasčių kai 
kurių klausimų (pavyzdžiui, 
vardų ir pavardžių rašyba) 
sprendimas užsitęsė. Tačiau tai 
nereiškia, kad jie pamiršti. Ma
nau, kad jie bus išspręsti abiem 
pusėm priimtinomis sąlygomis. 
Svarbiausia, kad iš abiejų pusių 
savitarpio supratimas, su dėme
siu ir geranoriškumu būtų žiūri
ma į partnerių poziciją. Tokia 
atmosfera vyrauja bendroje Tau
tinių mažumų komisijoje.

Tačiau reikia pasakyti, kad 
jos darbas galėtų būti efektyves
nis. O tai priklauso nuo abiejų 
pusių.

Tiesa, kai kurias problemas, 
kurios ne vieną kartą buvo 
bendros Tautinių mažumų ko
misijos posėdžių darbotvarkėje, 
išsprendė laikas, pats gyveni
mas. Pavyzdžiui, eilę metų Len
kijos lietuvių bendruomenė pra
šė iškelti iš Punsko minėtą pa
sienio užkardą. Laikas ėjo, ta
čiau padėtis nesikeitė. Nuo ge
gužės mėnesio pasienio užkar
dos Punske nebeliks, nes kardi
naliai keičiasi situacija Lietu
vos-Lenkijos pasienyje.

Dešimt metą prabėgusių 
nuo Lietuvos ir Lenkijos Drau
giškų santykių ir gero kaimyni
nio bendradarbiavimo sutarties 
pasirašymo, įtikinamai parodė 
šio istorinio dokumento idėjų 
gyvybingumą ir svarbą mūsų 
valstybių ir tautų gyvenime. Su
tartis padėjo pamatus spręsti ir 
abiejų šalių tautinių mažumų 
klausimams, atsižvelgti į jų inte
resus, sudaryti sąlygas jų tapaty
bei išsaugoti, siekti, kad jos 
jungtų tautas ir valstybes.

Varšuvos dienraštis Gazeta 
Wyborcza š.m. balandžio 9 d. 
laidoje rašo: “Dėl prezidento 
Pakso nušalinimo nėra didelio 
džiaugsmo. Pagal politikus buvo 
pašalinta kliūtis, bet ne vis dar 
realus pavojus, kad Kremlius 
gali būti kraštui įtakus. Šis pa
vojus vadinasi Viktoras Uspas- 
kichas. (...)

Ką žada rinkėjams Uspaski- 
chas? - Viską ko tik jie trokšta
- pastebi Bačiulis. - Keikia sei
mą valdžią ir valdiškas institu
cijas. Aiškina, kad per 14 nepri
klausomybės metų praktiškai 
nieko gero Lietuvoje nebuvo pa
daryta. Žmonėms žada, kad per
ėmęs valdžią tuoj susitvarkys su 
korupcija (pranašauja tūkstančio 
svarbiausių valdininkų pakeiti
mą), padidins pensijas (tvirtina, 
kad pinigai yra, tik reikia juos ki
taip paskirstyti), sukurs gerai ap
mokamas darbovietes (sako, kad 
reikia baigti laukinį kapitalizmą 
jį ‘civilizuoti’, kad darbdaviai tu
rėtų tinkamai mokėti). Neseniai 
savo partijos suvažiavime jis pa
reiškė, kad po 1111-kos dienų po 
laimėtų rinkimų Lietuvoje bus 
tiesiog rojus.

Pagal daugumos politologų 
ir komentatorių nuomonę Us- 
paskichas yra Kremliaus žmo
gus, turintis užduotį perimti Lie
tuvoje valdžią. Tie balsai sako, 
kad pagalba ruso verslovininko 
Jurijaus Borisovo pasiekti Pak- 
sui valdžią ir siekimas laimėti 
seimo rinkimus per Uspaskichą
- tai to paties rytų kaimyno žai
dimo veiksmai.

‘Kai paaiškėjo, kad lietuvių 
specialiosios tarnybos veiksmai, 
su amerikietiškomis neprileis, 
kad žmogus (Paksas) išlaikytų 
pareigavietę būdamas, geriausiu 
atveju, tik marionete Kremliaus 
rankose, buvo nuspręsta įgyven
dinti planą B, t.y. įvesti Uspas
kichą į seimą’ - rašė politologas 
R. Juknys.

R. Lopata, tarptautinių san
tykių ir Politinių mokslų institu
to direktorius mano, kad Uspas- 
kicho atvejis yra suprantamas 
turint galvoje Rusijos kaimynys
tę. - Nieko nuostabaus, kad ji 
siekia padaryti Lietuvą sau pri
klausomą. Tačiau norint apsi
ginti nepakanka Paksą nušalinti 
ir vėliau užkirsti Uspaskichui 
kelią į valdžią. Nebus vieno ir 
kito - tuoj atsiras kiti.

Vienintelis būdas yra krašto 
reforma ir skurdo, natūralaus tų

Įvairios žinios
Vytauto Didžiojo universite

tas Kaune organizuoja intensyvius 
lietuvių kalbos ir kultūros vasaros 
kursus. Kiekvienam kursų dalyviui 
yra gera proga susitikti su įvairiais 
žmonėmis, praleisti keturias puikias 
vasaros savaites Vytauto Ddidžiojo 
un-te ir Lietuvoje. Tuo susidomėję 
išsamios informacijos gali rasti in
terneto tinklalapyje hhtp://www. 
vdu.lt/Ltcourses Inf.

Aspkaičiuojama, kad pasauly
je alyvos trūkumas gali atsirasti 
2030 metais ar net anksčiau. Pri
imant tai dėmesin, lengviau supras
ti didžiųjų valstybių įvairiaformes 
varžybas dėl alyvos, įskaitant ir 
ginkluotus susirėmimus, net ir Ira
ko karą kuris pradėtas neva kita 
dingstimi. Neramumai kyla ir kito
se šalyse, kuriose eksploatuojami 
gausūs alyvos šaltiniai ir kurias di
džiosios valstybės nori laikyti savo 
įtakoje.

S. m. kovo pabaigoje Uzbekis
taną nusiaubė bombų sproginėjimų 
banga, pareikalavusi 40 žmonių gy
vybių. Tuo reikalu pasisakė Toron
to Sun apžvalgininkas Eric Margo
lis š.m. balandžio 4 d. laidoje, 25.6 
mln. gyventojų turintį Uzbekistaną 
pavadinęs “Petrolistanu”. Anot au
toriaus, pastarasis gerbiamas Baltų
jų rūmų kaip sąjungininkas kovoje 
su terorizmu, “draugystė stiprėjanti 
kiekvieną mėnesį”. Tačiau tas kraš
tas yra žinomas kaip labiausiai pa
žeidžiantis žmogaus teises, Uzbe
kistano kalėjimuose 7000 politinių 
kalintą kai komunistinėj Kuboj tik 
350. E. Margolis daro išvadą kad 
JAV, dėl alyvos remdama stalinisti- 
nį režimą įrašo save į tamsiuosius 
teisingumo bei istorijos puslapius.

S n k. 

AtA
ALEKSANDRAI PETRAUSKIENEI 

mirus,
reiškiame gilią užuojautą seseriai, solistei SLAVAI 
ŽIEMELYTEI bei visai velionės šeimai -

Anapilio parapijos taryba ir parapijos choras

žmonių užnugario, likvidavimas”.
ŠAS plėtra erzina rusus
Rusijos valdžios oficiozas 

Rossijskaja Gazeta š.m. balan
džio 30 d. laidoje rašo: “Nuo 
pirmosios ŠAS(NATO) plėtros 
dienos jos aviacija pradėjo visos 
paros Baltijos kraštų oro erdvės 
apsaugą. Rusijos URM vadovas 
Sergei Lavrov taip komentavo į 
ŠAS sprendimą: ‘Mums buvo 
pasakyta, kad tai nėra veiksmas 
prieš Rusiją kad tai normali gy
nybos priemonė’, - sakė minis- 
teris. Ryšium su tuo Rusiją jau
dina abu žodžiai: ir ‘normali’ ir 
‘gynybos’. Jeigu ‘gynybos’, tai 
nuo ko, jeigu ne nuo mūsų? 
“Normali’ todėl, kad ŠAS ‘nor
maliais’ laiko senus metodus, 
seną savo pačios sampratą gy
nybos nuo komunizmo organi
zaciją. (...)

Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisteris, kalbėdamas apie ŠAS 
naikintuvų Baltijos kraštų oro 
erdvės žvalgybos pradžią, pareiš
kė: ‘Reikia priprasti prie kitokių 
sąvokų. Nuo dabar nėra Baltijos 
kraštų oro erdvės, bet yra 
valstybią ŠAS narią oro erdvė, 
kurią j i turi teisę kontroliuoti”.

Tas pats laikraštis kovo 31 
d. laidoje rašo: “ŠAS plėtra - tai 
pralaimėjimas ankstesnės kartos 
politikų, už kurį mums reikės at
siskaityti. Pirmadienį prie ŠAS 
prisijungė septyni nauji kraštai. 
Tuoj pirmą dieną ŠAS naikin
tuvai pradėjo visą parą žvalgyti 
Baltijos kraštų oro erdvę. Visa 
tai yra smūgis Rusijos intere
sams. (...) Baltijos kraštų įstoji
mas į ŠAS - tai ne šių dienų 
politikų pralaimėjimas. Tai pra
laimėjimas ankstesnės kartos 
politikų. Tačiau mokėti už šį 
pralaimėjimą reikės mums. Sa
vo metu mes taip ir nesutikome 
su tuo, kad mums reikės mokėti 
už šaltojo karo pralaimėjimą o 
šis karas dar nėra pasibaigęs”.

Lenkijos spauda apie Paksą
Varšuvos savaitinis žurnalas 

Przegląd š.m. balandžio 18 d. 
laidoje rašo: “Kodėl lenkai re
mia Paksą? 240 tūkstančių Lie
tuvos lenkų bendrijos vadovų 
tvirtina, kad tai daro dėl kelių 
pnežasčią - Lenkų bendrija pa
mena, kad tik valdant Paksui, 
kai jis buvo Vilniaus meru ir vė
liau min. pirmininku, lenkai pir
mą kartą pateko į valdančiąją 
koaliciją mieste ir valstybėje. 
(...)

Iš tikrųjų Pakso dėka 2000 
m. pavasarį pirmą kartą po 1990 
m. nepriklausomybės paskelbi
mo lenkų atstovai buvo pa
kviesti į Vilniaus miesto val
džią. Jie ne tik bendrai sprendė, 
kas vyksta mieste, bet ir vado
vavo keturioms sostinės seniūni
joms. (...) Lietuvos lenkai pa
mena, kad kaip tik Pakso valdy
mo laikais lenkai pirmą kartą 
pateko į valdančiąją koaliciją”.

Kitas savaitinis Varšuvos 
žurnalas Polityka š.m. balandžio 
17 d. laidoje rašo: “Lietuva įeis 
istorijon kaip pirmoji Europos 
valstybė, kuri pašalino iš val
džios seimo sprendimu prezi
dentą dėl jo elgesio. (...) Toks 
politikas kreipiasi į vargingiau
sius ir labiausiai apkartusius rin
kėjus, kuriuos galima pavadinti 
pašalintaisiais. Jis yra geras pa
vojingo politiko pavyzdys, kuris 
yra apsuptas turtingų ir korup- 
tuotų asmeną palaikančių keis
čiausius ryšius (Pakso atveju dar 
su miglota rusų mafijos figūra) 
su asmenimis, įtariamais dėl 
organizuotų nusikaltimų. Nau
doja agresyvią politinę retoriką 
vedančią visuomenę į kovą tarp 
‘mūsų’ ir ‘jų’. Nepaisydamas 
savo aplinkos turtingumo, jis 
prikiša savo konkurentams pra
bangų gyvenimo būdą plėši
kavimą ir vagystę, o pašalin
tiesiems sako: “Žiūrėkite, todėl 
jūs esate vargšai, bet aš jus pra
turtinsiu, jeigu mane iškelsite į 
valdžią”.

Straipsnio autorius lygina 
Paksą su Lenkijos Šustausko 
tipo politiku A. Lepper. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
vdu.lt/Ltcourses
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Prie Lietuvos prezidentūros Vilniuje iškelta ir Šiaurės Atlanto sąjungos 
-NATO vėliava, liudijanti Lietuvos įstojimą į jos struktūrą

Nuotr. R. Piečaitienės

Lietuvos istorinio įvykio 
pagerbimas

Liaudiškų kapelų šventė

AURELIJA M.
BALASAITIENĖ

Lietuvos istorija yra viena iš 
seniausių Europos tautų istorijų. 
Tą prieš kelis dešimtmečius vie
nas garsus Anglijos istorikas sa
vo moksliniame veikale iškėlė. 
Visi žinome, kad popiežius Ino
centas II karūnavo Mindaugą 
keturiasdešimt metų prieš Ame
rikos atradimą. Taip pat žinome 
apie nepalankią Liublino uniją ir 
kitus Lietuvos istorijos įvykius 
nuo Rusijos caro valdžios iki 
nepriklausomybės atgavimo.

Lietuva nuolatos buvo ga
lingųjų kaimynų auka dėl savo 
nepaprastai patogios geografi
nės padėties: iš jos įžengiama į 
Baltijos jūrą ir per ją pasiekia
mas Atlantas.

Po Antrojo pasaulinio karo 
Lietuva atsigavo, atsiskyrė nuo 
Rusijos, įvedė demokratinę val
dymo sistemą ir pradėjo norma
lų nepriklausomos valstybės gy
venimą. Prieškariniais laikais 
Lietuva buvo garbios Tautų są
jungos narė, o dabar tą sąjungą 
pakeitė ŠAS (NATO), kurio na
rystė yra vispusiškai naudinga. 
Lietuvai pavykus įstoti į ŠAS 
(NATO), viso pasaulio lietuviai 
tuo faktu didžiuojasi ir tą istori-

U
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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 

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

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

Alan D. Macdonald 
Manager

nį įvykį vertina.
Š.m. kovo 29 d. vakare 

Klyvlando lietuviai Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje tą is
torinį įvykį iškilmingai paminė
jo, dalyvaujant tautybių atsto
vams ir Amerikos politikos iški
lioms asmenybėms. Jų tarpe bu
vo ilgametis lietuvių draugas, 
populiarus senatorius George 
Voinovich ir Ohio gubernato
riaus atstovas August Pust.

Programą trumpu žodžiu 
anglų kalba pradėjo minėjimo 
komiteto vicepirmininkė Graži
na Kudukienė, o po jos parapi
jos klebonas kun. Gediminas 
Kijauskas perskaitė invokaciją. 
Visa programa vyko anglų kal
ba, nes didelę publikos dalį su
darė nelietuviai. Be to, buvo pa
gerbtas tarptautinės reikšmės 
įvykis.

Salėn buvo įneštos ir sceno
je sustatytos septynios naujų 
ŠAS (NATO) narių valstybių 
vėliavos. Pagrindinę kalbą pasa
kė senatorius Voinovich, kuriam 
padėką išreiškė dr. Viktoras 
Stankus. Rengėjų puikiai suor
ganizuotą programą sudarė įta
kingų asmenų kalbos, maldos, 
JAV himnas ir solistės pasirody
mas. Taip pat buvo parodytas 
filmas, kuriame JAV preziden
tas Bush kalbėjo apie ŠAS (NA
TO) reikšmę.

Programai pasibaigus, ren
gėjų komiteto pirmininkas dr. 
Viktoras Stankus tarė padėkos 
žodį. Tada visa publika susirin
ko parapijos svetainėje, kurioje 
buvo paruoštos puikios vaišės. 
Pagarba ir padėka tenka minėji
mo rengėjams.

Jurbarko kraštas nuo seno 
plačiai garsėjo savo smagiais 
muzikantais, skardžiabalsiais 
dainininkais ir mikliais šokėjais. 
Todėl ir mieste, ir bažnytkai
miuose buvo ir yra susibūrę 
įvairaus profilio ir įvairaus me
ninio lygio kapelos. Jurbarkie
čiai, supratę, kad groja bei dai
nuoja nė kiek ne prasčiau už ki
tų miestų ir rajonų kapelų daly
vius, pradėjo rengti liaudiškų 
kapelų šventes, į kurias ėmė 
kviesti panašias kapelas ir iš ki
tų Lietuvos vietovių.

Kovo 20 d. Jurbarko kultū
ros centre įvyko šeštoji liaudiš
kų kapelų šventė, pavadinta 
“Pamituvio armonika”. Jos metu 
net dešimties kapelų skambėjo 
tranki muzika ir smagios dainos. 
Visą šventę gražiai ir šmaikščiai 
vedė jurbarkiečiai saviveiklinin
kai Birutė Šneiderienė ir Ginta
ras Zareckas, pasivadinę Barbo
ra ir Mateušu.

Šventę pradėjo Jurbarku 
kaimo liaudiška kapela “Šilas”, 
vadovaujama Vytauto Partiko. 
Tai nuo seno plačiai žinomas sa
viveiklininkų kolektyvas, pagar
sėjęs tiek rajone, tiek už jos ri
bų. Nuotaikingi -muzikantai ir 
dainininkai gausiai susirinku
siems žiūrovams dovanojo 
skambią melodiją po melodijos, 
dainą po dainos. Baigę jurbar
kiečiai sceną užleido Klaipėdos 
verslo technologijų kolegijos 
kapelai “Aitvaras”, kuriai kūry
bingai vadovauja Jonas Kava
liauskas. Klaipėdiečiai į savo 
programą gražiai įpynė ir že

Tragiška Dainavos 
partizanų žūtis

HENRIKAS KUDREIKIS
1949 m. kovo 7 - tragiška 

diena, nes tą dieną rusų okupan
tai ir tautos išdavikai trenkė di
delį smūgį Dainavos, kartu ir vi
sos Lietuvos partizanams. Ka
lesninkų miške, netoli Alytaus, 
NKVD smogikai, stribai, poetai 
Kostas Kubilinskas ir Algirdas 
Skinkys, NKVD agentai, infilt
ruoti į partizanų gretas ir įgiję jų 
pasitikėjimą, nužudė penkis ko- 

Vaclovas Voveris - Žaibas gimė 
1922 m. Bakaloriškių km., Onuš
kio vaisė. Nuo 1948.11.25 Daina
vos partizanų apygardos Kazi
mieraičio rinktinės vadas

maitiškų, ir pamario krašto me
lodijų. Pasirodė ir Jurbarko rajo
no kaimynai - Pagėgių savival
dybės Natkiškių kultūros centro 
kapela “Vaivorykštė” su savo 
aktyviu vadovu Valdu Armonu. 
Paskum žiūrovai nepagailėjo 
skambių plojimų Kėdainių rajo
no Krakių kultūros centro liau
diškos kapelos “Dangaučius” 
muzikantams bei dainininkams. 
Šventės pirmą dalį pabaigė Jur
barko kultūros centro liaudiška 
kapela “Mituva”, vadovaujama 
Vidmanto Žemliausko.

Antrąją šventės dalį pradėjo 
iš Radviliškio atvykusi kultūros 
centro liaudiška kapela “Seni 
pažįstami”, vadovaujama Jūra
tės Petrauskienės. Kapeloje 11 
dalyvių. Visus sužavėjo savo 
gražiais balsais dainininkai Lai
mutė Steponavičienė ir Arminas 
Stavginskas. Scenoje pasirodė 
vėl klaipėdiečiai, vėl verslo 
technologijų kaimo kapela 
“Sendvaris”, vadovaujamas jau 
minėto Jono Kavaliausko. Po jų 
pasirodė Kelmės kultūros centro 
liaudiška kapela “Kelmynė”, va
dovaujama Gerimanto Ruko ir 
Kėdainių kultūros centro liau
diška kapela “Vilainiai”, vado
vaujama Antano Mikalausko. 
Šventę pabaigė jaunimas - Ak
menės rajono Ventos muzikos 
mokyklos kapelija “Ventukai”, 
kurių vadovas - gabus pedago
gas Raimondas Dievinas.

Šios kasmetinės šventės da
lyviams ir žiūrovams liko daug 
malonių įspūdžių.

Vytautas Kutkevičius

votojus, jų tarpe vieną žymiau
sių Lietuvos partizanų vadų 
Vaclovą Voverį-Žaibą ir Joną 
Kazlauską-Šermukšnį, Viktorą 
Kazlauską-Vanagą, Petrą Ši- 
lanską-Labutį ir Benediktą La- 
bėną-Kariūną. Pirmieji keturi 
žuvo bunkeryje, kurį NKVD pa
rodė poetai išdavikai K. Kubi
linskas ir A. Skinkys. B. Labė- 
ną-Kariūną taip pat poetą, nušo
vė K. Kubilinskas, o kontrolinį 
šūvį į mirusį paleido A. Skin
kys.

Žaibas su Šermukšniu, iššo
kę iš žeminės, mėgino prasi
veržti, tačiau žuvo kovoje. Že
minė išlėkė į orą. Žeminė buvo 
užminuota.

Vaclovas Voveris-Žaibas 
daugiausia Lietuvių tautos žudi
kų yra pasiuntęs į kitą pasaulį. 
Jis gimė 1922 m. Onuškio vals
čiuje. Jo vadovaujama “Geleži
nio vilko” tėvonija išradingai 
triuškino sovietų okupantus, jų 
įgulas: Miguičionių, Varčios, 
Būdos, Purvelių ir Rakatanskų 
susirėmimuose. Karžygiškas 
partizanų vadas Žaibas žuvo dėl 
išdavikų.

Kovo 6, šeštadienį, žuvę 
partizanai buvo pagerbti Alytaus 
Šv. Angelų Sargų šventovėje - 
už juos buvo aukojamos šv. Mi
šios. Kraštotyros muziejuje su
rengta konferencija Tą dieną jie 
pavirto medžiais. Vakarop žu
vusiųjų artimieji, buvę Dzūkijos 
partizanai, svečiai, atvykę iš 
Vilniaus ir kitų Lietuvos vieto
vių, pagerbė 1949 m. kovo 7 d. 
žuvusių partizanų atminimą prie 
žeminės, kurioje jie žuvo. Ta že
minė yra ir simbolinis jų kapas, 
nes nežinoma, kur NKVD nu
metė jų kūnus. Čia iškilo pa
minklas, kurį, vadovaujami Ka
zimiero Savičiaus, savo ranko
mis pastatė buvę Dzūkijos parti
zanai, jų bičiuliai ir laisvės kovų 
atminimo saugotojai.

Antram pasauliniam karui 
pasibaigus, daugelis tautų, pa- 
gerbdamos laisvės kovotojus- 
partizanus, išleido pašto ženklų 
serijas. Ypač gražią menišką se
riją išleido prancūzai. Suėjo 50, 
55 metai nuo mūsų žymių parti
zanų vadų mirties, bet nė vieno 
partizanų veido nematome pašto 
ženkluose. Aišku, kas valdo 
Lietuvos paštą.

LEDASrefrigeration
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

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

Lietuvos kariškiai žygiuoja iš Nepriklausomybės aikštės Vilniuje po Kovo 11-osios minėjimo prie Mažvydo 
bibliotekos Nuotr. R. Piečaitienės

Į ateitį - su praeities paveldu
Susitikimas su Vilkaviškio rajono Sūdavos kaimo bendruomenės pirmininkės 
pavaduotoja Zeną Grigaitiene, bendruomenės aktyvia nare Regina Naujokai- 

tiene, Sūdavos vidurinės mokyklos mokytoja Zita Kučiauskiene
Jas visas tris sutikome anks

tų sekmadienio rytą. Ruošėsi su
sitikimui su bendruomenės jau
niausiomis mamomis. “Žinote, 
koks didžiausias mūsų bend
ruomenės turtas? Ogi vaikai! 
Sūdavoje jų net 62. Juos lai
kome tikraisiais bendruomenės 
nariais!” - sakė Zeną Grigaitie
nė, Sūdavos kaimo bendruome
nės pirmininkės pavaduotoja, 
šiuo metu einanti pirmininkės 
pareigas, nes pirmininkė - moti
nystės atostogose. “Labai džiau
giamės kiekvienu naujagimiu, 
nes tai didžiausias mūsų so
džiaus šviesulys, kuriam ir turi
me sukurti erdvę”, - pratęsė po
nios Zenos mintį Sūdavos kraš
totyros muziejaus kūrėja ir va
dovė Regina Naujokaitienė. O 
mokytoja Zita Kučiauskiene net 
rankomis suplojo: “Į ikimokyk
linukų klasę atėjo 20 kaimo vai
kų! Kaip niekur kitur!”

Z. Grigaitienė papasakojo, 
kaip praėjusią vasarą kūrėsi jų 
bendruomenė. Vyrai ir moterys 
nusprendė grįžti prie senų jų 
kaimo ištakų - kai kaimynas sa
vo geru dalijosi su kaimynu, kai 
džiaugsmo akimirkomis būdavo 
visas kaimas kartu, o per nelai
mę taip pat visi susiburdavo 
draugėn, vargu ir skausmu daly
davosi. “Nepatikėsite, jog burti 
bendruomenę mus paakino Vin
co Žemaičio knyga Nuo Šei
menos krantų, kurią turi beveik 
kiekviena šeima, ir kurią per
skaitė vaikai, jaunimas, suaugu
sieji. Juk mūsų kraštą aprašė 
garsusis miškininkas Vincas Že
maitis, bendro kaimo žmonių 
gyvenimo siekiai taip meniškai 
atspindėti. Nutarėme į tą V. Že
maičio pavaizduotą žemę, žmo
nes ir atsiremti, jo paveldą pa
naudoti dabarties prasminges- 
niam gyvenimui, iš kurio nusi
tiestų kelias į ateitį...” - sakė

$100 - A. Pacevičius; $70 - L. 
Kremeris; $65 - P. Genčius; $50 - 
B. Lunas, A. Ulba, F. Dovydaitis; 
$45 - V. Ručys, L. Abromonis; $25 
- E. Kerbelis, B. Barisas; $15 - M. 
Obelienienė, Z. Žugaraitė; $10 - P. 
Druskis; $5 - V. Mickus, S. G. No-

MIRTIES PRANEŠIMAS
A.a. BARBORA SERAPINAITĖ- 

VAIDOTIENĖ
iškeliavo amžinybėn 2004 m. balandžio 26 d. Po 
gedulinių šv. Mišių balandžio 29 d. palaidota 
Romainių kapinėse, Kaune.

Liūdintis vyras Jonas Vaidotas

PADĖKA

A+A
MĖTA GAIVELIENĖ

(1924-2004)
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos 

klebonui prel. J. Staškevičiui už atnašautas gedulines Mi
šias, už maldas laidotuvių koplyčioje (Stayner) ir palydėji
mą į Šv. Jono lietuvių kapines.

Dėkojame L. Turūtaitei ir V. Mašalui už giedoji
mą Mišių metu. Ačiū visiems Vasagos ir apylinkės tautie
čiams už gausų atsilankymą laidotuvių koplyčioje; p.p. 
Trinkūnų šeimai ir Vasagos moterų būreliui už gražias 
gėles, aukojusiems šv. Mišioms ar kitai intencijai ir už pa
lydėjimą į amžinojo poilsio vietą.

Ačiū B. Stanulienei už skanius pietus, moterims 
už pyragus, D. Keršienei ir M. Povilaitienei, rinkusioms 
aukas. Esame dėkingi visiems, kurie velionę lankė ligoni
nėje ir slaugos namuose.

Sesers vaikai ir šeima Vokietijoje

R. Naujokaitienė.
Krašto muziejaus kieme 

moterys pasėjo gėlių - senovi
nių, anksčiau labai mėgtų. Vy
rai aptvėrė darželį. Pirmasis kai
mo bendros veiklos židinėlis. 
Paskui buvo nutarta pasodinti 
ąžuoliuką šio krašto šviesuoliui 
Vincui Žemaičiui atminti. Bend
ruomenės narys, muzikantas, 
dainininkas Kazimieras Naujo
kaitis nuvyko į toje pat Klausu
čių seniūnijoje esančią Žaliosios 
giraitę, kurią ypač mylėjo Vin
cas Žemaitis ir ją aprašė knygo
je Nuo Šeimenos krantų. Kartu 
su kaimo vyrais parinko patį 
gražiausią ąžuoliuką, iškasė ir 
atgabeno į Sūdavą. Iškilmingai 
šventės metu buvo pasodintas 
liaunas medelis. Kiekvienas 
bendruomenės narys simboliš
kai prisilietė prie šio ąžuolėlio. 
Skambėjo liaudies dainos.

Vinco Žemaičio ąžuolas - 
kaimo bendruomenės ženklas. 
Šalia jo bus sodinami kiti ąžuo
lai, pavadinti įžymių kraštiečių 
vardais.

- Neabejoju dėl kaimo bend
ruomenės ateities. Kiek turime 
sumanymų, kiek jau bendrų dar
bų nuveikėme! - dalijosi minti
mis Zeną Grigaitienė. Prisiminė 
Derliaus šventę, Kalėdų šventi
mą. Gavusi buvusias buitinio 
gyventojų aptarnavimo kombi
nato apleistas, nenaudojamas 
patalpas, kaimo bendruomenė 
rūpinasi jų restauravimu. Baig
tos įrengti salės pobūviams, šar
vojimo salė. { bendruomenės rū

Aukojo ‘‘Tėviškės žiburiams”

mus atsikels kaimo biblioteka, 
čia bus įrengtas veterinarijos gy
dytojo kabinetas, bendruomenė 
dalyvauja projekte dėl kompiu
terių kambario įrangos.

- Svarbiausia - stengiamės 
padėti kiekvienai šeimai, kad ji 
nepasijustų nelaiminga ir nerei
kalinga. Ypač svarbi pagalba 
jaunoms motinoms. Bendruo
menės tarybai rūpi ne tik jų ma
terialinė gerovė, bet ir dvasinė 
savijauta. Svajojame apie links
mą, šaunią kaimo bendruomenę. 
Kiekgi galime būti užsisklendę 
ar nelaimingi? - klausė ponia 
Regina.

Žinoma, stinga lėšų. 0 gal 
atsiras geradarių, kurie Sūdavos 
kaimui padės įsteigti pavyzdinę 
bendruomenę. “Kai sustiprėsi- 
me, suklestėsime, pakviesime į 
viešnagę Valstiečių laikraštį. 
Ačiū už labai mums reikalingą 
priedą Kaimo bendruomenė. 
Per jį ieškome patirties, kaip 
įvairinti savo veiklą”, - kalbėjo 
Zita Kučiauskiene.

“Nenuvys Vinco Žemaičio 
ąžuolas. Jis telks mus”, - žadėjo 
visos trys pašnekovės. Tuo metu 
prie ąžuoliuko, prie senovinių 
gėlių rinkosi jaunieji tėvai su 
ikimokyklinukais. į šventę.

Bernardas ŠAKNYS 
“TĖVIŠKĖS ŠVIESA”, Vals
tiečių laikraščio priedas apie 
švietimą, 2004 m. kovo 16 d. 
nr. 22 (8317). Išeina du kartus 
per mėnesį. Rengėjas - Bernar
das Šaknys. Remia Tautos fon
das. 2004 m. nr. 6 (77), psl. 3.

reika, J. Gaižutis.
Rėmėjo prenumeratą atsiun

tė: $65 - M. Gudjurgis, K. Kudir
ka; $60 - V. Kukoraitis, R. Da- 
naitis, V. Hanson, P. E. Narutis, M. 
Chrolavičius, A. B. Dobilas, S. Gir- 
čienė, P. Čiurlys, V. Grašys, V. 
Balsevičius, M. Izokaitienė, G. 
Miglinas, C. Pakštas, L. Balaišis, J. 
Morkūnas, A. Augustinavičius, S. 
Barčaitis, R. Bulovas, M. Kairienė, 
A. Povilauskas, B. Rovienė, A. Ši
leika, dr. A. Spūdas, V. Pečiulis, A. 
Kiškis, V. Indrišiūnas, M. Aukštuo
lis, R. A. Čygas, L. Stosiūnas, K. 
Astravas, J. Aušrotas, Č. Pšez- 
dzieckis, V. Keturakis, I. Paškaus- 
kas, D. Paškus, A. Kiaupa, J. Vie- 
raitis, K. Dubauskas, A. Barkaus
kas, A. Mankus, A. Staškevičius, 
K. R. Poškus, D. Garkūnas.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $100 - A. Kublinskas, Z. Ga
vėnas, P. Martišius, I. Mačiulytė- 
Guilford; $75 - J. Smulskis, B. 
Dundzys, B. Alksnis; $70 - O. 
Krikščiūnas, V. Balsienė, J. Pužas, 
S. Žemuolis, V. Kulikauskas, V. 
Kulnys, J. 1. Birštonas, G. Dirsė, B. 
Barisas, E. Šiškus, V. Levickas, L. 
Šimonėlis.

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

Paieškojimas
Stasė Jurkuvėnienė ieško sa

vo dėdės Albino Kantvydo, g. 1909 
m. spalio 15 d. Alytuje, Lietuvoje. 
Jis gyveno Toronte, Kanadoje, (330 
Dixon Rd.). Susirašinėta iki 1995 
m. “Negavusi daugiau laiškų, pra
dėjau rūpintis, norėčiau žinoti, ar 
jis gyvas ir kur gyvena, arba kada 
jis mirė ir kur buvo palaidotas” - 
rašo S. Jurkuvėnienė, Minties 36- 
24, Vilnius 2051, ei.paštas: roberta 
@jaunimas.com. Ką nors apie tai 
žinantys yra prašomi atsiliepti.

jaunimas.com
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© LAISVOJE TEVYffiJE © LIETUVIAI PASAULYJE
SMENGA TEATRO PASTATAS

Klaipėdos dramos teatre pradė
ti remonto darbai. Anot teatro va
dovo Gedimino Pranckūno, sovietų 
statybininkų pastatytas pastatas, pa
plautas požeminio Danės upės van
dens, pamažu skyla perpus ir smen
ga į žemė. Kaip rašo ELTA, pasku
tinį kartą pastatas buvo rekonstruo
tas prieš 14 metų. Dabar reikia stip
rinti ne tik jo sienas, bet perdengti 
ir kiaurą stogą. Iš valstybės iždo 
skirtų 2 milijonų remontui neužten
ka - reikėtų dar vieno milijono. Ne
paisant remonto, kasdien vyksta 
spektakliai. Tikimasi remontą baig
ti šį rudenį. Reikėtų atnaujinti ir 
teatro įrangą, nes jau pasenusi gar
so technika, elektros instaliacija ir 
kt.

LEIDINIAI MOKYKLOMS
Lietuviškos spaudos atgavimo 

100-mečio proga Valstybinė lietu
vių kalbos komisija kartu su Moks
lo ir enciklopedijų leidybos institu
tu išleido ir mokyklų bibliotekoms 
padovanojo 22,000 leidinių: litua
nistinių studijų, gramatikų, žodynų, 
kalbos ir kultūros paveldo, kalbos 
praktikos ir kitų - iš viso 54 pava
dinimų spaudinių. Bendra jų vertė - 
apie 150,000 litų. Kaip ELTA skel
bia, mokytojams ir mokiniams bus 
naudingi garsiausių lietuvių kalbi
ninkų Alekso Girdenio, Jono Kaz
lausko, Antano Pakerio, Alberto 
Rosino, Prano Skardžiaus, Zigmo 
Zinkevičiaus ir kitų mokslininkų 
kalbotyros darbai.

NAUJA PARTIJA
Kelis šimtus narių turinti nuo

saiki tautinė partija “Lietuvių ke
lias”, vadovaujama pirmininkės Li- 
lijanos Astros, neatstovaujama sei
me, kviečia per pirmalaikius prezi
dento rinkimus, birželio 13 d. bal
suoti už Valdą Adamkų. Pasak pir
mininkės, prezidentu turėtų būti 
renkamas asmuo, kuris sugebėtų 
sutvirtinti vertybinius politinės si
stemos pamatus, rašo ELTA. Parti
jai esą svarbiausia tautiniai intere
sai ir tautinė orientacija, nes “įžen
gėme į Europos sąjungos geopoliti
nę erdvę”. Lietuvoje naujoji partija 
turi 9 skyrius ir grupes įvairiose 
vietovėse.

SIŪLYS MINISTERĘ 
KANDIDATE

Balandžio 28 d. prezidiumo 
posėdyje valdančiosios Naujosios 
sąjungos (NS, socialliberalų) vado
vybė prezidiumo posėdyje nuspren
dė prezidento rinkimuose siūlyti sa
vo laikinosios vadovės, socialinės 
apsaugos ir darbo ministerės Vilijos 
Blinkevičiūtės kandidatūrą. Kaip 
praneša LGTIC, šiuo sprendimu so
cialliberalai ne tik ignoravo koalici
jos partnerių socialdemokratų rei
kalavimus paremti jų kandidatą 
Česlovą Juršėną, bet ir neatsižvelgė 
į partijos steigėjo, laikinojo prezi
dento Artūro Paulausko viešai pa
reikštą nuomonę, kad reikėtų remti 
buvusį prezidentą Valdą Adamkų.

JK KONSULATAS 
KLAIPĖDOJE

Balandžio 26 d. Klaipėdoje iš
kilmingai įvesdintas Didžiosios 
Britanijos garbės konsulas, versli
ninkas Marko Uribe. Jis - pirmasis

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

Jungtinės karalystės (JK) garbės 
konsulas Lietuvoje. Kaip rašo 
ELTA-LGTIC, jis Klaipėdoje dirba 
jau 10 metų, ten įsteigė tarptautinę 
kalbų mokyklą. Jam pirmiausia 
teks ginti JK piliečių teises, regist
ruoti santuokas, gimimo ir mirties 
atvejus, taip pat atlikti tas pareigas, 
kurių dėl didelio atstumo ir darbo 
krūvio negali atlikti ambasada Vil
niuje. Britų bendruomenė Klaipė
doje nėra gausi, bet garbės konsulas 
mano, kad pamažu padidės, Lietu
vai pritraukiant vis daugiau turistų 
ir verslininkų iš JK. Jis taps ir Jung
tinės karalystės prekybos rūmų at
stovu Klaipėdoje bei Vakarų Lietu
voje.

FOTOGRAFUOS LIETUVĄ
Balandžio 30, penktadienį Lie

tuvos nuotrauka buvo daroma 22 
vai. 40 min. (10.40 v.v.). Sumany
mo “Lietuva - šviesiausia naujosios 
Europos valstybė” rengėjai visus 
kvietė tuo laiku įžiebti kuo daugiau 
šviesų. Lietuva buvo fotografuota 
iš naktinio palydovo F15. Jis aplink 
planetą apskrieja per 101 minutę, 
būdamas 830 km aukštyje virš 
Žemės paviršiaus. Skriedamas pa
lydovas fotografuoja 3000 km ruo
žą, dukart per dieną pateikdamas 
duomenis apie visą planetą.

PAMINĖTA SUTARTIS
Lietuvos ir Lenkijos draugiškų 

santykių ir gero kaimyninio bendra
darbiavimo sutarties 10-mečiui pa
minėti š.m. gegužės 6 d. Vilniuje 
buvo surengta diskusija “Forum Pa
lace”, kurioje tarp kitų dalyvavo 
dvi dienas Lietuvoje viešėjęs Len
kijos “Solidarumo” įkūrėjas ir va
dovas bei buvęs prezidentas Lech 
Walęsa (Valensa). Laikinasis Lietu
vos prezidentas A. Paulauskas kėlė 
mintį, kad mums reikia naujų idėjų, 
išplaukiančių iš bendro europinio 
konteksto. Ministeris pirmininkas 
A. Brazauskas pasidžiaugė, kad pa
grindiniai sutarties principai įgy
vendinami. L. Walęsa sakė, kad 
prasidėjęs naujas interneto laikotar
pis kelia ir naujus reikalavimus. 
Renginyje taipgi dalyvavo laikina
sis seimo pirm. Č. Juršėnas, Vil
niaus un-to Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto direkto
rius R. Lopata, Lietuvos ir Lenkijos 
politikai, diplomatai, politologai. 
Abišalių santykių klausimams ap
tarti žurnalas “Veidas” surengė at
skirą diskusiją, kurioje apžvelgti 
lietuvių ir lenkų santykiai žemes
niuose sluoksniuose.
SEIME PAMINĖTA SUKAKTIS

Lietuvos seimo iškilmingame 
posėdyje š.m. gegužės 7 d. paminė
ta Lietuviškos spaudos lotyniškomis 
rašmenimis atgavimo 100-metis. 
Kalbėjo laikinasis seimo pirm. Č. 
Juršėnas, Vilniaus un-to žurnalisti
kos instituto direktorė A. Nugaraitė, 
“Literatūros ir meno” savaitraščio 
vyr. redaktorius K. Platelis, Vil
niaus pedagoginio un-to prorekto
rius A. Ragauskas, Lietuvos valsty
binio muziejaus direktorė B. Kulny
tė, Lietuvos dailininkų s-gos pirm. 
V. Krūtinis ir kt. Dalyvavo laikina
sis prezidentas A. Paulauskas, mi
nisteris pirmininkas A. Brazauskas, 
Kovo 11-osios Akto signatarai, 
aukštųjų mokyklų vadovai, kalbi
ninkai, istorikai, literatai, moksli
ninkai, kultūrininkai, rašytojai bei 
žurnalistai. Seimo nariai betgi di
delio susidomėjimo neparodė. Pasi
teiravus, kodėl - paaiškinta, kad 
penktadieniais seimo nariai papras
tai išvyksta į susitikimus su rinkė
jais. Č. Juršėnas surengė šventinius 
pusryčius su spaustuvininkais, rašy
tojais, kalbotyrininkais bei seime 
dirbančiais žurnalistais. Seimo gale
rijoje buvo surengtos 3000-ojo “Li
teratūros ir meno” numerio sutik
tuvės. RSJ

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

BPL Import/Export Į

SIUNTINIAI j LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Čikagiškio tautinių šokių sambūrio “Grandies” šokėjai, švenčiantys 45-ąją savo veiklos sukaktį

“Linksmin komos pakol jauni esma...
Tai senos dainos žodžiai, kuriuos prisimena čikagiškė “Grandis”, 

švęsdama 45-ąją veiklos sukakti
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ
“Grandies” šokėjai visi dar 

jauni, nes visi dar šoka. 2004 m. 
gegužės 15 d. Čikagoje gimęs ir 
brendęs šokių ansamblis Mother 
McAuley gimnazijos salėje iš
kilmingu koncertu atšvęs savo 
45-ąją gyvavimo sukaktį. Pasi
baigus tam vakarui, dar reikės 
rengtis liepos mėn. įvyksiančiai 
XII Lietuvių tautinių šokių 
šventei, Rosemont, IL.

Skautininke Irena Šilingienė 
sėkmingai subūrė Čikagos skau
tus į tautinių šokių grupę 1953 
m. Grupė pasivadino “Grandis”, 
ir ji sėkmingai dalyvavo pirmo
joje lietuvių tautinių šokių šven
tėje Čikagoje. Po penkerių metų 
grupė iširo. 1964 m. ilgametė 
šokių mokytoja I. Smieliauskie- 
nė grupę atgaivino ir jai vadova
vo iki 1995 m., kai vadovavimo 
vadeles perėmėjos dukra Viole
ta Smieliauskienė-Fabianovich. 
Pirmojoje repeticijoje 1964 m. 
dalyvavo 12 šokėjų, o netrukus 
buvo dvigubai - 25. Šiais su
kaktuviniais ir šokių šventės 
metais “Grandyje” šoka maž
daug 150 šokėjų, o per 45-erius 
metus “Grandies” eiles perėjo 
maždaug 900 šokėjų. “Gran
dies” ansamblyje šoka vaikų, 
jaunių, studentų, jaunųjų vetera
nų ir veteranų grupės.

Per 45 veiklos metus išaugo 
ir gražus būrys tautinių šokių 
mokytojų. Nors didžioji dalis 
šokėjų jau JAV-se gimę, kai ku
rie šokėjai ir mokytojai yra gimę 
ir augę Lietuvoje, Vokietijoje, 
Kanadoje, Pietų Amerikoje. 
“Grandies” baletmeisteris Gin
taras Grinkevičius yra baigęs 
Klaipėdos universiteto menų fa
kulteto choreografijos skyrių. 
Jaunių ratelio mokytojas Anta
nas Rašymas — ilgametis Toron
to'“Gintaro” šokėjas. Įvairių ra
telių mokytoja Reda Ardytė- 
Pliurienė šokdavo Klyvlando 
“Grandinėlėje”. Yra šokėjų, ka
daise šokusių Los Angeles, CA, 
Urugvajaus ir kituose lietuvių 
tautinių šokių kolektyvuose.

Įdomiu sutapimu XII Lietu
vių tautinių šokių šventės šūkis 
- Iš arti ir toli - šoksime kartu 
visi.

“Grandis” save ansambliu 
galėjo pasivadinti nuo 1971 m., 
nes tada pirmą kartą renginio 
“Lietuviškos vestuvės” progra
moje buvo įpinta vaidyba, šokiai 
ir dainos.

Calgary, Alberta
PRIEŠ VELYKAS, balandžio 

3 d. Kalgario lietuvių apylinkėje 
(pas. K. Dubauską) buvo gaminami 
margučiai. Šis gražus paprotys bu
vo pradėtas čia prieš daugelį metų 
Vytauto Didžiojo lietuvių mokyk
loje ir tęsiamas iki šių dienų. Mar
ginti kiaušinius pamėgo ne tik lie
tuvių mokyklos mokiniai, bet ir su
augusieji bei lietuvių kilmės jauni
mas. Šiais metais šalia nuolatinių 
entuziastų gausiai dalyvavo šeimos, 
neseniai atvykusios iš Lietuvos. Po
pietę surengė Nelė Astravienė ir 
Neringa Karlonienė.

Programoje buvo pateiktas trum
pas įvadas apie margučių kilmę ir 
šio meno istoriją įvairuose pasaulio 
kraštuose. Taip pat aptarta dažymo 
būdai ir priemonės. Greitai pintinė 
prisipildė gražių raštuotų margučių. 
Visiems susidarė proga išbandyti 
savo gabumus marginant kiaušinius 
vašku, kita kokia technika, ar skuti- 
nėjant. Buvo skelbtas konkursas ir 
laimėtojams įteiktos premijos. Po 
to vyko šokoladinių margučių ieš
kojimas jaunimui ir bendros vaišės.

N. Astravienė

“Grandies” šokėjai, pasipuošę tautine apranga ir pasiruošę jubilieji
niam koncertui

“Grandis” koncertavo vi
suose lietuvių telkiniuose JAV- 
se, Kanadoje, Venezueloje, 
Brazilijoje ir Australijoje, taip 
pat kitataučių festivaliuose. An
samblis dalyvavo visose Lietu
vių tautinių šokių šventėse Š. 
Amerikoje ir Lietuvoje 1994, 
1999 ir 2003 m. Ansamblis būtų 
dalyvavęs ir 1990 m. vasarą įvy
kusioje šventėje Lietuvoje, bet 
negavo vizų.

JAV-se 1990 m. koncertavo 
Vilniaus pedagoginio instituto 
lietuvių liaudies dainų ir šokių 
ansamblis “Šviesa”. Jo 54 nariai 
apsigyveno grandiečių šeimose. 
Ansambliai susidraugavo, ir 
“Šviesos” kvietimu, “Grandies” 
studentų ratelis koncertavo Lie
tuvoje 1992 m. liepos mėn. Vil
niuje, Kaune, Palangoje, Tel
šiuose, Elektrėnuose, Marijam
polėje. Labai tiko IX Lietuvių 
tautinių šokių šventės šūkis - 
Šokio sūkury - Lietuva širdy.

Vaikų ratelio mokytoja Ri
ma Polikaitytė šoka “Grandyje” 
nuo 1983 m., o dirba kaip mo
kytoja nuo 1993 m. Paklausta, 
kas paskatino ją skirti tiek laiko 
ansambliui ir lietuviškam tauti
niam šokiui, Rima atsakė: 
“Draugystės, meilė šokiui, ypač 
lietuviškam, tautiniam šokiui”. 
Paklausta, ar ji mano, kad lietu
viški tautiniai šokiai puoselėja 
tautinę tapatybę, Rima atsakė: 
“Labai”. Ne visi gerai kalba lie-

London, Ont.
MOTINOS DIENA pagal lie

tuvišką tradiciją buvo švenčiama 
gegužės pirmąjį sekmadienį, gegu
žės 2. Klebonas kun. K. Kaknevi
čius Šiluvos Marijos šventovėje 
Mišias atnašavo už gyvas ir miru
sias motinas ir močiutes. Po Mišių 
visi rinkosi į šventei paruoštą salę. 
Jaunimas motinoms įteikė po gvaz
dikų puokštelę. Bendruomenės pir
mininkas A. Švilpa gražiais žo
džiais pasveikino salėje esančias 
moteris-mamas, močiutes. Klebo
nui sukalbėjus maldą, vyko trumpa 
meninė programėlė, kurią paruošė 
mūsų jaunimas, vadovaujamas Ie
vos Naujokaitytės. Ieva su broliuku 
Giedriumi paskaitė porą eilėraščių, 
o Ievos vyras Arūnas perskaitė hu
moristinį horoskopą moterims ir 
vedė viktoriną - tik mamoms. Lai
mėjo joje prizus net kelios mamos. 
Nors programa buvo trumpa, bet 
visiems padarė gerą įspūdį. Už tai 
atlikėjams negailėta plojimų.

Po minėjimo buvo pasidžiaug
ta Lietuvos įstojimu į Europos są
jungą, pakiliai sugiedotas Lietuvos 
himnas. Vaišėms buvo kava su py
ragaičiais, vyravo gera nuotaika. 
Norisi tikėti, kad ateityje jaunimas 
drąsiau įsijungs į mūsų bendruome
nes renginius ne tik per Motinos 
dieną. A.V. 

tuviškai, bet daug ką apie lietu
viškas tradicijas ir kultūrą gali 
sužinoti šokdami ansamblyje. 
Mes repeticijose kalbame lietu
viškai - tuo būdu šokėjai ir iš
moksta lietuvių kalbos. Be mi
nėtų mokytojų, “Grandyje” dir
ba ir kitos mokytojos: Dalia Bi- 
laišytė-DeMuth ir Vida Brazai- 
tytė.

Genovaitė Breichmanienė 
aprašė įdomų lietuvių tautinių 
šokių istorijos kelią savo 
straipsnyje Pirmieji žingsniai X 
Lietuvių tautinių šokių šventės 
leidinyje 1996 m. Jame autorė 
priminė, kad susidomėjimas tau
tiniais šokiais prasidėjo tik ant
rame nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmetyje. “Surinktas iš Lie
tuvos kaimų, pertvarkytas ir pri
taikytas scenai, tautinis šokis 
grįžo atgal į kaimus, miestus, 
populiarėjo, prigijo”. Pasižiūrė
jus į Lietuvių tautinių šokių 
šventėse atliktų šokių lenteles ar 
net vieno ansamblio repertuarą, 
sunku tikėti, kad prieš tą susido- 
mėjimo laikotarpį Lietuvoje, 
daug kas miestuose ir mieste
liuose mokėjo tik Suktinį, Noriu 
miego ir Klumpakojį. Dabar re
pertuare galima išvardinti šokius 
nuo “A” (Abrūselis) iki “Z” 
(Žiogelis).

Šiuo metu “Grandies” šokė
jų eilėse jau šoka pirmųjų šokė
jų vaikai. Viena močiutė šoka su 
veteranais, o jos vaikaičiai - 
vaikų ratelyje.

Tinka G. Breichmanienės, 
minėto straipsnio Pirmieji žings
niai žodžiai: “Lietuvių kalba, 
daina, šokis ir papročiai yra pa
grindinės mūsų tautiškumo ap
raiškos. Kiekvienos tautos pa
pročiuose, dainoje ir šokyje atsi
spindi aplinka, kurioje žmogus 
gyvena, kuria, grumiasi su gam
ta ir ką jis išgyvena, kokius 
džiaugsmus ar nelaimes patiria.”

four seasons
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JA Valstybės
Tarptautinis festivalis - Folk 

Fair, dalyvaujant 35 tautybėms, 
įvyko kovo 17-21 d.d. St. Peters- 
burge, FL, surengtas “St. Peters
burg International Fair” organizaci
jos, kurioje lietuviams atstovauja E. 
Radvilienė. Lietuvių klubas jau 25 
metus dalyvauja šiame festivalyje 
su lietuviška daile, menine progra
ma ir maistu. Šiais metais festivalio 
vadovybė paprašė, kad šiame rengi
nyje kiekviena tautybė savo pavil
jone atskleistų tautinę legendą. Lie
tuviai pasirinko Geležino vilko le
gendą, susietą su Vilniaus įkūrimu. 
Lietuvių paviljono viduryje stovėjo 
didžiulis stilizuotas geležinis vil
kas, sukurtas dail. A. Ulevičiaus ir 
jo žmonos Rūtos. Žmonės domėjosi 
ir prie šio vilko fotografavosi. Taip
gi daugelis domėjosi velykinių 
margučių gaminimu, kurį demonst
ravo B. Kasperavičienė. E. Jasaitie
nė audė tautiškas juostas. Lietuvių 
tautodailės paviljoną skoningai 
įrengė bibliotekos vedėja M. And- 
rejauskienė. Daug paveikslų, kryžių 
paviljonui paskolino G. Karosas iš 
Niujorko, prie paviljono įsirengęs ir 
savo prekyvietę. Meninę programą 
atliko tautinių šokių grupės “Aud
ra” šokėjos, vadovaujamos D. Ado
maitienės.

(Lietuvių žinios, 333, nr. 1)

Airija
Pirmą kartą Lietuvos nepri

klausomybės šventė paminėta Airi
jos sostinėje Dubline. Lietuvos am
basados surengtame priėmime da
lyvavo apie 200 svečių iš įvairių 
Airijos valstybinių institucijų, tarp 
jų ir Airijos senato pirm. R. Kiely. 
Meninę programą atliko populiari 
Lietuvoje grupė “Skamp”. Svečiai 
buvo vaišinami lietuviškais val
giais, kuriuos parūpino lietuviškų 
prekių parduotuvė Dubline “Litua- 
nica”.

Norvegija
Lietuvos ambasada Norvegi

joje vasario 17 d. Oslo koncertų rū
muose Vasario 16-tosios proga su
rengė priėmimą. Jame dalyvavo 
Norvegijos vyriausybės pareigūnai, 
kultūros, verslo bei švietimo atsto
vai, šiame krašte dirbančių kitų 
valstybių diplomatai, Lietuvių 
bendruomenės bei Norvegijos ir 
Lietuvos draugijos nariai. Meninę 
programą atliko violončelininkas S. 
Lipčius ir dainininkė A. Šuvins- 
kaitė.

Lenkija
Seinų krašte yra likęs papro

tys prie mirusiojo karsto giedoti 
šermenų giesmes. Toks ilgametis 
giesmininkas, turėdamas labai gra
žų balsą buvo a.a. Jurgis Svetlaus- 
kas, miręs praėjusių metų gruodžio 
20 d. Velionis nuo jaunystės giedo
jo gimtajame Burokų kaime. Jis bu
vo penktas iš aštuonių Katrės ir 
Juozo Svetlauskų šeimos vaikų (ke
turios seserys ir 4 broliai). Tėvas 
mirė, kai Jurgučiui buvo penkeri 
metai. Per karą šeima persikėlė į 
Lietuvą. Po karo Jurgis Svetlauskas 
grįžo į Lenkiją ir išėjo į žentus pas 
Kmieliauskus į Rimkežerių kaimą 
vesdamas Juliją Kmieliauskaitę. 
Čia jam teko ūkininkauti 22 hekta
rų ūkyje. Jis taipgi su A. Kuosa, K. 
Keleriu, J. Stankausku ir B. Pečiu
lių giedodavo šermenyse Juodeliš- 
kės, Skarkiškių, Dievetiškės, Kras- 
navo, Palelią Paliūnų kaimuose, 
kai tik paprašydavo. Jurgis ir Julija 
Svetlauskai Seinuose dviem duk
rom nupirko butus, o vyriausiajai 
dukrai užrašė ūkį. Patys apsigyveno

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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Seinuose pas jauniausiąją dukrą 
bet svečiuodavosi ir pas dukrą 
Rimkežerių kaime. Kai velionis gy
veno pastarajame kaime, 12 km 
nuo Seiną tai kartu su žmona mo
tociklu atvykdavo specialioms pa
maldoms, kuriose lietuviai melsda
vosi, kad Seinų katedroje Mišias 
būtų galima aukoti ir lietuvių kal
ba. Už šias pastangas jį ir kitus 
prieš 10 metų tuometinis Lietuvos 
konsulas Seinuose V. Povilionis 
apdovanjo garbės raštais. Prie ve- 
lionies karsto taipogi giesmininkai 
giedojo giesmes. Seinų katedroje 
už velionį buvo aukotos gedulinės 
Mišios lietuvių kalba.

(Aušra, 2004 m., 3 nr.)

Sausio 28-29 d.d. Suvalkų 
mieste įvyko Lietuvos ir Lenkijos 
archyvų generalinių direktorių V. 
Grigoraičio ir D. Nalecz susitiki
mas. Jame tartasi, kaip palengvinti 
abiejų kraštų piliečiams galimybes 
naudotis archyvine medžiaga. Pvz. 
Vilniaus archyvuose yra reikšmin
gų dokumentą susijusių su XIX ir 
XX šimtmečio pradžios Suvalkijos 
žmonių gyvenimu. O Suvalkų ar
chyve yra nemažai naudingos 
informacijos, kuria gali pasinaudoti 
Lietuvos gyventojai, karo metu pa
likę savo ūkius Suvalkijoje. Archy
vų vadovai sutarė, kad artimiausiu 
laiku bus stengiamasi bent iš dalies 
pasikeisti archyvų dokumentais - 
mikrofilmais. Taipgi pasidžiaugta, 
kad tarp abiejų pusių vyksta sklan
dus bendradarbiavimas. Lietuvos 
konsulato duomenimis, Lietuvos 
piliečiai Suvalkų archyve dažniau
siai ieško informacijos apie paliktą 
nekilnojamą turtą. Lietuvos archy
vai yra gavę archyvinės medžiagos 
iš Lenkijos, tarp kitų dokumentų 8 
bylas apie lietuvius, tarnavusius ap
saugos batalionuose, kalėjusius 
koncentracijos stovyklose, karo be
laisvius. (Aušra, 2004 m., 3 nr.).

Australija
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė Brisbanėje buvo švenčiama 
Vasario 15 d. Lietuvių Namuose. 
Įvadinį žodį tarė LB Brisbanės apy
linkės valdybos pirm. G. Bagdonas, 
pasveikinęs šventės dalyvius, pasi
džiaugęs tautos pasiektais laimėji
mais. Sugiedotas Tautos himnas, 
tylos minute pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Paskaitą skaitė jau 
trečios kartos lietuvis C. Ralph. Jo 
močiutė B. Žygienė įdiegė jam 
meilę Lietuvai, mokė lietuvių kal
bos ir lietuviškų dainų. Paskaitinin
kas ir jo žmona buvo ką tik grįžę iš 
Lietuvos. Jis džiaugėsi Lietuvos 
žiemos grožiu, sniego užpustytais 
miškais, kaimo pirtimi prie užšalu
sio ežero. Gilų įspūdį jam palikęs 
Kūčių vakaras ir Kalėdų šventės. 
Jis taip pat kalbėjo apie Vilniaus 
įdomybes, puikias parduotuves, gi
minių draugiškumą bei tautiečių 
vaišingumą. Emigrantų kapelionas 
kun. L. Ruto, gerai susipažinęs su 
Lietuvos reikalais, ragino neprarasti 
pasitikėjimo Dievu. Lietuvių tauta 
neprarado savo tikėjimo ir be dide
lio kraujo praliejimo atgavo nepri
klausomybę. Meninės programos 
dalyje F. Luckienė padeklamavo S. 
Ambrazevičienės poemą Atėjo die
na ir V. Kazoko eilėraštį Mano tau
ta. Akordeonistas E. Surka pagrojo 
lietuviškų dainą S. Kubilius padek
lamavo K. Bradūno eilėraštį Tokia 
yra istorija ir P. Vaičaičio Yra ša
lis. Brisbanės lietuvių choras, vado
vaujamas E. Wicks, padainavo tris 
dainas: Beržas, Gegužinė ir Drau
gai. Minėjimas baigtas Lietuva 
brangi. (Mūsų pastogė, 2004 m., 7 
nr.) J. Andr.
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nekiln. turto 1 m...........4.20%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


“Trubaduro”operai 
nuskambėjus
Čikagos lietuvių pasididžiavimas - operos kolektyvas
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G K IH llilillEJf VEIKLOJE
EDVARDAS ŠULAITIS
Nėra naujiena, kad lietuviai 

yra vienintelė tautinė grupė di
džiojoje Amerikoje, kuri turi sa
vo operos kolektyvą, kuris gy
vuoja beveik 50 metų. Kitas 
įdomus faktas yra tas, jog pasta
tymai čia vyksta lietuvių kalba, 
nors kitur pasaulyje, įskaitant ir 
Lietuvą, operos dainuojamos 
originalo kalba.

Sekmadienį, balandžio 25, 
Morton East gimnazijos audito
rijoje Cicero mieste, ČLO ko
lektyvas savo 48-jo sezono ap
vainikavimui parodė populia
raus kompozitoriaus 4 v. operą 
“Trubadūras” (“11 Trovatore”). 
Sprendžiant iš gausios publikos 
(1500), plojimų bei parodyto 
entuziazmo, buvo galima pa
justi, jog žiūrovai labai šiltai šį 
pastatymą priėmė ir buvo paten
kinti rengėjų bei atlikėjų pas
tangomis.

Nors pati opera labiau yra 
statinio pobūdžio, paremta dau
giausia solistais ir gražia muzi
ka, publika nenuobodžiavo. O to 
paslaptis - geri solistai iš Lietu
vos, jau nekalbant apie daug 
profesinės patirties turintį diri
gentą Vytautą Viržonį ir režisie
rių Eligijų Domarką iš Lietuvos 
valstybinio operos ir baleto 
teatro.

Maestro V. Viržonis Vilniaus 
teatre yra paruošęs per 40 
premjerų ir yra pirmaujantis diri
gentas Lietuvoje. Todėl nenuos
tabu, kad per mažiau negu dvi 
savaites jis sugebėjo “susigroti” 
su čikagiečiais muzikantais.

Nelengvesnę užduotį įveikė 
ir režisierius iš Vilniaus E. Do
markas, kuris jau gerai pažįs
tamas čikagiečiams, nes jis čia 
šiemet pasireiškė 12-tą kartą.

Šių metų “Trubadūro” žiū
rovai gėrėjosi ypač moterimis 
solistėmis - Valerija Balsyte ir 
Ligita Čiurinskiene. Sopranas 
V. Balsytė, atlikusi Leonoros 
vaidmenį, dainavo įtikinančiai, 
nors keletą dienų prieš spektaklį 
buvo stipriai persišaldžiusį ir 
negalėjo repetuoti.

Šį kartą publikos simpatijas 
laimėjo mezzo-sopranas L. Čiu-

Prel. dr. PRANAS GAIDA, vyriausiasis “Tėviškės žiburių” redaktorius, 
amžiaus ir spaudos darbuotės sukaktuvininkas, priima jam skirtus 
Kanados etninės spaudos tarybos bei daugiakultOrių reikalų ministerės J. 
Augustine apdovanojimus š.m. balandžio 25 d. vykusioje “TŽ” spaudos 
popietėje Anapilio sodybos didžiojoje salėje. Šalia jo - kairėje dovaną 
įteikia KLKK dr-jos “Žiburiai” pirmininkė red. Ramūnė Sakalaitė- 
Jonaitienė; dešinėje KLB krašto valdybos vicepirmininkė Silvija 
Piečaitienė Nuotr. R. Puterio

Kompozitoriaus šimtmetis
Kompoz. Vladas Jakubėnas bus prisimintas ir Čikagoje
EDVARDAS ŠULAITIS
Gegužės 15 d. sueina 100- 

metis nuo plačiai žinomo kom
pozitoriaus, muzikos kritiko (ra
šiusio Lietuvoje ir JAV), peda
gogo, pianisto Vlado Jakubėno 
gimimo. Pasaulį išvydęs Biržuo
se, jis amžinybėn iškeliavo 
1976-siais Čikagoje ir ilsisi Lie
tuvių tautinėse kapinėse.

Lietuvoje jo minėjimai ir jo 
kūrinių koncertai bus pradėti ge
gužės 12 d. Vilniuje, o vėliau 
vyks Biržuose, Kaune ir vėl Vil
niuje.

Nuo 1982 m. Čikagoje vei
kianti kompoz. VI. Jakubėno 
draugija (jos rūpesčiu jau apie 
dešimtmetį veikia panašus vie
netas ir Vilniuje), kartu su spe
cialiai sudarytu komitetu gegu
žės 23 d., 3 v.p.p., rengia VI. Ja
kubėno minėjimą-koncertą Či
kagos Jaunimo centro didž. sa
lėje. Čia bus atlikti kompoz. VI. 
Jakubėno kūriniai - choriniai, 
vokaliniai ir instrumentiniai. 
Vienas iš svarbiesniųjų atlikėjų 

rinskienė, meistriškai atlikusi 
Azucenos - keliaujančios čigo
nės vaidmenį. Abi pasirodė ir 
praėjusiais metais CLO Verdi 
“Kaukių baliaus” pastatyme, bet 
šiemet jų dainavimas, mūsų 
nuomone, buvo geresnis.

Iš vyrų pažymėtini du, dar 
palyginti jauni solistai - Aud
rius Rubežius (trubadūras Man- 
rico) ir Dainius Stumbras (gra
fas Di Luno). Publikos dėmesys 
labiau buvo rodomas Stumbrui, 
kurį mes gerai atsimename iš 
praėjusių metų ČLO “Kaukių 
baliaus”, kur jis dainavo Renato 
vaidmenį.

“Trubadūre” pasirodė ir Lie
tuvoje muzikinį išsilavinimą ga
vusi dabartinė čikagietė Nijolė 
Penikaitė (atliko Leonoros paly
dovės Inez vaidmenį).

Tik epizodiškai pasireiškė 
Julius Savrimas (Manrico drau
gas Ruiz), Vaclovas Momkus 
(čigonas), Gintaras Juknys (pa
siuntinys).

Prisidėjo prie “Trubadūro” 
operos paruošimo ir pasisekimo: 
chormeisterė Jūratė Grabliaus- 
kienė, chormeisteris - Darius 
Lapinskas, koncertmeisteris ir 
chormeisteris - Mangirdas Mo- 
tekaitis. Apšvietimą ir sceną 
tvarkė Laima Šulaitytė-Day ir 
Thomas Rusnak. Orkestro, kurio 
sudėtyje buvo ir lietuvaitė smui
kininkė Linda Veleckytė, va
dovas - Charles Stine.

Reikia paminėti ČLO ope
ros kolektyvo valdybos žmones: 
pirm. Vaclovą Momkų, Jurgį 
Vidžiūną, Virginiją Savrimienę, 
Eleną Ablingytę, Gintarą Juknį, 
Ramunę Račkauskienę, Rudolfą 
Valdukaitį. Be jų pastangų ir ryž
to vargu ar galėtume džiaugtis 
kasmetiniais operų pastatymais.

“Trubadūro” operos pastaty
mo proga išleistame leidinyje iš
reikštos padėkos visam būriui 
žmonių, kurie prisidėjo prie 
premjeros surengimo. Jų tarpe 
minimas ir lietuvių kilmės se
natorius iš Illinois valstijos — 
Richard J. Durbin’as, JAV LB 
tarybos prezidiumo pirm, advo
katė Regina Narušienė bei ke
lios dešimtys kitų.

-jauno muziko Dariaus Polikai- 
čio vadovaujamas “Dainavos” 
ansamblis, kuris ėmėsi nemažos 
užduoties įsigilinti į gana sunkią 
VI. Jakubėno kūrybą.

Koncerte dalyvaus dar ma
žai pažįstama solistė-vokalistė 
Ginta Žviliūtė bei operinį išsila
vinimą turintis Algimantas Bar- 
niškis. Čia pasirodys ir akompa- 
nuotojas muz. Arūnas Kamins
kas. Iš instrumentalistų pasiro
dys jau daug patirties turintis 
pianistas Mangirdas Motekaitis 
ir smuikininkė Linda Veleckytė.

Programos pradžioje prisi
minimais apie VI. Jakubėną pa
sidalins plačiai žinomas Čikago
je muz. Faustas Strolia, artimai 
bendravęs su kompozitoriumi. 
Po programos bus vaišės Jauni
mo centro kavinėje, kur bus ga
lima pabendrauti su gausiais at
likėjais.

Bilietai (jų kainos tik 15 
dol.) jau gaunami “Seklyčios” 
patalpose Čikagos Marquet Par
ko apylinkėje.

Po Čikagos lietuvių operos (ČLO) šių metų pastatymo G. Verdi operos “Trubadūras”. Aukštai kairėje - 
pagrindiniai solistai Valerija Balsytė ir Audrius Rubežius su dirigentu Vytautu Viržoniu; dešinėje - žymusis 
solistas iš Vilniaus Vytautas Bakula gerbėjų tarpe; žemiau kairėje - operoje grojusio orkestro narė Linda 
Veleckytė, dirigentas Vytautas Viržonis, ČLO valdybos pirm. Vaclovas Momkus ir režisierius Eligijus Domarkas; 
dešinėje - sol. Dainius Stumbras su ČLO narėmis Nuotrs. E. Šulaičio

Gydytojos poezija
Turbūt DALIA MILUKAITĖ-BURAGIENĖ vienodai gabi 
abiejose - mokslo ir meno srityse, nes ji - Kauno V 
medicininės socialinės ekspertizės komisijos gydytoja 
oftalmologe ekspertė ir dešimties poezijos rinkinių autorė.

Ją kalbina rašytoja ir kritikė Aldona Joana Gricienė
- Kaip žengėte pirmuosius 

kūrybos žingsnius?
- Mano senelio brolis kuni

gas Antanas Milukas buvo kny
gų leidėjas ir publicistas, lietu
vybės Amerikoje puoselėtojas. 
Mūsų giminėje jo atmintis šven
tai saugoma. Jo darbai ir siekiai 
visada mane žavėjo.

- O kaip tapote tolimo Ak
menės krašto literatų klubo 
“Žiemgalija" vadove ir jo 
siela?

- Baigusi KM1 daugiau kaip 
dvidešimt metų dirbau ir gyve
nau Naujojoje Akmenėje. Rajo
no laikraščiui išspausdinus ma
no kūrybos, į mane kreipėsi keli 
literatai, kurie vėliau ir tapo klu
bo branduoliu. Džiaugiuosi, kad 
jau išėjo du Žiemgalijos užrašų 
tomai.

- Tarp pirmųjų eilėraščių 
rinkinių “Virš pilkos dienos" 
(1990) ir “Ilgesio paukštė” 
(1995) įsiterpusi penkerių metų 
tyla, vėliau eilėraščių knygos 
pasirodydavo jau kasmet. Kokia 
to nutilimo priežastis?

- Pirmosios knygos išleistos 
dar auginant vaikus. Vėliau 
šiems išėjus savo gyvenimo ke
liais, man laisvesnės tapo ne tik 
rankos... Ir dar. Po pirmosios 
knygos euforijos kiekvienam 
autoriui reikia susikaupti.

- Jūsų su vyru Vladu Bura- 
gu eilėraščių knygoje “Nera
mioji liepsna" (1998) meilė va
dinama tūkstančiais taurių var
dų. Bet čia nuskamba ir toks 
klausimas “Ar lietuviškas žodis 
skambės?" Gal jis Jums šian
dien nebeaktualus?

- Žvilgtelėkime į dabartinę 
mūsų spaudą. Net iš jos plačia
šakį lietuvišką žodį uja svetimy
bės, griozdiška sakinių sąranga. 
Šiuolaikinėje lietuvių literatūro
je netgi rungiamasi, kas daugiau 
mirtinų smūgių smogs gimtajam 
žodžiui... Nenumaldomai artėja 
laikas, kai neiškentę priminsime 
net ir pašnekovui: “Kalbėk lie
tuviškai!”

- Ar žinote, kad Jūsų knygo
je “Meilės malda" (1999) gimu
sį sparnuotą posakį “...už tavąją 
aistrą ir mano maldas ", švelniai 
tariant, jau “pasiskolino" kai 
kurie Kauno poetai ir netgi dai
nininkai?

- O aš prisimenu (turbūt ir 
daugelis mano amžininkų prisi
mena!), kaip pradėjo skambėti 
savo laiku šlageriu tapęs Miela 
mano. Išgirdau ir suakmenėjau — 
kas gi dar taip, kaip aš Virš pil
kos dienos, žodis į žodį rašo 
meilės eiles? Vėliau išleistose 
“Combo” kasetėse mano žodžių 
autorystė jau buvo atstatyta.

- Jūsų kūryba nukreipta į 
amžinąsias vertybes — žmogaus 
jausmų taurumą, į trapaus gyve
nimo darną, į pagarbą tautai ir

• Rašau todėl, kad be rašymo lyg 
ko trūktų, kad jis yra lyg gyveni
mo atrama, kad nerašymas būtų 
tam tikras nusikaltimas.

(J. Augustaitytė-Vaičiūnienė) 

jos istorijai. O kokios naujos te
mos atsiranda Jūsų poezijoje?

- Moteris - neišsenkanti vil
tis ir amžina paslaptis. Kas vos 
vos praskleis šią skraistę, jei ne 
ji pati...

- Esate Lietuvos Nepriklau
somųjų rašytojų sąjungos narė, 
bet nelinkusi vardinti ilgo apdo
vanojimų sąrašo. Leiskite pri
minti — daugkartinė medikų po
ezijos pavasarių, vieno eilėraš
čio konkurso (Šiauliai), tradici
nės LNRS Vasaros poezijos 
šventės (Kaunas) laureatė, dr. 
N. Glažė literatūrinio fondo 
(Los Angeles, JAV)... Ar tai 
Jums ne taip svarbu?

- Pirmiausia būna jausmas, 
paskui - svaigus eiliuoto žodžio 
skrydis. Premijos ateina vėliau, 
bet, manau, pelnytai. O jei rim
tai, tai tarp mūsų poezijos brolių 
ir sesių tarpsta tikrai nesveikas 
pavydas, kurį bandau be reikalo 
nepažadinti. Todėl nuoširdų at
siliepimą apie savo kūrybą daug 
maloniau perskaitau lietuvių iš
eivijos spaudoje.

- Jūsų knygelėse “Nesakyk 
savo vardo" (2000) ir “Rašau 
brangų vardą (2003) yra apie 
80 akrostichų. Tokius kūrinius 
gali parašyti tik autorė, tobulai 
įvaldžiusį jų formą. Ar tai reiš
kia, kad gydytoja turi dirbti taip 
pat tiksliai, kai dirba poetė, kur
dama akrostichus?

- Žinoma, kad taip. Dirbti 
vidutiniškai gydytojas neturi tei
sės, o ypač gydytojas oftalmolo-

-ęs> <c

Atgaiva skaitytojams
Apie knygą vaikams ir ne vaikams

Mus pasiekusi naujoji Sta
sio Džiugo knyga Kiškis neša 
dovanų - eilėraščiai ir pasakos 
vaikams - tarsi šildantis spindu
lėlis tarp susigrūdusių tamsių 
debesų, tos “sunkiosios” litera
tūros (trėmimai, badas, kančios, 
šaudymai, neteisybės, smurtas, 
aimanos ir “durniai”)... O čia 
“per miškelį, per laukus eina 
kiškis pas vaikus” (20 psl.). 
Pridėčiau - pas visus, nes ir ne 
vaikai laukia dovanų, to tikro 
džiaugsmo, nesibaigiančio šir
dies pavasario, kuris nuo amžių 
švyti vaikų pasaulyje. Ta pras
me knyga visiems. Įdomi pavar
tyti, paskaitinėti šmaikščius, ne
perkrautus posmelius, stačiai 
muzikiniu taktu išsidainuojan- 
čiuš, kokių nūdien suaugusiems 
skirtoje poezijoje neberasi. O 
dail. V. Stančikaitės kiškeliai, 
šuniukai, drugeliai, paukšteliai 
puslapiuose tikrai gyvi - rodos, 
ims ir iššoks, išlėks iš knygos... 
Bet jie mandagūs, žino savo pa
skirtį pabūti šalia lietuviškų žo
džių, kurie šiemet itin gerbtini.

Visas tas šviesus gražumėlis 
sudėtas į šešiasdešimt standžių 
puslapių, glūdinčių tarp kietų, 
labai stiprių ir spalvotų viršelių, 
kurie rimtai užtikrina knygos 
ilgalaikiškumą. Turinį sudaro 
poezija - Kiškučio vardinės ir 
Pavasariui sugrįžus, iš viso 43 
eilėraščiai, bei proza - dvi pasa
kos Keturi valdovai, Karalius

Gyd. DALIA BURAGIENĖ

gas, nuo kurio sprendimų dažnai 
priklauso, ar ligoniui grįš šviesa, 
ar toliau jis gyvens stebuklinga
me spalvų ir vaizdų pasaulyje.

- “Gyvenimo prasmėj iškyla 
dienos, / Epitetai kasdieninės 
darnos... " Akrostichas skirtas 
gydytojai Genovaitei Vaičiūnie
nei. Kas ši moteris, pelniusi tokį 
Jūsų kaip poetės dėmesį?

- Tai vilniškė, vyriausioji 
ekspertė, konsultuojanti kitus 
Lietuvos gydytojus. Laisvalai
kiu domisi poezija, yra puiki jos 
skaitovė.

- O ministerį Juozą Oleką 
matote kaip tvirtą žmogų, kurio 
dvasingas nuoširdumas užkre
čia, o naujovių idėjos patraukia. 
Kokios kitos jo savybės nepami
nėtos trumpame kūrinyje (nes 
trumpa ir pavardė!)?

- Visi, kas su juo bendravo, 
atsakys — kitos nuomonės pa
kanta ir, aišku, inteligencija.

- Dėkoju už pokalbį.
Aldona Gricienė

Vėjas ir lakštingala. Spalvotos 
pasakų iliustracijos, tarsi kokia 
meninė dokumentacija, nurodo, 
kad viskas taip ir buvo kaip pa
sakojama. Pasakų veikėjai - su
asmeninti metų laikai, vėjas; ap
linka - akmeninės pilys, gintari
niai bokštai, kur burtažodžiai le
mia įvykius, ir nėra nieko nega
limo. O tai svarbiausia, nes ar 
ne kiekvienas norėtų gyventi tik 
tokioj karalystėj?...

Poezija šmaikščiai atspindi 
tėviškėlę, kur “linksmas vyturėlis 
laukuose čyrena”... “žydi sodai, 
visur kvepia žieduose medus”... ir 
išsilieja ilgesiu svetimųjų žemėj, 
kur “tiktai aš, bedalis, liksiu čia, 
tarp svetimų”... “kiek kartų klaus
davau upelių: kuri Neris, kuri Mi- 
tuva?”...

Nepacituosi visko - su tais 
poetiniais išsakymais reikia su
sipažinti perskaičius knygą. O 
tam daug laiko nereikia, bet 
gauta būtų nemažai. Knyga re
komenduotina visiems, ypač 
šeimoms, mokykloms, net trum
pų vaizdelių inscenizatoriams. 
Išleido ją Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla; redagavo V. 
Sventickas, iliustracijos V. Stan
čikaitės, knygos dailininkas R. 
Grantas; tiražas 1000 egz. lei
dyklos adresas: K. Sirvydo 6, 
2000 Vilnius; internete www.- 
rsleidykla.1t/rsleidykla@ is. lt.

Č. Senkevičius

Kompozitorės Onutės Nar
butaitės trijų simfonijų ciklo Tres 
Dei M atris Symphoniae (Trys Die
vo Motinos simfonijos) pasaulinė 
premjera kovo 5 d. pradėjo Vo
kietijos Frankfurto prie Oderio 
muzikos festivalį Musikfesttage an 
der Oder. Šį premjerinį kūrinį atli
ko dirigento Roberto Šerveniko 
vadovaujamos jungtinės Frank
furto dainavimo akademijos di
džiojo choro (Grosser Chor der 
Singakademie Frankfurt/Oder), 
kamerinio choro “Aidija” ir 
Brandenburgo valstybinio orkest
ro (Brandenburgisches Staatsor- 
chester) pajėgos. Trys naujojo kū
rinio dalys - Angelus Domini 
(Viešpaties angelas), Bethleem 
(Betliejus) ir Mater Dolorosa (So
pulingoji motina) - vaizduoja tris 
pagrindinius Marijos gyvenimo 
momentus: apreiškimą, Kristaus 
gimimą ir Jo nukryžiavimą.

Tres Dei Matris Symphoniae, 
pasak muzikologų, savo monu
mentalumu prilygsta 1997 metais 
O. Narbutaitės sukurtai oratorijai 
Centones meae urbi, kurią Bran
denburgo valstybinis orkestras ir 
“Aidijos” choras atliko 2000 me
tais Vokietijos Frankfurt/Oder ir 
Cottbus miestuose, diriguojant R. 
Šervenikui. O. Narbutaitė pasa
koja, kad 2001 metais iš vokiečių 
orkestro vadybininko ji gavusi pa
siūlymą parašyti didesnės apim
ties kūrinį orkestrui ir chorui, o 
pirmą sykį jį atlikti Frankfurte vėl 
pakvietė vilniečių kamerinį chorą 
“Aidija” ir dirigentą R. Šerveni- 
ką. Užsakovai pageidavo, kad 
naujasis veikalas užimtų visą fes
tivalio Musikfesttage an der Oder 
atidarymo vakarą ir būtų susijęs 
su įvairiais liturginės muzikos as
pektais. Taip gimė šis trijų simfo
nijų ciklas.

Lietuvos popmuzikos apdo
vanojimų “Bravo” iškilmėje Vil
niaus sporto, pramogų ir verslo 
centre “Forum Palace” geriausia 
2003 .m. grupe buvo paskelbta 
klaipėdiečių trijulė “B’Avarija”. 
Metų albumu išrinktas Andriaus 
Mamontovo albumas Beribiam 
danguje, už geriausią metų dainą 
Kregždutės apdovanota autorė ir 
atlikėja Atlanta. Geriausiu atlikė
ju tapo Marijus Mikutavičius, ge
riausia atlikėja - Neda Malūnavi- 
čiūtė. Geriausiu 2003 metų de
biutantu išrinktas dainininkas 
Amberlife. Geriausiu muzikiniu 
renginiu tapo muzikinis veikalas 
Velnio nuotaka. Už nuopelnus 
popkultūrai apdovanotas kompo
zitorius Giedrius Kuprevičius. 
Renginyje, kurį vedė pats “Bra
vo” rengėjas Arūnas Valinskas, 
laureatams buvo įteiktos “Bravo” 
žvaigždės ir nešiojamieji telefo
nai. Renginio metu koncertavo 
anksčiau “Bravo” apdovanotieji, 
tarp jų Lino Adomaičio ir Simo
nos Jakubėnaitės duetas, atlikęs 
dainą What’s Happened To Your 
Love?, kuri bus pakartota Turki
joje vyksiančiame Eurovizijos 
konkurse. Laureatus rinko 60- 
ties pramogų verslo atstovų komi
sija.

Valstybiniame jaunimo teat
re kovo vidurį įvyko Igno Jonyno 
režisuota premjera Albert Camus 
dramos Kaligula. Pjesę iš prancū
zų kalbos išvertė Birutė Gedgau
daitė, muziką spektakliui sukūrė 
kompozitorius Julijus Andreje
vas, scenografiją - Marta Vosy
liūtė, kostiumus - Sandra Strau
kaitė, šviesas paruošė Gintautas 
Urba. Pagrindinį vaidmenį Ro
mos imperatoriaus Gajaus Ceza
rio Germaniko, praminto Kaligu
la, sukūrė aktorius Rolandas 
Kazlas. Spektaklyje taip pat vaidi
no Antanas Šurna, Neringa Var
nelytė, Andrius Bialobžeskis, 
Giedrius Savickas, Ignas Cipli

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

“Tėviškės žiburių” redakcijoje 2004.IV.30. Iš kairės: red. Česlovas Sen
kevičius, poetas ir redaktorius iš Lietuvos Sigitas Geda, žurnalistė, lite
ratė Gražina Ramoškaitė-Gedienė Nuotr. A. Vaičiūno

jauskas, Rimgaudas Karvelis, 
Saulius Sipaitis, Vytautas Tauki
nasis, Tomas Kizelis, Aleksas 
Kazanavičius, Jurgis Damaševi- 
čius, Nerijus Gadliauskas, Irena 
Tamošiūnaitė, Aldona Bendoriū- 
tė. A. Camus Kaligula laikoma 
viena įspūdingiausių bei intelek
tualiausių XX šimtmečio pjesių. 
Lietuvoje taip pat labai populia
rūs šio filosofo egzistencialisto, 
1957 m. laimėjusio Nobelio lite
ratūros premiją, romanai Sveti
mas, Maras, Krytis, apybraiža Sizi
fo mitas.

Mstislavo Rostropovičiaus 
labdaros ir paramos fondas “Pa
galba Lietuvos vaikams” šiuo me
tu remia vienuolika vaikų, turin
čių išskirtinų gabumų menui, 
mokslui bei sportui. Ilgalaikė M. 
Rostropovičiaus fondo parama 
suteikta vilniečiams smuikininkei 
Daliai Kuznecovaitei, džiazo pia
nistui Damianui Borkovskiui, 
chemikui Laurynui Pliuškiui, 
plungiškiui fizikui Donatui Majui, 
jonaviškiui matematikui Dominy
kui Sadleckiui, plaukikams - šiau
liečiui Deividui Čepuliui ir kau
nietei Aistei Dobrovolskaitei, 
kauniečiams - matematikui Vy
tautui Bylai, pianistui Robertui 
Lozinskiui, klarnetininkui Vytau
tui Giedraičiui ir Vilkijoje gyve
nančiam jaunam dailininkui Gy
čiui Oržikauskui. Šią vasarą Fon
das organizuos Moksleivių vasa
ros akademiją, kur gabūs įvairių 
mokslo ir meno sričių jaunuoliai 
galės įsigyti naujų žinių ir gebėji
mų, kurių jie negali įgyti mokyk
lose pamokų metu. Garsiausiu 
pasaulio violončelininku pripažįs
tamas M. Rostropovičius yra ak
tyvus humanistinių žmonijos prin
cipų gynėjas ir puoselėtojas.

“Skrąjojantis teatras” ir Vil
niaus teatras “Lėlė” bendromis 
jėgomis pastatė spektaklį Kazano
va - paskutinė nuodėmė pagal vo
kiečių dramaturgo Kari Gassauer 
pjesę Kazanova Dūkso pilyje. 
Spektaklį režisuoja Kanadoje gy
venantis buvęs Kauno dramos 
teatro aktorius ir režisierius Saka
las Uždavinys, scenografijos auto
rė - dailininkė Renata Valčik, 
muzikinis apipavidalinimas And
riaus Balsio. Realios istorinės as
menybės, Giovanni Girolamo Ca
sanova (1725-1798), vaidmenį su
kūrė aktorius veteranas Regi
mantas Adomaitis, jo paskutinę 
gyvenimo mylimąją Sofiją (išgal
votas personažas) vaidina jauna 
aktorė Aurelija Tamulytė.

Pasak režisieriaus S. Uždavi
nio, tai savotiška, lietuviškam 
teatrui neįprasta pjesė, vokiškasis 
jos variantas labiau tinkąs mies
čioniškai publikai, ateinančiai į 
teatrą vien tik maloniai laiką pra
leisti. Lietuviškas pjesės vertimas 
sutrumpintas, atskleidžiant italų 
rašytojo, filosofo, aktoriaus, gar
siausio visų laikų moterų suve
džiotojo Kazanovos asmenybę - 
lakios fantazijos, ūmaus būdo in
telektualo, per savo gyvenimą, 
biografų skaičiavimais, suvedžio
jusio 122 moteris. Garsiausias 
Kazanovos kūrinys, tai 12 tomų 
memuarų, parašytų Dūkso (Čeki
ja) pilyje, kurioje jis senatvėje dir
bo kunigaikščio Waldsteino bib
liotekos tvarkytoju. Tie Memuarai 
tapo viena garsiausių Švietimo 
epochos knygų. Aktorius R. 
Adomaitis prisipažino, kad per
skaitęs pjesę, nesupratęs nei jos 
žanro, nei kokia maniera ją vai
dinti, ir tik artėjant premjerai 
pradėjęs jausti šio kūrinio visumą 
- sakė nevaidinąs Kazanovos kaip 
garsiojo suvedžiotojo. A. Tamuly
tė, vaidinanti Sofijos personažą, 
sakė, kad ši mergaitė tiesiog peri
ma išmintį iš Kazanovos ir spek
taklio pabaigoje tampa visai kitu 
žmogumi. g.K.
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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.........
180-364 d. term.ind........
1 metų term, indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term, indėlius...
4 metų term, indėlius...
5 metų term, indėlius...
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”................................ 0.75%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.......1.55%
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.

.1.00%

.1.00%

.1.05%

.1.75%

.2.25%

.2.60%

.3.00%

.1.05%

.1.30%

.2.00%

.2.50%

.2.85%

.3.40%

0.40%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų.

3.65%
4.20%
4.65%
4.95%
5.40%

3.75%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER 

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS 

3’/z%
IŠ VISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 1B metų

$400,000, $500,000, $700,000? 
Nemokamas įvertinimas.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI, b.a 

416-879-4937 
(nešiojamas)

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (‘parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

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

Reguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
$900* $ooo*
Ooff for 1 Parccl O off

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

2003 M. EUPOROS VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONAI

Š.Jasikevičius, S.Štombergas,A.Macijauskas, D.Songaila,
M.2ukauskas, E.Žukauskas, V.Praškevičius, R.Šiškauskas, 

D.SIanina, K Lavrinovičius, R.Šiškauskas, G.Gustas, D.Šalenga.
Vyr. treneris : Antanas Sireika

REZULTATAI
200309 05 LIETUVA - LATVIJA - 92:91 

09 06 LIETUVA - IZRAELIS - 94 :62 
09 07 LIETUVA - VOKIETIJA - 93 : 71 

Ketvirtfinalis 09 10 LIETUVA - SERBIJA,JUODKALNIJA - 98:82
Pusfinalis 09 13 LIETUVA ■ PRANCŪZIJA - 74 : 70 

Finalas 09 14 LIETUVA - ISPANIJA - 93: 84

Didžiajam 2003 metų laimėjimui prisiminti išleistas vokas (autorius G. 
Karpavičius), teikiantis informaciją apie Europos krepšinio čempiona
tą, vykusį Švedijoje (Gauta iš Algio Boruso)

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Tautinių mažumų veikloje jie 
nepasižymėjo. Jie daugiau reiš
kėsi kaip įvairių arabų, Afrikos 
ir Azijos etninių grupių atstovai. 
Po JAV įvykusio antpuolio 
(9/11) ir netrukus užsiliepsnoju
sio karo išryškėjo musulmonų 
įtaka ir prisidėjimas prie teroro 
veiksmų ne vien tik JAV, bet ir 
visame Vakarų pasaulyje. Pate
kę dėmesio centran, vieni jų no
rėtų būti vakarietiškais musul
monais ir tikybą skirti nuo tau
tybės, kiti dar ieško savo vietos 
visuomenėje. Tačiau atsiranda 
radikalių grupių, kurios propa
guoja Shari’a įstatymų pirmu
mą, nes esą Islamo įstatymai 
aukštesni už žmogaus sukurtus 
(t.y. valstybės išleistus). Viena 
tokių grupių, sunitu-wahabi pa
sekėjai norėtų gyventi ir laikytis 
tų įstatymų, kurių laikomasi 
Saudi-Arabijoje. Kanadoje gi
musi moteris tokiame teisme 
būtų “iman’o” — dvasininko tei
siama, visai neišklausius jos pa
rodymų. Daugpatystės ir su tuo 
susijusių skyrybų bei turto pasi
dalinimo atveju, tai prieštarautų 
Kanados įstatymams. Fanatikų 
įtakon patekę žmonės veržiasi 
tapti kankiniais, o dėl kelių to
kių asmenų kartais nukenčia ir 
krašto įstatymams paklusnūs 
musulmonai. Statistika nurodo, 
kad jų išsilavinimo lygis yra 
antroj vietoj po žydų, ir galbūt 
todėl jų veržlumas į politiką 
ėmė staiga kilti.

Pažadai, kurie taip skam
biai nuaidėjo ministeriui pirmi
ninkui Paul Martin perėmus val
džią, kad didieji miestai (dau
giau kaip 600,000 gyventoj ii) 
turi gauti daugiau finansinės pa
ramos, jau keičiami. Vadinama
sis Naujasis sandėris jau apims 
ir mažesnes savivaldybes ir apy
linkes, kurių apibrėžimas dar 
nenustatytas. Kai kurie miestai 
yra didesni net už ištisas provin
cijas, greičiau auga ir neša vals
tybei didesnių pajamų, tačiau 
negali tais vaisiais pasinaudoti, 
kuriais džiaugiasi ir mažosios 
provincijos. Toronto meras Da
vid Miller gegužės 3 d., susiti
kęs su Kvebeko miesto meru 
Jean-Paul L'Allier, aptarė did
miesčių sunkumus ir kaltino mi- 
nisterį pirmininką Paul Martin 
dėl rinkiminių pažadų nesilai
kymo.

Norman Campbell, Kana
dos televizijos stoties pionierius, 
labiausiai pagarsėjęs muzikinio 
veikalo “Anne of Green Gables” 
pastatymu ir perrašymu televizi
jos serijoms, mirė balandžio 12 
d. Toronte. Jis buvo apdovano
tas Prancūzijoje 1966 m. už 
“Romeo and Juliet” pastatymą, 
o “Emmy” apdovanojimus lai

mėjo už “Cinderella” - 1970 m. 
ir “Sleeping Beauty” - 1972 . 
Spektaklių statytojas, direkto
rius ir kompozitorius buvo Ka
rališkos Kanados akademijos 
narys ir Kanados Ordino kari
ninkas.

Gimimų skaičius Kanado
je nusmuko daugiau nei bet ka
da, arba nuo to laiko, kai ši sta
tistika buvo pradėta 1921 m. 
Tūkstančiui gyventojų Kanadoje 
tenka tik 10.5 gimimai. Gimimų 
skaičius nuolatos mažėja nuo 
1992 m., ypač Kvebeko ir Onta
rio provincijose. Gyventojų 
prieaugis yra palaikomas imi
gracijos būdu; didžiausias prie
augis - “matomųjų mažumų” 
tarpe.

Po trejų metų pertraukos 
Kanados žvejybos ministeris 
Geoff Regan pranešė, kad bus 
atidarytas ribotas menkių gau
dymas Šv. Lauryno upės įlanko
je. 2004-05 metų sezono metu 
bus leista sugauti 6,500 tonų 
menkių ir tuo pačiu bus stengia
masi stebėti, ar tai nekenkia jų 
dauginimuisi. Labradoro ir 
Newfoudland pakraščiuose jau 
ištisą dešimtmetį yra draudžia
ma menkių žvejyba. Žvejybos 
ministerija stebės ir kontroliuos 
Kanados pakrančių žvejybai nu
statytus kiekius, kad nebūtų pa
kenkta ateities žuvininkystei ir 
besaikiam išžvejojimui tam tik
rų rūšių žuvų jų neršto metu. 
1992 m. 40,000 kanadiečių žve
jų neteko darbo dėl įvestos žve
jybos kontrolės, dėl kurios vy
riausybė prarado apie 4 bilijo
nus dolerių. Kai kurie Portugali
jos ir Rusijos laivai 1993-2003 
metų laikotarpiu, nesilaikantieji 
tarptautinės žvejybos kontrolės 
buvo sulaikyti, teisti ir nubausti.

Atidengta bronzinė istori
nė lenta, pagerbiant buvusios 
Sovietų Sąjungos ambasados 
tarnautoją Igor Guzenko. Pasta
rasis 1945 m. rugsėjo 5 d., pasi
ėmęs 109 slaptus dokumentus, 
prisistatė Kanados policijai. Do
kumentai atidengė sovietų šnipų 
tinklą, įsibrovusį svarbiuose Ka
nados vyriausybės skyriuose, 
kariuomenėje ir turimas atomi
nės bombos gamybos paslaptis. 
Jo pateiktų dokumentų ir paro
dymų dėka buvo suimta ke
liasdešimt kolaborantų Kanado
je, JAV ir Anglijoje. Su doku
mentais pabėgęs, Guzenko, nėš
čia jo žmona Svetlana ir kūdikis 
slapstėsi pas kaimynus, nes Ka
nados policijai reikėjo laiko įsi
tikinti tų dokumentų svarba ir 
autentiškumu, kai tuo pat metu 
sovietų agentai intensyviai ieš
kojo pabėgėlių. Jis nesitikėjo iš
likti gyvas daugiau kaip keletą 
dienų, tačiau išgyveno iki 1982

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

• Kai nežinai į kokį uostą plauki, 
joks vėjas nėra tinkamas.

(Seneka)

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Specialus suvenyrinis pašto ženk
las, išleistas Lietuvos krepšinin- 
kams-čempionams pagerbti

SPORTAS
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: Lietuvos krepši
nio A lygos čempionų titulą iško
vojo Joniškio “Žiemgalos - Šiaurės 
vilko” komanda ir žais pereinamųjų 
rungtynių seriją ligi trijų pergalių 
su silpniausia LKL lygos komanda 
- Klaipėdos “Neptūnu” dėl teisės 
kitą sezoną žaisti elitinėje lygoje. 
Baigiantis krepšinio sezonui, Kau
ne greta “McDonald’s” restorano 
buvo atidaryta krepšinio Žvaigž
džių alėja, kurioje delnų įspaudas 
paliko keturi geriausi Kauno “Žal
girio” žaidėjai - A. Sabonis, E. Co
ta, M. Timinskas ir T. Beard. įvy
kis apvainikavo penkerius metus 
trukusį bendradarbiavimą su “Mc
Donald’s”.

RANKINIS: Kauno “Granitas 
-Karys” apgynė Lietuvos lygos vy
rų čempiono titulą, laimėjęs seriją 
3:0 prieš Varėnos “Olos” rankinin
kus. Lietuvos lygos moterų čem
pionate Vilniaus “Eglė - Šviesa” 
laimėjo seriją 3:1 prieš Vilniaus 
“Eastcon AG-VIKO” komandą ir 
po metų pertraukos susigrąžino ša
lies čempionės titulą.

ŠOKIAI: Ljubljana (Slovėnia) 
vykusiose Senojo žemyno pirmeny
bėse Lietuvos šokėjai A. Bižokas ir 
E. Daniūtė pirmą kartą tapo Euro
pos klasikinių šokių vicečempio
nais. Auksą laimėjo italų pora, 
bronzą - vokiečių. Čempionate da
lyvavo 56 poros iš 31 šalies. 
Bremen (Vokietija) vykusiose Se
nojo žemyno pirmenybėse Klaipė
dos “Žuvėdros” šokėjai antrus me
tus iš eilės tapo Europos Pietų 
Amerikos sportinių šokių ansamb
lių čempionato nugalėtojais.

ĮVAIRŪS: Pietų Korėjos in
formacijos technologijų ir elektro
nikos prietaisų gamintoja “Sam
sung Electronics” žada apdovanoti 
visus Lietuvos olimpiečius, kurie 
per olimpines žaidynes Atėnuose 
laimės medalius. V.P.

Skautų veikla
• “Romuvos” stovyklos valdy

ba dėkoja visiems, kurie prisidėjo 
prie “Romuvos” stovyklos pagrin
dinio pastato remonto aukomis. 
Naujų aukų buvo gauta iš V. Naro. 
V. Kamilavičiaus, A. Rūtos ir L. 
Koperskio; jie paaukojo po $100. 
Nuoširdus ačiū. Dar nepervėlu pri
sidėti prie šio milžiniško darbo au
komis. Marius Rusinas

metų, ir tik 2001 metais mirus jo 
žmonai, jiems Toronto kapinėse 
buvo pastatytas paminklas.

Vienas trečdalis iš 15,000 
Ontario elektros energijos ga
mybos ir tinklo tarnautojų praei
tais metais uždirbo daugiau nei 
po 100,000 dol. Didžiausią atly
ginimą, daugiau kaip milijoną 
dolerių, gavę keturi vadovai jau 
paliko savo darbovietes, o iš 12 
vadovų, gavusių netoli vieno 
milijono dolerių atlyginimo, net 
šeši turėjo palikti savo tarnybas 
dėl padaryto pusės bilijono do
lerių nuostolių.

Imigracijos departamen
tas Kanadoje gauna vis dau
giau pareiškimų pabėgėlių tei
sėms gauti. Nurodami persekio
jimai savo kilmės kraštuose dėl 
lytinės orientacijos. Esą musul
monų ir katalikų kraštuose gėjai 
ir lesbietės patiria fizinį ir mora
linį persekiojimą. Daugiausia 
pareiškimų yra davę pakistanie
čiai (4257), meksikiečiai (2560), 
kolumbiečiai (2131), kiniečiai 
(1840) ir keletas Europos kraštų 
piliečių, įskaitant ir lietuvius. 
Apie pusė visų pareiškimų yra 
atmetama dėl netinkamos doku
mentacijos ar nepatikimų asme
ninių aiškinimų. A.V.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.00% už 90-179 d. term, indėlius 
1.00% už 180-269 d. term, indėlius 
1.00% už 270-364 d. term, indėlius 
1.05% už 1 m. term, indėlius 
1.75% 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. 
2.50% už 3 m. GIC invest. 
2.85% už 4 m. GIC invest. 
3.40% už 5 m. GIC invest.
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)

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

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
• mortgičlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičlus

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI GAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trežlad. 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 MŪ9U TINKLALAPĮ: www.parama.ca

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloof Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax416 762-8853

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A5G1 tel. 416-889-5531

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmadieniais irtrečiadieniais nuo 11 v.r. iki
3 v.p.p. Telefonas veikia nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 9 v.r. ir

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

A1 • A .tr-r>rT m QUEEN SYRENATRAVEL A I (Tl C l\/l r1 )h l\ 133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. -TT-lglO M6R2L2 Tel. 416-531-4800

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


“Parama” - lietuviškosios 
veiklos rėmėja

Š. m. balandžio 4 d. popietę 
Toronto “Paramos” nariai jau 
penkiasdešimt antrąjį kartą susi
rinko išklausyti metinės koope
ratyvo veiklos ataskaitos Lietu
vių Namuose. Savo gausiu daly
vavimu jie ne tik pareiškė nuo
latinį pasitikėjimą “Parama”, jos 
valdyba ir tarnautojais, bet ir pa
sinaudojo statutine teise balsuoti 
už kandidatus, tvirtinti ataskai
tas bei tolesnės veiklos gaires. 
Tai buvo ir jų nuoširdaus susi
domėjimo bei rūpesčio lietuviš
kosios visuomenės gerove ap
raiška. Šiuo giliu narių visuome
ninės pareigos jausmu pasikliau- 
damos kooperatyvo veikėjų ir 
valdytojų kartos galėjo išugdyti 
“Paramą” iki stipraus finansinio 
vieneto.

Praėjusiais 2003 metais “Pa
ramos” valdyba, kurioje darbuo
jasi įvairių verslo ir finansų sri
čių specialistai, sėkmingai grū
mėsi su naujais iššūkiais, ku
riuos atnešė sudėtinga ir šiuo 
metu lėtėjanti šalies ekonomija. 
Staigus palūkanų smukimas ir 
dolerio vertės nepastovumas pa
reikalavo daug atidumo ir ope
racinio lankstumo. Labai daug 
dėmesio, laiko ir nemažai finan
sinių išteklių teko skirti naujų 
federacinės ir provincinės val
džios įstatymų įgyvendinimui. 
“Paramos” vadovybė praleido 
daug valandų, ieškodama ge
riausio sprendimo, kaip suderinti 
griežtėjančius administracijos ir 
atskaitomybės reikalavimus su 
savo narių poreikiais bei lūkes
čiais, tenkinant plačiai suprastus 
lietuviškosios visuomenės intere
sus. Praėjusiais metais sudaryti 
verslo planai buvo pagrįsti nuo
dugnia finansinės rinkos, naujų 
galimų raidos krypčių, kintančios 
demografinės struktūros ir įvairė- 
jančių finansinių naujos kartos 
poreikių analize.

“Paramos” stiprybė glūdi 
sugebėjime taip tvarkyti sukaup
tą aktyvą, kad esamomis sąlygo
mis užtikrintų kuo didesnį fi
nansinį pastovumą ir uždirbti 
kuo didesnį pelną nariams. 
2003-aisiais aktyvas padidėjo 
dviem su puse milijono, metų 
gale pasiekdamas 131 milijoną 
dolerių. Pelno prieš padalinimą 
gauta per 1.2-milijono. Iš to į 
narių sąskaitas sugrąžintas visas 
milijonas dolerių. Valdyba, no
rėdama paskatinti narius taupyti 
ir investuoti “Paramoje”, taip 
pat įvertindama ligšiolinį taupy

Metiniame Toronto kredito kooperatyvo “Parama” susirinkime š.m. 
balandžio 4 d. Iš k.: Antanas Ulba, Regina Ulbienė, Irena Žemaitienė ir 
Algis Žemaitis

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

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

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

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

Darbo valandos nuo pirmad. ikipenktad., 9.30 v.r.- 6 v.v.

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

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

tojų pasitikėjimą ir lojalumą, 
nusprendė išmokėti rekordines 
30% papildomas palūkanas, iš 
viso 527,000 dol. Skolintojams 
grąžinta 11% sumokėtų palūka
nų sumos - 473,000 dol. Ben
dras paskolų balansas padidėjo 
trimis milijonais dolerių. Paaugo 
ypač komercinių paskolų išda
vimas. Jų dėka “Parama” gali ne 
tik gauti daugiau pelno iš pa
lūkanų, bet ir prisidėti prie įvairių 
verslo šakų plėtros ir mūsų vi
suomenės turtėjimo. Skatindama 
narius investuoti ir suteikdama fi
nansinę pagalbą, “Parama” inves
tuoja ir į savo ateitį.

Kooperatyvo geri ekonomi
niai rodikliai nėra atsitiktini. 
Stengiamasi taupiai ir atsakingai 
tvarkyti narių turtą, įvesti kuo 
daugiau ir įvairesnių visuome
nės pageidaujamų patarnavimų, 
gerinti jų kokybę. “Paramos” 
vadovybė nuolat ieško būdų, 
kaip sumažinti administracines 
išlaidas, paveikiau panaudoti ir 
pagerinti tarnautojų kvalifikaci
jas, sugebėjimus, kuo ekonomiš
kiau naudotis patalpomis ir turi
ma technologija.

Sveikindama savo narių 
gretose jau trečiąją pokario 
lietuvių kartą, kuri įneša daug 
vertingų naujų idėjų ir neabejo
tinai skatina pažangą, “Parama” 
neužmiršta ir savo steigėjų prieš 
dešimtmečius nubrėžtų gairių. 
Kooperatyvas nuolat remia au
komis dešimtis lietuviškųjų or
ganizacijų, padeda finansuoti 
žymesnius bendruomenėje vyks
tančius renginius, aukoja kultū
ros ir sporto reikalams. Iš viso 
2003-aisiais metais lietuvių vi
suomeniniams reikalams išleisti 
beveik 177,000 dol. Didžiausios 
pagalbos susilaukė jaunimo gru
pės, dalyvavusios dainų ir šokių 
šventėje Lietuvoje.

Ateityje “Parama” tikisi ne
lengvų užduočių. Pasaulinės 
ekonomijos nepastovumas jau 
dabar neigiamai atsiliepia Kana
doje. Ekonominės sąlygos, kurių 
ribose reikės ne tik išlikti, bet ir 
augti, šiuo metu labai sunkiai 
pramatomos. Taip pat ir narių 
poreikių spektras kaskart labiau 
plečiasi iškeldamas ar tik ne pa
čią didžiausią užduotį artimiau
siais metais. “Paramos” valdyba 
yra pasiruošusi ne tik atsispirti 
visiems šiuolaikinės finansinių 
paslaugų rinkos keliamiems už
daviniams, bet ir užtikrinti tolesnį 
kooperatyvo augimą lietuviško
sios visuomenės gerovei. Inf.

Svečiai iš Lietuvos - poetas Sigitas Geda ir Gražina Ramoškaitė-Gedienė (viduryje) su Toronto Aukštesniųjų 
lituanistinių kursų moksleiviais ir mokytojais

Tėviškės žiburiai

GYDYTOJO UŽRAŠAI
Gyvenimas ir gydymas Birštone

DR. VYTAUTAS MEŠKA

Gyvenimas Birštone ėjo se
na vaga. Pagrindinis mano dar
bas aspirantūroje buvo kvalifi
kacijos kėlimas, darbas bibliote
koje, klinikinė specializacija ir 
moksliniai tyrimai. Kiekvieną 
mėnesį dalyvaudavau Vilniaus 
Eksperimentinės medicinos ins
tituto bendradarbių seminaruo
se, ne kartą skaityti pranešimus 
tekdavo ir man.

Vykdant mokslinio tyrimo 
darbą, reikėjo ne tik atlikti spe
cialius elektrofiziologinius tyri
mus, bet ir domėtis įvairių me
dicinos sričių naujovėmis. Tam 
daug padėjo Kauno medicinos 
instituto (dabar universiteto) 
biblioteka.

Dalykiškos būdavo siste
mingos konsultacijos su mano 
disertacijos moksliniu vadovu 
prof. dr. J. Šopausku Kaune ir 
instituto kurortologijos sekto
riaus vedėju prof. dr. H. Guobiu 
Vilniuje. Jie noriai dalindavosi 
savo žiniomis bei patirtimi. Iki 
šių dienų šie mokslininkai išliko 
mano atmintyje kaip ryškūs 
šviesuliai.

Mokslinio tiriamojo darbo 
negalima vykdyti be klinikinio. 
Todėl sanatorijoje gydydavau 
kas mėnesį po 25 vidaus ir ner
vų ligomis sergančius pacientus, 
juos tirdavau, skirdavau įvairias 
kurortines, fizio- ir kineziterapi- 
jos procedūras, o, esant reikalui, 
dar ir vaistus. Nelengva būdavo 
įtikinti pacientus, kad šie pasi
stengtų pamiršti lovą, kuo dau
giau judėtų, vykdytų rytinę hi
gieninę mankštą, daugiau vaikš
čiotų po Birštoną ir jo apy
linkes.

Aktyviai dalyvavau ir sana
torijos visuomeniniame gyveni
me. Tekdavo organizuoti gydy
tojų kvalifikacijos kėlimo užsi
ėmimus, įvairius simpoziumus, 
prisidėti prie respublikinių ir 
tarptautinių kongresų rengimo.

& SKAITYTOJAI PASISAKO
NETIKSLUMAS

“Tėviškės žiburių” 2004.111.9 
nr. 10 straipsnyje “Karininko žūtis 
ant tilto”, parašytame A. Urmanavi- 
čienės, yra stambi klaida. Karinin
kas Antanas Juozapavičius žuvo ant 
Alytaus tilto, jungiančio Alytų I ir 
Alytų II, o ne ant Kaniūkų tilto, ku
ris yra gerokai toliau į rytus.

Eugenija Barškėtienė, 
Hinsdale, IL.

ŠVIESUS TAUTOS 
PALIKIMAS

Šiandien gavau “TŽ” 2004 m. 
9 nr. Perskaičiau jų vedamąjį, kurį 
parašė RSJ. Ačiū labai už šaunų ve
damąjį (visi vedamieji “TŽ” šau
nūs).

Rodos tik vakar sėdėjau ir se
kiau operą “Dux Magnus” Toronte. 
Jau 20 metų prabėgo! Pasikeitė lai
kai. Su jais pasikeitė ir Londono 
Šv. Kazimiero parapijos veikla. Il
gametis Dievo baimingas, šviesus, 
šventas kun. dr. Jonas Sakevičius, 
MIC, išėjo pensijon. Gavome naują 
jauną kun. Petrą Tverijoną iš Lie
tuvos.

Praeitais metais jo darbų vizi
joje kilo mintis esantį šventovės 
globėjo šv. Kazimiero altorių iš
griauti, Šv. Kazimiero statulą kurią 
padirbo Kanadoje gyvenęs dail. 
Dagys, pastatyti kampe, vietoj alto
riaus. Taip pat išmesti iš didžiojo 
šventovės altoriaus esantį Paskuti
nės Vakarienės paveikslą.

Vedamajame sakoma: “Jo pa
ties raštai liudija, kad jis buvo tei
singas ir paslaugus valdovas”. Už 
tai Jis gali netekti savo vardo šven
tovėje savo garbei altoriaus.

Stasys Kasparas, 
Londonas, Britanija 

Neretai (bent kartą per mėnesį 
su sanatorijos personalu vykda
vome į Kauno muzikinį teatrą 
klausytis operečių. Vaikai (jų 
buvo jau trys) augo normaliai. 
Tiesa, apie materialinius sunku
mus geriau nekalbėti.

Pacientai į Birštono 300 vie
tų sanatoriją suvažiuodavo, deja, 
daugiausia ne iš Lietuvos, bet iš 
Maskvos, Leningrado, net Ura
lo, Užkaukazės. Tiek pat (t.y. 
300 pacientų) per minėtas 10 
dienų iš sanatorijos ir išvykda
vo. Taigi per tą laiką 2-3 gydy
tojai (tiek ir sanatorijoje dirbo iš 
viso) būdavo smarkiai apkrauti.

Didelis darbo krūvis neigia
mai atsiliepdavo į jo kokybę. 
Deja, to negalima pasakyti šian
dien. Bet kodėl “deja”?! Ogi to
dėl, kad dabar minėtoje 300 vie
tų sanatorijoje gydoma ir reabi
lituojama tik 40-60 pacientų. 
Ryškiai sumažėjo galimybė 
teikti pacientams medicininę pa
galbą. O einančios reformos 
kryptys medicinines įstaigas 
mažina dar labiau. Taigi džiaug
tis nėra ko. Nors Lietuvoje ser
gamumas, mirtingumas, gyveni
mo trukmė per praėjusius 40 
metų, ir ypač šiandien; vis auga, 
kai kurios ligoninės ir sanatori
jos uždaromos. O be pažinčių 
eiliniam kaimo ar miesto gyven
tojui patekti pas gydytoją, ypač 
specialistą, labai sunku. Taigi 
šiandieninė medicinos reforma 
tėra juodas humoras.

Bet grįžkime į mano darbo 
pradžią Birštone. Štai vieną to
kių pacientų iš sanatorijos išva- 
žiavimo-atvažiavimo dienų at
vyko pacientas iš tolimo, atšiau
raus krašto. Nors pas mus buvo 
žiema, jam pasirodė, kad čia ro
jus. Taip jis man ir sakė: “v raju 
živiote, doktor” (“rojuje gyve
nate, daktare”). Pacientas buvo 
angliakasys. Jo darbo sąlygos 
buvo sunkios, nes šachtos buvo 
neremontuotos net nuo caro lai-

PARAMA MOKYKLAI
Naujos Ūtos pagrindinė mo

kykla' yra aplinkinių kaimų epi
centre, šalia pagrindino kelio. Mo
kykla veikia nuo 1933 m., 1965 m 
pastatytas 6 klasių komplektas. 
Mokykloje mokosi pusė mokinių, 
kurie yra iš daugiavaikių, asocialių, 
bedarbių tėvų šeimų, todėl paramos 
iš tėvų nesitikime. Mokykla per 71 
gyvavimo metus nė karto pagrindi
nai neremontuota. Mokyklos prie
žiūrą ir remontą atliekame tiek, 
kiek galime, savo lėšomis. Mokyk
la apšildoma krosnimis. Žiemos 
metu vidutinė temperatūra kabine
tuose + 10° C. Negalime normaliai 
dirbti. Manome, kad pakeitus lan
gus, nors apkūrenant ir krosnimis, 
būtų 5 laipsniais šilčiau. Maloniai 
prašome padėti kaimo mokyklai. 
Tikimės, kad Jūsų kilnių širdžių dė
ka galėsime sudaryti normalias są
lygas kaimo vaikų ugdymui. Labai 
džiaugiamės turėdami draugų Ame
rikoje, tai - Vašingtono BALFo 
skyrius, kuris jau pradėjo rinkti au
kas mūsų mokyklos būklės gerini
mui.

Pažadame, jog gavę paramą 
informuosime Jus apie pinigų pa
naudojimą ir pateiksime ataskaitą. 
Prašytume aukojant pinigus praneš
ti savo adresą. Pinigus pervesti į: N. 
Ūtos kaimo bendruomenė, sąskai
tos nr. LT384010041100070781. 
bankas NORD/LB of Lithuania, 
Prienai, Laisvės a.4, SWIFT.- 
AGBLLT2X.
Deutsche Bank Trust Company 
America, N.Y., SWIFT.BKTRUS33. 
(Valiutinė sąskaita JAV doleriais).

■ Regina Žvirblienė,
Prienų raj. Naujosios Utenos 

pagrindinės mokyklos bendruomenės 
vardu 

kų. Angliakasiai labai nuvargda- 
vo, peršaldavo, blogai ir nepa
kankamai maitinosi. Priimda
mas tokius pacientus, visada pri
simindavau ištremtus lietuvius į 
dar atšiauresnius kraštus, kur jie 
masiškai mirdavo nuo bado, šal
čio, išsekimo.

Pacientui paskyriau sustip
rintą maitinimą daugiau mėsos 
patiekalą vitaminą bendrą kū
no švitinimą ultravioletiniais 
spinduliais, elektros miego ir 
klimato terapijos procedūras 
(pasivaikščiojimą parko take
liais, popiečio miegą verandoje). 
Po savaitės pacientas šiek tiek 
atsigavo, tapo žvalesnis, suma
žėjo nervinė įtampa, bendras 
silpnumas, depresija. Taigi vis
kas ėjo taip, kaip ir turėtų būti.

Šiaip jau gydytoją kaip ir 
mano šeimos, gyvenimą temdė 
skurdas. Net ir pabuvojęs vyr. 
gydytoju, pasak Birštono moky
tojo, kaip atvažiavau į Birštoną 
su dviem lagaminais, taip dau
giau nieko ir nepajėgiau įsigyti. 
Bet ką jau ten “įsigyti”... Juk ne
pakakdavo pinigų maistui. Pie
taudavome su visais sanatorijos 
darbuotojais komunalinėje val
gykloje, o pusryčiai ir vakarienė 
buvo gryna “saviveikla”. Čia 
galima paminėti sovietinę nuo
statą: iš ryto šiltas vanduo, pie
tums laikraštis, vakare - šokiai. 
Kas be ko, tekdavo ir prisišokti, 
bet ne klube, bet namie su au
gančiu Jonuku, padedant žmo
nai skalbti, tvarkant butą ieš
kant nusipirkti maisto, nes Birš
tono maisto parduotuvėje tuo 
metu mėsos, pieno produktų be
veik niekada nebūdavo, o lenty
nas puošė tik pigios cigaretės ir 
limonado buteliai.

Tačiau keista. Mano jaunys
tės laikais Lietuvoje beveik nie
kas, net ir studentai, blogu gyve
nimu (sunkiomis materialinėmis 
sąlygomis) nesiskundė. { skurdą 
palėpę vietoj buto, maisto ir ap
sirengimo trūkumą žiūrėjome 
pro pirštus. Tuo tarpu šiandien 
dauguma žmonių nori apžioti 
daug, o atsisakyti negali. Tuo 
tarpu dvasinis gyvenimas pri
slėgtas, pagrindinis moralės 
principas - po mūsų nors ir tva
nas. Vyrauja plėšimų, žmogžu- 
dysčią nuogo kūno kultas.

Kas tai? Galbūt noras ati
traukti žmones nuo čia paminėtų 
ir nepaminėtų materialinių ir 
dvasinių problemų? Jeigu taip, 
tada viskas aišku. Bet širdyje 
kažkas šnabžda, kad, deja, ne 
taip, kad šie šunkeliai turi spe
cialų žymiai didesnį tikslą. Jeigu 
aukštasis šiandieninės Lietuvos 
ešalonas išdarinėja tokius foku
sus, kokią geriausias iliuzionis
tas nesugebėtą jeigu diktorius 
per radiją ir televiziją rimčiau
siu, įtagiausiu balsu kalba nesą
mones, gyvenant uždarą gyveni
mą kartais šias eilutes rašančiam 
atrodo, kad vyksta lėtinis pami
šimas.

Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus

Juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West Įstaigoje 

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubi c kas

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 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

ŽEMIAUSIA KAINA
BET KUR!

Skambutis į Aietuoą - tik 26 centai!

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

Skambinant Šiaurės Amerikoje 
surinkti 10-10-580 + 1 + rajono kodą + numerį

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

NEREIKIA keisti telefono firmos
BELL sąskaitoje bus sužymėti Onlinetel skambučiai. 

Visos kainos galioja 24 valandas, 7 dienas per savaitę. 
Ryšiai su nešiojamais telefonais gali kalnuoti 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 
traded company listed on the TSX Venture Exchange (symbol: NLI)

Šypsokimė s...
L. STANKEVIČIUS

Ar Lietuvoje dar vis egzistuoja 
komunistinė sistema?

O taip, tik dabar ji yra prideng
ta lietuviška trispalve.

Mūsų įstaigoje yra užrašas 
Darbo metu rūkyti draudžiama, o 
mano vienas bendradarbis rūko. Tai 
kaip čia yra?

Jis, matyt, nieko nedirba.
Mano sūnelis jau išaugo dide

lis ir aš galvoju, ar turėčiau jam pa
sakyti, kad Kalėdų senis tai buvojo 
tėvas.

O ne, jokių būdu nesakykite, 
nes tada jis pagalvos, kas tas vyras, 
kuris su jumis gyvena.

Kaip mergina galėtų atkeršyti 
savo bosui, kai ji jo neapkenčia?

Ji turėtų už jo ištekėti.

Mano sūnus visai neturi klau
sos. Ar verta jį versti mokytis mu
zikos?

Žinoma, jis gi nesiruoš klausy

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

Kanada - 3.9 centai

tis, tik pats gros.
Aš nesuprantu, kodėl mano 

draugas, gulintis ligoninėje, prie sa
vo lovos turi pasidėjęs skrybėlę?

O kaip gi jis pasisveikins, kai 
ateis gydytojas?

Kodėl šeimininkas palydi sve
čius iki pat durų?

Kadangi jis nori įsitikinti, ar jie 
jau tikrai išėjo.

Kodėl dabar vis mažiau matosi 
gandrų?

Todėl, kad šiais laikąsi niekas į 
juos netiki.

Kas yra pasiaukojimas?
Kai visi bare geria, o tik vienas 

moka.
Kaip čia yra, kad Lietuvoje da

bar priviso tiek daug vagių - vos 
įsėdi į traukinį ir jau iš kišenės tau 
ištraukia piniginę?

O ko lauks, juk įsėdote į greitą
jį traukinį.

http://www.10-10-580.com
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Naują Lietuvos puslapį atverčiant
Užsienio lietuvių bendruomenėms

Gegužės 1-ąją Lietuva tampa Europos sąjungos nare. 
Tai didelis mūsų valstybės, jos piliečių, visų lietuvių, 
išsibarsčiusių po platųjį pasaulį, pasiekimas ir šventė, kurios 
laukėme ir ruošiamės jai ne vienerius metus.

Šio tikslo mes siekėme nuosekliai ir sutelktomis visų 
politiniųjėgų ir visuomenės jėgomis.

Valstybės siekį aktyviai palaikę Pasaulio lietuvių bend
ruomenė, kraštų bendruomenės. Mūsų tautiečiai, turintys 
Lietuvos pilietybę ir gyvenantys užsienio šalyse, aktyviai 
dalyvavo referendume ir pasisakė už Lietuvos narystę Euro
pos sąjungoje.

Aukštai vertinu ir nuoširdžiai dėkoju už šią paramą.
Mes visi kartu džiaugiamės ir didžiuojamės, kad vėl 

sugrįžtame į Europos tautų šeimą kaip lygiateisiai jos nariai, 
naudodamiesi visomis demokratinio pasaulio teisėmis ir 
prisiimdami pareigas, atsakomybę ne tik už savo, bet ir būsi
mų kartų ateitį, už Europos ateitį.

Nuoširdžiai sveikinu jus, brangūs tautiečiai, šios isto
rinės datos proga.

Noriu jus užtikrinti, kad Lietuvos vyriausybė darys viską, 
kad naujojoje Europoje stiprėtų mūsų ryšiai su tautiečiais, 
gyvenančiais užsienio šalyse, padės jiems išsaugoti tradi
cijas, kultūrą, kalbą.

Ministras pirmininkas - Algirdas Brazauskas

Mielieji,
Per sukilimų bangas, karų negandas, Sibiro, sugė- 

rusio beveik pusę milijono mūsų tėvynainių kraujo, 
tremtis, sovietinės okupacijos metus, kartu su Jumis ne
numaldomai ėjome į 2004 metų gegužį, į Europos tautų 
šeimą, kad galėtume atversti naują šalies gyvenimo 
puslapį.

Europos sąjunga - tai mūsų kantrybė ir ateitis. Nuo 
šiolei tarp 25 vėliavų plevėsuos ir mūsų geltona, žalia ir 
raudona, tarp 25 šalių kalbų skambės ir viena gra
žiausių ir seniausių indoeuropiečių prokalbės kalbų — 
lietuvių kalba, niekas dabar nepasakys, kad nežino, kur 
yra Nemuno vingiais papuošta, žaliaskarių pušų rūbu 
pasipuošusi ir gintaru padabinta Lietuva.

Neslėpdamas jaudulio, mūsų džiaugsmo ir šventės 
akimirką sveikinu visus, užsienyje gyvenančius, įvairių 
likimų nublokštus mano gimtinės žmones, nublokštus 
seniai ir dėl įvairių priežasčių išvykstančius dabar.

Antanas Petrauskas,
Tautinių mažumų ir išeivijos prie

Lietuvos respublikos vyriausybės departamento 
generalinis direktorius

OS MONTREAL

TORONTO^
Anapilio žinios

- Delhi miesto Šv. Kazimiero 
šventovėje gegužės 8, šeštadienį, 
Pirmąją Komuniją priėmė Pranas 
Pargauskas.

- Sekmadienį, gegužės 9, po 
11 v.r. Mišių parapijos salėje vyko 
parapijos jaunų šeimų sekcijos su
ruošti Motinos dienos pietūs su me
nine programa, kurioje pasirodė 
“Angeliukai”.

- 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 mal
dininkus nuo Islington požeminių 
traukinių stoties 2.30 v.p.p., o nuo 
Anapilio atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 
Anapilio autobusėlis tą sekmadie
nio rytą važiuos įprasta sekmadie
nio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs gegužės 30, sekmadienį, bus 
ruošiami KLK moterų draugijos 
skyriaus Anapilio salėje. Pietauti 
bus galima ištisą dieną ir atsigai
vinti vynu arba lietuvišku alučiu.

- 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 Lith
uanian Heritage nr. 11.

- Mišios gegužės 16, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Vaclovą 
Paliūnų; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už a.a. dr. Stasį Pacevičių; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje ge
gužės 15, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Emiliją Stosienę.

A. a. Vaidos Petrauskienės 
atminimui pagerbti Bernadeta 
Rovienė Tėviškės žiburiams au
kojo $50.

A. a. inž. Jono Kšivickio 
11 metų mirties sukakčiai pami
nėti žmona Alina Kšivickienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $ 100.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedojo parapijos “ret- 
kartinis” choras. Ateinantį sekma
dienį per Sutvirtinimo sakramento 
iškilmes 10.30 v.r. giedos parapijos 
ir “Volungės” jungtinis choras. Su
tvirtinimo sakramentą parapijos 
jaunimui suteiks vysk. P. Baltakis, 
OFM.

- Gegužinės pamaldos šiokia
dieniais vyksta po 7 v.v. Mišių, o 
sekmadieniais Marijos litanija gie
dama po 10.30 v.r. Mišių.

- Sveikinam parapijietę Uršulę 
Žilinskienę, kuri gegužės 10 d. 
šventė savo 1 OO-tąjį gimtadienį.

- Pakrikštyta Erika Marija, 
Daivos (Baršauskaitės) ir Tom 
Walback dukrelė.

- Gegužės 11 d. palaidota a.a. 
Aleksandra Petrauskienė, 93 m. 
Paliko vyrą Joną, sūnų Stasį su šei
ma ir seserį sol. Slavą Žiemelytę. 
Gegužės 12 d. palaidotas a.a. Bro
nius Navalinskas, 91 m. Kanadoj 
giminių neturėjo.

- Metinis parapijos narių susi
rinkimas įvyks birželio 13 d., po 
10.30 v.r. Mišių. Bus padaryti visų 
parapijos tarybos sekcijų praneši
mai, renkama pusė parapijos tary
bos narių ir teikiami pasiūlymai bei 
klausimai parapijos vadovybei. 
Rinkimams į parapijos tarybą vesti 
yra sudaryta nominacijų komisija: 
A. Ambrazaitienė, L. Kuliavienė ir 
J. Stasiulevičienė. Norintys kandi
datuoti ar, gavus sutikimą, pasiūlyti 
kitus, prašome su jomis susisiekti.

- Maldininkų kelionė į Lietuvą 
vyks š.m. rugpjūčio 9-26 d.d. 
Bilietus užsisakyti jau galima “Ast
ra Travel” agentūroje tel. 416-249- 
7710.

- “Kretingos” stovyklos vado
vų posėdžiai vyks gegužės 11 d. ir 
gegužės 31 d., 7 v.v. parapijos ka
vinėje. Vasaros stovykloms regist
racijos blankus galima gauti parapi
jos raštinėje. Stovyklų datos: lietu
viškai nekalbantiems lietuvių kil
mės vaikams - liepos 4-17 d.d.; lie
tuviškai kalbantiems - liepos 18-31 
d.d. Šeimų su vaikais stovykla vyks 
rugpjūčio 1-7 d.d.

- Mišios sekmadieni, gegužės 
16: 8 v.r. už a.a. Antaniną ir Juozą 
Morkūnus; 9.15 v.r. už Dervinių ir 
Juškevičių šeimų mirusius; 10.30 
v.r. už gyvas ir mirusias motinas, 
už a.a. Joną ir Gudelių šeimos mi
rusius, už a.a. Laimutį Dūdą; 12 
v.d. už Jonušų šeimos mirusius.

• Ar jau parėmei Kanados 
lietuvių muziejų-archyvą?

Montrealio “Baltic Artist Association” choras, koncertuojantis įvairiomis progomis. Jame iš lietuvių dainuoja
Justinas Kisielius Nuotr. A. J. Mickaus

PRISIKĖLIMO KREDITO
KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd, Toronto, ON M9A 5G1 Tel.: (416) 532-3400, (416) 532-3414 Fax: (416) 532-4816 
Anapilyje tel.: (905) 566-0006 Fax: (905) 566-1554

LOTERIJA SKOLININKAMS
Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba PRANEŠA, kad visi 
nariai, paėmę iš mūsų būstui paskolą (mortgage) 2004 metais, 
galės dalyvauti loterijoje ir laimėti $2,000.
2005 m. metiniame susirinkime bus loterijos būdu išdalintos 
5 premijos po $2,000.
Norintiems laimėti dalyvavimas metiniame susirinkime privalomas!

Baltiečių konferencija (19th 
Conference on Baltic Studies, 
Association for the Advance
ment of Baltic Studies - AABS) 
vyks Toronte birželio 3-4-5 die
nomis. Bus daug įvairių paskai
tų, vyks baltiečių menininkų pa
roda, pabaigai - konferencijos 
pokylis birželio 5 d., kuriame 
kalbės Latvijos respublikos pre
zidentė dr. Vaira Vike-Freiber- 
ga. Dėl informacijos ir bilietų 
skambinti tel. 416 946-8945. 
(Plačiau kt. nr.). Inf.

Motinos dienos proga gegu
žės 9, sekmadienį, Anapilio para
pijos tarybos jaunų šeimų sekcija 
parapijos salėje surengė Motinos 
dienos pietus. Šimtinė dalyvių, 
susėdę prie puošniai paruoštų sta
lų, išklausė koncerto “Angeliukų” 
choro, vadovaujamo muz. L. Tu- 
rūtaitės. Choras padainavo keletą 
pritaikytų dainų su atitinkamais 
judesiais, įtraukdamos bendron 
dainon ir visus dalyvius. Buvo ir 
duetas - muz. L. Turūtaitės ir V. 
Mašalo. Akompanavo V. Rama
nauskas. Po koncerto kun. V Staš
kevičiui sukalbėjus maldą, visi vai
šinosi įvairiais valgiais, vynu ir lie
tuvišku alumi “Švyturys”. Inf.

Visi Šv. Jono kapinių ka
paviečių savininkai arba jas pri
žiūrintys asmenys, pagal Onta
rio kapinių administravimo tai
sykles, privalo pašalinti visas 
dirbtines gėles bei vainikus. Pra
šoma tai padaryti vėliausiai iki 
š.m. gegužės 22 d.

Šv. Jono kapinių komisija 
Išganytojo parapijos žinios

- Sekmadienį pamaldos 11.15 
v. ryto. Pamaldų metu įvyks sek
madienio tikybos pamokos vaiku
čiams.

- Moterų draugijos metinis 
“bazaras” įvyks šeštadienį, gegužės 
29, nuo 7 v. ryto iki 1 v.p.p.

- Parapijos tarybos posėdis - 
birželio 1 d., 7.30 v.v. Russell Cle- 
verdon namuose, .Mississaugoje.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio, tėveliai! Ar norėtu

mėte dalyvauti diplomų įteikime 
bei iškilmingame mokslo metų už
baigime? Bus šilta vakarienė su vy
nu, penktadienį, birželio 4, 6.30 
v.v., Prisikėlimo parapijos salėje. 
Galima nusipirkti bilietus mokyklo
je, geg. 15 d., 9 v.r. pas Kristiną 
Dambaraitę, arba jai paskambinant 
tel. 905 602-9231.

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

- Linksmai praėjo Motinos die
nos minėjimas geg. 8 d. Aplankė 
mus Lietuvos šaulių sąjungos vadas 
pik. Itn. Juozas Širvinskas ir Lietu
vos šaulių sąjungos išeivijoje vadas 
Mykolas Abarius, lydimi Toronto 
Vlado Pūtvio kuopos vado Vyt. Pe
čiulio. Jie gėrėjosi mokinukų dai
nomis bei vaidinimėliais. Darželių 
mokytojos - Vida Valiulienė ir Ja
nina Dziemonienė bei jų padėjėjos, 
Liucija Petrašiūnaitė ir Eglė Mati- 
jošiūtė, su 1 sk. mkt. Vida Kairiene 
ir padėjėjomis Julija Valiulyte ir 
Andrea Benotaite puikiai paruošė 
vaikus. Armonika grojo Dana Bis- 
kienė.

- Gegužės 22 d. pamokų nebus
- Karalienes Viktorijos šventės sa
vaitgalis. Pamokos vyks iki birželio 
5 d. Živilė

A. a. muziko S. Gailevi- 
čiaus 7-rių metų mirties proga 
duktė Elena ir Kazys Laurušai- 
čiai Vaikų dienos centrams Lie
tuvoje aukojo $100. O.G.

A.a. Vaidos Petrauskienės 
atminimui pagerbti Tėviškės ži
buriams aukojo: $100-Toronto 
teatras “Aitvaras”; $50 - V. A. 
Žalnieriūnai; D. Simanavičius, 
M. R. Rusinai, L. Matulevičie
nė; $35 - T. B. Stanuliai; $25 - 
S. V. Piečaičiai, I. Kairienė, R. 
G. Paulioniai; $20 - A. Trus- 
sow, V. V. Balionai, V. L. Nakro- 
šiai, I. Vibrienė, D. Pudymaitis, 
L. Simanavičius, I. Ross, C. Sen
kevičius, R. D. McKenna; $10 — 
G. Gaižutienė, J. Vingelienė.

Aukas surinko - D. Keršie
nė ir M. Povilaitienė.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
asfaltavimo vajui aukojo: $200 - 
A. A. Langai, E. Nach; $70 - E. 
Kasiulienė.

Muziejaus-archyvo žinios
- Ruošiamės neseniai suorga

nizuotos Kanados lietuvių dailinin
kų draugijos narių meno parodai, 
kurios atidarymas bus Kapinių lan
kymo dieną, sekmadienį, gegužės 
30. Parodoje dalyvaus ir žinomi 
Kanados dailininkai, kaip Otis Ta
mašauskas ir kt.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: J. ir D. Petroniai, L. ir 
V. Pevcevičiai, A. ir E. Abromai
čiai po $100; Raimundas Kamins
kas - $50.

Lietuvių Namų žinios
- Gegužės 9 d. Lietuvių Namų 

svetainėje įvyko pietūs Motinos 
dienai paminėti, kuriuose dalyvavo 
320 svečių. Susirinkusias mamas 
pasveikino LN Vyrų būrelio nariai, 
įteikdami po gėlę ir pavaišinę gėri
mu. Pietūs praėjo jaukioje ir šiltoje 
aplinkoje. Pranešimą padarė LN 
Kultūros komisijos vicepirmininkė 
G. Bijūnienė. Svečių knygoje pasi
rašė - J. Burokaitė iš Vilniaus. Po
pietėje dalyvavo “Lietuvos aido” 
dienraščio vyr. redaktoriaus pava
duotojas, žurnalistas, rašytojas ir 
poetas S. Geda, kuris padarė prane
šimą tema “Prezidento vaidmuo 
Lietuvos politikoje”.

- Gegužės 16 d., 2.30 v.p.p. 
pirmą kartą Kanadoje, dviejų dalių 
pasirodyme, koncertuos aktorius, 
dainų ir žodžių autorius ANDRIUS 
MAMONTOVAS. Durys atidaro
mos nuo 2 v.p.p. prieš koncertą ir 
pertraukos metu veiks baras. Kon-. 
certas įvyks Lietuvių Namų didžio
joje salėje.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos susirinkimas - gegužės 
18, antradienį, 7 v.v. Lietuvių Na
mų seklyčioje.

REIKALINGA MOTERIS, kuri 
gyventų kartu ir prižiūrėtų 2 mo- 
kyklio amžiaus vaikus. Skambinti 
tel. 416 704-4858.

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

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

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

Mažosios Lietuvos fondui au
kojo: enciklopedijos rengimui: 
$10,000 prof. V. Pėteraitis (iš viso 
$30,302), $2,000 Tautos fondas 
Kanadoje (iš viso $13,750), $250 
Prisikėlimo kredito kooperatyvas 
(iš viso $5,900); Karaliaučiaus 
kiašto mokykloms: $2,000 Tautos 
fondas Kanadoje (iš viso $13,750); 
kitiems fondo reikalams: $2,000 
Tautos fondas Kanadoje, spec, sti
pendijoms (iš viso $13,750), $500 
- “Litas”, kredito kooperatyvas (iš 
viso $3,700), $250 St. Jaugelis (iš 
viso $1,150), po $200 “Parama” 
kredito koop. (iš viso $3,900, To
ronto Lietuvių Namai (iš viso 
$1,000).

Nuoširdžiai dėkojame nuolati
niams aukotojams. Sveikiname St. 
Jaugelį ir Toronto Lietuvių Namus, 
įstojusius į mecenatų eiles. Išskirti
nės padėkos Tautos fondui Kanado
je už stambią paramą, o ypač prof. 
V. Pėteraičiui už įspūdingą auką 
enciklopedijos rengimui, kuris šiuo 
metu sunkioje finansinėje būklėje.

MLF valdyba

Paieškojimas
Aurimas Galianovas, gyvenan

tis Lietuvoje (Suvalkų 11-17, Kal
varija, LT 69210, Lithuania) ieško 
savo prosenelio dukters Marytės, 
gimusios 1953 m. Toronte. Prose
nelis Juozas Astrauskas dirbęs To
ronto General Hospital, buvo ve
dęs vokiečių kilmės moterį. Žino
mas jo adresas buvo: J. Astrauskas, 
60 Dunvegan Rd., Toronto 7, Ont. 
Jei kas turėtų žinių apie šią šeimą 
bei jos palikuonis, prašoma rašyti 
aukščiau nurodytu adresu, arba su
sirišti E-paštu gaurima@one.lt ar 
telefonu 8-621-62233.

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

te vzib @ patlicom.com

“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).

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.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Motinos dieną paminėti Auš
ros Vartų parapijos salėn gegužės 9 
d. susirinko gausus būrys senelių, 
tėvų, vaikučių ir svečių. Programą 
pradėjo Angelė Vienožinskaitė, o 
lituanistinės mokyklos mokiniai 
dainomis ir grupinėmis deklamaci
jomis pradžiugino atsilankiusius. 
Rytis Paulauskas dūdele pagrojo du 
kūrinėlius.

Programoje dalyvavo visi mo
kyklos vaikai, o jų per mokslo me
tus sukurti darbeliai tikrai buvo 
verti pasigėrėjimo ir džiaugsmo, 
kad mokytojai nepagaili laiko ir 
vaizduotės vaikams duoti ką nors 
įdomaus ir paįvairinti šeštadienių 
pamokas. Mokytojoms buvo įteikta 
gėlių.

Vedėja Živilė Jurkutė-Blainey 
pranešė, kad šiemet mokyklą lankė 
32 vaikai. Veikė vaikų darželis, 
mišri pirmojo ir antrojo skyriaus 
klasė ir trys klasės vyresniųjų. Vai
kai mokėsi skaityti, rašyti, dainuoti 
ir kalbėti lietuviškai. Vedėja padė
kojo tėvams, klebonui kun. Ričar
dui Birbilui už galimybę naudotis 
parapijos patalpomis, “Litui” už fi
nansinę paramą, o vaikučiams už 
dainas, eilėraščius, rankdarbius ir 
šypsenas. Visiems mokyklą lankiu
siems buvo įteiktos lankymo pažy
mos. Vedėja dar kartą pasveikino 
mamas ir močiutes mokyklos var

Montrealio AV par. salėje prie savo išsiuvinėtų kūrinių stovi Julija 
Mickienė 2004.IV.25. Gale - Benedikto Tamušaičio medžio rėmai ir
kūriniai

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 

XII Lietuvių tautinių šokių šventės
RENGINIAI

- Birželio 24 d., 6-9.30 val.vak. įvyks Lietuvių vakaras Čikagos 
miesto rengiamame Chicago Summer Dance. Renginys skirtas vi
siems čikagiečiams - lietuviams ir amerikiečiams. Vyks Grand 
parke, 601 S. Michigan Ave.

- Birželio 29 d., 12 vai. Millenium parke gros džiazo muzikantas 
Kęstutis Stančiauskas ir jo grupė Street Dancers. Koncertą rengia 
Čikagos kultūros centras (Chicago Cultural Center). Koncertas ir pa
roda vyks parke prie Michigan ir Randolph gatvių.

- Birželio 30 d., 12 vai. Čikagos miesto centre (Daley Plaza, 
Washington g. tarp Dearborn ir Clark, prie Picasso skulptūros) įvyks 
oficialus XII Lietuvių tautinių šokių šventės atidarymas. Pasirodys 
lietuvių tautinių šokių grupės, veiks mugė su tautodailės darbais, bus 
pardavinėjamos lietuviškos prekės, meno kūriniai.

- Liepos 2 d., 8 vai. vak. Navy Pier didžiojoje salėje įvyks Susi
pažinimo vakaras ir šokiai. Adresas: 600 E. Grand Ave. (prie 
Michigan ežero). Bilieto kaina $25.

- Liepos 1-3 d. 9 vai. ryto - 5 val.p.p. Hyatt Regency O’Hare 
viešbutyje (9300 West Bryan Mawr Ave., Rosemont, IL) veiks tau
todailės paroda ir mugė.

- Liepos 3 d. 2 vai.po pietų įvyks XII Lietuvių tautinių šokių 
šventė Allstate arenoje (6920 N. Mannheim Rd. Rosemont, IL).

— Liepos 3 d., 7.30 val.vak. vyks du Šventės pokyliai Hyatt 
Regency O’Hare viešbutyje: Iškilmingi pietūs ir šokiai (kaina $75); 
Jaunimo šokiai su vakariene (kaina $35).

- Liepos 4 d. įvyks Mišios katalikams ir ekumeninės pamaldos .
Šventės bilietus galima įsigyti: Lietuvėlėje: 5741S Harlem, 

Chicago, IL 773 788-1362; PLC: 14911 127th Street, Lemonte, IL 
60439; Seklyčioje: 2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629, sekma
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 nuo balandžio 26 d.

Bilietus taip pat galima užsisakyti paštu. Užsakymo blankus ga
lima rasti internete, adresu: hhtp//www.javlb.org/ssvente04 .

Už bilietus galima mokėti JAV valiuta arba čekiu. Kreditine 
kortele atsiskaityti negalima.

* * *
Balandžio 28 d. pranešimu, šventėje šokti jau yra užsiregistra

vusios 43 šokių grupės, maždaug 1,800 šokėjų, nuo 7 iki 70 metų 
amžiaus, iš Lietuvos, Brazilijos, Švedijos, Kanados ir JAV.

Šventės ženklas: svaigus judesys ir spindulinga saulutė; šūkis: 
“Iš arti ir toli - šoksime kartu visi!” Inf.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.ls..o.l.i.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue.Toronto, Ontario M9B 4W7

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

du. o vaikai įteikė mamytėms savo 
darbo dovanėles.

Mokykloje dirba vedėja Živilė 
Jurkutė-Blainey, Inga Gedrikienė, 
Aušra Geralavičiūtė-Drysdale, Dai
va Jaugelytė-Zatkovic, Vilma Do
markienė ir Loreta Drysdale. Rei
kalui esant talkino Loreta Čičins- 
kaitė-Castanheiro ir Donaldas Ged- 
rikas. Šventė baigta vaišėmis.

Gerbdami Vyro ir Tėvo atmi
nimą, Monika ir Andrius Jonynai 
Vaiko tėviškės namams paaukojo 
$500.

Aušros Vartų parapijos ko
miteto narys Albinas Urbonas pri
ima vartotus nebereikalingus aki
nius. Jie bus pasiųsti į Lietuvą. D.S.

Skautai savo globėjo šv. Jur
gio dieną paminėjo Mišiomis ir su
eiga Aušros Vartų parapijoje balan
džio 25 d. vakare. Mišias aukojo 
AV parapijos klebonas kun. R. Bir
bilas ir Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. A. Volskis. Su skau
tais dalyvavo ir tėveliai. Gegužės 1- 
2 d.d. įvyko pavasario iškyla Les 
Cedres centre. Dalyvavo 12 vaikų 
ir tiek pat suaugusių. Buvo proga 
pajodinėti arkliais, vyko skautiški 
žaidimai ir laužas. Dalį programos 
vedė vietovės ugniagesiai. Žiemos 
veiklos pabaigos sueiga - gegužės 
28 d. Inf.

Ntr. A. J. Mickaus

FAX: 766-1349
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